
St. Virpša
6912 S, Bookrcell
Chiea.30, III. 60629

1U.!} —
L.arch.

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER -----
P O. 80X 03206 ■ 6116 ST. CLAIR AVENUE ■ CLEVELAND. OHIO 44103

Vol. LXVI Balandis - April 23,1981 Nr.17

NAC1ONAUW 
d M.MAŽVV7C 
i BIBUOTIK

>< TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kas sulaiko Brežnevų?
Nuo grįžimo į seną formą ir Lenkijos 

sutvarkymo?
Vytautas Meškauskas

Chicagoje paskelbta Lietuviu Operos Diena...

> į i".

tą kartą? Tie kartai turi 
būtinai pasikartoti, nes 
Lenkijos įvykiai šiuo metu 
yra didesnė sovietų provo
kacija negu buvo pereitų 
metų rugpiūčio mėn. Ant
ra vertus, Brežnevas atro
do vis daugiau ir daugiau 
suprantąs kokia gali būti jo 
smūgio kaina.

Smogdamas jis sudras
kytų ne tik Helsinkio aktą, 
bet ir 1945 Jaltos sutarimą. 
Tai pailiustruodamas, tas 
savaitraštis savo viršelyje 
turi ordinais pasipuošusio 
Brežnevo nuotrauką su 
skrybėlė ant galvos, jo už
pakalyje matosi medaliais 
apsisagstęs sovietinis gene
rolas, ir parašą: ”all dressed 
up, and nowhere to go”.

Su kokiom pasėkim Brež
nevas turi skaitytis? Pir
mas dalykas, invazija į Len
kiją paverstų niekais Hel
sinkio aktą, kuris sovietams 
atrodo labai svarbus. Antra, 
jis turi skaitytis su ūkinėm 
sankcijom. Tiesa, nelabai 
skaudžiom, bet jos sukels 

kė paminėti savo Įstatuose sunkumų sovietų pramonė- 
kompartijos 'vadovaujančią 
rolę’; gruodžio mėn. kai 
Varšuvos pakto valstybės 
unisonu barškino kardais 
Lenkijos pasieniuose, ir da
bar — pereitą savaitgalį, — 
kai Lenkijos vyriausybė 
nenorom pasižadėjo nubaus
ti savo saugumiečius už 
žmoniti mušimą. O vis dėlto 
visais tais atvejais Lenkija 
liko neužpulta.’’

Kaip ilgai tai gali tęstis. 
Ar Lenkija ir toliau liks to
kia laiminga penktą ar šeš-

Visi istoriniai Įvykiai, ku
rie pradeda naują epochą, 
jų akivaizdininkams iš kar
to neatrodo svarbūs. Tik vė
liau iš ilgesnio laiko per
spektyvos galima numatyti, 
kad tikrai prasidėjo nauja 
gadynė. Kažkas panašaus 
vyksta 'Lenkijoje. Iš pra
džių visi žinovai aiškino, 
kad sovietai gali eiti tik iki 
tam tikro laipsnio, iki tam 
tikros ribos, kurią peržen
gus, jie kirs visu smarku
mu, nekvaršindami sau gal
vos dėl pasėkų. Kiek laiko 
tai jau tęsiasi? Nepatikėsi
te, bet jau aštuonius mėne
sius! Tai prisimindamas 
londoniškis The Economist 
balandžio 11 d. rašė:

„Ketvirtą kartą per aš- 
tuonius mėnesius sovietai 
neįsiveržė i Lenkiją. Liūd
nai nusiteikę pranašavo jų 
invaziją pereitą rugpjūtį, 
kai vasaros streikai pagim
dė pirmą laisvą profesinę 
sąjungą komunistiniam pa
saulyje; lapkričio mėnesy
je, kai Solidarumas atsisa- 

je, o sovietu vartotojus pa
liks daugiau alkanus. Inva
zija sumažintu balsus už 
Vakaru komunistų partijas. 
Ji taip pat paskatintų euro
piečius geriau apsiginkluo
ti. To priežastis faktinai tu
rėtų būti sovietų pastangos 
per paskutinius penkiolika 
metų apvyti savo oponentus 
apsiginklavimu, tačiau Len
kijos išprievartavimas daug 
kam atidarys iš naujo akis. 
Žinoma, ne visiems. Daug 

(Nukelta į 2 psl.)

