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Lindime čiurlioniečiams ir toliau garsinti Lietuvos vardą!

KA REIKĖJO DARYTI?
Po nepasisekusio bandymo Irane

Vytautas Meškauskas

nebūtų taip žemai kritęs, jei 
kraštas nebūtų taip lengvai 
pažeidžiamas, jei jame negali 
m a būtų krėsti tokių šposų 
kaip iki šiol, kada krašte, bent 
per televiziją, daugiau džiau
giamasi pralaimėjimais negu 

laimėjimais. To viso, visos sis
temos, kuri daugiausiai kalta, 
greitai nepakeisi. Reikia ta
čiau tikėtis, kad patirtas ne
pasisekimas privers prablaivė-

(Nukelta į 2 psl.)

VIRŠUJE: Čiurlionio an
samblis su vadovu komp. A. 
Mikulskį u ši sekmadienį, gegu
žės 4 d. Clevelande mini dvi
gubą sukaktį: ansamblio veik
los 40 mętų ir komp. A. Mi
kulskio kūrybinio daibo 50 
metų.

Nei jo laimėjimas, nei pra
laimėjimas neturi pakaitalo. 
Jei sykį nepasisekė - reiškia ne- . 
reikėjo daryti. Yra tik švelni
nančios aplinkybės, kurios 
klaidą pateisina ar leidžia ją 
net su simpatija suprasti. 
Taip atsitiko su bandymu iš
vaduoti Teherano įkaitus. Bet 
jei taip, ką reikėjo daryti? Ieš
kodami atsakymo i tą klausi
mą, turime konstatuoti keletą 
faktų.

Visų pirma JAV ir Iranui 
reikia normalių, net draugiš
kų santykių. To reikalauja 
abiejų kraštų interesai. Jei 
taip, ar negalima rasti formu
lės į juos atsakyti. Tam, žino
ma, turi būti paleisti įkaitai. 
Juos formaliai laiko ne pati vy
riausybė, bet kažkokie neaiš
kūs gaivalai. Jei vyriausybė 
juos toleruoja, reiškia ji turi ko
kių nors interesų. Greičiausia 
įkaitų laikymas sutampa su 
sovietų interesais. Jei taip - ar 
ne taip, kodėl nepabandyti 
juos tuo apkaltinti. Tegu jie 
įrodo, kad nėra taip.

Iš viso tokioje situacijqe ge
riausia politika būtų įkaitų pa. 
ėmimas išskirti iš kitų proble
mų. Šiaip ar taip buvo pažeis
tas principas, kuriuo remiasi 
visi tarptautiniai santykiai. 
Būtent, teisėtai akredituotų 
diplomatų neliečiamumas. 
Jei jie nepatinka, juos galima 
išvaryti, bet ne suimti. Už tą 
principą pasisakytų ir sovietai 
nes jie tuo principu visakerio- 
pai naudojasi. Bet jei, pavyz

džiui, tam sušaukta ir traktuo
tina konferencija nepadėtų? 
Tuo atveju reikia atsiminti, 
kad kiekviena profesija turi sa
vo riziką. Jei mums atrodo vi
sai normalu, kad aštuoni ka
riai prarado savo gyvybes ban
dydami išgelbėti gal net ma
žiau vertus tautiečius, kodėl 
įkaitai taip mus jaudina. Gal 
tas supratimas ir bus nepasise
kusios operacijos didžiausia 
nauda.

Įkaitai gali džiaugtis, kad 
jų iki šiol dar persai nesukapo
jo, kaip caro pasiuntinį Grigo- 
jedovą.

Jei taip būtų nusistatyta, 
niekam neapsimokėtų įkaitus 
ir grobti ir laikyti.

Bet ar mes patys nerašėme 
praeitame numeryje, kad įkai
tų neišvadavęs Carteris negali 
tikėtis išrinkimo? Tai tiesa, 
kuri paaiškina bandymą, ta
čiau ji nėra pagirtina, Prezi
dentas turi rūpintis krašto, o 
ne savo išrinkimo reikalais. Te
oriškai gali sutikti,, kad kas tin
ka prezidentui, tas gera ir 
kraštui, tačiau praktiškai rin
kėjai dažniausiai vadovaujasi 
trumpalaikėmis emocijomis, 
ne logika. Tai veda prie pai
nesnio klausimo, ar iš viso de
mokratinis režimas šiais lai
kais tinka energingesnei užsie
nio politikai?

Jo neliesdami grįžkime prie 
pirminio klausimo. Sį kartą 
žvelgdami daugiau į ateitį nei 
į praeitį. Įkaitų nieks nebūtų 
ėmęs, jei Amerikos prestižas

Madrido konferencijai besiruošiant
S.m. balandžio 25-26 d.d. 

vyko Helsinkio nutarimų Ohio 
tarybos suruošta konferencija. 
Šiai Tarybai vadovauja Gaila

Klimaitė. Konferencijos tiks
las - peržvelgti Helsinkio nu
tarimus, susipažinti su tų nu
tarimų vykdymu, iškelti pa

Rozanne Ridgvvay, valstybės departamento patarėja ir Ma
drido konferencijos planuotoja dalyvavo Clevelande Žmogaus 
teisių konferencijoje.

stebėtus nusižengimus prieš 
žmogaus teises ir išklausyti 
JAV Valstybės departamento 
atstovo pranešimo dėl būsimos 
Madrido konferencijos, kurio
je bus svarstoma Helsinkio nu
tarimų vykdymo sėkmingu
mas. Valstybės departamen
tą atstovavo Madrido konfe
rencijos planuotoja, ambasa
dorė Rozana Ridgway.

Konferencija vyko Clevelan
do miesto klubo patalpose 
penktadienio vakare ir joje da 
lyvavo apie 100 asmenų, jų 
tarpe apie 10 lietuvių. Prog
ramos pradžiai konferencijos 
organizacijų vardu pirm. Gai
la Klimaitė pristatė Tarybos 
nuomonę dėl Helsinkio nuta
rimų ir tų nutarimų vykdymo- 
Po to trumpai konferencijos 
dalyvius pasveikino Preziden
to patarėjas Darbo unijoms 
Tom Kahn. Ilgesnius prane
šimus padarė ukrainietis And- 
rew Fedynsky ir estas dr. Tom 
Parming. Abu pranešimai bu • 
vo gerai paruošti, tik gaila, 
kad abu kalbėjo veik ta pačia 
tema, tai mintys kartojosi ir 
tuo prarasta daug laiko, kurio 
beveik nebeliko dalyvių pa- 

‘ klausimams bei pasisakymams 
Trečioji paskaita ‘Religiniai 
persekiojimai Sovietų Sąjungo 
je’ atiteko dr. Alan Ryga, ku
ris penktadienio posėdžiams

(Nukelta į 4 psl.)
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Rinkimai Pennsylvanijoje. — Kas kaltas dėl Irano praradimo? 

— Sovietai ruošiasi rimties atvejui.

■ Iš kitos pusės

Pirminiai rinkimai Pensyl- 
vanijoje parodė, kad abu pir
maujantieji kandidatai visdėl- 
to yra pažeidžiami, nors pliki 
skaičiai verčia tuo abejoti. 
Carteris ir Reaganas turės, at
rodo, pakankamai įsipareiga- 
vusių jiems atstovų laimėji
mui per pirmą balsavimą. Ra 
šant šias eilutes, kongresma- 
nas John Andersonas pareiškė 
kandidatuosiąs nepriklauso
mai. Nepaisant abiejų vyrau
jančių kandidatų kritikos, 
abejojama, ar Andersonas ga
lėtų surinkti pakankamai bal
sų užtikrinimui reikalingo 
skaičiaus elektorių. Žinovų 
teigimu, geriausiu atveju jis 
tik galėtų prezidento išrinki
mą pervesti į kongresą, kur 
prezidentu galėtų būti išrink
tas visai nekandidatavęs. Bet 
politikoje, kaip ir ekonomijoje, 
tikrų žinovų nebeliko. Čia tei 
singesnis gali pasirodyti nujau 
timas, bet ne šaltas apskaičia
vimas.

• ••

Neatrodo, kad Carteriui bū. 
tų padėjęs į Europos Ūkinę 
Bendruomenę susibūrusių vals 
tybių rinkimų išvakarėse pa
darytas nutarimas prisidėti 
prie sankcijų prieš Iraną. Tie
sa, sankcijų žadama griebtis 
tik po gegužės 17, jei iki to lai
ko nebus paleisti įkaitai. Ta
čiau jau dabar bus daromi kai 
kurie žygiai: sumažinamos 
diplomatinės atstovybės, ne
sudaromos naujos sutartys, ne 
parduodami ginklai ir pan. 
Tuo pačiu europiečiai tikisi su 
laikyti Carterį nuo karinių 
priemonių panaudojimo.

Apie tai rašydamas londo- 
niškis The Economist būkštau 
ja, kad ta proga bus užmiršta 
kita byla, kuri reikalauja dau
giau vienybės negu Iranas. 
Tai Afganistanas. Tiesa, įkai
tų paėmimas yra smerktinas 
žygis, net rusai su tuo sutinka, 
tačiau ajatola ir jo fanatikai, 
kurie asmeniškai nuo sankcijų 
nedaug nukentės, galės dar 
kurį laiką spirtis. Į įkaitus 
šiuo atveju reikia žiūrėti tik 
kaip į karo belaisvius:

‘Didžioji valstybė nesirūpi
na strategija vien tam, kad iš
laisvinti 50 belaisvių antros rū 
šies fronte. Faktas, kad Car
teris kaip tik tai daro, leidžia 
manyti, kad jo politiką diktuo 
ja rinkiminių metų nuotaikos, 
kas nepadidina pasitikėjimo 
Carteriu.’

Iš tikro vienybė esanti rei
kalinga ne prieš Iraną, bet 
prieš Rusiją. Nauja Brežnevo 
doktrinos versija jai leidžia 
įsikišti ne tik į kitų valstybių

Ką reikėjo daryti?
(Atkelta iš 1 psl.)

ti, atsiminti, kad gyvename 
toli gražu ne taikingai nusitei
kusiame pasaulyje.

Svarbiausiai privers supras
ti, kad - kaip Nixonas pavadi
no savo naują knygą - Trečia
sis pasaulinis karas jau prasi
dėjo. 

reikalus - jei to reikalauja ko
munistinių režimų išlaikymas 
(Vengrija 1956 m., Čekoslo
vakija 1968 m.), bet taip pat 
leidžia padėti komunistams įsi 
galėti kituose kraštuose, kurie 
iki šiol tokio režimo neturėjo. 
Sovietams, kurių naftos gamy
ba jau peržengė zenitą, greitu 
laiku bus reikalinga Art. Rytų 
nafta, tačiau Europa ir Japo
nija dėl to nesijaudina ir kd 
kas dar nesuvaržė sovietams 
duodamo pigaus kredito. 
Svarbesnis uždavinys yra tiks
liai įvertinti sovietų pavojų ir 
griebtis kontrapriemonių, ne
gu skubiai išvaduoti įkaitus. 
Jei 1943 m. būtų susikaupta 
ne Italijos kalnynų užėmimui, 
bet smūgiui į Siaurės-Vakarų 
Europą, antrasis pasaulinis ka 
ras būtų pasibaigęs anksčiau 
ir, ko gero, bent Centro Euro
pa būtų buvusi išgelbėta nuo 
rusų - baigia The Economist.

• ••
Tuo tarpu Amerikoje jau 

prasidėjo diskusijos, kas kaltas 
dėl Irano praradimo. Wa- 
shington Quarterly paskelbė 
tuo reikalu Georgetown uni
versiteto politinių prof. Mi- 
chal A. Ledeen ir William H. 
Lewis 38 psl. straipsnį, kur 
tarp kitko teigiama: ‘Ameri
kos vyriausybė 1978 metais tu
rėjo du pasirinkimus. Pirma
sis būtų paskubinti šacho išvy
kimą ir bandyti sudaryti refor. 
mos vyriausybę, kad sulaikyti 
revoliuciją. Antrasis būtų - 
padrąsinti šachą panaudoti 
geležini kumštį ... Carterio 
administracija nepasirinko 
nei vieno, ji tikėjosi geriausio, 
o susilaukė blogiausio atve
jo ...’. Aplamai imant, ame
rikiečiai nedavertino ajatolos 
Khomeinio ir pervertino vadi
namus ‘nuosaikiuosius revoliu 
cionierius’. Washingtone vieš 
patavo dvi nuomonės. Brze- 
zinskis atstovavo tokią, kad 
Iranas taip svarbus, jog rei
kalauja šacho režimo išlaiky
mo, nepaisant to, ar jis tinka 
ar netinka amerikiečių sko
niui. Tuo tarpu Valstybės De 
partamente viešpatavo pažiū
ra, kad šachas turėtų pasiša
linti. Brzezinskį palaikė Ener 
gijos Sekretorius Schlesingeris, 
kuris reikalavo pasiųsti karo 
laivus į Indijos vandenyną, 

Giscardas ir Schmidtas: ”Tyliai, tyliai, kad tik jis neužsigautų!”

bet po ilgesnio svyravimo pre
zidentas nutarė to nedaryti. 
Jie abu siūlė siųsti i Teheraną 
asmenišką prezidento įgalioti
nį kuris užtikrintų šachą 
Amerikos parama. Brzezins- 
kis norėjo, kd tuo įgaliotiniu 
būtų Schlesingeris, bet prezi
dentas pasirinko NATO štabo 
viršininką aviacijos gen. Huy- 
ser, kuris turėjo įtikinti Irano 
generolus, kad reikia remti 
Bakhtiaro režimą. Nuyserio 
tiesioginis viršininkas, gen. 
Haig priešinosi Huyserio pa
siuntimui, operacijai kuri 
negali pasisekti’. Tam reika
lui, Haigo nuomone, buvo rei
kalingas ne kariškis, bet žmo
gus su dideliu politiniu patyri
mu ir sugebėjimais. Huyseris 
bent du kartus įspėjo genero
lus nedaryti perversmo, nes 
tuo atveju JAV juos ‘paklup- 
dysiančios ant kelių’. Jis ra
portavo Washingtonan, kad 
Bakhtiaras galės išsilaikyti. 
Tuo tarpu ambasadorius Tehe 
rane Sullivanas pranešė, kad 
iš tikro Bakhtiaras neturi jo
kios paramos ir negalės išsilai
kyti. Jis įspėjo apie dvasiškių 
(mulų) įtakos augimą. Carte
ris, aplamai imant, nenorėjo 
įsimaišyti. Ta politika pasibai
gė tuo, kad jis dabar jau pri
verstas rimtai galvoti apie ... 
karines priemones.

• ••
Sovietai, žinoma, ne tik pa-

> siuntė į Iraną savo delegaciją, 
kuri žada viską pristatyti, ką 
Vakarai nustos tiekę, bet ir 
naujai apginklavo bei papildė 
atsarginiai 11 divizijų, kurios 
laikomos Irano pasienyje. Jų 
vyr. vadovybė yra Tiflise, kur 
pastebimas labai didelis kari
nis judėjimas.. Iš visų uostų į 
atvirą jūrą išplaukė ir sovietų 
karo laivai. Juos visus seka 
amerikiečių, britų ir vokiečių 
tolimosios žvalgybos lėktuvai.

I Tikimsi, kad turima reikalo 
tik su manevrais, 1970 ir 1975 
metų pavyzdžiu. Dabartiniai 
praminti ‘Okean 80’ praktiš
kai apima viso pasaulio van
denynus ir jūras, ir yra vado
vaujami iš vieno centro.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Nūdien daug kalbama apie Teherano įkaitus. Ilgesnį 
laiką pagyvenus tvarkingoje valstybėje sunku suprasti, 
kad kas nors galėtų be vyriausybės žinios paimti įkaitus 
ir atsisakyti jai juos perduoti. Reikia atsiminti, kad Ira
nas pergyvena porevoliucinį chaosą, be kurio retai kada 
apsieinama. Pvz. mūsų užsienio reikalų ministeris Dr. J. 
Purickis 1933 m. spalio 12 d. TRIMITE aprašo tokį epi
zodą. \ s

”Rugpiūčio antroje pusėje (1920 m.) Kaunan atvyko 
du lenkų įgaliotiniai su savo valdžios pasiūlymais. Aš 
juos priėmiau ir jie man štai ką pasiūlė. Lietuvos ka
riuomenė teužima nuo Gardino į rytus Nemuno frontą 
ii- nieko neleidžia nei bolševikų nei lenkų. Nuo Nemuno 
ligi Vokiečių sienos lietuviai laikytų tą liniją, kuria tada 
mūsų kariuomenė buvo užėmusi. Lenkų pasiūlymas man 
atrodė priimtinas ... Lenkai turėjo visus įgaliojimus ir 
siūlė pasirašyti atitinkamą sutartį. Mat, tada lenkai ne
buvo tikri, ar jie laimės (karą su bolševikais) ...

Kadangi lenkų atstovai buvo atvykę vėlai vakare, 
tai aš, vienas pasikalbėjęs su jais, atleidau juos pail
sėti, prašydamas ateiti rytojaus dieną. Tuo tarpu keti
nau pasitarti su kitais vyriausybės nariais dėl tolimes
nių derybų.

Bet kitą dieną skirtu laikų lenkai neatėjo. Pradėjęs 
teirautis, kur jie dingo, sužinojau, kad karo vadovybės 
įsakymu jie buvo suimti ir išsiųsti kaip šnipai.

Kodėl? Kuo pasireiškė jų šnipinėjimas? Kieno įsa
kymu jie buvo išsiųsti? Kodėl tai padaryta be ministerio 
pirmininko žinios — man sužinoti taip ir nepavyko.

Išsiunčiant tuos lenkus, mano manymu, padaryta 
klaida. Tada lenkų militarinė būtis buvo dar neaiški. Len
kai buvo daug sukalbesni ir tada galėjome pasirašyti su
tartį daug geresnę nekaip pora savaičių vėliau Suval
kuose, kada lenkų laimėjimas jau buvo aiškus ir jie ga
lėjo diktuoti mums savo sąlygas.

Mane buvo pasiekę kalbos, esą lenkų atstovų išsiun
time suvaidinęs tam tikrą vaidmenį tuometinis Sovietų 
atstovas Kaune Akselrodas, bet šito nepavyko ištirti.”

Ką gi. ne daug geriau kaip Teherane. vm

'...KITOS VIETOS NĖRA’
Karo aviacijos personalui 

ir jo šeimoms skirtas laik
raštis ”Command Post” š. 
m. balandžio mėn. 11 d. lai
doje (editorialų puslapyje) 
įsidėjo pulk. ltn. Dariaus V. 
Bakūno ilgą straipsnį ku
riame autorius prisimena 
bėgimą nuo rusų iš Lietu
vos — apleidžiant Klaipėdą, 
kur jis yra gimęs. Straips
niui duota antraštė per visą 
puslapį — ”Kitos vietos nė
ra”. Antraštė paimta iš pa
ties straipsnio autoriaus pa
stabos, kai jau 1949 m. vyk
stant Amerikon laive jis pa
klausė savo tėvą: ”kur mes 
vyksime jei sovietai ateis 
Amerikon” ? Tėvo atsaky
mas : ”... kitos vietos nė
ra”. Straipsnyje taip pat 
pabrėžtas (išskirtinai) mo-

Lt. col. Darius V. Bakūnas 
tinos sakinys, kai ji su tada 
dar tik 7 metų amžiaus Da- 
riuku, per minią bėglių 
Klaipėdos uoste artinosi 
prie vokiečių laivo, kuriuo 
buvo Vokietijos gilumon 
vežami pabėgėliai, vaikui 
tarė: ”... pažvelk ir atsi
mink šią padangę. Tu jos 
niekada daugiau nematysi”. 
Apie Lietuvos okupaciją, 
pik. ltn. Darius V. Bakūnas 
vienoje savo straipsnio vie
toje šitaip sako: ”... jei vo
kiečių okupacija buvo neto
leruotina (nepakenčiama), 
tai apie sovietų okupaciją 
buvo baisu net pagalvoti”.

EXPERIENCED 
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Call 212-738-2300
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SOVIETAI IR... RUSAI
Po dviejų metų tylos Alek

sandras Solženicynas vėl vie
šai prabilo. Sį kartą ne tik 
prieš Vakarų neatsparumą ko 
munjzmui, bet ir jo maišymą 
su rusų tauta. Savo straipsny
je Foreign Affairs žurnale, už
vardintam ‘Rusijos nesuprati
mas yra pavojingas Amerikai’ 
tas rusų rašytojas tarp kitko ra 
šo:

‘Sujungti neišskiriamais ry
šiais pasaulinę komunizmo li
gą su Rusija-kraštu, kur ji pir
miausiai įsigalėjo, yra klaida. 
Ji iškraipo pavojaus vaizdą ir 
pažeidžia visus bandymus (tai 
ligai) teisingai atsakyti, palik
dama Vakarus nuginkluotus’.

Sovietų Sąjunga esanti visiš 
kai dirbtina, totalinė imperi
ja, valdanti daug pavergtų 
tautų, kuri neturėtų būti mai
šoma su Rusija, viena iš pa
vergtųjų tautų. Nors ameri
kiečiai dažnai vadiną rusais 
kiekvieną, kuris tik gyvena So 
vietų Sąjungoje, rusai faktinai 
sudaro tik pusę Sovietijos gy
ventojų.

" Esą kvaila manyti, kad da- 
bartinis modernus komuniz
mas yra seno vergiško rusų 
mentaliteto vaisius, bet kai 
kurie Vakarų mokslininkai ir 
emigrantai aiškina, kad Rusi
ja yra ‘anti-humaniška’ iš es
mės.

‘Toji interpretacija’ - rašo 
Solženicynas - ‘susilaukusi di
delio pasisekimo, yra daug 
kam naudinga: jei komuniz
mo nusikaltimai ir nuodėmės 
gali būti sujungtos ne su komu - 
nizmu, bet laikomos paveldė
tomis iš senų rusų tradicijų, 
tai tada galima manyti, kad 
komunizmas nesudaro pavo
jaus Vakarų pasauliui; tada iš 
laikomas susižavėjimas deten- 
te kartu su prekyba ir net 
draugiškais ryšiais su komunis 
tiniais kraštais, tuo pačiu už
tikrinant patogumą ir saugu
mą Vakarams.’