LIETUVIŲ OPEROS atstovai, mūsų Operos 25-čio proga, buvo priimti Chicagos miesto me- 
Jane M. Byrne kabinete balandžio 7 d. Chicagos merė Įteikė proklamaciją, kuria biiželiorėš <

mėnesio 13, 14 ir 20 ”1 Lituani” spektakliu dienas skelbia Chicagos miesto piliečiams Lietuvių 
Operos dienomis. Opera ta proga merei Įteikė Banaičio "Jūratės ir Kastyčio operos plokšte
les. Merė taip pat pažadėjo atvykti ir i vieną mūsų operos spektaklį. Iš kairės. Operos piim. 
Vytautas Radžius, sol. Algirdas Brazis, Chicagos merė Jane M. Byrne, vald. narė anglų kalbos 
spaudai Evelyna Oželienė, sol. Algis Grigas, sol, Margarita Momkienė, sol. Dana Stankaitytė, di
rigentas Alvydas Vasaitis. Chicagos miesto merės fotografo nuotr.

Floridoje steigiamas ALT S-gos skyrius
Susirinkimas įvyks gegužės 1 d., Palm Coast, Fla.

Sovietų Rusijos antrosios 
ir dabartinės Lietuvos oku
pacijos pasėkoje lietuvių 
organizacinis gyvenimas, o 
tuo pačiu ir lietuvybės išsi
laikymas užsieniuose, ypač 
Amerikoje, buvo pratęstas 
nemažiau dviem-trim kar
toms. Išvietintų Asmenų 
Aktas, Amerikos išleistas 
po antrojo pasaulinio karo, 
didele dalimi dėka senosios 
Amerikos lietuvių 
pastangų, suteikęs 
mą žymesniam 
skaičiui imigruoti 

kartos 
galimu- 
lietuvių 
į Ame-

k

riką, užtikrino iki šiai die
nai didesnj kiekį ir geresnę 
kokybę Amerikoje lietuviš
kos spaudos, leidinių, mo
kyklų ir organizacijų. Na, 
ir išlaikymą anksčiau 
Įsteigtų bažnyčių.

Pasitraukusiais nuo ant
rosios Sovietų okupacijos 
lietuviais, 1948-1951 me
tais, buvo stipriai papildy
tos Amerikos lietuvių gre
tos ne tik kiekybe, bet ir 
kokybe. Galima drąsiai tvir
tinti, kad pradedant 1949 
metais Amerikoje prasidė
jo antrasis lietuviškos veik
los žydėjimas. Pirmasis 
toks žydėjimas Amerikoje 
prasidėjo dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą ir su dides
niais, ar mažesniais banga
vimais, tęsėsi iki antrojo 
Pasaulinio karo pabaigos. 
Jis buvo nei kiek nemen- 
kesnis už antrąjį žydėjimą, 
kuris tęsiasi 
bet matosi ir 
jusiu vytimo 
pažvelkime į 
spaudoje reiškiamų mirties 
proga užuojautų skaičių ir 
Į kolonijii korespondenci
jas, kad matysime, kaip 
spartėjančiai pildome kapi
nes visokeriopo sugebėjimo 
ir užsitarnavimo lietuviais. 
Tai, žinoma, būtų normalus 
gyvenimo procesas, jei šios 
retėjančios gretos būtų pa
pildomos jaunesne karta,

iki šiandien, 
eilė prasidė- 
ženklų. Tik 
lietuviškoje
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kaip tai Įvyko 1948-1951 
metais. Deja, taip nėra ir 
sunku patikėti stebuklu, 
kad ši būkle pasikreiptų 
priešinga kryptimi.