‘Vakarų komunistai nėra in
kriminuojami ir įtariami (jie 
tai atliks naudingą darbą, jie 
bus tikrai geri komunistai!’) ir 
tų lieberalų bei radikalų, ku- 
ie praeityje tiek daug padėjo 
tam kruvinam režimui, sąžinė 
bus rami.’

Reikia pripažinti, kad to
kia, Solženicyno smerkiama 
pažiūra yra įsivyravusi ir mū
sų liberalų jaunoje (dabar jau 
senstelėjusioje) kartoje. Ir čia 
dažnai gali išgirsti, kad komu
nistas plūs lietuvis - gera kom
binacija, bloga tik ruso ir ko
munisto. Tai, žinoma, jau šio 
krašto įtaka. Senesnioji karta, 
geriau pažinusi rusus, buvo 
(bent privačiai) kitokių pažiū
rų. Krėvė Mickevičius, pav. 
prisimindamas savo kelionę 

pas Molotovą nepriklausomy
bės sutemose, sakosi turėjęs vil
ties Molotovo asmenyje sutikti 
‘seną rusų inteligentą’ ir su juo 
viską išsiaiškinti. Rado jis tik 
komunistini aparačiką. Bet 
tai nebūtinai rusiškas bruožas. 
Ar neteko nacių laikais nusi
vilti vokiečiais, istorijos bėgy
je davusiais tokį didelį įnašą 
žmonijos kultūrai? Bet ar na
cizmas iš tikro yra tik vokiš
kas? O kiek nukentėjo lietu
viai nuo lenkų ar sulenkėjusių 
lietuvių Vilniaus krašte! Ar 
neatidavė britai šimtus tūks
tančių belaisvių Stalinui, o 
amerikiečiai Simo Kudirkos? 
Vienu žodžiu, susieti kurią 
nors ideologiją ar hereziją tik 
su viena tauta - neteisinga ir 
neatsargu.

Pagaliau, paliekant kurios 
nors tautos didesnį ar mažesnį 
priimlumą komunizmui nuo
šaliai, šį kartą sustokime prie 
politinio klausimo. Reikia su
tikti su Solženicynu, kad nū
dien Vakarų pasauliui ir vaka 
rietiškoms vertybėms gręsia 
didesnis pavojus kaip 1939 me 
tais. Carteris šiandien bando 
lošti anti-komunizmo korta, 
bet kaip sunkiai jam sekasi!

DEVYNIOLIKTASIS DIRVOS 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

• Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

• Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.

• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1980 m.
birželio 15 d.

• Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

• Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

• Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant. '

• Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo-
tina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija 
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė ne- 
premijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

ALT paskyrė 4,000 dol. Tautos Fondui
Amerikos Lietuvių Tary

bos valdyba balandžio 23 d. 
savo būstinėje Chicagoje 
turėjo posėdį, kurį pravedė 
pirm. dr. K. Šidlauskas. Pa
informavo, kad Lietuvos 
laisvinimo reikalais palaiko
mas glaudus telefoninis ry
šys su Vliko pirmininku. Iš 
Valstybės departa m e n t o 
gautas raštas ryšium su 
jiems prisiųstu priminimu, 
kad okupantas neturi teisės 
mobilizuoti Lietuvos vyrų į 
savo kariuomenę. Valstybės 
departamento rašte pažymi
ma, kad Washingtonas yra 
vienodos nuomonės su Ame
rikos Lietuvių Taryba kas 
dėl Lietuvos okupacijos ne
pripažinimo, dėl neleistinu
mo imti Lietuvos vyrų į 
Maskvos karines jėgas ir 
dėl Afganistano.

Valstybės departamento 
patarėja R. L. Ridgway pra-

Kiek vargo buvo su olimpija- 
dos boikotu ar bendro fronto 
prieš agresiją Afganistane su
darymu. Kaip sunku nusikra
tyti įtarimo, kad tai viskas da
roma tik rinkiminiais sumeti
mais!

Solženicynas ragina Vaka
rus pagaliau suprasti komu
nizmo pragaištingumą visur 
(įskaitant ir Kiniją) ir atsibus
ti jo sunaikinimui. Tam Va
karams reikalinga rusų, kaip 
ir kitų Sovietijos tautų talka. 
Jis baigia:

‘Padaryta tiek daug nuolai
dų, išduota ar išmainyta, kad 
šiandien ir suvienytas Vakarų 
pasaulis negali ilgiau išsilai
kyti, jei pats nesusijungs su 
komunistinio pasaulio paverg
tomis tautomis.’ ‘ (Vm) 

nešė, kad jai pavesta rūpin
tis Madrido konferencijos 
reikalais, kuri įvyks. Ji pra
nešė apie Helsinkio susita
rimą pasirašiusių valstybių 
mokslininkų konferenc i j ą 
Hamburge, kur stipriai bu
vo pabrėžtas žmogaus tei
sių reikalas.

Dr. J. Valaitis pranešė 
apie Alto Teisių komisijos 
darbus. Jų posėdyje svars
tytas klausimas įstojimo į 
Tautos fondą. Priimtas pa
siūlymas įstoti dabar su 
4000 dol. įnašu. Alto valdy
ba vienbalsiai nutarė įeiti 
į Tautos fondą su 4000 dol. 
įnašu, vėliau tą įnašą pa
pildant.

Ižd. J. Skorubskas pra
nešė, kad aukos Alto veik
lai, Lietuvos laisvinimo rei
kalui paremti, įplaukia rei
kiamai.

Susipažinus Liet. Bendr. 
pirmininko V. Kutkaus raš
tu, kuriuo pranešama, kad 
LB skiria trijų asmenų ko
misiją išsiaiškinti santy
kius su Altu, nutarta, kad 
pirm. dr. K. Šidlauskas su
darys panašią Alto komisi
ją, kuri bendrai su LB pa
skirtais nariais aptars ben
dras pastangas Lietuvos 
reikalais.

Kun. A. Stašys painfor
mavo apie veiksnių konfe
renciją, įvyksiančią birže
lio 21 d. Kultūros židiny, 
New Yorke. Pasidžiaugė, 
kad Amerikos Balsas pil
niau perdavė pranešimą 
apie Chicagos Lietuvių kon
ferenciją, p a i n f ormavo, 
apie gautas žinias, kad bus 
stiprinimas Radio Free Eu- 
rope — Radio Liberty vei
kimas. Priminė reikalą per
teikti lietuvių pageidavimus 
komitetams, ruošiantiems 
respublikonų ir demokratų 
rinkimines platformas. Pa
lankiai sutikta mintis Altui 
įsigyti geresnę multiplika- 
vimo mašiną.

Dr. L. Kriaučeliūnas per
teikė Liet. Vyčių pirm, raš
tą su jų pasiūlymais ryšium 
su Alto veikla. Priimtas T. 
Blinstrubo paruoštas jiems 
laiškas su padėka ir reikia
mais paaiškinimais. Nusi
statyta paskatinti Alto 
skyrius ruošti platesnius 
Lietuvos okupacijos 40 m. 
sukakties ir trėmimų minė
jimus.

DĖL AFGANISTANE 
ŽŪSTANČIŲ LIETUVIŲ

Kaip buvo pranešta, pa
sirodžius JAV-bių spaudo
je žinioms apie Afganistane 
žuvusius lietuvius, Sovietų 
Sąjungai . vykdant savo 
agresiją prieš šią musulmo
nų valstybę, Amerikos Lie
tuvių Taryba raštu kreipėsi 
į Valstybės sekretorių Cy- 
rus R. Vance, atkreipdama 
sekretoriaus dėmesį, kad 
Maskva okupuotoje Lietu
voje verčia lietuvius tarnau
ti Raudonojoje armijoje, 
kas priešinga tarptautinei 
teisei.

Kadangi JAV nepripažįs
ta Lietuvos inkorporacijos 
į Sovie tų Sąjungą, Valsty
bės departamentas prašo
mas pareikšti protestą, kad 
vertimas pabaltiečių tar
nauti Sovietų Sąjungos ka
riuomenėje yra priešingas 
tarp tautinių konvencijų 
nuostatams.

Atsakydamas į Amerikos 
Lietuvių Tarybos raštą, 
Harry J. Gilmore, Deputy 
Director, Office of Eastern 
European Affairs, pranešė 
Tarybai savo š. m. balan
džio mėn. 8 d. raštu, kad 
nors JAV nepripažįsta prie
vartinės Pabaltijo valstybių 
inkorporacijos, vistiek So
vietų Sąjunga laiko šiuos 
tris kraštus sąjunginėmis 
sovietų socialistinėmis res
publikomis ir šaukia šių 
kraštų gyventojus į sovie
tų karinę tarnybą, kaip ir 
kitų Sovietų Sąjungos sri
čių gyventojus.

Departamentas mano, 
kad iš nepripažinimo poli
tikos seka ir JAV nusista
tymas nepripažinti, kad Pa
baltijo gyventojai būtų 
naudojami Sovietų Sąjun
gos karinėse pajėgose. Iš
einant iš to, Valstybės de
partamentas nejaučia, kad 
specialus dėl šio reikalo 
protestas būtų kiek naudin
gas arba turėtų kokios 
reikšmės.

Laiško pabaigoj, Valsty
bės departamentas užtikri
na, kad jie yra vienodos 
nuomonės su Amerikos lie
tuviais, tiek dėl 1940 metų 
inkorporacijų, tiek ir dėl 
Sovietų Sąjungos veiksmų 
Afganistane. (ALT)

• Vl-sios Tautinių šokių 
šventės komitetas praneša, 
kad bilietų į šokių šventę 
jau nėra. Tie kurie užsisa- 
k ėir dar nesusimokėjo tu
ri iki gegužės mėn. 10 d. su
simokėti. Bilietai likęs ne
sumokėti bus išparduoti ki
tiems.

Yra vienetų kurie dar ne- 
užpidė viešbučių registra
cijos korteles. Vl-sios Tau
tinių šokių šventės komite
tas ragina visus kuo grei
čiau užpidvti ir pasiųsti pa
skirtam viešbučiui su vie
nos paros mokesčiu. Vieš
bučiai turi turėti korteles 
iki birželio pirmos dienos.

• J. Andriaus sudarytą 
Lietuvos žemėlapį, išleistą 
Devenių Kultūros Fondo, 
kaina $6.00 4- $0.65 (per
siuntimo išlaidoms padeng
ti) galima įsigyti siunčiant 
užsakymus šiuo adresu: 
Devenių Kultūrinis Fondas, 
P. O. Box 10782, St. Peters- 
burg, Fl. 33733. ,

CABINET MAKERS 
STORE FIXTURES — AR- 

CHITECTURAL W00D 
W0RK SHOP — QUEENS.

Call 212-456-7000
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(Atkelta iš 1 psl.) 
pirmininkavo. Pastarasis, de
ja, temos visai neišvystė, tei
sindamasis laiko stoka. Kodėl 
jis, kaip pirmininkaujantis, 
laiko proporcingai neišdalino 
iš anksto, sunku suprasti.

Marylando universiteto 
asist. prof. Parming paskaita 
buvo aktualiausi, nes dalykiš
kai paruošta. Tiesa, jis patei
kė mokslinio darąjio santrau
ką, kuri ą jis, drauge su dr. Ja 
raslav Bilinsky iš Delavvare 
universiteto paruošė spaudai. 
Jie surinko duomenis apie ‘Hel 
sinkio nutarimų stebėtojų ko
mitetus Sovietų Sąjungoje’. 
Penktadienio pranešime dr. 
Parming analizavo ‘Helsinkio 
nutarimų įtaką tautybių pro
cese Sovietų Sąjungoje’. Pre
legentas teigė, kad 1960-70 
metais Sovietų Sąjungoje pasi
priešinimas valdžiai pradėjo 
žymiai stiprėti, tačiau protes
tuotojai neturėjo bendro ir vi
sus juos jungiančio tikslo. Bu
vo protestuojama dėl įvairiau
sių priežasčių. Simo Kudirkos 
‘šuolis į laisvę’ ir Kaune vyku- 
sieji sukilimai lyg ir davė pra
džią kelti protestą prieš tautiš
kumo persekiojimą Sovietų Są
jungoje.

Sovietų pavergtieji ir jų sa
telitai pradėjo nebetikėti, kad 
Rusijoje bus padarytas sėk
mingos reformos, kurios buvo 
neva pradėtos po Il-ro Didžio
jo karo. Viltis, kad S. Sąjun
ga gali pakankamai persire- 
formuoti sužlugo ir to išdavoj 
Rytų Europos valstybėse vyko 
sukilimai, kurie buvo žiauriau, 
šiai numalšinti.

Helsinkio nutarimai Rytų 
Europos tautoms reiškia žmo
gaus teisių atgavimą, gi S. Są
jungos pavergtiesiems jie reiš
kia tautiškumo laisvę drauge 
su žmogaus teisių atgavimu. 
Tautiškumo laisvas išpažini
mas ir praktikavimas yra vie
na iš pagrindinių žmogaus tei
sių. Ten pradėjo steigtis Hel
sinkio nutarimų stebėtojų 
komitetai. Žymiausi jų yra 
Maskvoje, Lietuvoje, Ukrai
noje ir Georgijoje.

Nors tie komitetai ir kelia - 
šalia žmogaus teisių pažeidi
mo - tautiškumo laisvę, komi
tetų nariai dalinai peržengia 
tautines-geografines ribas ir, 
pav. Lietuvos Helsinkio k-tas 
įsisteigė Maskvoje. Vyksta 
glaudus bendravimas tarp 
įvairiose šalyse esančių komi
tetų. Dalis protestuotojų-disi- 
dentų yra buvę žymūs komu
nistai, ar jų vaikai.

Iki šių komitetų atsiradimo, 
Vakarų pasaulis, o ypatingai 
JAV valdžios sluogsniai ir 
spauda, veik nekreipė dėme
sio į iš Sovietų pavergtų kraštų 
ateinančias žinias dėl ten vyk
domo persekiojimo ir teroro. 
Tuo atžvilgiu vyravo visiškas 
abejingumas^ Padėtis tačiau 
pagerėjo po panašaus komite
to įsisteigimo JAV-se. Čia 
daug pasitarnavo JAV kong
reso narė Fenwick ir Tauty
bių sąjūdžiai.

Prieš Helsinkio nutarimus 
tautinės laisvės reikalavimo 
teisėtumas rėmėsi Atlanto 
Charta, ar Sovietų konstituci
ja. Pataroji pilna visokių tei
sių užgarantavimo, deja, tik 
popieriuje.- Helsinkio nutari
mų dvasioje, tautos turi pri
gimtinę teisę būti laisvos. 
Net ir Vakarų pasaulyje tauti
nė laisvė, kaip teisė, nebuvo 
pripažįstama.

Belgrado konferencijoje ša
lia žmogaus teisių didžiausi de 
batai vyko dėl laisvo tautų ap
sisprendimo. Tiesa, Belgrado 
konferencija vyko JAV prezi
dentinių rinkimų metais ir gal 
dėl to etninės grupės ten paro
dė, kad jos yra labai įtakingos 
JAV-bių politikoje, bent rinki
miniais metais ...

Pagrindinė konferencijos 
kalbėtoja, buvo ambasadorė 
Ridgway. Gal dėl laiko stokos 
kalbėjo trumpai, pasisakiusi, 
kad nori išgirsti kaip galima 
daugiau dalyvių pasisakymų.

JAV-bės Belgrado konferen
ciją vertina teigiamai jau vien 
dėl to, kad ji įvyko. Ji suteikė 
tarptautini forumą kalbėti 
apie žmogaus teisių laužymą. 
Tokio forumo iki šiol nebuvo. 
Neatsižvelgta ir į rusų protes
tus. Sutarta, kad skundai dėl 
žmogaus teisių yra visos žmo
nijos reikalas. Žinoma, apgai
lestauta, kad nepavyko pa
skelbti bendro komunikato. 
Tačiau gerai, kad nenusileista 
ir neleista jo ‘uždailinti’. Kas 
Belgrade laimėta, neturi būti 
užmiršta ar išsižadėta. Salia 
to reikia siekti ir reikalauti 
daugiau.

Disidentų persekiojimas ir 
trėmimas S. Sąjungoje bei jų 
invazija Afganistane sunaiki
no visas gero sugyvenimo iliu
zijas. JAV-bės vis tiek nutarė, 
kad Madrido konferencija yra 
šauktina, tad pradėta jai visu 
rimtumu ruoštis. Ambasado
rė Ridgway, nuo š.m. vasario 
mėn., yra paskirta Madrido 
konferencijos darbų, liečian
čių Europą, koordinatore. Sa
lia bendros nuomonės prane
šimo, ji veda betarpias dery
bas su pavieniais kraštais Ry
tų Europoje. Tai duoda jai 
progos kelti specifinius reika
lavimus Sovietų satelitų vy
riausybėms. Tikimasi, kad 
Madride tautinis persekiojimo 
klausimas bus dar stipriau iš
keltas ir surištas drauge su 
žmogaus teisių klausimu.

Po ambasadorės pranešimo 
sekė paklausimai, kuriems, 
deja, nebedaug buvo likę lai
ko. Dar ir dėl to, kad dalis 
klausėjų, nesugebėdami trum- 

' pai formuluoti klausimų ar sa
vos minties, drožė ilgokas pra
kalbas. Praktiškiausias pasiū
lymas buvo tas, kad Valstybės 
departamentas Madrido kon- 
ferencijon pakviestų po vieną 
atstovą iš kiekvienos tautybės, 
kuris, būdamas gerai infor
muotas, galėtų vietoje būti 
geru patarėju.

Pabaigai tenka pastebėti, 
kad S. Sąjunga, kuri taip at
kakliai siekė Helsinkio susitari 
mų ir jų dėka laimėjo užgrob
tų žemių ir pavergtų žmonių 
neoficialaus pripažinimo-įtei

PRIEŠ 70 METŲ...
Miškui pradėjus retėti, ne

lauktai atsiskleidė samanota 
lyguma, panaši į tundrą. 
Bruknių sezonui esant, vieto
mis nuo jų dideli lygumos plo
tai raudonavo, lyg milžiniški 
kilimai. Keleiviai, jau kiek 
nubodę miško vaizdų vieno
dumu, ūmai atsiradę tokio 
raudonuojančio ploto viduryje 
- sukruto. Pagunda pauogau- 
ti, o be to ir nutirpusias kojas čių žvejai bei brangių kailių 
pramiklinti bei atsikvėpti, bu
vo nemaža. Vienos sugestijos 
užteko traukinio vadovui ir 
traukinys buvo sustabdytas. 
Su pakiliu ūpu klegėdami ke
leiviai plačiai pasiskleidė uo
gaudami ir tik po gero pusva
landžio, gavežio švilpesio pa
raginti, nenoriai grįžo į vago
nus. Šita idiliška kelionė rodo 
kad dar tada ne visi ir ne visur 
buvo žmonės kelionės karštli
ge apkrėsti. Taigi, ir mes va
žiavome neskubėdami, pasiuo 
gaudami.

Dar prisimenu jau arti ke
lionės tikslo nevykusiai pava
dintą Isakogorka (Izaoko kal
nelis) stotį. Visoj šitoj lygumoj 
kiek akys siekė, ne tik kalno ar 
kalnelio, bet ir kalvos nesima
tė.

Pagaliau po ilgai trukusios 
kelionės pasiekėme Archan-

gelsko stoti kairiame Dvinos 
krante. Išėjus iš stoties jautėsi 
stiprus, nemalonus visokerio
pai ruošiamos bei konservuo
jamos žuvies kvapas, su ku
riuo dar jungėsi neišdirbtų 
kailių slopinama dvoką. Šita 
smarvė sklido iš daugybės įvai 
raus didumo žvejybinių laivų 
bei baržų.

Baltosios jūros ir jos pakraš-

sinimo, visdėlto jaučia ir kitą 
lazdos galą - viešą teismą dėl 
žmogaus teisių pažeidimo ir 
tautinio persekiojimo Sovietų 
Sąjungoje. Jos pačios paverg
tieji naudojasi šiuo lazdos galu 
ir nors palengva, bet nuolatos 
ir atkakliai beldžiasi i laisvojo 
pasaulio sąžinę, neįeidami jai 
užsnūsti. Iš kitos pusės, iš so
vietų pavergtų ir iš jų sateliti
nių kraštų pabėgusieji laisvam 
pasauliui labiausiai priešinasi 
Helsinkio susitarimams, ne be 
pagrindo bijoję sovietinės ver
gijos įteisinimo jų paliktuose 
kraštuose, šiuo metu taip pat 
sugeba nutverti tos pačios laz
dos antrąjį galą ir juo pasinau
doti ginant savų kraštų intere
sus. Kol disidentinis judėji
mas bus gyvas S. Sąjungoje, ir 
kol mes čia efektingai ji rem
sime ir drauge dirbsime, tol 
Hesinkio nutarimai neš bent 
dalį naudos. Tačiau tenka pri
sibijoti, kad JAV-se, Pietų 
Amerikoje ir kitur žmogaus tei 
šių klausimas nepavirstų vien 
tik žmogaus ekonominių-socia 
linių reikalų pagerinimo klau
simu. Tas ir mums, žinoma, 
rūpėtų. Deja, mūsų gimtuose 
kraštuose žmogus dar teisių ir 
laisvės neturi, o be jų ir balta ■ 
duona neskani.

medžiotojai atvežę savo ama
to metinį derlių, skubėjo par
duotą prekę pakeisti į jiems 
reikalingus maisto produktus 
bei amato įrankius. Skubėti 
reikia, nes šalčiai gali užklup
ti nelauktai ir netikėtai anksti.

I dešinį upės krantą, kur 
plačiai išsiskleidęs pats mies
tas, keleiviai keliami laivu. 
Nors iki Dvinos žiočių dar 
apie 60 km., čia prie Archan
gelsko upė plati ir gili. Čia ir 
didieji jūros laivai laisvai šlie
jasi ir pasikrauna prie upės 
krantinių, kurios ir sudaro uos 
tą. Priešais miestą, upės vi
dury, kyšojo tuomet neapgy
venta Kegostrov sala, retkar
čiais miestelėnų šventadie
niais lankoma. Toliau į šiaurę 
netoli upės kranto - didelė sala 
Solombala, kuri su krantu jun . 
gėsi mediniu tiltu.

Archangelskas tuo metu bu 
vęs gubernijos administracijos 
centras su 25,000 gyventojų, 
miške medžiagos eksporte bu
vo iš visos Rusijos žymiausias. 
Skaitlingos Solombalos lentpiū 
vės dieną-naktį ruošė ekspor

tui sieliais atplukdomus rąstus. 
Burinių laivų gadynėje Ar
changelskas garsėjo tiekdamas 
laivastiebiams medžiagą. Siau 
rėje augusios eglės ir ypač miš
kų tankumynuose, dėl savo 
aukščio ir panašaus į kadugio 
medžio lankstumo, burinių lai 
vų statytojų buvo labai verti
namos.

Nenuostabu, kad dėl vietoj 
gaminamos statybinės medžią 
gos parankumo ir dauguma 
miesto pastatų buvo mediniai. 
Medžiagos netaupyta, todėl ir 
gyvenamieji namai erdvūs ir 
patogūs, o dėl malkų pertek
liaus ir dėl jų apšildymo nete
ko sukti galvos. Grožiu ir 
puošnumu žymėjosi vilų išvaiz 

; dos namai miesto dalyje, kuri 
; jungė Solombolą su miesto 

centru, vokiečių priemiesčiu.
Solombala žymėjosi ir savo 

‘Solovieckoje Podvorje’. Buvo 
tai didžiulis, kelių aukštų vieš
butis, kuriame kelioms die
noms sustodavo iš visos Rusijos 
vykstantieji piligrimai-maldi 
ninkai pakeliui į Solovkų salo
se esantį garsųjįvienuolyną. 
Priešais viešbutį, specialiai vie 
nuolynui skirtame uoste, sto
vėjo šventųjų vardais pavadin 
ti laivai, kurie vežiojo maldi
ninkus. Kaip viešbutis, taip ir 
laivai buvo išimtinai pačių vie 
nuolių aptarnaujami. Tikroji 
maldininkų atlaidų procesija 
čia prasidėdavo ir čia buvo už ■ 
baigiama.

1923 metais vienuolynas 
buvo galutinai panaikintas ir 
paverstas koncentracijos sto
vykla, kuri pasižymėjo savo 
žiaurumu.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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IKURYBA IR MOKSLAS!
Šimtas prakalbų 
į Lietuvę...
Pasikalbėjimas su Broniu Raila apie jo 

naują veikalą

Jau baigiama spausdinti 
ir netrukus bus išsiuntinėta 
platintojams VILTIES iš
leista žurnalisto Bronio Rai
los nauja knyga intriguo
jančiu pavadinimu — "VAI
VOS RYKŠTĖ". Ta proga 
Dirva raštu parengė auto
riui keletą klausimų.

— Jūsų naujojo veikalo 
pavadinimas skamba beveik 
beletristiškai, tartum koks 
romanas ar eilėraščių rin
kinys ...

— Pavadinimą paaiškinu 
pačios knygos įžangoje. Ne, 
tai dar ne romanas, tai tik 
toks mano nuotaikos ir te
mų aptarimas. Aiškesnis ir 
visiškai "proziškas" yra 
antrasis knj’gos pavadini
mas — "šimtas prakalbų j 
Lietuvą".

— Kaip tai? Nejaugi ten 
sakomos prakalbos, ir dargi 
taip toli — Lietuvon?

— Taip, ir prakalbos, ir 
Lietuvon. Ir jų gana daug
— lygiai šimtas. Laimei, ne 
tokios ilgos, kaip per Va
sario 16 ar kitom progom 
mėgsta sakyti mūsų demos- 
tenai. Jos užtrunka tik po 
keletą minučių (per radiją
— 5 ar 6 minutes, knygoje 
kiek ilgiau). Jos gyvu žo
džiu tikrai buvo mano kal
bėtos ir per radiją siunčia
mos Lietuvon. Ir kiek turim 
duomenų — kiek aš asme
niškai tikrai žinau — tos 
prakalbos ten, nors ir stip
riai trukdomos, bet buvo 
girdimos. Taip kalbėjau 
šimtą kartų per puspenktų 
metų. O paskui ryžaus su
daryt jų rinkinį.

— Ar manot, kad toks 
rinkinys bus įdomus ir 
reikšmingas užsienio lietu
viams?

— Tai jau painesnis klau
simas. Tuo tarpu dar neži
nau. Bet jau visi žinom, kad 
užsienio lietuviam rašyti ir 
leisti knygas dabar labai 
sunku, o kartais tik didžiai 
nuostolinga. Išskyrus vos 
keletą lietuviškų veikalų, 
turėjusių platesnį pasise
kimą, šiaipjau daugumas 
mūsų knygų dabar leidžia
mos 1000 tiražu, kartais tik 
po aštuonis, septynis ar ir 
penkis šimtus egzempliorių, 
o poezijos rinkiniai kai ka
da dar mažiau — ligi 300... 
Visiškai aišku, kad susida
rius tokiom aplinkybėm, už
sienio lietuviam knygų ne
verta nei rašyti, nei jų leis
ti. Juk tai būtų tik energi
jos eikvojimas be rimtesnių 
vaisių ir prasmės.

— Bet jūs, ir kiti, vis dar 
rašot?

— Taip. Labai nelinksma 
tiesa — dar rašom. Bet daž
niausiai jau visai kitais mo
tyvais. Genijinių polinkių 
autoriai, aišku, rašo ir rū
pinasi raštų išleidimu dėl 
"įsiamžinimo". Kiti, kad jų 
publicistinė ar grožinė kū
ryba saugiau vienoje vieto
je išliktų, negu išblaškyta 
ir dingstanti periodikoje 
ar pasilikusi rankraščiuose. 
Treti, kad "negali nerašyti" 
(kaip stiprūs rūkoriai nega
li nerūkyti). Vėl kiti (pa
vyzdžiui, aš__) jaučiasi
rašą ateičiai, matyt, tikėda
mies, kad tik ateitis juos 
supras ir įvertins ...

Bet "Vaivos rykštei” iš
leisti turėjau dar tris kitus 
motyvus, o taip pat ir savo 
paties specialų troškimą. 
Pirma, — per radiją gyvu 
žodžiu pasakytos prakalbos 
nutyla ir dingsta amžinai. 
Tai užsigeidžiau jas kaip 
nors "įamžinti”. Gal vaikiš
kas įgeidis, l>et toks kar
tais užeina ... Antra, — 
mane pasiekė labai rimtų 
skatinimų ir pageidavimų 
iš Lietuvos, kad tas prakal
bas vienoj vietoj pakarto
čiau ir kad ši knyga spau
dos draudimo laikų knygne
šių vilktakiais vienaip ar ki
taip būtų įgabenta Lietu
von (tokių galimybių dar 
esama), o per laisvąjį pa
saulį keliaujantiem tarybi
niam turistam dovanojama 
vežtis namo ar bent Čia pa
siskaityti. Ir trečia, — tai 
mūsų brangaus draugo An
tano Gustaičio teisingas 
priekaištas. Pernai jis vi
sus tokius "voisų”, "eitų”, 
"liberčių" ir "vatikanų” ra
dijo kalbėtojus ir kovingų 
skriptų rašytojus pamatuo
tai pašiepė: girdi, jūs gar- 
sinatės, kad už Lietuvą ko- 
vojat per radiją ir visokias 
paskaitas rašot, o mes, liau
dis, ligi šiol nič nieko ne
žinom, ką gi jūs kalbat ir 
ką ten darot ? .. Aš irgi 
menkai težinau, ką kiti ten 
kalba. Bet sujaudintas ne

r-rr - . —------------- --- ------------- --- -------------———
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Tomas Venclova ir Bronys Raila Pauliaus Jasiukonio kino studijoje Hollvwoode (Calif.) 
prie mikrofono, įrašant judviejų penkis pokalbius transliacijai Į Lietuvą. Tie pokalbiai, šalia kitų 
95 prakalbų, ištisai Įdėti netrukus pasirodysiančioje Bronio Railos naujausioje knygoje "Vaivos 
rykštė”, kurią išleidžia Vilties leidykla.

abejotinai pagrįsto prie
kaišto ryžausi bent truputį 
parodyti, ką pats esu kal
bėjęs ir gal dar kalbėsiu 
ateity, jei detante neuždu
sins.

— Ar negalėtumėt trum
pai apibūdinti, kokios te
mos. problemos ir klausimai 
keliami jūsų prakalbose, ku
rios dabar susirinko į tą 
"Vaivos rykštę”?

— Ne, negalėčiau. Atleis
kit, bet niekaip nemokėčiau 
trumpai atsakyti į tokį 
klausimą. Prakalbų juk vi
sas šimtas. Kai kuriose yra 
ne viena, o dvi temos, ne 
du, o kartais keli klausimai 
keliami ir dargi atsakymai 
siūlomi. Trim žodžiais nieko 
negalima paaiškinti. Nebent 
bendriausioji kryptis, kuri 
būtų tokia: stengiausi duoti 
atkirti sovietinių Lietuvos 
politrukų nuolatinei propa
gandai ir ypač jų užmojam 
klastoti lietuvių tautos is
toriją ir dabartį. Tokia mū
sų tezių konfrontacija čia 
vyksta visokiais požiūriais 
— publicistikos ir literatū
ros veikaluose, spaudoje, 
teatruose, reportažuose, me
muaruose, polemikose, kom
partijos vadų pasisakymuo
se ir t.t.

Kaip matot, tai begalinė 
dalykų mozaika. Aš ribojau- 
si daugiausiai kultūrinių, 
literatūrinių, socialinių, re
zistencinių temų plotme. 
Tai mano sritis ir užduotis, 
toks tartum įsipareigoji

mas, na, kaip ir specialy
bė ... Siūlyčiau Dirvai dar 
prieš knygos pasirodymą 
paskelbti keletą ištraukų. 
Tatai šiek tiek skaitytojus 
supažindintų su veikalo te
mom ir kiek savotišku jų 
dėstymo stiliumi. Kadangi 
visos prakalbos buvo ski-

CREDO
Iš 'Gimtosio žemės giesmės’.

Sėdi jis vienų vienas ir lau
kia. Jo galva kiek palenkta, 
rankos ant kelių.

Gilbert Cesbron

Tai Gilberto Cesbrono ‘De- 
relictus’ (Visų apleistas) žo
džiai. Juose atsiskleidžia ir iš
kyla kelias. Kelias realus - ja
me nėišdylančiai įmintos ir 
mūsų pėdos. Ir drauge kelias, 
turintis ir simbolinę prasmę, 
kuri žmogaus gyvenimo žings
nius sujungia su transcenden
tinėmis tolumomis.

Ir šis kelias tarsi atgyja ir 
priartėja. Atrodo, kad dar tik 
vakar juo ėjome. Ir tebeeina
me. Jo kryžkelėse - Rūpinto
jėlis. Sėdi jis vienų vienas ran 
ka parėmęs erškėčiuotą galvą 
ir giliai susimąstęs.

Sustojame prie jo ir drauge 
su Mykolaičiu-Putinu klausia
me: ‘Dievuli mano, argi mū
sų godos Tave prie kelio iš dan 
gaus atprašė?’ Ir jaučiame - 
mes šio gyvenimo kelių ir kryž 
kelių vingiuose ne vieni.

Susimąstome. Ir tolumose, 
o taip pat ir vidiniame mūsų 
sielas peizaže, atsiskleidžia sek 
madienio vidurdienio tyla. Ty 
la, kada visa sustqa ir kada, 
atrodo, dangus ir žemė susi
jungia harmoningame Visatos 
psalmės aidėjime.

Šioje tyloje, kuri Simone 
Weil žodžiais, yra Dievo žodis 
- ‘La parole de Dieu ėst silen- 
ce’, išgirstame sekmadienio 
varpus, ' kurie negęstančios 
šviesos spinduliais nutvieskia 
ir žmogaus kelio vingius.

Si šviesa suspindi - ir suspin 
di labai ryškiai - ir Čiurlionio 

riamos ne užsienio, o Lietu
vos lietuviam, tai gal jos 
bus kiek skirtingo tono ir 
formos, negu mes čia rašom 
panašius straipsnius užsie
nio lietuviam. Tos aplinky
bės nė vienas skaitytojas 
neturėtų pamiršti.

(Bus daugiau)

Vacys Kavaliūnas

ansamblio gyvenimo kelyje - 
jo religinėse giesmėse ir mišio
se, drauge su vargonųir kank
lių garsais kylančiose j aukštu
mas šventovių skliautais ir skęs 
tančiose žmogaus būties gel
mėse.

Ypatingai galingu ir drauge 
nuoširdžiu žmogaus dvasios 
šauksmu ji suskamba 1977 
metų rudeni Devintajame 
Ateitininkų kongrese, kurio 
mintis ir prasmė buvo sukaup 
ta žodžiuose ‘Liudykime Kris
tų ir savo tautą’, Alfonso Mi
kulskio mišiose Už kenčiančią 
Lietuvą.

Čia kanklių muzikos fone, 
tarsi tai kiltų iš pačių žmogaus 
sielos gelmių, vyrų ir tuojau 
po jų einantis ir moterų dva
sios šauksmas: Viešpatie pasi
gailėk, Kristau pasigailėk’ nu
kelia j amžių tolumas. Įspūdis 
- tarytum būtų sugrjžusios vai 
dilutės ir drauge su kanklių 
giesme mestų Visatos Kūrėją 
pasigailėti žmogaus ir tautos, 
iškėlusias vergijos pančiais su
kaustytas rankas j Nemuno pa 
krančių dangaus skliautą.

Pati didžioji šių mišių dalis- 
Credo. Čia pačioje pradžioje 
tarytum atsiskleidžia kosmi
nių dimensijų plotai, prime
nantieji Haydno Pasaulio su
kūrimo (Die Schoepfung) ora
toriją. Tas pats ir jų šaltinis - 
Genezė: ‘Pradžioje Dievas su
kūrė dangų ir žemę ...’

Pradžioje ir šviesu abejur: 
ir Haydno oratorijqe, ir A. Mi 
kulskio Mišių už kenčiančią 
Lietuvą Credo. Tačiau Credo 
tuojau virsta drama - Dievo

(Nukelta į 6 psl.)
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Dinamika Jurgio Juodžio kūryboje
l/yt. Alantas

Meno paroda Toronte

Dail. Jurgio Juodžio me
no paroda buvo surengta 
Toronte balandžio 12-13 die
nomis. Toronto Lietuvių 
Namai turi 4 puikias sales, 
kurių viena, vadinama ka
raliaus Gedimino menės 
vardu, yra specialiai įreng
ta dailininkų parodoms 
ruošti. Menėje kaba meta
linė lenta su dedikacija ka
raliui. Dail. Juodis mėgsta 
istorines temas, tad kara
liaus menė simboliškai buvo

CREDO...
(Atkelta iš 5 psl.) 

Žodis nužengia i žemę ir savo 
kelio žingsnius sujungia su 
žmogaus likimu.

Juose atsiskleidžia Golgotos 
kalnas, pasigirsta gūdūs kūjo 
dūžiai, atsiskleidžia kančia ir 
mirtis. Ir Credo momentas su 
žodžiais: ‘Buvo prikaltas prie 
kryžiaus, nukankintas ir palai
dotas’ gilia ir širdį pervedan
čia dzūkų raudos melodija nu
skamba ragelio palydima 
kanklių giesme. ,

Nukelia ji į mūsų gimtąją 
žemę ir jos rudenio peizažą. Ir 
išgirsti - išgirsti savo sielą, ta
rytum raudą, iškylančią iš že
mės gelmių, kuri į kapus paly-' 
di tavo artimą ir giliu liūdesiu 
nuaidi susimąsčiusiais laukais

Galingai ir nuoširdžiai šiose 
mišiose, palydimose kanklių, 
skudučių, Sekminių ragelių ir 
lumzdelių, nuskamba ir kitos 
jų dalys: Šventas visatos Die
vas, Hosana aukštybėse, Die
vo Avinėli, einą tilstančia ir lė
tėjančia linija ir tarytum su- 
švintąs ramybės šviesa.

Šios Čiurlionio ansamblio 
mišios, jo choro giesmės, paly
dimos irnušviečiamos tarsi pa
čios gamtos sukurtų muzikos 
instrumentų, nukelia mus į 
gimtojo krašto kelius ir kryž
keles. Ir, Balio Sruogos Kazi
miero Sapiegos žodžiais, norisi 
Rūpintojėliu prie kelio pasto
vėti ir milžinkapiuose nakčia 
varpais suskambėti:

Prie kryžkelių stąvėsiu smūt- 
keliu,

Milžinkapiuos varpais skam
bėsiu,

Kad speiguose po stora mi
line

Neliautų plakus Lietuvos 
širdis.

Šios mišios Už kenčiančią 
Lietuvą, nuskambėjusios Atei 
tininkų kongrese, yra 1062-sis 
Čiurlionio ansamblio muziki
nis nuaidėjimas į laiko tolu
mas. Tačiau nepaskutinis - 
čiurlioniečiai tebedainuoja, ir 
jų daina ir giesmė tebeskam
ba.

Ir joje atsiskleidžia vis nauji 
žmogaus vidinio pasaulio, jo 
likimo ir jo vingiuoto žemės 
kelio momentai. Atsiskleidžia 
joje ir grožis, kuris spinduliuo
damas į tolumas pereina že
mės kelio ribas ir susilieja su 
mistinio pasaulio plotais.

Grožis, dainos ir giesmės 
grožis, jos gelmės ir siela ir joje 
aidintis žmogus yra ir Čiurlio
nio ansamblio nerašytas Cre
do, atsiskleidęs ilgame jo gy
venimo kelyje. 

itin tinkama patalpa jo 
vaizduojamiems didvyriams 
pasirodyti. Tarp kitko per 
parodą salėje "kaukė” ir 
dailininko nupieštas Gele
žinis Vilkas.

Parodą suruošė Lietuvių 
Namų Lietuvių Moterų Bū
relis. Spaudoje mes dažnai 
skaitome apie to Būrelio 
(kuris, rodos, turi bene 60 
narių) energingą kultūrinę 
veiklą, ir mes, detroitiečiai, 
— irgi simboliškai — per 
Detroito upę tiesiame ran
ką sveikindami torontiškes 
moteris taip sėkmingai be
sidarbuojančias kultūrinėje 
dirvoje Juo labiau, kad ir 
torontiškiai teatralui — 
Aitvaro kolektyvas — ir 
Antroji Jaunystė — dai
nininkių sikstetas — aplan
ko ir mus, detroitiškius.

Kalbant apie dail. Juodžio 
parodą, reikia pasakyti, kad 
nors kai kuriuose jo darbuo
se pastebimas lyg ir atsi
gręžimas į realizmą, tačiau 
jo taptuko būdingiausias 
bruožas yra fantazijos di
namiški prasiveržimai, bet 
ne abstraktiški, palaidi 
spalvų "maištavimai”, o 
griežtai sudrausminti ir su
stilizuoti vaizduotės polė
kiai, atskleidžia žiūrovui 
vaizduojamos temos plates
nius akiračius. Susidaro 
įspūdis, kad dailininkas ge
riausiai jaučiasi, kai kovoja, 
veržiasi pirmyn ir siekia 
aiškaus tikslo, kurį iškal
bingai nusako jo inten
cijos neatitrūkti nuo tau
tos ir savo kūryba daly
vauti jos skaudžiuose įvy
kiuose. Daug jo darbų lie
čia šių dienų pavergtos tė
vynės tragiką. Šiandien lie
tuvių tauta išgyvena neiš
pasakytos įtampos tragišką 
istorinį momentą, kuris gy
vai atsiaidi ir Juodžio dar
niuose.

Polėkis į istoriją

Dailininkas itin stiprus 
vaizduodamas istorinius bei 
legendinius siužetus, ku
riuos jis apipavidalina itin 
rūpestinga technika ir de- 
tališkai išpuoselėta puošnia 
forma. Praeities idealizavi
mas yra labai būdingas dail. 
Juodžio kūrybos bruožas. Jo 
nutapytuose istorijos siuže
tuose visiškai dingsta tikro
vė ir mums padvelkia vizi
jų dvelksmas. Dailininką 
įkvėpia didieji karžygiški 
žygiai, legendos, nors jis ne
užmiršta ir šių laikų ir su 
vienodu užsidegimu vaiz
duoja partizanus, tremti
nius, laisvės kovotojus ir 
t.t.

Ką aš noriu pasakyti aiš
kiau matyt iš Partizano pa
veikslo (jo parodoj nebu
vo: jis būvo atspaustas 
kvietimuose į parodą). To
kio didvyrio, kokį jį vaiz
duoja dailininkas, gyveni
me nebuvo ir negalėjo būti, 

bet toks partizanas pasida
ro galimas menininko fan
tazijoje. Juodis nebijo nu
krypti nuo tikrovės: jo 
svarbiausias tikslas sukurti 
iki kraštutinumo suidealin
tą partizano vaizdą, saky
čiau, viziją. Dailininkas ro
do mums tik vieną prabė
gantį momentą: didvyris 
nešamas fantastinių ban
gų, — nemokėčiau paaiš
kinti ką jos reiškia: gal tai 
dailininko skriejančios min
tys apie partizano galybę ir 
garbę, gal tai banguojanti, 
tekanti istorinė praeinamy
bė, — žodžiu, bangų, ku
rios, rodos, atvilnija iš kaž
kurių tolybių, ir mes jau
čiame, kad jos tuojau dings 
iš mūsų akiračio Gal tai ir 
yra toks partizanas, kuris 
blyksi mūsų mintyse; kai 
mes prisimename tą didžią
ją, epinę mūsų istorijos ga- 
•dynę?

Su dail. Juodžio itin indi
vidualiu bei originaliu sti
liumi galima sutikti, galima 
ir nesutikti, tačiau vargu 
būtų galima nuginčyti fak
tą, liečiantį jo kūrybinės 
vaizduotės veržlumą bei 
tautinės pasaulėžiūros dina
miką. Ką tik jo teptukas 
paliečia. Viskas susibėga į 
vieną tašką — tėvynės mei
lę, kurią jis savo darbuose 
vaizduoja drąsiai, atvirai, 
nesislapstydamas už jokių 
teorijų paravanų ir nesivai
kydamas jokių svetimų ma
dų.