Viso to rezultate jau už
daryta arba paversta teri
torinėmis visa eilė lietuvių 
Įkurtų ir išlaikomų parapi
jų, uždaryta ir parduota vi
sa eilė lietuviškų klubų ir 
draugijų. Ir vis tai dėl sto
kos lankytojų, ar rėmėjų.

Bet šiuo metu ne vien 
mirtis spartina visos eilės 
organizacijų veiklos silpnė
jimų. Didelis skaičius lietu
vių Į organizacini veikimą 
Įsijungusių, imigravusių Į 
Ameriką 1948-1951 metais, 
pasiekė arba pasieks taip 
vadinamo pensijos amžiaus, 
kuris dažnai palankių sąly
gų pensijon išeiti, yra am
žiaus ir pajėgumo atžvil
giais paankstintas. Pasiekę 
pensijos amžiaus iš didžių
jų lietuviškų kolonijų jų 
dauguma, taip vadinamam 
užtarnautam poilsiui keliasi 
Į pietinę Amerikos dali — 
Floridą. Abejotina, kad ska
tinimas neardyti lietuvių 
koncentracijos dabartinėse 
didžiose kolonijose, o tuo 
pačiu ir sėkmingesnės lie
tuviškos veiklos, sumažintų 
šią migraciją, kuri, iš tiesų, 
silpnina tose kolonijose lie
tuviškąją veiklą. 0, toji vęi-

(Nukelta į 4 psl.)
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■ Iš kitos pusės

Lenkijos komunistai prieš pasirinkimą. - Vokiečiai vadovėliuose 
žymės prieškarines sienas. - Nori atsikratyti grūdų...

Keistenybės Lenkijoje vyks
ta toliau. Jei norėtų, Lenkijos 
kompartija galėtų pasišaukti į 
talką sovietų, Čekoslovakijos 
ir Rytų Vokietijos kariuome
nes ir atstatyti buvusią sant
varką. Bet tuo atveju pati 
kompartija atsiduotų sovietų 
malonei ir būtų iš pagrindų iš
valyta. Todėl jos interesas yra 
ieškoti kompromiso su Solida
rumu, kuriam priklauso mili
jonas iš trijų milijonų partijos 
narių.

Paskutinis incidentas Byd- 
goszcze parodė, kad partijoje 
yra tokių, kurie mano, kad ge 
riausiai būtų išprovokuoti ge
neralinį streiką ir sunaikinti 
Solidarumo organizaciją. Jei 
jie nebus pašalinti iš vietų, jie 
išprovokuos kitus incidentus. 
Reikia pastebėti, kad Kaniai 
atėjus valdžion pereitų metų 
rugsėjo mėn., iš vietų buvo 
pavaryta pusė gubernatorių ir 
apygardų partijos sekretorių.

KAS SULAIKO 
BREŽNEVĄ?

(Atkelta iš 1 psl.) 
europiečių pareikš Lenkijai 
užuojautą, bet rudenį ar žie
mą vėl išties Brežnevui de- 
tentes ranką. Bet šį kartą 
jie namuose jau susilauks 
daug mažesnį pasisekimą 
negu kada nors anksčiau.

Washingtone ir Bonnoje, 
Paryžiuje ir Londone karto
jama, kad Lenkiją užgniau
žus, ”dalykai niekados ne
bus tokie patys kaip buvo.” 
Jie palies ir Jaltos susitari
mą 1945 metais.