Savo meninę filosofiją 
menininkas aiškiai nusako 

. parodos kataloge, kurio vir
šelyje stambiom raidėm 
skelbiamas Romo Kalantos 
šūkis: Laisvės Lietuvai! Ki
toje viršelio pusėje vėl šū
kis: Menas Tėvynei! Ir pa
galiau dar pabrėžiama, kad 
paroda skiriama Lietuvos 
laisvei atžymėti”. Iš tų šū
kių matyti, kokiais glau
džiais ir gyvybiniais ryšiais 
dailininko kūrybas siejama 
su tauta.

Dailininko karjera
Savo meninę karjerą Juo- . 

dis pradėjo Lietuvoje, sa
kyčiau, būdamas dar labai 
jaunas. Jis pats prisimena, 
kaip nupiešęs pieštuku savo 
pirmąjį piešinį, Lietuvos 
vytį, būdamas 6 metų. O tai 
atsitiko pačios Lietuvos ne
priklausomybės išvakarėse, 
būtent, 1917 m. Savo piešinį 
jis nunešęs į mokyklą, ir 
mokytojas jį pakabinęs ant 
sienos, kur jis iškabojęs iki 
pat nepriklausomybės pa
baigos ir buvęs nukabintas 
bolševikams užplūdus.

Lietuvoje Juodis studija
vo Kauno Meno Mokykloje, 
lankė dail. Vienožinskio stu
diją, paskum tarnavo Lietu
vos kariuomenėje, Ameri
koje baigė Westporte, Ct., 
Famuos Artist School. Jis 
priklauso lietuvių ir ameri

J. Juodis. Išeivijos dainius. (Aliejus).

kiečių dailininkų organiza
cijoms. Primintina, kad jis 
išleido savo darbų repro
dukcijų albumą, pavadintą 
— Tautos keliu.

Iš karaliaus Gedimino 
menėje iškabintų darbų žiū
rovams nė iš tolo nesusida
rė įspūdis dailininką pavar
gus: jis atrodo jaunatviš
kai, nors jau ir baigia sep
tintąjį dešimtmetį. Per ati
darymą, tardamas savo žo

dį, svečių paprašytas, dai
lininkas žvaliai vaikščiojo 
po menę, iškalbingai aiškin
damas kai kuriuos savo 
darbus. Kiek ilgiau jis stab
telėjo ties Išeivijos Dainiu
mi pastebėdamas, jog tą pa
veikslą sukūręs norėdamas 
pagerbti aplamai išeivį kul
tūrininką.

Paroda laikytina pavvku- 
sia Iš 27 iškabintų paveiks
lų buvo parduota 11.
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Pirmosios sutartys su Latvija
Galvanauskas aplankė Lat

vijos valstybės prezidentą čakstę, tarėsi su 
latvių ministru pirmininku ir užsienių reikalų 
ministru Meierovicu ir kitais latvių politikais. 
Pasiuntinys J. Aukštuolis suruošė Galvanausko 
garbei pietus. Iš pakviestų svečių matysime, 
kokios valstybės 1923 m. pabaigoje dar turėjo 
Rygoje savo diplomatinius atstovus, kurie bu
vo akredituoti visoms trims Baltijos valsty
bėms, įskaitant Lietuvą. Tai buvo Amerika, 
Švedija, Suomija, Italija, Anglija ir Japonija. 
Vengrijos atstovo rezidencija buvo Taline kaip 
vengrams giminingos estų tautos sostinėje. Kai 
kurie svetimi atstovai rezidavo dar toliau, — 
Berlyne, Kopenhagoje ir Stockholme.

"Eltos” komunikate apie Galvanausko su
stojimą Rygoje dar patikslinta: "Apie l’/i vai. 
p. Ministeris aplankė ir apžiūrėjo mūsų atsto
vybę”. Atsimenu, kaip pasiuntinys Aukštuo
lis atvedė Galvanauską j mano darbo kambarį 
ir mane pristatė svečiui kaip "Eltos” atstovą. 
J. Paleckis tuo metu jau buvo pasitraukęs iš 
pasiuntinybės. Nežinau, kokį įspūdį aš tada, 
būdamas 18 metų amžiaus, padariau Lietuvos 
ministrui pirmininkui ir užsienių reikalų mi
nistrui, bet Galvanauskas ne tik man, bet ir 
kitiems, kurie su juo tada susitiko, padarė 
gilų įspūdį. Latvių laikraštininkai, su kuriais 
jis kalbėjosi, Galvanauską labai gyrė. Kai po 
10 metų su E. Galvanausku teko bendradar
biauti Klaipėdoje, buvau jau baigęs aukštuo
sius mokslus ir dirbau gubernatūroje kaip spau
dos patarėjas. Ne vieną kartą prisiminėme ir 
jo viešnagę Rygoje.

Beje, ir su buv. užsienių reikalų ministru 
Dr. Juozu Purickiu man teko vėliau gana arti
mai bendrauti, ypač kai jis kelis metus 
iš eilės pirmininkavo Lietuvos žurnalistų Są
jungai. Tai buvo nepaprastai produktingas žur
nalistas, prirašęs tūkstančius laikraščių skil
čių! Vygando slapyvardžiu jis kompetetingai 
pasisakydavo įvairiausiomis temomis, įskaitant 
ir ūkio gyvenimą. Kaip juristas Dr. Dovas Zau
nius, taip ir istorinių palinkimų teologas Dr. 
Juozas Purickis kurį laiką vadovavo Lietuvos 
delegacijose, vedusiose prekybos ir kitokių eko
nominių sutarčių derybas su svetimomis vals
tybėmis.

Deja, šis vispusiškai gabus žmogus 1934 
metais anksti mirė, susilaukęs tik 51 metų am
žiaus. Kaip Lietuvos žurnalistų Sąjungos Klai
pėdos skyriaus pirmininkas dalyvavau Dr. Pu
rickio laidotuvėse ir pasakiau atstisveikinimo 
kalbą.

10. Pirmosios sutartys su Latvija
Pati pirmoji sutartis tarp Lietuvos ir Lat

vijos pasirašyta dar 1919 m. kovo 1 d., kai Lat
vijos ministras pirmininkas Karlis Ulmanis at
važiavo į Kauną pasiimti latviams suteiktos 
paskolos penkių milijonų markių sumai. Vals
tybinę nepriklausomybę pasiskelbusiai latvių 
vyriausybei tai buvo nepaprastai kritiškas mo
mentas. Didelę Latvijos teritorijos dalį buvo 
užėmusi raudonoji armija. K. Ulmanio vado
vautos latvių vyriausybės valdžioje pasiliko tik 
siaura juosta aplink Liepoj ų. Tokią latviams 
sunkią valandą Lietuvos vyriausybė ištiesė sa
vo kaimynui pagalbos ranką ir suteikė 5 mi
lijonų markių (tada dar nenusmukusių) pa
skolą.

Su Ulmaniu sudarytoji sutartis jau seniai 
užmiršta, bet ji visais atžvilgiais įdomi. Už 
šią svarią paramą Lietuvos vyriausybė išside
rėjo teisę naudotis Liepojaus uostu ir ten 
įrengti sandėlius. Tai prilygo "laisvo uosto” są
vokai. Dar daugiau. Pagal sutartį Lietuva tu
rėjo teisę pasiųsti į Liepojų savo kariuomenę, 
o taip pat su kariška apsauga lydėti transpor
tus per Latvijos teritoriją. Sutarties 6 straips
nis nusakė: "Ateinančioms Lietuvos Vyriau
sybei į Liepojų prekėms ir karo medžiagai ap
saugoti Lietuvos Vyriausybė turi teisės vietoje 
ir arti šių prekių ir medžiagos transporto kelių 
laikyti reikiamas ginkluotas pajėgas”. Kitais 

žodžiais tariant, Lietuva gavo teisę Latvijos 
teritorijoje pačiai savo kariuomenės daliniais 
saugoti siunčiamas ir gaunamas prekes.

Sutarties 7 straipsnis aptarė Lietuvos gink
luotųjų pajėgų teises Latvijos teritorijoje:

"Lietuvos ginkluotoms pajėgoms, iki jos 
yra Latvijos teritorijoje, laikomi bendri šio 
krašto kariški nuostatai, kiek šie nuostatai ne
siaurina teikiamų Lietuvos vyriausybei šia su
tartimi teisių.

Latvijos vyriausybė aprūpina esamas Lat
vijos teritorijoje Lietuvos kariuomenės dalis 
reikiamu proviantu nustatytomis Latvijoje in
tendantūros kainomis”.

Įdomus dar vienuoliktasis šios sutarties 
straipsnis: "Lietuvos ir Latvijos vyriausybės 
veikia sutartinai kovoje su bolševikais”. Taigi 
sutartis apėmė ir karinį bendradarbiavimą.

šiuo metu negaliu patikrinti, kiek prakti
koje sutartis buvo vykdoma. Niekada nebuvau 
girdėjęs, kad Lietuvos kariuomenės daliniai bū
tų buvę pasiųsti į Liepojų ar iš viso į Latvijos 
teritoriją prekių transportui ar karo medžiagos 
siuntiniams apsaugoti. Pati mūsų kariuomenė 
anais laikais buvo tokia negausi, o priešų buvo 
tiek daug, jog nebuvo nei žmonių, kuriuos būtų 
buvę galima siuntinėti į Liepojų transportams 
saugoti. Bet, kaip bebūtų, pats minėtos sutar
ties sudarymo faktas yra labai būdingas.

Dar į vieną būdingą aplinkybę reikia at
kreipti dėmesį. Sutartį iš latvių pusės pasirašė 
Latvijos ministras pirmininkas K. Ulmanis, tuo 
tarpu kai po sutartimi randame net penkių 
Lietuvos ministrų parašus: ministro pirminin
ko M. Sleževičiaus, prekybos ir, pramonės mi
nistro J. Šimkaus, finansų ministerijos valdy
tojo V. Čarneckio, susisiekimo ministerijos val
dytojo J. šimoliūno ir krašto apsaugos ministro 
Velykio. Nei vienoje kitoje dvišalėje sutartyje 
neaptinkame tokios ministrų parašų gausybės. 
Matomai, tuo norėta speciališkai pabrėžti su
tarties svarbą Lietuvai.

šalia "didžiosios politikos” klausimų, kaip 
antai Varšuvos ”accord politiųue” ir panašių 
dalykų, Dr. Zauniui reikėjo užsiimti ir konkre- 
tiniais reikalais, liečiančiais dvi kaimynines 
valstybes. Jo laikais tarp Lietuvos ir Latvijos 
pasirašyta nemaža sutarčių.

Kai tik Lietuvos (lygiu būdu ir Latvijos) 
teritorija imta apvalyti nuo raudonosios armi
jos, Lietuvos ir Latvijos vyriausybės pradėjo 
tvarkyti tarpusavio santykius. 1920 m. rugsėjo 
20 d. Dr. D. Zaunius kartu su T. Norum-Naru- 
ševičium sudarė su latvių vyriausybės atstovais 
jau minėtąją sutartį dėl sienų nustatymo ar
bitražo keliu. Įdomu, kad sutartį pasirašė ir 
anglų atstovas Tallents. .

• Rygoje viešėjęs užsienių reikalų ministras 
Dr. Juozas Purickis 1921 m. gegužės 14 d. su
darė dvi sutartis: a) konvenciją apie piliečių 
teises ir b) konvenciją apie sienų nustatymą. 
Tų pat metų liepos 12 d. užsienių reikalų mi
nistras Purickis pasirašė Rygoje kelias naujas 
sutartis, būtent: 1) sutartį su Latvija dėl nu
sikaltėlių išdavimo ir teismo pagalbos ir 2) 
konsularinę konvenciją. Tuo pat metu Purickis 
Rygoje sudarė su Estija konsularinę konven
ciją ir susitarimą dėl nusikaltėlių išdavimo bei 
teismo pagalbos. Tą pat dieną Rygoje pasira
šyta konvencija tarp Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos dėl pašto, telegrafo ir telefono susisie
kimo ir konvencija kai kuriems privatinės tei
sės dalykams tvarkyti.

1921 m. liepos 22 d. Dr. Zaunius pasirašė 
Rygoje sutartį su Latvijos ministru pirminin
ku Z. Meierovicu dėl tremtinių pervežimo per 
Latvijos teritoriją, o 1922 m. gegužės 13 d. jis 
sudarė su Latvija kitą sutartį dėl tremtinių ir 
optantų pervežimo per Latviją. .

Kiek sustosiu ties sutartimis dėl pabėgė
lių pervežimo. Kai dėl lenkų smurto Vilniuje 
Lietuva nebeturėjo bendros sienos su Sovietų 
Rusija, tai per Latviją vyko lietuvių pabėgė
lių grįžimas iš Rytų, — ne tik iš Rusijos, bet 
ir iš sovietinės Gudijos, Ukrainos, Užkaukazio 

respublikų ir kitų kraštų. Pabėgėlių grąžini
mas buvo painus darbas. Dr. Zauniui reikėjo 
sutarti su latvių įstaigomis, kaip pabėgėlių 
srautą reguliuoti. Aniems laikam būdingas fak
tas buvo tas, kad latviai užsigeidė, jog už pa
bėgėlių tranzitą Latvijos geležinkeliais būtų 
atsiteisiama ne tiek pinigais, kiek — rugiais ... 
Mat, karo ir per daugiau kaip pusę metų tru
kusį bolševikų šeimininkavimą nualintoje Lat
vijoje stigo duonos kasdieninės.

Kai reikėdavo su latviais atsiskaityti, kil
davo dėl atsilyginimo natūralijomis nemaža ne
susipratimų. Aš pats savo archyvuose išsau
gojau vieną kitą faktą, būdingą anų laikų gy
venimo aplinkybėms. Kauno dienraštis "Lietu
vos Laisvė” (1922. V. 28) rašė, kad Dr. Zau
nius pasirašęs su latviais sutartį dėl tremtinių. 
"Už Lietuvos tremtinių pervežimą nuo rusų 
sienos iki Kalkūnų Lietuvos valdžia apsiima 
latviams mokėti po 118.C00 rublių kas mėnesį 
administracijos išlaidų ir už kiekvieną sieksnį 
ir prabėgtą kilometrą mokama 8 rubliai. Trau
kinys turi būti ne mažesnis 35 vagonų. Už li
gonių priežiūrą ligoninėje reikia dar primokėti 
į dieną po 200 rublių ir dar po 50 rublių už 
maistą. Už operacijas primokama skyrium. Už 
lavono palaidojimą mokama po 1.000 rublių”.

Sutartyje smulkmeniškai nustatytas atsi
lyginimas už pabėgėlių sugaištą laiką ir t.t. 
Pabėgėlių atvykimo dieną pasienio stotyje nu
matytos tokios kainos už maistą: a) vakarienei 
kava ir verdantis vanduo — 0,50 markių; 1 
svaras duonos — 2 markės; »/•> svaro silkių — 
1 markė; 2) pusryčiams kava ir verdantis van
duo — 0,50 markių; pietums >/i svaro mėsos 
sriubai — 1,75 markių; 1VĮ svaro bulvių — 1 
markė; % svaro kruopų ar miltų — 0,20 mar
kių. Už maisto pristatymą, šviesą, kurą, inven
toriaus ir trobesių amortizaciją — 1 markė nuo 
pabėgėlio. Už pabėgėlio apsaugą reikėjo mo
kėti po 2 markes nuo žmogaus.

Galima įsivaizduoti, kad iš tokios sutarties 
vykdymo atsirasdavo visokiausių nesusiprati
mų ir painiavų. O sutarties 19 straipsnyje su
tarta, kad latvių vyriausybė ne vėliau kaip kiek
vieno mėnesio 10-tą dieną pateiks sąskaitą už 
praeitą mėnesį. "Sąskaita patiekiama Lietuvos 
atstovui Latvijoje ir apmokama nė vėliau kaip 
mėnesiui praslinkus nuo jos gavimo”, pasakyta 
sutartyje.

Sutartis dėl pabėgėlių pervežimo, kuria 
smulkmeniškai nustatyta kaina net už druską, 
svogūnus, pipirus ir lauro lapus bei vandenį 
sribai, pareikalavo iš Lietuvos pasiuntinybės ir 
Įgaliotinių pabėgėlių reikalams nepaprastai 
daug kruopštaus darbo. Kilę nesusipratimai pa
kartotinai nuaidėjo spaudoje. Krikščionių de
mokratų dienraštis "Laisvė” nusiskundė, kad 
už pabėgėlių pervežimą per Latvijos teritoriją 
latviai "nežmoniškai lupa”, o latvių pasiunti
nybė Kaune j šį priekaištą gana piktai atsikirto.

Bet tai buvo savotiški laikai, kai atsiras
davo įvairių įvairiausių reikalų reikaliukų. Rei
kėjo vargan patekusiais tautiečiais rūpintis, kai 
jie gelbėjosi iš bolševikinio rojaus ir veržėsi į 
Lietuvą, pradėjusią tvirčiau stotis ant savų 
kojų.

Iš mano paminėtų pavyzdžių seka, kad per 
savaime trumpą dviejų metų laikotarpį, kol 
Dr. Zaunius išbuvo Rygoje, su Latvija sutar
timis sutvarkyta svarbios sritys. Kokios prak
tinės naudos turėjo pasirašytosios sutartys, 
matyti iš tokio pavyzdžio, apie kurį rašė 
"Elta”:

"Pamažėl atgimstant lietuvių visuomeni
niam judėjimui Rygoje, ima kurtis naujų orga
nizacijų. Jau sausio mėnesį įsikūrė ir daug 
naudos atnešė čionykščiams lietuviams komite
tas palengvinimui pasų gavimo einant Latvi
jos-Lietuvos konvencija. Komiteto pastangomis 
keli tūkstančiai lietuvių, ktrrie Iigšiol vis nega
lėjo sulaukti Latvijos paso dėl stokos doku
mentų apie išgyventąjį laiką, dabar jau gavo 
pasus-. Ir ne tik savo, bet ir nereikėjo mokėti 
1.000 rublių, kuriuos pradėta imti iš gaunančių 
Latvijos paša svetimšalių” (Laisvė, 1922. 
VII. 2).

Kaip matėme, Dr. Zaunius padarė Mi
nistrų Kabinetui pranešimą apie Maskvos nu
siginklavimo konferenciją 1922 gruodžio 20 d.

(Bus daugiau)
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Vienos kartos istorijos tęsinys
R. Spalio romanas 'ŠIRDIS IŠ GRANITO’

Viktoras Martinas

Vargu ar klystume teig
dami, kad R. Spalis savo 
vienos kartos istorijos ciklą 
per 28 metus išugdęs iki še
šių romanų, kartu bus išsi- 
ugdęs ir vis gausėjantį jų 
skaitytojų skaičių. Bet jei
gu taip, tai turėjo būti ko
kios nors kitos priežastys, 
o ne skaitytojų trūkumas, 
kad pats paskutinysis roma
nas "širdis iš granito" tik
tai 1C00 tiražu išleistas. 
Aplanke pažymėta, kad visi 
penki pirmieji ciklo roma
nai jau išparduoti. O pirma
sis ".Gatvės berniuko nuo
tykiai" buvo net dviem lai
dom išleistas.

šio ciklo romanai greitai 
išperkami ir godžiai skaito
mi dėl to, kad jie intriguo
jančiai parašyti, o savo tu
riniu vienu ar kitu aspektu 
liečia visos pakarinės išeivi
jos likimus bei rūpesčius.

Paskutinysis, šeštasis, 
ciklo romanas "širdis iš 
Granito savo tematika yra 
ištisinio plano narys, bet 
savo siužetu tik labai epizo
diškai liečiasi su penktuoju 
("Mergaitė iš geto"), o or
ganiškai yra tikras ketvir
tojo "Rezistencijos”, tęsi
nys.

"Mergaitė iš geto” iš ben
drojo ciklo vaizdo išklysta 
ne tik savo kone autonomi
niu siužetu, bet ir estetiniu 
charakteriu. Jame jau gali
ma leistis į individualių dva
sinių veidų, giluminių veiks
mų bei santykių šaknų ieš
kojimus ir grįžti netuščiom. 
Jo potekstė gana turtinga 
ir iškalbi. Biologiškosios 
grėsmės ir aistros susikir
timas su krikščioniškuoju 
herojizmu gana įtikinamai 
atskleistas.

Su romanu "širdis iš gra
nito” vėl grįžtame į nuoty
kinį vaizdavimo būdą, su 
svyruojančiu sėkmingumu 
naudotą nuo pačio pirmojo 
ciklo romano.

Einant pasižiūrėti į roma
ną "širdis iš granito” iš ar
čiau, pravartu pastebėti, 
kad jis iš viso ciklo yra pir
masis, kurio turinį sudaro 
to laiko įvykiai Lietuvoje, 
kai autorius jau gyveno už
sienyje.

Penktasis romanas "Mer
gaitė iš geto” baigiasi saki
niu: "Rusai grįžo į Lietu

--------------------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.....................i..........................................................

vą”. .. "širdis iš granito” 
vaizduoja Lietuvą antrosios 
bolševikų okupacijos pir
maisiais metais, šiam roma
nui medžiagą autorius turė
jo jaū telkti iš spauda7ir gal 
būt iš į užsienį patekusių 
įvykių liudininkų. Gal todėl 
baugi ir šiurkšti partizani
nės buities realybė neišven

gė atrankos, kurią visada 
atlieka gailestinga laiko ir 
erdvės nuotoliui įtaka. Iš tos 
realybės buvo išskirta be
veik visa, kas negalėjo būti 
pavadinta drąsa, auka ir iš
mintim. įvykius atrenkanti 
ir rikiuojanti autoriaus va
lia, berods, bus siekusi, kad 
partizaninis karas išliktų 
gyvas tautos istorijoje pa
čia patvariausia ir įspūdin
giausia forma — legenda.

Romano pabaigoje vienas 
partizanų vadų Alėjūnas 
(Šilas), išsiskirdamas su sa
vo būrio vyru, jam įsako: 
"Lieknai, įskiepyk Dobilui 
ir kitiems, kad kas beatsi
tiktų, nelaimės metu Vėjui 
žuvus, jo lavonas neturi pa
tekti rusams. Jis turi likti 
legenda, jos nemiršta. Jis 
turi likti sargyboje tos že
mės, kurią savo krauju tiek 
kartų sudrėkino, tiek kartų 
pamaitino" (359 psl.).

Šiaurinės Lietuvos parti
zanų vadas karininkas Se
reika (Vėjas) savo vieta ir 
charakteriu romane yra 
partizaninio judėjimo gyva
sis simbolis. Autorius, iškel
damas to meto geriausiųjų 
Lietuvos patriotų žygius ir 
aukas į nemirtingos legen
dos prasmenį, tikriausiai 
neklydo. Toji legenda šian
dien ne tik gyva krašte ir 
išeivijoje, bet savo esme, 
reikšme ir apimtimi vis te
beauga. Ateities Lietuvos

vadams, visuomenės veikė
jams ir kultūros kūrėjams 
ji visiems laikams bus pa
stangų mastas ir įkvėpimo 
šaltinis.

Romano "širdis iš grani
to” nuotykinę medžiagą au
torius organizuoja tikrai 
tikslingai ir įtikinamai. Ta 
prasme labiau sėkmingai, 
negu siužetu artimai gimi
ningą "Rezistencijos” me
džiagą.

Bolševikams antrąjį kar
tą į Lietuvą atplūdus, vie
nos kartos istoriją” toliau 
kurti pavedama tik trims 
pagrindiniams veikėjams. Iš 
kitų ciklo romanų daugelio 
figūrų Lietuvoje jau nėra 
likę. Romano "Mergaitė iš 
geto” herojus gydytojas 
Noreiša pasitraukė į Vokie
tiją. Jo globotinės Chajos 
Rozenbergaitės likimas lie
ka nežinomą?. Į Vokietiją 
pasitraukė ir gydytojas Po
vilas Alėjūnas, o taip pat ir 
maldaute išmaldauta buvusi 
Povilo brolio sužadėtinė Ire
na, ištekėjusi už karinin- 
ko-ūkininko Juozo Sereikos.

Juozą Sereiką autorius 
romane vaizduoja kaip la
biausiai pagarbos ir meilės 
pelniusį asmenį. Jis tikras 
išminties, drąsos ir ištiki
mybės idealų įsikūnijimas. 
Literatūrine prasme šita fi
gūra yra tik kompozicinio 
vaizdo antrojo plano deta
lė. Reikšmingiausią savo 
sprendimą - išsiskyrimą su 
visa širdim mylima žmona, 
— jis grindžia bendrinės 
doros kategorijomis, kurios, 
šiuo individualiu atžvilgiu, 
to meto konkrečiomis aplin
kybėmis vertinant, buvo 
jeigu jau ne nusikaltimas, 
tai bent tikra kvailystė. 
Nors meno gyvenimas turi 
savo, pačio tvarką ir dės
nius, bet jų egzistencija tu
ri būti pagrįsta dar įtiki* 
nančiau, negu realiajame 
gyvenime. Lygiai ir inžinie
riaus Antano Alėjūno pasi
rinkimas likti Lietuvoje nė
ra įtikinamas. Suprantame, 
kad ir Sereikos, ir Alėjūno 
pasilikimo tėvynėje reikala
vo romano siužetas, bet juo
du abudu būtų atrodę žmo
giškesni, jeigu būtų likę dėl 
nenugalimų kliūčių, o ne sa
vo pačių apsisprendimu.

Romano stiprybė yra ta, 
kad įtikinamai ir sumaniai 
jame duota tai, kas suma
nyta ir suplanuota duoti. Ja
me nedera ieškoti bręstan
čių ir atsiskleidžiančių cha
rakterių, individualios fra
zės, šviežių metaforų bei 
palyginimų, o taip pat ir 
kompozicinių naujovių. Es
tetiškai orientuotos kūrybos 
šito ciklo romanais auto
rius nebus planavęs duoti. 
Jam bus rūpėję įvykiais ir 
nuotykiais pavaizduoti savo 
kartos dvasinį ir biologinį

reiškimąsi laisvos ir paverg
tos Lietuvos istoriniame 
fone, šitas autoriaus rūpės* 
tis stipriai išisakytas ir ro
mano "širdis iš granito” 
įvykiais ir nuotykiais.

Romano veiksmų versmė 
yra neišvengiamai besifor
muojantis meilės trikampis. 
Autorius pagal tematinį 
planą, pakaitomis skaityto
jo sąmonei apšviesdamas ši
to trikampio viršūnes, kar
tu apšviečia ir trikampį su
pančias to meto Lietuvos 
gyvenimo išpjovas.

Pirma ir pradinė to tri
kampio viršūnė yra Jonas 
Vaitas. Mokyklos ir žaidimų 
draugų jis buvo vadinamas 
Pamidoru. Patyręs gyveni
mo skriaudą ir suklaidintas, 
iš skauto pasidaro komu
nistuojančiu. "Rezistenci
jos” pabaigoje jau kaip 
NKVD agentas, karui pra
sidėjus, pabėga į Rusiją. 
Antrosios sovietų okupaci
jos pradžioje grįžta į Lietu
vą NKVD uniformoje kapi
tono laipsniu. Jis pasiilgęs 
gimtojo krašto, 6 dar dau
giau senai pamiltos savo 
Kaune buvusios kaimynės 
ir mokyklos draugės Nijolės 
Valaitytės. Vaitas grįžo į 
Lietuvą komunistine san
tvarka visiškai nusivylęs, 
bet įsitikinęs, kad nėra kito 
kelio savo tautai gelbėti, 
kaip sistemos rėmuose vei
kiant. Jį labai nustebino ir 
išgąsdino tikrovė, kad ne 
koks buržuazinis fašistinis 
elementas jungėsi į pasi
priešinimą okupantui, o visa 
tauta. Norėdamas suprasti, 
kodėl taip darėsi, jis susi
pažino su vokiečių okupaci
jos laikais ėjusia pogrindi
ne spauda. Iš jos patyrė, 
kad tauta išgelbėjimo lauke 
iš vakarų, iš jų spaudimo 
Stalinui įgyvendinti Atlanto 

~ Chartą, jeigu ne kitaip, tai 
pačiu karu. Vaitas susirado 
autoritetingų sovietų šalti
nių ir jų buvo įtikintas, kad 
jokio karo su vakarais ne
gali būti ir nebus. Supra
tęs, kad išplitęs ir užsitęsęs 
pasipriešinimas gali visą 
tautą paversti pilėnais, jis 
ryžosi aktyviai prisidėti 
prie rezistencijos vadų lik
vidavimo, kartu skleidžiant 

- pažiūrą, kad tik laikas ir 
pasikeitimai Kremliuje gali 
atnešti laisvesnį gyvenimą. 
O ligi tol svarbiausia išlikti 
neištremtiems ir nesunai
kintiems.

Šitos Vaito pažiūros ir ki
ti įtikinami motyvai roma
no pabaigoje nulems jo mei
lės varžovo Antano Alėjū
no likimą.

Nijolė Valaitytė yra cen
trinė meilės trikampio vir
šūnė.. Penktajame ciklo ro
mane "Mergaitė iš geto” ji 
visai neminima. Ketvirtaja
me okupacijos metu .ji dar 
tik gimnazistė, bet aktyvi 
pogrindininke, A. Alėjūno 
talkininkė. Jis jai — pir
moji meilė, jam ji — tik 
gera, patikima jaunuolė. 
Vaitas Nijolės jausmus An
tanui pastebi. Jis suseka ir 
juodviejų pogrindinį darbą. 

Būdamas NKVD tarnauto
jas, jis Alėjūną mielai iš
duotų. Bet tada įkliudytų ir 
Nijolę, kurią yra įsimylė
jęs. Iš "Rezistencijos” taip 
pat žinome, kad Vaitas, 
pats to nežinodamas, tapo 
Nijolės tėvų išvežimo į Si
birą priežastim. Kai po ka
ro ištremtieji savo liku
siems tėvynėje šeimos na
riams pradėjo atsiųsti laiš
kus, Nijolė sužinojo, kokia 
baisia išdavyste jos tėvai 
kaltina buvusį kaimyną Jo
ną Vaitą. Iki tol Nijolė, Vil
niaus universiteto studentė, 
nevengė Vaito draugystės ir 
neatsisakydavo jo paramos, 
bet savo tėvų įspėta, ėmė 
jo bijoti ir nekęsti. Bet Vai
tas nenustojo jos mylėti ir 
ja rūpintis, tikėdamas, kad 
gal kada nors galės įrodyti, 
kad ne jis kaltas dėl jos tė
vų ištrėmimo.

Trečiąja trikampio viršū
ne laikinai tampa kažkoks 
atsibastėlis iš Sovietų Są
jungos. Neva atsitiktinai 
susipažįsta su Nijole, pasi
sako esąs Vladas Karalaitis, 
lietuvių sūnus, bet užaugęs 
Rusijoje ir tik rusiškai te
mokąs kalbėti. Dar vaikui 
esant, tėvai suimti, ištrem
ti. Užaugęs biauriam našlai- 
tyne. Dabai' atvažiavęs į 
Lietuvą studijuoti statisti
ką ir mėginti susirasti tė
viškę. Viskas melas. Bet Ni
jolė patiki. Pradžioje jai jo 
gaila, o netrukus ima ir įsi
mylėti, nes vyras gražus ir 
įdomus. Vaitas, Nijolei ven
giant su juo susitikinėti, pa
veda ją sekti savo agentui. 
Jam rūpi, kad Nijolė neįsi
veltų į pogrindinę veiklą. 
Bet greitai pats ir per agen
tą patiria, kad Nijolė iš kaž
kokio darbininkių bendra
bučio yra persikėlusi į at
skirą namelį, gavusį jame 
sau vienai kambariuką. Ji 
taip pat dažnai matoma su 
gražiu vyru. Vaitui nerei
kia daug laiko sužinoti, kas 
jis per paukštis. Tai specia
liai apmokytas NKVD kapi
tonas, atsiųstas įvelti mo
teris į meilės santykius ir į 
režimo priešų išdavinėjimą. 
Vaitas yra siaubo pagautas, 
nes jis gerai žino, kas da
bar Nijolės laukia. Mora
liškai sutrypta, atlikusi sa
vo išdavikės uždavinius, ji 
kaip prostitutė bus kalėji
muos ar lagęriuos sunaikin
ta. Jis įspėtų Nijolę pats, 
bet žino, kad ji nuo nebeti
kės.

Šitaip tvirtai autorius pa
ruošia skaitytoją labai stai
giam įvykių posūkiui. Po 
nesėkmingo vaistų sandėlio 
užpuolimo čia pat Vilniuje 
sunkiai, bet nemirtinai į pe
tį sužeistas, į Vaito rankas 
patenka partizanas Algir
das Bruzda, tikra pavarde 
Antanas Alėjūnas. Vaitas 
su juo vienas, sužeistasis be 
sąmonės. Pagal savo įsitiki
nimus Vaitas atliktų lietu
vių tautai išganingą darbą, 
jei vieną iš rezistentų vadų 
čia pat sunaikintų. Bet lyg 
žaibas gimsta drąsi idėja:

(Nukelta į 9 psl.)
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Vienos kartos
istorijos tęsinys...

(Atkelta iš 8 psl.)
Alėjūnas gali vėl įžiebti Ni
jolės meilę ir išgelbėti ją iš 
Karalaičio pinkliu. Idėja 
įvykdoma: niekam nema
tant (nes naktis) sužeista
sis paliekamas prie Nijolės 
kambario durų. Duris ati
darius, jis per pusę įgriūva 
į vidų.

Norėjau čia suminėti ele
mentus, iš kurių Spalis nuo
sekliai ir įtikinamai organi
zavo patį pagrindinį romano 
nuotykį. Jo loginis brėžinys 
toks: Nijolė Karalaičio dė
ka gauna atskirą kambarį, 
kad turėtų kur priglausti 
Alėjūną; Vaitas turi mylė
ti Nijolę, kad būtų susirū
pinęs jos likimu; Nijolė turi 
turėti priežastį nepasitikėti 
Vaitu, kad jis būtų privers
tas ją gelbėti Alėjūno meile.

Šitas Vaito norima link
me nukreiptas įvykis bai
giasi taip, kaip tikėtasi, Ni
jolės meilė Alėjūnui vėl at- 

' gyja. Netrukus ir Alėjūnas 
į jos meilę atsiliepia savo 
meile, žinodama, kad jis yra 
pogrindžio veikėjas, Nijolė, 
bijodama Alėjūną {kliudyti, 
ima dėl visokių išgalvotu 
priežasčių vengti susitikti 
su Karalaičiu, bet vis dar 
naiviai tikėdama, kad jis 
yra, kas sakosi esąs. Alėjū
nas greitai susigaudo, kad 
Karalaitis yra tik prisime- 
tėlis provokatorius rusas. 
Vieną_vakarą pasislėpęs Ni
jolės kiemely ir laukdamas 
jos grįžtant iš universiteto, 
jis tapo lemtingos scenos 
liudininku. Karalaitis, pasi
gavęs Nijolę prie jos durų, 
ėmė jai piktai išmėtinėti, 
kad ji jo vengia ir jėga ver
tė jį įsileisti, blevyzgoda
mas, kad viduje ji gal būt 
pirmą kartą pažinsianti vy
rą ir alpsianti iš laimės. 
Nijolė, vietojt arakinusi du
ris, nusviedė raktą į tamsą. 
Rusas, ją biauriai iškeikęs, 
apdaužęs veidą, nuėjo, grą- 
sindamas sugrįžti. Alėjū
nas, Nijolei įėjus į vidų (ji 
turėjo kitą raktą paslėpus 
palangėje), agentą nusekė. 
Rytą tariamasis Karalaitis 
rastas sudaužyta galva, ne
gyvas.

Taip pakeistasis meilei 
trikampis susiformavo iš 
Nijolės, Alėjūno ir Vaito. 
Jis išyra, kai romano pabai
goje Vaitas dėl Nijolės vėl 
išgelbsti Alėjūno gyvybę, 
nors ir neišgelbėdamas jo 
nuo Sibiro. Nijolei čia jis at
skleidžia savo pažiūras ir 
motyvus: ”Dėl tavęs jį iš- 
,gelbėjau(...) atidaviau jį, 
kad gyventų. Jei laimingas 
bus, po penkerių metų krisit 
vienas kitam į glėbį. Jis 
inžinierius. Sėdės kur už 
stalo (...) Negyvi didvyriai 
šiai tautai mažiau naudingi, 
negu pilkieji. Jie bent lietu
viškai kalbės, rašys ir gal 
galvos. Alėjūnas sibirietis
bus šimtą kartų naudinges
nis tautai negu negyvas

(375 psl.).didvyris” 
r

Tauro vicepirm. B. Jasas. vyrų komandos treneris S. 
Milvydas Perthe.

Australijos lietuviai
Antanas Laukaitis

TOLIMUOSE 
VAKARUOSE

Velykų švenčių metu, 
kartu su Australijos lietu
vių krepšininkų rinktine, te
ko svečiuotis Vakarų Aus
tralijos sostinėje Perthe. 
Pasižiūrėjus į Australijos 
žemėlapį, šis Auksinių Va-

Baigiamoji meilės dra
ma, kad ir su kontroversi
niais elementais, autoriaus 
vis dėlto gana intriguojan
čiai surežisuota.

Romano branduolį, — 
meilės scenas ir užkulisius, 
— gaubianti, liečianti ir 
formuojanti tarybinio gy
venimo, pogrindinės veiklos 
ir partizaninių kovų tikrovė 
atskleista daugiau bendrine, 
silpnai suasmeninta nuotai
ka ir prasme. Daugeliui 
skaitytojų tai jau neblogai 
žinoma medžiaga iš įvairių 
atsiminimų, reportažų ir liu
dijimų. Įtaiginis, patriotiš
kai propogandinis jos patei
kimas ir suorganizavimas 
patenkins tuos, kurie suge
ba tokią rašliavą su meni
niu atsiskleidimu sutapa-, 
tinti.

Baigiant šią įžvalgą į pa
skutinįjį R. Spalio kūrinių, 
derėtų pastebėti, kad auto
rius, pats savo pažiūrom bū
damas skautiškojo auklėji
mo vaisius, vienos kartos is
torijos ciklu bus siekęs duo
ti ne tik nuotykinės, bet ir 
didaktiškai kryptingos lek
tūros. Juk visų kalbų, viso
kios vertės skautiškajai lek
tūrai nuotykingumas ir di- 
daktiškumas yra ne tik bū
dingas, bet ir kone privalo
mas charakterio bruožas, 
šia pastaba aš nenoriu Spa
lio ciklo kūrinių nuvertinti. 
Priešingai — bandau at
kreipti dėmesį į jų pažinti
nę vertę. Jie yra gera nau
jausių laikų Lietuvos is
torijos iliustracija. Tėvai ir 
lituanistinių mokyklų mo
kytojai turėtų mūsų jauni
mą prikalbinti visą ciklą bū
tinai paskaityti.

R. Spalis širdis iš grani
to. Romanas. Viltis 1979. 
Mecenatai: Pulk. Įeit. Dona
tas ir Dr. Gina A. Skučai. 
Tiražas — 1000 egz. Kaina 
$10.00. 

karų miestas, yra kaip ir vi
sai atskira valstybė, apsup
tas negyvenamų dykumų, 
nesu skaičiuojamų žemės 
turtų ir Indijos vandenyno. 
Miestas yra labai gražus, 
turintis nepilnus 900.000 
gyventojų, jų tarpe ir apie 
300 lietuvių. Pats miestas 
yra perskirtas gražiosios 
Swan upės, kuri vietomis 
atrodo kaip tikras ežeras. 
Viename jos šone yra gra
žusis Kings Park, turintis 
1000 akrų ploto, kuriame 
yra natūrali ir turtinga 
Australijos augmenija, bo
tanikos sodas ir vienas iš 
gražiausių/ natūralių gėly
nų. Užlipus ar užvažiavus į 
šio parko viršūnę, tiek die
ną, tiek ir naktį, galima pa
matyti ypatingai gražius 
vaizdus. Pereitais metais V. 
Australija atšventė savo 
150-ties metų įsikūrimo ju
biliejų.

Perthe man teko būti 
prieš 17-ka metų, kada 
Amerikos lietuviai krepši
ninkai lankėsi čia ir žaidė 
kelias rungtynes prieš vie
tos australus. Per tą laiką 
pats miestas labai pasikeitė, 
išaugo, pasistatė keletą 
dangoraižių, tačiau tas 
miesto gražumas ir pačių 
žmonių nuoširdumas, nepa
sikeitė. Jeigu Sydnėjų nuo 
Pertho skiria apie 3000 my
lių, tai šiuos miestus taip 
pat skiria ir gyventojų nuo
širdumas. Didmiestyje Syd
nėjuje nieks ir nepastebi, 
kad tu žmogus esi atvykęs 
iš kitur, atrodo taip ir rei
kia, tačiau Perthe, pasakius, 
kad esi iš rytinių valstybių, 
o paskutinio vizito metu, su 
manim keliavusiai kanadie
tei mokytojai ir Toronto 
tautinių šokių grupės vado
vei Silvijai Martinkutei, 
pasisakius esant kanadietei, 
pertiškių širdys atsiveria 
iki pačios gilumos ir paro
do savo svetingumą ir nuo
širdumą kaip ypatingai ger
biamam svečiui.

Pertho lietuviai pradėjo 
kurtis nuo pirmųjų pokari
nės emigracijos dienų, nes 
šalia esantis Freemantle di
džiulis uostas, buvo viena iš 
pirmųjų sustojimo vietų 
Australijoje. Atlikus pir
mųjų metų kontraktus, dau
gelis lietuvių paliko šį toli-

Šutas ir komandos kapitonas A.

mąjį miestą ir persikėlė gy
venti į rytinius didesnius 
miestus, kai nemaža dalis 
išvažiavo ir į Ameriką, tarp 
jų ir žinomojo Clevelando 
veikėjo inž. Kudukio žmona, 
Knistautų. Tatarūnų, Balt- 
ramonių. buvusio Australi
jos olimpinės rinktinės 
krepšininko St. Dargio ir 
kitų šeimoj*. Tačiau apie 300 
lietuvių pasiliko ir savo gy
venimą pradėjo kurti šioje, 
turtingiausioje Australijos 
valstijoje. Gyvenimas pra
džioje buvo kūrimosi laiko
tarpyje ir gana sunkokas, 
tačiau lietuviška veikla bu
vo gyva. Veikė sporto klu
bas, tautiniai šokiai, bend
ruomenė ir kt. Tačiau, me
tams bėgant, ir būnant taip 
toli nuo viso kito Austra
lijos lietuviško kamieno, lie
tuviška veikla pradėjo pa
mažu gesti paliekiant tik 
viską bendruomenės veiklo
je ir kartais sužibant tauti
niams šokiams, kurių vado
vė ir mokytoja V. Miliaus
kienė niekada nenuleido 
rankų ir visuomet jau pri- 
gimusį jaunimą išjudindavo 
ir su juo pasirodydavo Lie
tuvių Dienose. Lietuvių šei
mos augo, didėjo, tačiau vi
soje Australijoje tur būt 
nėra taip daug mišrių šei
mų, kaip kad jų yra Perthe. 
Ir visa bėda, kad jeigu ki
tuose miestuose mišrių šei
mų antrosios pusės gana 
plačiai yra įsijungę į lietu
višką gyvenimą, tai čia il
gus metus to nebuvo. Da
bar gi ir vėl pradedama 
grįžti prie savųjų, nes pati 

NORMANĄ 
BURŠTEINA

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje j

Telefonai: J
krautuvės: (312) 263-5826 
namą: (312) 677-8489 Fjl

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

lietuvių kolonija ir smarkiai 
atgijo ir lietuviškas gyveni
mas turi savo atgimimą. 
Pereitais metais čia viešė
jusi kanadietė solistė Gina 
Čapkauskienė buvo pirmoji 
užsienio lietuvė menininkė, 
davusi čia pirmąjį savo pa
sirodymą ir sutraukusi la
bai daug lietuvių i savąjį 
koncertą.