Tada Stalinas pažadėjo 
Rooseveltui ir Churchilliui 
laisvus rinkimus Rytų Eu
ropoje už pritarimą, kad 
Europa į ry tus nuo Elbės, 
niekados nęsudarys pavo
jaus Rusijos saugumui. 
Laisvų rinkimų dalis iš to 
susitarimo greitai išnyko ir 
dabartinis Lenkijos užpuo
limas nepadidins dėl to nu
sivylimo, bet. kartu neliks 
nė pažado, kad sovietai ne
turėtų justi grėsmės savo 
saugumui į rytus nuo Elbės. 
Tas saugumas atsidurs tie
sioginiam pavojuje. Ne to
dėl, kad Lenkijos įvykiai 
tuojau užkrėstų kitas sovie
tų pavergtas šalis ir tautas. 
Londone tam netikima, bet 
vistiek nūdienė atmosfera 
yra jau visai kitokia, negu 
buvo 1956 metais numalši
nus vengrus ar "sutvar
kius” Čekoslovakiją 1968 
metais. Kol kas Brežnevas 
nesiryžo neleisti lenkams 
taikiu būdu sudemokratinti 
savo režimą. Rizika jam at
rodė per didelė, kad būtų 
verta pabandyti. Ji, žinoma, 
gali kitaip apsispręsti, bet 
kiekviena delsimo savaitė 
sprendimą ne palengvina, 
bet pasunkina.

Jei Kania galėtų susidoroti 
su partijos griežtuoliais, jis tu
rėtų laisvesnes rankas pradėti 
planuoti partijos reforma^, 
naują ūkinę santvarką, naują 
unijų įstatymą ir naują orga
nizaciją Lenkijos ūkininkams.

Tie pasiūlymai turėtų būti 
patiekti partijos kongresui, ku 
ris žadamas sušaukti liepos 20 
dieną. Jo delegatai turėtų bū
ti renkami ne vien tik iš parti
jos pasiūlyto kandidatų sąra
še, bet bent pusė jų turėtų 
būti išrinkti laisvai, siūlant iš 
vietų. Žinoma, partijos apa- 
račikai padarys viską, kad tik 
jie būtų išrinkti ir tokiu būdu 
galėtų apsaugoti savo privile
gijas.

Už tat keturi sekantys mė
nesiai iki kongreso bus lemia
mi. Jei pasirodys, kad refor
mų šalininkai turės persvarą, 
partijos aparačikai gali išpro
vokuoti įvairiausių neramu
mų, kad duotų pretekstą so
vietams įsimaišyti. Kad galė
tų jiems pasipriešinti, Kania 
turės įsigyti Solidarumo narių 
pasitikėjimą.

Paskutinėmis žiniomis, par
tija ir Solidarumas sutarė pra
vesti laisvas diskusijas televi
zijoje. Tai negirdėtas dalykas 
sovietinėje santvarkoje. Ne
daug kas tiki, kad tai iš tikro 
įvyktų, bet jei tai įvyks - ir 
partijos Centrinis Komitetas 
bus išrinktas slaptu balsavi
mu - būsime tikrai atsidūrę 
prieš stebuklą, kuris negalės 
neturėti įtakos visoje sovietų 
imperijoje.

sias pačiam kraštui. Jis laikosi 
maždaug 1975 metų lygio.

♦ * *

Įdomios žinios ateina iš Vo
kietijos. Ten atskirų kraštų 
švietimo ministeriai sutarė mo 
kykloms skirtuose žemėlapiuo
se ,žy mėti 1937 m. gruodžio 31 
dienos sienas. Taip pat, šalia 
lenkiškų dabartinių miestų 
pavadinimų, skliausteliuose 
turėtų būti žymimi ir vokiški 
miestų vardai. Pvz. prie Byd- 
gpszcziaus turėtų būti pažy
mėta (Bromberg); prie Kali
ningrado (Koenigsberg). kai 
kurios socialdemokratų valdo
mos valstybės - kaip laisvi 
miestai Hamburgas ir Breme
nas - nutarė savo vadovėliuose 
nesilaikyti senų pavadinimų. 
Sovietai, žinoma, vokiečius 
apkaltino ‘jaunimo širdyse sė
jant revanšo sėklą’. Iš tikro 
jauni, 16-29 metų vokiečiai 
nėra patriotiniai nusiteikę ir 
žodis tėvynė - ‘Fatherland’ - 
jiems nieko nesako; bet vyres
ni Rytų Vokietiją vadina pa
prastai ‘zona’, o‘Die West’ zo
nos valstybę - demokratinę vo
kiečių respubliką - rašo tik 
skliausteliuose.