Pereitais metais lietuvių 
gyvenime įvyko didelis vei
klos persilaužimas. Buvo 
nupirktas labai geroje vie
toje ir visai netoli miesto 
centro, Lietuvių Namai, ku
rie dabar yra visas kultū
rinis ir bendruomeninis šios 
kolonijos centras. Taip pat, 
po ilgesnio laiko, buvo su
rastas nuolatinis parapijos 
kapelionas kroatas kunigas 
T. Tomich. Niekada dar 
Pertho lietuviai nebuvo taip 
patenkinti savo dvasiniu va
dovu, kaip kad jie yra pa
tenkinti dabar. Būdamas 
pats kroatas, amžiumi gana 
jaunas ir kunigų seminariją 
baigęs jau Australijoje, jis 
labai gerai supranta visa 
lietuvių politinę padėtį, la
bai artimai ir nuoširdžiai su 
jais sugyvena, niokosi lietu
vių kalbos ir jau pačias mi
šias laiko lietuviškai. Per
kant naujus Lietuvių Na
mus, jis pats pirmas paau
kojo 500 doleri j, raginda
mas ir kitus remti šį reika
lą. šiandien, kai sako patys 
pertiškiai, jie niekada ne
rastų ir lietuvio geresnio 
kunigo, kaip kad dabar jie 
turi. Labai gražiai dabar 
veikia ir Apylinkės Valdy
ba, kuriai vadovauja ener
gingoji moteris D. Francie- 
nė. Vasario 16-sios dienos 
proga šio miesto lietuvis ap
lankė Krašto Valdybos pir
mininkas V. Neverauskas ir 
nerys L. Gerulaitis, įnešda
mi į bendruomeninį gyveni
mą daugiau lietuviškos ši
lumos.

WANTED EXPERIENCED 

SHEET METAI. MEN 
FOR ALL-SHIFTS 

Layout man. shear operator, brake 
operator. J years minimum experi- 
ence. Steady work. good pay, com
pany benefits.

Apply in perton or call
K. W. S. MANUFACTURING CO. 

Joshua, Tesąs 76058 
817-295-2247

(17-19)
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A.A. Teis. Felicijonas Gaudušas

A. A. Felicijonas Gaudušas
Š. m. kovo 2 d. Chicago

je, žmonos Jadvygos Žukai
tės slaugomas, savo namuo
se, mirė taurus lietuvis, pa. 
triotas, tautininkas, buvęs 
nepriklausomos Lietuvos il
gametis Alytaus apylinkės 
teismo tardytojas, diplo
muotas teisininkas Felici
jonas Gaudušas.

Felicijonas gimė 1901 m. 
gruodžio 29 d. Vaiguvėlių 
dvare, Vaiguvos parapijoje, 
senoje lietuvių bajorų šei
moje. 1908 metais mirė Fe
licijono tėvas Kajetonas, 
palikdamas našlę su trimis 
mažamečiais vaikais. Likvi
davusi ūkinį turtą motina 
nusipirko namelį Kelmėje ir 
vertėsi mokinių išlaikymu. 
Visi trys broliai čia lankė 
pradžios mokyklą, kurioje, 
be rusų kalbos, dar buvo 
dėstoma lietuvių kalba. 
1918 metais Felicijonas 
įstojo į Kražių gimnaziją, 
kurią baigė 1926 metais. 
Tais pat metais jis įstojo į 
Lietuvos universiteto tei
sių - ekonomijos fakultetą. 
Studijuo damas tarnavo 
Kauno apygardos teismo 
baudžiamajame skyriuje se
kretoriaus padėjėju. 1932 
m. paskirtas Alytaus apy
linkės teismo tardytoju. 
T a r d ytojaudamas įsigijo 
teisių diplomą ir vedė Aly
taus teismo teisėją Jadvy
gą Žukaitę.

1944 metais, Gaudušai 
traukdamiesi nuo rusų, at
vyko į Vokietiją. O 1949 m. 
spalio mėnesį jie jau pasie
kė Amerikos krantus.

Amerikoje Felicijonas dir
bo fizinį darbą ir negailėjo 
aukų lietuviškiems reika
lams. Vien į Lietuvių Fondą 
įnešė daugiau negu $3,000. 
$500.00 paaukojo Jaunimo 
Centrui.

Studijuodamas teisę jis 
ne tik priklausė žemaičių 
studentų "Samogitia” kor

LB Putnamo apyl. valdyba. Iš kairės: V. Abromaitis, pirm, 
dr. J. Kriaučiūnas, A. Žalionytė, L. Petravičienė ir sės. Palmyra 
Kavaliauskaitė.

poracijai, bet buvo ir jos 
steigėjas. Išeivijoje prisi
dėjo prie tautinių idėjų puo
selėjimo ir buvo Lietuvių 
Tautinių Namų Chicagoje 
dalininkas.

Chicagoje Felicijonas pri
klausė ir aktyviai dalyvavo 
Lietuvių teisininkų draugi
jos gyvenime, dažnai eida
mas įvairias pareigas cent
ro ar skyriaus valdybose.

1965 metais, po lengvo 
širdies priepuolio a. a. Feli
cijonas pasitraukė į pensi
ją. Po to jautė nuolatinį šir
dies negalavimą, kuris ir 
buvo jo staigios mirties 
priežastimi.

Jo netikėta mirtis skau
džiai sukrėtė ne tik mylimą 
žmoną Jadvygą, kitus arti
mus gimines, tautininkus, 
teisininkus, bet ir jo brolį 
veterinarijos gydytoją Liu
dą, kurį sekančią dieną ra
do savo bute mirusį, taip 
pat nuo širdies smūgio.

Kovo 4 d. laidotuvių kop
lyčioje atsisveikinimą pra
vedė artimas Gaudušų šei
mos draugas dr. Petras Jo- 
kubka. Chicagos teisininkų 
pirmininkas Algirdas Bud- 
reckas atsisveikino taip pat 
ir Teisininkų centro valdy
bos vardu. O buvęs nepri
klausomos Lietuvos apylin
kės teismo teisėjas Jonas 
Vasaitis atsisveikino kolegų 
— bendradarbių vardu.

Trečiadienį, kovo 5 d. po 
gedulingų pamaldų Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje, ilga 
virtinė automobilių palydė
jo a. a. Felicijoną į amžino 
poilsio vietą — šv. Kazi
miero kapinės.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
kolega, svečioje Amerikos 
žemėje.

Vyt. A. Račkauskas

NAUJA LB VALDYBA

Putnamo apylinkės LB 
metinis susirinkimas įvyko 
š. m. kovo 30 d. Matulaičio 
namuose, kad galėtų daly
vauti ir stipresnieji Matu
laičio namuose globojamie
ji-

Dabartinės valdybos ka
dencijai pasibaigus, valdy
bos nariai darė veiklos pra
nešimus: pirm. dr. J. Kriau
čiūnas, sekr. V. Abromaitis 
ir ižd. J. Tamašauskas. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad 
valdyba parašė daug įvairių 
raštų JAV prezidentui ir 
įvairiems valdžios pareigū
nams prašant reikalauti 
Lietuvai apsisprendimo tei-

■ Bostono lietuviai
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS

Balandžio 20 d. įvyko LB 
Bostono apylinkės visuoti
nis metinis susirinkimas. Į 
jį atsilankė tik keliolika as
menų. Susirinkimui praves-

MANUFACTURING
We are a medium sized we»t coast 
manufacturer of precieion mechanical 
products for aerospace. marine and 
induetrial applicalions and have the 
following opportunįlies available: 
MECHANICAL ENGINEERS 

PRODUCTION SUPT.
PC SUPERVISORS 

FOREMAN M/F ' 
INDUS/MFG ENGINEERS 

II you are interested in eaplonng 
these opportunities forvard resume to: 

SARGENT INDUSTRIES 
2533 E. 56TH STREET 

HUNTINCTON PARK. CALIF. 90255 
ATTN: MIKE HELTON 

Equal Opportunity Employer 
(16-22)

sės, užtarti lietuvius rezi
stentus, išlaikyti mūsų dip
lomatinę tarnybą ir pan. Į 
raštus daugumoje gauti 
bendriniai atsakymai.

Sekantiems metams iš
rinkta valdybon ir jau pa
siskirstė pareigomis sekan
čiai: pirm. dr. J. Kriaučiū
nas, vicepirm. seselė Palmy
ra Kavaliauskaitė, sekr. V. 
Abromaitis, ižd. A. žaliony
tė ir L. Petravičienė. Revi
zijos komisija: prof. A. Va
saitis, sės. Rita Trimakienė 
ir M. Klimas. 

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ . DOVANĄ Į LIETUVĄ IB 
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS D AUS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACIAGB EXPRESS & TRAVĖL AGBMCY, lic.
'(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA {STAIGA

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

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

y MOŠŲ SKYRIAI:
Miami Beach, Fla. 311:19-1201 17 St.......... ................................... ........... ................
Allentown, Pa. — 126 Tiighman Street ........................................... ...................
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street............—.—..— ~____ ....------------
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue
Buffaio 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ..—
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue _____________ _...................~.™
Chicago, III. 60629 — 2608 Wett 69 Street --------------------------------------------------
Chicago, III. 60609 — 1855 We;t 47 Street ______ _______________________
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 Statė Rd. ... ..........................................
Chester, Pa. 19013 — 2819 W. 3 St..................................... ..................................
Detroit 12, Mich. — 11601 Jot Campau Avenue
Hamtramck, Mich. — 113:19 Jot. Campau Avenue
Los Angelei 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ............................
New York 3, N.Y. —- 78 Second Avenue ..............._ .........................
Nęw York 3, N. Y. — 324 E. 9 St.......................... ...............................
Philadelphia, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St.________--------
Phoeniv Aria. 85027 — 22047 N. Black Uanayon Hwy. ——-------
,Rahway, N.J. — 47 East M ii ton Avenue
Silver Springs, 1002 Kennebec Avė.......................... ______....... .......
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue
Syracute, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .™~_.......
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd. .................^..„............™.*

ti buvo pakviesti: pirminin
ku A. Lileikis, o sekreto
rium K. Šimėnas. Buvo per
skaityti praeitų metų pro
tokolai, padaryta veiklos ir 
atskaitomybės pranešimai. 
Pagal statutą darinkti 4 val
dybos nariai. Dabar sekan
čių metų valdybą sudarys: 
Aloyzas Astravas, Stasys 
Augonis, Danielius Averka, 
Jūratė Dambrauskaitė, Ge
diminas Ivaška, Vytautas 
Jurgėla ir Šarūnas Norvai
ša. Į įvykstanti apygardos 
suvažiavimą atstovais iš
rinkti: A. Keturakis, K. 
Merkis ir K. Šimėnas. Revi
zijos komisija palikta ta pa
ti: J. Kapočius, A. Ketura
kis ir K. Merkis.

Diskusijose buvo pasigęs- 
ta jaunosios kartos atstovų 
ir visi labai džiaugėsi Jūra
tės Dambrauskaitės dalyva
vimu.

ŠOKIŲ IR MUZIKOS 
KONCERTAS

Jaunimo grupės sambūrio 
"Sūkurys” šokių ir muzikos 
koncertas įvyks šį šeštadie
nį, gegužės 3 d. 7 vai. va
karo North Junior High 
School auditorijoj Brockto- 
ne, 108 Oak St.

Atkreipkime dėmesį į mū
sų jaunimą. Gausus atsilan
kymas į jų renginius bus 

dar didesnis paskatinimas 
dirbti lietuviškoj dirvoj ir 
lietuvybės palaikyme, kai 
jie matys, kad yra įverti
nami.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Bostone rengiamas Moti
nos dienos minėjimas bus 
gegužės 4 d. šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 
So. Bostone, 10:15 vai. ryto 
bus laikomos šv. Mišios už 
gyvas ir mirusias lietuves 
motinas. Per mišias smuiku 
gros smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas.

3 vai. p. p. Tautinės S-gos 
namuose vyks tolimesnis 
minėjimas. Bus rankdarbių 
paroda.

4 vai. p. p. motinos mi
nėjimas pradedamas Elenos 
Vasyliūniėnės kalba, skirta 
mūsų motinų prisiminimui, 
įvertinimui ir pagerbimui.

Minėjime meninę pro
gramą atliks: aktorė- reži
sierė Aleksandra Gustaitie- 
nė, smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas, solistas Bene
diktas Povilavičius, kuriam 
akompanuos prof. Jeroni
mas Kačinskas ir du mažie
ji — Tomas ir Gidą Zikai 
nedaklamuos eilėraščius.

šį minėjimą rengia Lie
tuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubas. Visi yra 
kviečiami. atsilankyti į 
mums brangiausio asmens 
— Motinos minėjimą.

305 673-8220 
435-1654 
.342-4240 
633-0090 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
.376-6755 

.(216) 845-6078 
... 215-497-2382

•••f

.365-6780
365-6740
■385-6550
674-1540 
475-7430

215-WA-5-8878 
....602-942-8776 
___  381-8800

301-589-4464
_____ 257-6320
.......  475-9746 
. 315-866-3939
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■Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

TAUTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

š. m. balandžio 20 d. Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se, įvyko Amerikos Lietu
vių Tautinės s-gos Chica
gos skyriaus susirinkimas. 
Dalyvavo arti 30 narių. Die
na susirinkimui nebuvo pa
lanki, nes tuo pačiu metu 
vyko Chicagos lietuvių ope
ros spektakliai.

Susirinkimą atidarė pirm. 
Adolfas Švažas, pakvietęs 
susirinkimą pravesti Teodo
rą Blinstrubą ir Oskarą 
Kremerį.

Skyr. pirm. A. Švažas 
painformavo apie numato
mus skyriaus darbus, nes 
metinį veiklos pranešimą 
buvo padaręs praėjusiame 
susirinkime. Pavasario ba
lius ruošiamas š. m. gegu
žės 17 d. 7:30 vai. vak. Tau
tinių Namų salėje. Gros A. 
Stelmoko orkestras. Prašė 
visus narius baliuje daly
vauti ir pasikviesti svečių. 
Stalai po 10 asmenų. Įėjimo 
auka 12.50 dol. asmeniui.

šeštosios lietuvių tauti
nių šokių šventės išvakarė
se, š. m, liepos 5 d. L. T. 
Namuose, įvyks ALT S-gos 
Tarybos posėdis. Skyriaus 
valdyba paprašyta techniš
kai padėti suvažiavimui pa
siruošti.

Nominacijų komisijai pa
siūlius, į naują skyriaus 
valdybą išrinkti ir pareigo
mis pasiskirstė: pirm. Adol
fas Švažas, vicepirm. Ignas 
Andrašiūnas, sekretorė Ve
rutė Lenkevičienė, iždinin
kas Oskaras Kremeris ir pa
rengimų vadovė Irena Brau- 
nienė. Į kontrolės komisiją 
išrinkti: Ona Daškevičienė, 
Petras Bučas ir Stasys 
Virpša.

Pirmininkaujantis Teodo
ras Blinstrubas padėkojo 
buv. valdybai už atliktą 
darbą, o naujajai — palin
kėjo sėkmingai dirbti lietu
vybės išlaikymo ir laisvini
mo srityje.

Kiekvienais metais darosi 
vis sunkiau ir sunkiau suda- 
daryti skyriaus valdybą. 

k buvo siūlymas, sudaryti iš 
skyriaus narių penketuku 
grupes, kurios is eilės 1 
metus vadovautų skyriui. 
Pasiūlymas originalus, gal 
ir geras, tik gali taip atsi
tikti, kad tuos penketukus 
sudaryti bus lygiai sunku, 
kaip nominacijų komisijoms 
surasti penkis kandidatus.

Pabaigoje, Mečys Valiu
kėnas, iš juostelės, perdavė 

*■ prezidento Antano Smeto
nos kalbą, pasakytą Chica
gos lietuviams, 1941 m. ge
gužės 4 d., pirmo atsilan
kymo metu. Prez. A. Sme
tonos kalba yra lygiai ak
tuali ir šiandieną, nes joje 
šaukiamasi į vienybę, į pa
galbos telkimą pavergtai 
lietuvių tautai. Į prez. A. 
Smetonos priėmimo banke
tą, įvykusį Palmer House

‘T 

salėse, susirinko ano meto 
1000 lietuvių, nors prie ban
keto rengimo atsisakė pri
sidėti ir buvo priešiška to 
laiko ALTos valdyba. Prez. 
A. Smetonos sutikimą ir 
priėmimą organizavo Justi
nas Mackevičius ir Antanas 
Olis, padedant jo vadovau
jamiems tautininkams.

Po susirinkimo, mielųjų 
mūsų narių rūpesčiu, visi 
dalyviai pasivaišino ir pasi
šnekučiavo.

ARTĖJA VI-JI TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ

šeštajai lietuvių tautinių 
šokių šventei rengti komite
tas, vadovaujamas Jono Ta- 
landžio, susirinkęs posėdžio 
š. m. balandžiol 8 d. Jau
nimo Centre, aptarė bėga
muosius reikalus ir pasitik
rino komisijų pasiruošimą 
ir finansų telkimą. _

šokių direktorės Nijolės 
Pupienės pranešimu, šokių 
grupių pasiruošimas vyksta 
pilnu tempu. Kai kuriose 
vietose yra rengiamos rajo
ninės šventės, kuriose bus 
išpildoma šventėje numaty
ti šokiai.

Muzikos direktoriui neda
lyvaujant, informaciją per
davė N. Pupienė. Su orkes
tru sutartis sudaryta ir ar
timiausiu laiku bus pasira
šyta. Chorų repeticijos pra
dedamos gegužės mėn. pra
džioje.

Aukos pamažu plaukia, 
bet laukiama greitesnio vi
suomenės atsiliepimo. Pietų 
Amerikos, Europos ir Aus
tralijos šokėjų kelionės iš
laidos yra didelės. Pietų 
Amerikos ir Europos šokė
jai reikalingi didžiausios 
pagalbos, nes patys yra ne
pajėgūs padengti nė dalies 
kelionės išlaidų.

Į šventę bilietai rezer- 
“vuoti ar išparduoti. Tas pat 
yra ir su šventės balium. 
Visus rezervuotus bilietus 
turi atsiimti iki gegužės 10 
dienos. Po šios datos rezer
vacijos bus panaikintos ir 
bilietai parduoti kitiems.

Nakvynių reikalais iš
siųstas rezervacijų korteles 
prašoma iki š. m. birželio 1 
d. grąžinti tiesiog viešbu
čiams. Iki minėtos datos ne- 
u ž s i sakiusiems nakvynių, 
rezervacijos bus panaikin
tos ir viešbučiai kambarius 
galės išnuomoti kitiems.

Šventės komitetas krei
piasi į jaunimą ir prašo 
viešbučiuose ir kitose vie
tose laikytis nustatytų tai
syklių ir tvarkos, nedaryti 
jokių išsišokimų bei nuo
stolių. Visoks netinkamas 
veiksmas ar elgesys, bus 
griežtai sudraustas. Neda
rykime gėdos sau ir visiems 
lietuviams.

Leidinio redaktorius J. 
Baris praneša, kad yra pa
skutinis laikas atsiųsti svei
kinimus ir šokių vienetų ap
rašymus su nuotraukomis.

Tautinių šokių šventės registracijos, transportacijos ii- nakvynių komitetas. Iš kairės: I-je 
eilėje Vanda Aleknienė, Vida Rėklaitytė, Dalia Stankaitienė, Ričardas Burba. Gina Luneckaitė. 
II-je eilėje: Irena Žukauskienė, Aleksas Pocius, Rima Rėklaitienė, Bronius Majauskas. Liuda 
Germanienė, Kęstutis Laukaitis. J. Prapuolenio nuotr.

Atsilikėliai labai apsunkina 
leidinio redagavimo darbą.

Dovanų paskirstymo bi
lietų platinimas vyksta 
sklandžiai ir tikimasi visus 
bilietus išplatinti.

Šventės komitetas ir vi
sos komisijos dirba,' kad 
šventė pasisektų ir joje da
lyvautų aukštieji šio krašto 
pareigūnai ir reprezentan
tai.

RUOŠIASI MINĖJIMUI

PLB valdyba BIRŽELIO 
15 DIENĄ paskelbė pasau
lio lietuvių maldos diena ir 
paprašė LB Krašto valdy
bas atitinkamai paminėti.

LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdybos pastango
mis š. m. balandžio 21 d. 
Jaunimo Centro kavinėje, 
Chicagoje, buvo sušauktas 
organizacijų atstovų pasita
rimas, kaip plačiau ir ryš
kiau paminėti Lietuvos pa
vergimo 40 metų sukaktį.

Pasitarimą pravedė apy
gardos pirm. K. Laukaitis. 
Pasitarime dalyvavo paly
ginti nedidelis organizaci
jų atstovų skaičius, atsto
vavęs gausesnes organizaci
jas. Po pranešimų ir pasi
sakymų buvo sudarytas 
vykdomasis komitetas, pir
mininkaujamas Kazio Lau
kaičio. Į komitetą įėjo LB, 
LJ S-gos, šaulių, skautų, 
ateitininkų ir vyčių atsto
vai ar pirmininkai. Komite
tui pavesta įtraukti ir kitų

BRUNSVVICK 
CORPORATION

Tooling 
Engineer

Sohd experienc.e <n stampmg 
cutting. forminę and punchmę 
opcrations is dcsired Prefer a 
person wttn an enęmeenna oi 
tečhnie.al degiee

We otft*' an cKcelient sa'aiy 
beneMs program Seno safary 
nistory a r. d resume to

BRUNSWICK 
CORPORATION 

.’UOO Br jns»’’Ck L.tnr- 
Dc-uml F L 3?72G
Ąitn FredVVen*

Ari Eonai Opportun.ty Erūp.uyer 
M F H

organizacijų atstovus ar pa
kviesti reikalingus asmenis.

Prie komiteto sudaryta 
informacijos tarnyba į ku
rią kviečiami spaudos ir ra
dijo bendradarbiai. Angliš
kai daliai koordinuoti pa
kviestas Linas Rimkus, o 
lietuviškajai — Juozas Šla
jus.

Komitetas paprašytas, 
apie šį ruošiamą jungtinį 
organizacijų minėjimą, pa
informuoti Chicagos Lietu
vių Tarybą ir pakviesti į jį 
įsijungti.

Plačiau bus paskelbta vė
liau, kai vykd. komitetas 
sudarys programos apma
tus ir vietą.