t
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Ryšium su paskutiniais įvy
kiais sumažėjęs "Lenkijos dar
bininkų našumas turi įtakos 
ne tik pačioje Lenkijoje, bet ir 
jos kaimynuose. Lenkijos ak
mens anglys labai reikalingos 
Rytų Vokietijai, Čekoslovaki
jai, Rumunijai ir pačiai Sovie
tų ai. Mažas žemės ūkio pro- 
duktingumas yra skaudžiau-

★
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad labai priešiškas sovie
tams prezidento Giscard 
d’Estaing nusiteikimas iš 
dalies aiškintinas rinkimi
niais sumetimais. Jis nenori 
apsileisti savo varžovui iš 
dešinės Jacųues Chirac, ku
ris siūlo formalų Helsinkio 
Akto atšaukimą. Bet kaip 
paprastai politikoje, griež
ta laikysena Lenkijos prie
vartavimo atveju, nekliudo 
prancūzams reikalauti savo 
sąjungininkų sutikimo par
duoti sovietams dabar tu
rimą 600.000 tonu kviečių 
perteklių, ūkininkai norėtų 
jo atsikratyti dar prieš šių 
metų derliaus nuėmimą. 
Kaip matome iš lentelės 
grūdų Į vežimas Į Sovietų 
Sąjungą pereitais metais

Keeping it up
Grain sales to Russia (m tonnes) —

July,1979to July, 1980 to
June, 1980 December, 1980 

' ‘ 15.1
3.4
4.0
0.9
5.1
1.9

30.4

United Statės 
Canada 
Australia 
EEC 
Argentina 
Others
Totai

3.8
4.3
1.5
0.4
2.7
2.1

14.8
Sourca: US department ot agriculture

”Įėjęs į šventyklą, jis pradėjo varyti laukan 
parduodančius joje ir perkančius. Jis jiems sakė: 
Parašyta: Mano namai — maldos namai, o jūs 
padarėte iš jų galvažudžių lindynę.” Luko 19, 45-46,

Prisiminiau tuos žodžius, skaitydamas kun. dr. J. 
Šarausko paskaitą Toronto Vasario 16 d. minėjime. Au
torius buvo Baltųjų Rūmų stipendininku, ’fellow", ir pri
klausė Valstybės Departamento sekretoriaus pavaduoto
jo štabui. Atseit, matė mūsų veiklą ir iš kitos pusės. Mū
sų veiksnių įtaka esanti minimali ar faktiškai neegzis
tuojanti. "Siūlyčiau, — sakė kun. šarauskas — kad visi 
dabartiniai valdybų nariai kiekvienoje lietuvių organi
zacijoje atsistatydintų. Jiems neturėtų būti leidžiama eiti 
bet kokias visuomenines pareigas dešimt metų.”

Turint galvoje daugumos'veikėjų pažengusį amžių, 
tai skamba kaip mirties sprendimas. Ne tik jiems, bet 
ir jų organizacijoms.

Suprantu kun. šarausko norą viską iš naujo su
tvarkyti, bet jei tai būtų įmanoma, nūdien ir toje pa
čioje Amerikoje būtų galima išspręsti daug problemų. 
Mūsų veikla čia išplaukė iš čia susidariusių sąlygų, ku
rių nerasi jokioje kitoje šalyje ir kurių neišnaudoti ne
leidžia tautinė sąžinė.

Tiesa negali daug pakenkti. Dėlto rašoma ir šioji 
skiltis. Kalbamuoju atveju yra įdomi reakcija. Vytautas 
Vaitiekūnas, mūsų įvairiausios veiklos veteranas, Tėviš
kės žiburiuose, atspaudinusiuose šarausko paskaitą, at
siliepė taip: "Gerai, tik kartais per drąsiai... Išskiriant 
kaikurių pasiūlymų abejotinumą, apskritai kun. šaraus
ko pasisakymas yra pasigėrėtinas mūsų išeivijos jauno
sios kartos atstovo balsas Lietuvos reikalais." Vaitie
kūno politiniai oponentai čia galėtų įžiūrėti jo pasitenkini
mą, kad jei ir bus kokia revoliucija, mes vistiek jai va
dovausime. Daugumos nuomonę turbūt daugiau atsto
vavo sekančiam Nr. A. Rinkūnas, kuris pirmiausia pasi
gedo salėje tautinės vėliavos, o vėliau pastebėjo: "Gir
dint tokias mintis, ’verkė iš skausmo širdis’, kaip Maironis 
sakė. Tiesiai norėjosi atsikelti ir išeiti. Vis ieškome kal
tininkų, kurie Bendf’uomfenę skaldo. O kas skaldo kitas, 
jei ne tokie paskaitininkai? . .. Jeigu nebegalima surasti 
tinkamo paskaitininko, geriau tą laiką skirti patriotinės 
literatūros skaitymui . ..” Ar nesusikraustė ir Kristaus 
išvaryti pirkliai atgal Į savo' šventyklas? vm

palyginus su 1979 metais 
buvo sumažėjęs pusiau, bet 
ir sovietų derlius buvo gere- 
lesnis.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

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

9837 SOUTH KEOZIE AVENOE
EVERGREEN PARK, ILL. 60642
T d. 422-2000

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUMITIS ir J. MACEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Margutis įžengė į
50-tuosius metus

Antano Vanagaičio įsteig
ta lietuvių radijo valanda, 
pergyvenusi įvairius gyve
nimo sūkurius, mačiusi 
šviesių bei džiaugsmingų 
momentų, bet ir tamsių bei 
bei liūdnų dienų, š. m. ba
landžio 11 d. įžengė į pen
kiasdešimtuosius metus.

Šiuo metu Margučiui sėk
mingai vadovauja energin
gas kultūrininkas Petras 
Petrutis. Jis nesitenkina 
kasdienine informacija apie 
lietuvių veiklą ir pasauli
nius įvykius, bet pateikia 
reik šmingesnių renginių 
reportažus ar žymesnių as
menų pasikalbėjimus. Ypač 
pažymėtini kultūrinių ren
ginių originalūs perdavimai 
lietuviškai vsiuomenei.

Lietuvius ypač domina 
perduodami pasikalbėjimai 
kultūrinėmis, politinėmis, 
jaunimo ar visuomeninėmis 
temomis su tų sričių vado
vaujamais asmenimis. Ne 
visada galima surengti va
dovaujančių asmenų prane
šimus lietuvių visuomenei 
ir ne visi tokį vakarą gali 
dalyvauti, bet per radiją 
perduoti pasikalbėjimai pa
siekia daug skaitlingesnę 
auditoriją ir toliau gyve
nančius.

Margučio išsilaikymas 
priklauso ne tik nuo vado
vo Petro Petručio pastangų, 
bet ir nuo mūsų pačių, nuo 
plačiosios klausytojų para
mos. Margutis visada pasi
žymėjo originaliais rengi
niais, talentų suradimu ir 
pristatymu visuomenei, at- 
kvietimu kituose žemynuo
se gyvenančių kultūrininkų 
ar menininkų. Tokie rengi
niai reikalingi ypač šiltes
nės ir dosnesnės lietuvių vi
sokeriopos paramos: daly
vavimu ir finansais, ženg
damas į penkiasdešimtuo
sius gyvavimo metus, Mar
gučio vadovas Petras Pet
rutis suorganizavo niekad 
nestatyto, rankraštyj esan
čio, rašytojo Antano Gus
taičio 3-jų veiksmų tragi
komedijos „Mėnulio užtemi
mas” įvedimą į sceną. Vei
kalą režisavo muzikas Da
rius Lapinskas.