Lietuvių visuomenė pra
šoma tą dieną (birželio 15 
d.) skirti bendram minėji
mui ir maldai už pavergtus 
brolius.

INSTITUTAS RENGIA 
MINĖJIMĄ

Visi Pedagoginio Litua
nistikos Instituto studentai, 
jų tėveliai ir draugai yra 
kviečiami į PLI rengiamą 
minėjimą š. m. gegužės 4 
d. Jaunimo Centre. Minėji
mas rengiamas supažindin
ti su Prezidento Aleksand
ro Stulginskio atsiminimais 
ir paminėti Prezidento mir
ties 10 metų sukaktį.

Gegužės 4 d., 10 vai. 30 
min. ryto bus atnašaujamos 
mišios šv. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje.

Vėliau 3 vai. p. p. Jauni
mo Centre įvyks akademi
ja, kur bus visi supažindin
ti su Prezidento Stulgins
kio atsiminimais. Pagrin
dinis paskaitininkas bus 
D. G. Vytautas Vaitiekūnas. 
Taipgi trumpą žodį tars 
prof. Balys Vitkus. Bus 
trumpa meninė programa, 
kurią atliks Balys Pakštas 
ir rodomas Prezidento laido
tuvių filmas, kurį parengė 
Marytė Smilgaitė.

Visi kviečiami dalyvauti.

WANTED AT ONCE 1ST CLASS 
SKILLED 

ALL AROUND 

MACHINE TOOL REPAIRMEN 
Minneapolis, Minn., location. Perma
nant posilions. Good vrorking condi- 
tion & benefits. Fully paid Insurance. 
Apply call or vrrite to: BlLL TRACY

MIDWESTERN MACHINERY 
2848 PLEASANT AVĖ. SOUTH 
MINNEAPOLIS, MINN 55408 
612-825-4461 612-825-4477

(17-26)

TOOL MAKERS
FOUR SLIDE

Movė to the bay area of California 
with the Wesl Coasts largest manu- 
facturer of springs and 4-slide prod- 
ucts. Permanant 4-slide setup and 
tool making positions available. Mi
nimum 3 years esperience. Full range 
company paid benefits including prof- 
it snaring. Call JIM at: ČONNOR 
SPR1NG & MFG. CO. collect. (408) 
297-4685. EOE. (17-9)

FIRST CLASS 
MACHINIST

PROTOTYPE WORK. SMALL RUN3 
VEST CHESTER. N. Y. AREA

Call (914) 235-2720
(17-22)

Wanted Experienced 
DIESEL MECHANIC 

General Truck-Lease Ine. needs diesel 
truck męchanic in Vashington. Pa. 
Take care of small flieet of tractors 
& trailers, I man shop. Good pay, 
benefits & transp. furnished. Send 
resume to General Truck Lease Ine. 
Suite 101. 12 Perimeter Park Drive. 
Atlanta. Georgia 30341. (16-25)

PLASTICS —- Blown Film Eztruder 
Operators. Convert & print in line. 
Eaperience preferred. būt will con- 
sider trainee. Mušt be hard- 
vrorking 6 dependable. own trans
portą tion. Bldg. 454, RARITAN 
CENTER, 201-225-1180 10 a. m.— 
5 p- m. (18-23)

IMMEDIATE OPENING 
FOR

ELECTRICAL TROUBLE 
SHOOTER

TO 825,000
NO LAYOFFS. 4 DAY SHIFT. 

Need individual to trouble shoot & 
maintain solid Stale D. C * drives, se- 
quence controls and relay logic čir 
cuits. Broad eleetronie & electrical 
background required.
Salary to>25,000 with overtime. Good 
clean arorking conditions.
For more information & inlerview: 

CALL JIM OVERBY:
at 214-647-4374 

POLY-AMERICA INC.
200* MARSHALL ROAD

(12-18)
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BALTIMORĖS TAUTININKAI RUOŠIASI SUKAKTUVINIAM VAKARUI
Baltimorės lietuviai savo 

kultūrinius ir pramoginius 
renginius paprastai suspies- 
davo j rudenį — daugiausia 
į spalio ir lapkričio mėne
sius ; tik Liet. Radijo valan
dos vakaras kasmet pasto
viai rengiamas tuoj po Ka
lėdų — apie sausio vidurį.

Pastaruoju laiku įvairių 
renginių tiek daug užderėjo, 
kad užsipildė visas pavasa
rio laikotarpis; balandžio 
mėnesį nuo vieno ligi kito 
vakaro būna beveik tik sa
vaitės protarpis, neįprastas 
Baltimorėje.

štai balandžio 12 d. su
ruošta vad. mažoji taut. šo
kių šventė (arba, kaip pro
gramos knygelėje pavadin
ta, "žvilgsnis į šeštąją lais
vojo pasaulio tautinių šokių 
šventę"). Dalyvavo net ke
turi sambūriai: Baltimorės 
vaikų "Ratelis", vadovauja
mas D. Buivytės, Washing- 
tono liet, studentų būrelis 
"Gabija”, Baltimorės moks
leivių "Kalvelis” ir vieton 
iširusio "Malūno įsisteigęs 
naujas vyresniojo amžiaus 
šokėjų sambūris "Aras". 
Nemaža naujove buvo 
"Aro” moterys”, pasipuošu
sios nuometais. "Kalvelis” 
ir "Aras" ketina dalyvauti 
š. m. tautinių šokių šven
tėje Chicagoje. Iš viso pa
šokta net 16 įvarių tautinių 
šokių. Labai įspūdingam ir 
didingu užsimojimu (atida
rant ir paraduojant) įvyk
dytam renginiui vadovavo 
iš jaunųjų tarpo iškilęs ga
bus šokėjas Algimantas 
Vitkauskas, savo pastango
mis pelnęs net oficialų Bal
timorės miesto valdybos 
Meno ir Kultūros Reikalams 
Komisijos pripažinimą

Sukruto pasirodyti ir dai
nininkai. Anksčiau buvę du 
atskiri chorai — vyrų "Dai
na” ir moterų "Gabija”, kad 
susidarytų vienas stipresnis 
sambūris, susijungė į bend
rą mišrų chorą. Nesant lie
tuvio muziko diriguoti, va
dove teko kviestis kitatau
tę Charlotte Therese Mor- 
ris. Pirmutinis šio dvilypio 
choro koncertas įvyko ba
landžio 19 d. Per žiemą lavi
nęsis, choras spėjo paruošti 
net 16 atskirų dalykų — 
vien tik liet, liaudies dainų 
ir savųjų kompozitorių kū
rinių programą, parodžiu

Mažeika aEvaris
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601
9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, 11. 60642
TA 422-2000

sią pakankamą choro pajė
gumą ir publikai sudariusią 
visai neblogą įspūdį. Klau
sytojams nepaliaujanti plo
ti, padainavo dar priedą — 
partizanų dainą. Kai diri
gentė svetimtautė, sunku 
tikėtis gilesnio dainos dva
sios išryškinimo. Pagirtini 
daininkai-ės, kad stengėsi 
aiškiai tarti žodžius ir dai
navo drausmingai atsidėję, 
susikaupę.

Ypač pakilios dvasios cho
rui nuolat teikia kun. Ant. 
Dranginis, per visą pradinį 
vyrų choro gyvavimo de
šimtmetį vienoda su visais 
civiline apranga chore dai
nuodamas ir vis kiekviena 
proga, netgi iš bažnyčios sa
kyklos ragindamas kitus 
įstoti, tapti dainininkais ir 
palaikyti lietuvybę. Išeivi
joj retas, jei ne vienintelis 
dalykas, kad kunigas, dargi 
parapijos klebonas, dainuo
tų pasauliečių chore. Ar tik 
nebus čia vienas tų kilniųjų 
pavyzdžių, kur lietuvybė 
rodoma ne tik proginiais pa
triotizmo pareiškimais, bet 
ir didelėmis nuolatinėmis 
pastangomis ir negęstančiu 
pasiaukojimu.

Balandžio 27 d. vietos 
Bendruomenė atėjo su savo 
renginiu — literatūros ir 
meno popiete, dalyvaujant 
poetui B. Brazdžioniui, ra
šytojui J. Jankui. Taip pat 
buvo pasikviestas iš Kana
dos su savo medžio drožinių 
parodėle dailininkas' Pr. 
Baltuonis.

Vietos tautininkų būre
liui nebesutilpus į balandžio 
mėnesio rengėjų eilę, teko 
persikelti į gegužės pradžią. 
Dėl visokių nepalankių ap
linkybių jau kelis kartus 
atidėtas Taut. S-gos sky
riaus 30 metų veikmės su
kakties paminėjimas paga
liau įvyks gegužės 10 d., 7 
vai. 30 min. vak. Programo
je su savo aptariamuoju žo
džiu dalyvaus rytinės apy-

WANTED
O. D. GRINDER 

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

LUCAS MACHINE D1V.
12302 K1RBY AVĖ.

CLEVELAND. OHIO 44108
Equal Opportunity Employer MIF 

gardos tautininkų veikėjas 
inž. V. Gruzdys, Clevelando 
vyrų oktetas su vadovu R. 
Babicku ir soliste Grigaliū- 
naite. Gros L. Prasčiūno ka
pela, veiks užkandžių ir gė
ralų stalai. Bilietai: suaug. 
6 dol., jaun. 3 dol.

šiuo vakarti užsibaigs vie
tinių organizacijų pavasario 
renginiai Liet. Namo pasto
gėje. (sm)

OMAHA LAUKIA ...

Omahos lietuvių kolonija 
būdama maža ir toli nuo di
desnių lietuviškų centrų, la
bai stokoja iškilesnių kultū
rinių parengimų. O jeigu 
kuri organizacija išsikviečia 
iš toliau, vienokio, ar kito
kio, žanro meninininkus, vi
suomenė džiaugiasi ir remia 
gausiai atsilankydama.

Netolimoje ateityje Oma
hos kolonija turės didelio 
malonumo išgirsti ne eilinį 
ir pirmą kartą, Clevelando 
vyrų oktetą, su sol. I. Gri- 
galiūnaite. Koncertą ruošia 
Medž. ir žuvautojų klubas 
"Aras”. Klubas ėmėsi dide
lės rizikos kviesdami gana 
iš toli, visą grupę daininin
kų. Pagarba rengėjams, o 
taip pat ir koncerto mecena- 
tams-rėmėjams, kurie au
komis, didelia dalimi prisi
dės, sumažinti nemažas, su 
koncertu susijusias išlaidas.

Koncertas įvyks š. m. ge
gužės 17 d. Paul VI High 
School salėje, 1722 So. 16 
St. Bilietai platinami, ne tik 
saviškių, bet ir kitataučių 
tarpe. Bilietus galima gauti 
ir pas Vytautą Mackevičių 
(Lithuanian Bakery).

Rengėjai dirba dėl kon
certo pasisekimo, o visuo
menė nekantriai laukia ma
lonios ir retos prošvaistės, 
puikaus okteto, šaunaus pa
sirodymo Omahoj. (jp)

• Dr. S. Jankauskas, gyv. 
Rocky River, Oh., negalė
damas dėl susidėjusių ap
linkybių dalyvauti Dirvos 
koncerte, Dirvai paremti at
siuntė auką 20 dol. Ačiū.

• A. A. Herta Jonienė, 
kaip mums praneša, mirė š. 
m. balandžio 11 d. palikda
ma nuliūdime vyrą Algirdą, 
vieną seserį ir vieną brolį 
su šeimomis. Velionė gyve
no ne Riverside, N. J., kaip 
buvo paskelbta Dirvoje, bet 
Delanco, N. J.

• Petras Mačiulaitis, gyv. 
Union, N. J., atnaujindamas 
prenumeratą atsiuntė Dir
vai paremti 15 dol. Ačiū.

• Vytautas A. Račkaus
kas. Dirvos bendradarbis 
Chicagoje, Dirvai prade
dant švęsti 65 metus, at
siuntė auką po 1 dol. už 
kiekvienus metus, viso 65 
dol., kaip jis rašo, atsilaiky
ti prieš infliaciją. Ačiū už 
auką.

NC MACHINISTS and NC 
OPERATORS
LOCAL INTERVIEWS

SAT., SUN., & MON., APRIL 19, 20 & 21ST
NL Rig Eąuipment, a major manufacturer of capitol equip- 
ment in the Petroleum Industry, has the following excel- 

lent opportunities in its Beaumont, Texas plant

NC MACHINISTS
A minimum of 4 years experience on numerically controlled 

VTL’s, turning centers and milling centers.
Rate to $9.25 — 2nd shift.

NC OPERATORS
A minimum of 3 years experience on numerically controlled 

VTL’s, turning centers and milling centers.
Rate to $8.77 2nd shift.

NL Rig Eąuipment is an employee oriented company with 
excellent benefits and excellent work environment in this 
new airconditioned machine shop. We are located in Beau
mont, Texas in the East Texas "golden Triangle" and 
convenient to beaches, lakęs and forest areas. In addition 
to excellent wages and company benefits, relocation benefits 

are provided plūs extensive scheduled overtime.
FOR INTERVIEW APPOINTMENT. PLEASE CALL ON THE ABOVE 

DAYS AND TIMES:

Our representative, Mr. H. Morton will be interviewing Sat., 
April 19 from 9 a. m.-12 noon and 1 p. m.-6 p. m., Sun., 
April 20 from 10 a. m.- 12 noon and 1 p. m.- 6 p. m. and MonM 

April 21 from 9 a. m.-12 noon and 1 p. m.-5 p. m.

(713) 833-3351

RAMADA INN NORTH, DAYTON 
(513) 890-9504

(IF OUT OF THE DAYTON AREA. PLEASE CALL THIS NUMBER 
COLLECT). IF YOU ARE UNABLE TO INTERVIEVV AT THIS 
TIME. IVRITE OR CALL:

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri pet daugelį metų skubiai ir 

tiksliai aptarnauja savo.skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

CORPORATION
488 Madison Avenue (tarp 51 Ir 52 g-vės) 

Floor 21 st New York, N.Y. 10022 
Tel. (212) 758-1150-1

SKYRIAI:

Apple-VaNey, Min. 55124 
New York. N.Y. 10003 
Naw York. N.Y. 10011
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport Conn. 08810

7626 W. 150 St
45 Socond Avenue 
135 W. 14th Stroat 
389 Wost Broadway 
1880 Saavlaw Ava.

612 432-7083
AL 4-5456
CH 3-2583

268-0068 
203 367-2863

Chicago, III. 60822
Chicago. III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134

2222 Wost Ch Icago Ava. 
2501 West 69 St

6069 Stato Road

BR 8-6966
WA 5-2737

884-1738

Irvlngton, N.J. 07111 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N.J. 07601 
HarMord, Conn. 06106
Lakewood, N.J. 06701 
Los Angolos, Callt 90022 
New Ha von, Conn. 06511 
Navrark, N.J. 07106

1082 Sprlngfloid Ava. 
636-38 Bridge St. N.W. 
112 Main St
518 Park St
241 Fourth Street
960 S. AHentlc Btvd. 
1329 Boulevard
698 Sanford Avenue

374-6446
GL 8-2256 

201 342-9110 
246-9473

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446 
373-8783

Philadelphia, Pa. 16122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Plttaburgh, Pa. 15203 
Watert>ury, Conn. 06710 
Fort Wayne, Ind. 46606

1214 N. 5th St 
4925 Oid York Rd.
1307 E. Carson Stroat 
555 Cook St
1807 Beineke Rd.

PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750
756-1668
432-5402

Worcoater, Mass. 01610 
Youngatown, Ohio 44503

144 MiHbury Street 
309 W. Federai Stroat

SW 8-2868
Rl 3-0440
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ATLIKITE RTA
TIKRINIMĄ

C

Turėjimas tranzito sistemos yra truputį panašu 
j turėjimą savo nuosavą baseball komandą. Jūs 
negalite to nelyginti su kitais miestais. Šios dienos 
tranzito užuomina duoda tą galimybę.

Teisinga ar klaidinga:
□ RTA kainos aukštesnės 

už Cincinnati.
□ RTA kainos aukštesnės 

už Dalias.
□ RTA kainos aukštesnės 

už Pittsburgh.
□ RTA kainos aukštesnės 

už Detroit.
RTA pralenkia juos visus! 
Mūsų 25 c. ir 35 c. kainos yra 
tarp žemiausiu visame krašte.

IU7I
Greater Cleveland

Regionai Transit Authority

Praeitos savaitės užuominos atsakymas: 
1979 m. RTA išleido apie $6599 per dieną 
elektrai, arba $2.4 milijonus per metus. 
Tai yra beveik dvigubai 1975 m.
kainos apie $1.27 milijono.

ra

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
įnešus $100
12 mėnesių

C3/Ū/ ine3us $100 
0/ą/O 30 mėnesių

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• 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. 
T. Taryba Clevelando skyrius.
'• GEGUŽĖS 11 D. — Šv. 

Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 24-25 D. LKVS 
Ramovė skyrių atstovų suva
žiavimas Lietuvių Namuose. 
Gegužės 25 d. 7 vai. vak. pa
baigtuvių balius.

• GEGUŽĖS 31 D. Abitu
rientų balius.

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

• BIRŽELIO 1 D. ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 30 
metų sukakties minėjimas su 
paskaita, menine programa ir 
vaišėmis Lietuvių Namų vir
šutinėje salėje.

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

• BIRŽELIO 15 D. ALTo 
tragiško birželio minėjimas.

• BIRŽELIO 28 D. Los An
geles lietuvių jaunimo spektak
lis "Viva Europa”. Rengta Vyr. 
skautės.

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

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

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

• RUGPIŪČIO 30 D. Spor
to užbaigtuVių parengimas. 
Rengia Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa.

• RUGSĖJO 27 D. Dirvos 65 
metų jubiliejinis balius.

• SPAĖIO 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.

• LAPKKRIČIO 22-23 D. 
Lietuvių Dienos. Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

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

MACHINIST—Tool maker. lst
Class to work lathe, mill, 
grinder etc. Full or part time. 
Good salary and benefits. 
201-567-8116. (18-19)

WANTED AT ONCE 1ST CLASS 
SKILLED 

ALL AROUND 

MACHINE TOOL REPAIRMEN 
Minneapolis, Minn., location. Perna- 
nent positions. Good working condi- 
tion A benefits. Fully paid Insurance. 
Apply call or write to: BILL TRACY 

MIDWESTERN MACHINERY 
2848 PLEASANT AVĖ. SOUTH 
MINNEAPOLIS, MINN 55408 
612-825-4481 612-825-4477

(17-26)

FIRST CLASS 
MACHINIST

PROTOTYPE WORK. SMALL RUNS 
WEST CHESTER, N. Y. AREA

Call (914) 235-2720
(17-22)

DUE TO EXPANDED FAC1L1T1ES 
ARE IN NEED OF 

R. N.’s & L. G. P. N.’s
ALL SHIFTS FOR SUPERVISORY 
AND CHARGE PROFESSIONALS, WE 
OFFER AN EXCEl.LF.NT bEnF.FIT 

PKG.
Call Mr. Brown, (215) 745-1986 
PHILA PROTESTANT HOME 

(18-20)

įnešus $100
48 mėnesiams

73/0/ įnešus $100 
’/4'® 72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną diena ir išmokamas 
metų ketvirčiais.

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

/uperior /avino/
AND LOAN ASSOCIATION

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. 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

MALONIAI VISI KVIEČIAMI I

PABALTIEČIŲ 
DRAUGIŠKUMO 

V A K A R A
š. m. gegužės 10 d. 7:30 v. v.
Programoje : Latvių dainininkai, Čiur

lionio ansamblio kanklininkės ir estai pašoks tau
tinius šokius. Po to bufeto stiliaus užkandžiai, gė
rimai, loterija ir šokiai.

Įėjimas 8 dol. asmeniui. Bilietai gaunami pas 
B. Natkevičiūtė tel. 261-3276, M. Mantenieks — 
777-3578. Vakarais įvyks THE UNITED LAT
VI AN LUTHERAN CHURCH HALL, 15120 
Detroit Avė., Lakewood, Ohio. Įėjimas iš Andrew 
gatvės.

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

LATVIAN ROOFING
Q Cleveland telef. (216) 521-2182

tt DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
3 Dengiame stogus apartamentams. Įmonėms, krautuvėms, 
ff Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
rt MARTINS ir GUNARS KAULINS l.akewood, Ohio
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BUS PAGERBTI

Rita Kazlauskaitė

Aleksas Spirikaitis

Alvidas Jasinavičius

TOOL MAKERS
FOUR SLIDE

Movė to the bay area of California 
with the We»t Coaets largeat manu- 
facturer of springs and 4-slide prod- 
ucts. Permanant 4-slide setup and 
tool making positions available. Mi- 
nimum 3 years esperience. Fiill range 
company paid benefits including prof- 
it shanng. Call JIM at: CONNOR 
SPRING & MFG. CO. collect. (408) 
297-4685. EOE. (17-8) 

PAVASARIO ŠVENTĖJE 
BUS PAGERBTI 1979 IR 

1980 METŲ 
ABITURIENTAI

1979 metų rudenį JAV 
LB-nės Ohio apygardos val
dyba ruošėsi tradiciniam 
"Rudens baliui”, kuriame 
turėjo būti pagerbti tų me
tų pavasaryje baigę viduri- 
niąsias mokyklas (gimnazi
jas) lietuviai abiturientai- 
tės. Pernai dėl ne nuo mūsų 
pareinančių aplinkybių tos 
šventės, deja, negalėjome 
suruošti, šiais metais ją at
kėlėme į pavasarį ir pavadi
nome "Pavasario švente", 
kuri įvyks šeštadienį, š. m. 
gegužės mėn. 31 d. Lietu
vių Namuose, Clevelande.

šioje "Pavasario šventė
je" bus pagerbti ne tik šių 
metų abiturientai, bet taip 
pat ir 1979 metais viduri- 
niąsias mokyklas baigę lie- 
tuviai-ės. Jie yra pakviesti 
garbės svečiais .specialion 
jaunimo komisijon, kuri, 
drauge su Apygardos val
dyba, bus "Pavasario šven
tes" rengėjai-šeimininkai.

Pernykščių ir šių metų 
abiturientai, dar neprisiun- 
tę nuotraukų ir žinių, pra
šom kuo skubiausiai pasiųs
ti valdybos sekretoriui K. 
Gaižučiui, 18108 Hiller 
Avė., Cleveland, Ohio 44119.

Ohio lietuviai maloniai 
prašomi "Pavasario šventė
je” kuo skaitlingiausiai da
lyvauti ir tuo prisidėti prie 
gražaus mūsų mokslus ei
nančio jaunimo pagerbimo.

JAV LB-nės Ohio 
Apygardos Valdyba

Rytas Urbaitis

Jūratė Žibaitė

SEW1NG MACHINE MECHANIC 
Well-established n.en'i ta ii o red cloth- 
ing finu, SE Penna, offer* to pay & 
all fringes, steady work & escellent 
worlung conditions. call 215-376-2971.

(18-20)

1980 m. gegužės 1 d,DIRVA

Iš vyr. skaučių Židinio suruoštos madų parodos. Dešinėje kalba I. Bublienė. J. Garlos nuotr.
i

ANTRA KARTA PAVASARI
šiuo -šūkiu ir pavasariui 

b e s k leidžiant pirmuosius 
žiedus vyr. Skaučių židinio 
sesės pravedė čia visų lauk
tą madų parodą, kuri įvyko 
š. m. balandžio mėn. 20 d. 
DMNP parapijos salėje.

Salę puošė pirmieji pava
sario žiedai, o sceną arch. 
E. Kersnausko ir A. Ki- 
jausko spalvingas pavasa
rio vaizdas. Tad salė jau
tėsi jaunatviška, šviesi ir 
kūrybinga dvasia bei pilna 
skautiškos jaunystės nuo
taika.

Parodą atidarė vyr. skau
čių židinio pirmininkė Albi
na Bakūnienė. Parodos pra
nešėjos Aldona Miškinienė 
ir Ingrida Bublienė. Pirmą
jį scenoje pasirodžiusį mo-
delį pristatė Aldona Miški
nienė, pažymėdama, jog čia 
pristatoma graži, kūrybin
ga lietuvė moteris, kuri pa
rodanti daug išradingumo, 
nagingumo bei skonio madų 
pasaulyje. Toliau modeliai 
žaviai pasipuošę šio sezono 
rūbais, viena po kitos 
grakščiai praėjo specialiai 
paruoštu d e m o nstravimo 
taku.

Žiūrovai kiekvieną mode
liuotoją šiltai sutikdavo 
gausiais plojimais. Savo 
kūrybą pavasarinių rūbų 
srity rodė šios lietuvaitės: 
Dana Apanavičienė, Rima 
Apanavičiūtė, Vida Barzdu- 
kienė, Vitalija Butkuvienė, 
Dana Dundulienė, Virgini
ja Juodišiūtė. Nijolė Kašiu- 
bienė, Amanda Muliolienė, 
Jūratė Neimanienė, Jūratė 
Orantaitė, Juzė Orantienė, 
Nijolė Palubinskienė, Alek
sandra šalkauskaitė, Irena 
Sniečkienė Roma Tatarū
nienė, Birutė Vedegienė ir 
Valdonė žiedonienė. šių su
kurtus ir pasiūtus rūbus 
modeliavo sekančios: Rima 
Apanavičiūtė, Vida Barzdu- 
kienė, Audra Butkutė, Rūta 
Degutienė, Andrius Dundu- 
ras, Dana Dundurienė, Vida 
Gaižutytė, Julija Gelažytė, 
Lilė Gelažytė, Nida Gela
žytė, Tada Gelažis, Viginija 
Juodišiūtė, Laima Jurevi
čienė Dalia Kašiubaitė, Ad- 
ria Motiejūnaitė, Daina Mo-

tiejūnaitė, Renė Motiejūnai
tė, Amanda Muliolienė, Jū
ratė Neimanienė, Dalia 
Orantaitė, Lina Palubins
kaitė, Ramunė Stempužie- 
nė, Roma Tatarūnienė, 
Kristė Vedegvtė, Vilija Ve- 
degytė ir Lina žiedonytė. 
Rūbai buvo rodomi pagal 
tris atskiras grupes: spor
tiniai, kasdieniniai ir vaka
ro išeiginiai. Paroda buvo 
paįvairinta gražia progra
ma, kurią atliko sesė židi- 
nietė Bronė Kazėnienė pa
dainuodama tris dainas. So
listei akompanavo Kristina 
Kuprevičiūtė. Muzika ame
rikiečių kūrėjų, o lietuviš
kus tekstus joms pritaikė 
Nijolė Kersnauskaitė ir Au
relija Balašaitienė.

RITA MATAS

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

Bendradarbiai:
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS
TONI LINDEN
DALIA KASULAITIS
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose 
skirtingose Multiple Listing įstaigose:

CAMLS — Cuyahoga County
(Cleveland & Suburbs)

LCMLS — Lake County
- RMLS — United Statės

Todėl galima triskart pla
čiau skelbti Jūsų parduodamą 
nekilnojamąjį turtą. Tuo rei
kalu kreipkitės į bet kurį mū
sų bendradarbių. -

DELLA E. JAKUBS & SON 
LAIDOJIMO (STAIGA 

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

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

Delta E. Jakuta ir sūbim William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoje i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patamąvimą.

Po parodos svečiai buvo 
pavaišinti žemutinėje salė
je. Atsilankusieji buvo be 
to apdovanoti dovanėlėm, 
tik deja, jos teko pirmam 
šimtui, šią staigmeną, savo 
pagamintus kvepalus, yra 
paskyręs chemikas A. Mo- 
destavičius iš Chicagos.

šią pavasario nuotaikingą 
popietę koordinavo Birutė 
Vedegienė talkinama kitų 
sesių židiniečių. (ib)

MACHINISTS/ 
TOOLMAKERS

Trasi For a New Career
W»stch«*ter buslrms formi min- 
uiacturer seekj machlnist, tool 
and dlemakerj Interested in ac- 
auRino ntw career skllls on prinl- 
ing machinery. Top wagea and 
benefits.

Call A. Genovese
(914) 592-6826

An Eaual Opportunity Employ*' M

K

VYTAS MATAS —
teisinis patarėjas

V



1980 m. gegužės 1 d. DIRVA

• Poetas Stasys Santva
ras gegužės 2 d. atskrenda 
iš Bostono dalyvauti Čiur
lionio ansamblio ir komp. 
A. Mikulskio sukaktuvių 
minėjime gegužės 4 d. 4 v. 
p. p. DMNP parapijos audi
torijoje, kur kalbės apie su
kaktuvininkų kūrybą ir 
darbus. Viešėdamas Cleve
lande jis apsistos pas savo

* bičiulius p. Gaidžiūnus Kirt- 
lande.

• Dr. Danielius Degėsys, 
Vilties Draugijos pirminin
kas, balandžio 29 d. profe
siniais reikalais išvyko j 
Chicagą, kur išbus iki ge
gužės 3 d. Būdamas Chica
goje jis turės posėdį su 
ten reziduojančiais Vilties

♦-draugijos valdybos nariais 
aptarti Dirvos reikalus ir 
dalyvaus Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos valdy
bos posėdy kaip sąjungos 
žurnalo Medicinos redakto
rius.

ATVYKSTA SVEČIAI

Altos pirmininkas dr. K. 
Šidlauskas, JAV LB pirmi- 

">ninkas V. Kutkus ir SLA 
prezidentas P. Dargis daly
vaus komp. A. Mikulskio — 
Čiurlionio ansamblio sukak
čių minėjimo akademijoje- 
koncerte, sekmadienį, 4 vai. 
DMNP parapijos auditori
joje.

Sukakčių proga Čiurlio
nio ansamblis giedos šv. 
Jurgio parapijos pamaldo
se 10:30 v. A. Mikulskio mi- 

^■šias už kenčiančią Lietuvą. 
Pamokslą pasakys kun. dr. 
Tomas žiūraitis, iš Wa- 
shingtono.

• Komp. A. Mikulskio — 
Čiurlionio ansamblio sukak
čių minėjimo rengėjai pra
neša, kad bilietus į po mi
nėjimo įvyksiančią vakarie
nę reikia užsisakyti pas p. 
O. Jokūbaitienę telef. 481-

KOMPOZITORIAUS
ALFONSO MIKULSKIO

50 METŲ MUZIKINĖS KŪRYBOS
IR

LIETUVIŲ TAUTINIO MENO 
ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
40 METŲ VEIKLOS SUKAKČIŲ

AKADEMIJA IR KONCERTAS
1980 gegužės 4, sekmadienį, 4 v. p. p.

DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS 
PAGALBOS PARAPIJOS 

AUDITORIJOJE,
18022 NEFF ROAD, CLEVELAND, OH. 44119

Akademijoje apie sukaktuvininkų kūrybą ir 
darbus kalbės rašytojas, poetas 

STASYS SANTVARAS
KOMP. A. MIKULSKIO TAUTINĖS MUZIKOS 

IR DAINŲ

SUKAKTUVINIS KONCERTAS
IŠPILDO LTM ČIURLIONIO ANSAMBLIS, KANKLIŲ 

IR LIAUDIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAS.

Gegužės 4 d., sekmadienį, šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje 10:30 v. bus iškilmingos mišios už ken
čiančią Lietuvą. Giedos ČIURLIONIO ansamblis 
vad. A. MIKULSKIO. Pamokslą sakys Tėv. TO

MAS ŽIŪRAITIS iš Washingtono.
★

Po koncerto iškilminga vakarienė DMNP parapijos kavinėje. 
BILIETAI I AKADEMIJĄ IR KONCERTĄ $5, $4, ?3.

Rezervuotis vietas ir Įsigyti bilietus pas J. Malskį (216) 
486-9165, V. Plečkaitį (216) 531-3474 ir DMNP spaudos 

kioske pas J. Žilionį.

Vakarienė asmeniui $6.00. Vakarienė užsisakoma iš anksto 
pas Oną Jokūbaitienę (216) 481-7161.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS AKADE
MIJOJE IR KONCERTE GAUSIAI DALYVAUTI IR PA
GERBTI IŠEIVIJOS IŠKILIAUSIUS TAUTINIO MENO 

REPREZENTANTUS.

SUKAKČIŲ RENGIMO KOMITETAS

7161 iš anksto. Minėjimo 
metu vakarienės bilietai ne
bus pardavinėjami.

• LB Clevelando apylin
kės valdyba, pirm. J. Mals- 
kis ir ižd. St. Astrauskas, 
Dirvai paremti atsiuntė 50 
dol., linkėdami ir toliau ryž
to žadinti Dirvoje visų lie
tuvių kovos dvasią sunkio
je kelionėje į laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą.

Nuoširdžiai "dėkojame už 
auką ir linkėjimus.

• šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla Clevelande, 
kurios direktorė yra Vida 
Bučmienė, išleido 1979-1980 
metų metraštį "žvilgsnis 
atgal”, kurį redagavo Ind
rė Ardytė, Rima Apana- 
vičiūtė, Vida Kašubaitė ir 
Linas Vyšnionis, vadovau
jami mokyklos direktorės 
Vidos Bučmienės. Leidinys 
132 psl. iliustruotas moki
nių piešiniais ir nuotrauko
mis, gausus straipsniais iš 
mokyklos gyvenimo. Kaina 
2 dol. Gaunamas pas: V. 
Bučmienę, 17702 Crestland 
Road, Cleveland, Oh. 44119.

• Valei Macevičius, gy
venančiai - Clevelande, yra 
gautas laiškas iš Lietuvos. 
Teirautis pas V. Bacevičių, 
tel. 481-1016.

NAUJA BALFO 
VALDYBA

Balandžio 13 d. Balfo Cle
velando skyriaus metinio 
susirinkimo metu naujai 
perrinkta ir papildyta val
dyba pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: Vaclovas Stepo
navičius — pirmininkas, 
Bronius Gražulis — vicepir
mininkas, Antanina Puško- 
riūtė — sekretorė, Vytau
tas Jokūbaitis — iždinin
kas, Antanas Styra — spau
dos vadovas, Juozas čyvas 
ir Stasys Mačys — nariai. 
Kontrolės komisija — Ed
vardas Stepas pirmininkas, 
Vladas čyvas ir Stasys As
trauskas.

Susirinkimas išreiškė pa
dėką A. ir F. Kunevičiams 
už stambią auką Balfui.

LB CLEVELANDO 
APYLINKĖS VAKARONĖ

Prof. dr. Jolita Kavaliū
naitė, Akrono universiteto 
siųsta, praėjusią vasarą ke
lis mėnesius studijavo Mar- 
tiniųue salos žmones, jų pa
pročius ir kalbą. Savo įspū
džius ji papasakos Bendruo
menės vakaronėje gegužės 
15 d., ketvirtadienį, 7:30 v. 
v. Dievo Motinos parapijos 
mažojoje salėje. Kalbą pa
iliustruos skaidrėmis. Visi 
mielai laukiami. (vmrs)

Iš ”Viva Europa” scenos: R. Stančikaitė, J. Bužėnas, D. 
Petronytė. L. Kanto nuotr.

"VIVA EUROPA” 
GASTROLĖS LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

Los Angeles lietuvių jau
nimo grupė, kurios režisie
rė yra Danutė Barauskaitė, 
praėjusiais metais pastatė 
vaidinimą ”Viva Europa”, 
turėjusį nepaprastą pasise
kimą. čia gražiai suderinta 
vaidyba, scenos dekoraci
jos, apšvietimas, skaidrės, 
šokiai, muzika ir dainos. Ši 
grupė pakviesta dabar pa
sirodys ir kitose Amerikos 
lietuvių kolonijose.

Gegužės mėn. pradžioje 
vyksta į San Francisco, kur 
gegužės 3 d. ”Viva Europa” 
bus pastatyta Latvių salė
je.

Clevelando publika ”Viva 
Europa” turės progą pama
tyti birželio 28 d. Rengia 
Neringos tunto vyr. skau
tės.

Chicagoje Viva Europa 
bus pastatyta Jaunimo cen
tre birželio 29 ir liepos 3 d. 
Bilietus galima užsisakyti 
PLJS ryšių centre.

Paremti jaunimo pastan
gas ir jų kelionės į aukš
čiau paminėtus vietoves ge
gužės 17 d. Los Angeles 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, 3356 Glendale Blvd., 
Los Angeles, rengiamas ba
lius, į kurį reikės bilietus

• Neringos ir Pilėnų tun
tų tuntininkai ir vadovai šį 
šeštadienį, gegužės 3 d. 
vyksta į Detroitą susitikti 
su Detroito tuntų vadovais 
pasitarimui bendros skautų- 
skaučių stovyklos reikalais. 
Stovykla įvyks rugpiūčio 
2-16 dienomis Wasagoje, 
Kanadoje.

GEGUŽĖS 11 D., SEKMADIENI, 

mo iii.i.ikiii.ii: 
bus PIETŪS MOTINOS DIENOS proga.

Rezervacijas užsakyti iš anksto. Pietūs bus 
duodami 12 vai. ir 2:30 vai. p. p. Suaugu
siems — $6.95, vaikams nuo 4-12 metų — 

$3.95.

Nr. 18 — 15

iš anksto užsisakyti pas J. 
Petronį, tel. 664-0791, nes 
prie įėjimo bilietai nebus 
pardavinėjami.

Rita Bureikaitė

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me ' kreiptis į Č1PKUS 
REALTY. 31715 Vine S t., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
913-0910.

nationvvide 
INSURANCE 
Hat>onwo* •» on you'

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

PARDUODAMI raudonų 
agrastų, juodų ir raudonų 
serbentų kelmai. Skambin
ti 1-255-3960. (17-19)

FOREMAN
With 5 year* ezperience. Challenuinc 
position with progie»*ive indnttrial 
metai fabricating firtn. Principelly 
job ehop operation *peci*lixing in 
blow pipe work and beavier «heel 
meta] contracting for industry. Well 
equlpped. aucceetful, 1)0 employee. 
open ehop, Actual ezperience in almi* 
lar plant a neceaaily. Leadership. de- 
dication and ingenuity are prere^ui- 
rite*. ALSO NEEDED 

EXPERIENCED
BLOW PIPE INSTALLERS 

Salary open. Good benefit*. Addre** 
reaume to:

GEORGE MILLER
BOX 12744 

MEMPHIS. TENN. M1I2 
OR CALL 901-452-5200



DIRVA
• Rašytojas Romualdas 

Spalis - Giedraitis sunkiai 
serga ir šiuo metu gydomas 
Hamburge Universiteto kli
nikoje. Jo romanų ciklo pa
skutinioji dalis ”Auksinio 
saulėlydžio gundymai” jau 
yra spaudoje.

Linkime R. Spaliui pa
sveikti ir grįžti prie kūry
binio darbo.

• Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba nuošir
džiai dėkoja PLB Kultūri
nės Talkos Komisijai ir jos 
pirmininkui . dr. Leonui 
Kriaučeliūnui už atliktus 
darbus mezgant kultūrinius 
ryšius tarp paskirų kraštų 
lietuvių. Ypatinga padėka 
tenka už įdėtas pastangas 
bei rūpestį organizuojant

A. A.

Korp! Neo-Lithuania filisteriui, buv. Ne
priklausomos Lietuvos Susisiekimo Ministrui,

INŽ. KAZIMIERUI GERMANUI
mirus, jo žmonai IRENAI, dukrai DALIAI, 
sūnums KĘSTUČIUI ir VYTAUTUI su šei- - 
momis gilią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Ltihuania
Chicagos padalinys

Brangiai Motinai

A. A.

GENOVAITEI KARALIENEI

mirus, sūnui VALDUI ADAMKUI ir Poniai

bei giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Elena ir Kazimieras 
P o c i a i

A. A.

MARCELEI ZYLIENEI 
mirus, vyrui FELIKSUI, vaikams ROMUI, 

Čiurlionio ansamblio nariui, KĘSTUČIUI ir 

DALIAI, buvusiems ansambliečiams, reiškia

me gilią užuojautą jų skausmo valandoje

Čiurlionio Ansamblio 
Valdyba ir nariai

Mūsų mielosioms ELENUTEI VYŠNIAUS

KIENEI ir BIRUTEI MALCANIENEI liūdinčioms 

netekus mylimos sesutės

A. A. z

DR. ALEKSANDROS KRIKŠČIŪNIENĖS,

reiškiame gilią užuojautą ir dalinamės jų skausmu

Izabelė Jonaitienė
Mega Bamiškaitė 

sėkmingas Buenos Aires 
"žibučių” bei Motevideo 
"Ąžuolyno” gastrolės šiau
rės Amerikoje.

• Birutė Venskuvienė, 
Eltos prancūzų kalba laidos 
redaktorė, š. m. kovo mėn. 
25 d. dalyvavo tarptauti
niam Vakarų Europos kata
likių moterų suvažiavime 
Briuselyje (Belgijoje), kur 
atstovavo Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Są
jungą. Suvažiavimą suorga
nizavo Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Unija.

"GELMIŲ BALSAI”

Nuo sekančio numerio 
Dirvos atkarpoje pradėsi
me spausdinti Vyt. Alanto 
novelę "Gelmių balsai”.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
B. Bugenis. Detroit........ 7.00
J. Račila, Cleveland .... 7.00
G. Lorenz, Crown Point .. 7.00
S. Kuzmickas, Chicago .. 7.00
J. Saladžius, Rochester .. 7.00
M. Lembertienė,

Santa Monica ............  2.00
A. Žemaitis, Leonia .... 4.00 
W. Burimauskas,

Amsterdam ................ 2.00
P. Nevulienė. Eastlake .. 7.00
A. Jančys, Gulfport .... 7.00 
R. Case, Sacramento .... 2.00 
V. Matulevičius, Westorr 12.00 
M. Mažeika, St. Joseph .. 5.00
B. Vosylius. Chicago ....27.00
P. Dirda, Chicago ........... 7.00
A. Valys. Gulfport.........4.00
J. Malskis, Cleveland .... 7.00
Dr. J. Pavilionis, Chicago 7.00 
K. Praleika. Little Falls 2.00 
A. Andrulis, Port Orange 30.00 
LB Detroito apyl. valdyba 10.00 
E. Kronas, Dundas.........7.00
J. Vadopalas, Westchester 12.00 
V. Izbickas, Westwood .. 7.00
K. Miškinis. Rochester .. 2.00 
A. Penkauskas, Willowick 2.00
W. Žiogas, Orefield <....... 7.00
B. Laucė, Cleveland .... 2.00 
9. Čepulis, Philadelphia .. 5.00 
Br. Bajerčius, Boston .... 32.00
G. Stapulionis, Surfside .. 2.00 
S. Jurkūnas, Chicago ... .10.00 
V. Melinis, St. Petersburg 2.00
O. Kremeris, Chicago .... 7.00
P. Kleinotas. Racine .... 7.00
H. Žiūris, Santa-Fe......... 2.00
F. Ekman, Mihvaukee_ _ 2.00
E. Vilkas, Valencia.........2.00
Br. Juodelis,

Downers Grove ......... 20.00
I. Plechavičienė,

Timberlaike ................ 2.00
S. Čepas, Stayner............  1.00
D. Mikoliūnienė, Cleve. 10.00 
Dr. R. Sakalas,

Vero Beach ................ 7.00
A. Sajauskas, Baltimore 10.00 
V. Karalis, Baltimore .... 2.00
J. Bružas, Cleveland___ 2.00
J. Puskunigis, Cleveland 7.00
E. Krištaponis, San Angelo 2.00
K. Jankūnas, Lodi.........5.00
V. Zelenis, Rescda ......... 15.00
A. Mockus, Miami ...... 7.00
J. Nesavas, Detroit.........5.00
V. Urbonas, St. Petersburg 7.00 
Dr. S. Jankauskas,

Rocky River  ........ 20.00
K. Girvilas, Chicago .... 2.00
M. Kuhlman, Taipei .... 2.00 
P. Putrus, Livonia........ 2.00
J. B. Sabai, Rocky River 10.00 
A. Meiliūnienė, Australija 7.00 
S. Graužinis, Cleveland .. 2.00 
LB Los Angeles

apyl. valdyba................ 20.00
V. Januškis, Cleveland .. 5.00

Visiems aukotojams nuo- f 
širdžiai dėkojame.
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