Malonu buvo girdėit ra
dijo pranešimus, kad atsi
rado žmonių, kurie negalė

P. O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344

dami spektakliuose daly
vauti, sveikino Margučio 
vadovą už šį ryžtą ir prisi
dėjo savo auka. Manau, kad 
būtų reikalinga ir kitiems 
pasekti anų pavyzdžiu, pri
sidedant gausesne auka ir 
taip paskatinant naujiems 
užmojams. (aj)

AUKSINIO 
SAULĖLYDŽIO 

GUNDYMAI
R. Spalio vienos kartos 

istorijos ciklo, ką tik išėju
sios paskutinės dalies — 
knygos „Auksinio saulėly
džio gundymai” sutiktuvės 
rengiamos balandžio 24 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centro kavinėje, 
Chicagoje.

R. Spalio kūrybą trumpai 
aptars ir su „Auksinio sau-

Brangūs Broliai ir Sesės Lietuviai,
Prieš 40-tį metų mūsų tautą ištiko pati skaudžiausia 

tragedija. Tūkstančiai mūsų brolių ir sesių buvo nužudyti 
Praveniškėse, Panevėžyje, Rainių miškelyje, prie Červe
nės ir kitur. Dešimtys tūkstančių lietuvių buvo sugrūsti 
į gyvulinius vagonus ir, užkaltomis durimis, nugabenti į 
tolimąjį Sibirą: Vorkutą, Kazachstaną ir kitas darbo 
stovyklas, šeimos buvo išardytos: žmonos atskirtos nuo 
savo vyrų, kūdikiai nuo savo motinų. Daugelis jų mirė 
pakeliui, negaudami net vandens lašo, bet dar daugiau 
jų žuvo Sibiro taigose nuo šalčio ir bado. Daugelis jų buvo 
nukankinti sužvėrėjusių komunistų. Lietuvių kaulais yra 
nusėtos Irkutsko, Vorkutos, Kazachstano ir kitos Sibiro 
prerijos. Tada, lygiai prieš 40-tį metų, prasidėjo mūsų tau
tos visuotinis naikinimas — genocidas, kuris tebesitęsia 
ir šiandien.

Tačiau tikinčioji lietuvių tauta nepalūžo. Mūsų bro
liai ir sesės nepailstamai tebekovoja prieš pavergėją au
kodami savo laisvę ir gyvybes už tikėjimą, žmogui Dievo 
duotas teises ir mūsų tėvynės laisvę, kaip Petkus, Ga
jauskas, Terleckas, Sadūnaitė, Stanelytė, vysk. Stepona
vičius, kun. Jaugelis, kun. Šapoka ir tūkstančiai kitų, iš 
kurių komunizmas nepajėgė ir niekad nepajėgs išrauti 
tikėjimo ir meilės tėvynei Lietuvai.

Brangūs sesės ir broliai lietuviai, mes laisvėje gy- 
nantieji birželio mėn. 14 dieną skelbiame MALDOS DIE
NĄ Už LIETUVĄ. Prisiminkime savo maldose mūsų žu
vusius ir kenčiančius brolius ir seses. Prisiminkime 
skausmą motinų, iš kurių rankų buvo išplėšti kūdikiai. 
Prisiminkime tų nekaltų kūdikių ašaras. Pasimelskime 
tą dieną savo šventovėse ir paprašykime gerojo mūsų 
Dievo, kad jis priglaustų pas save visas mūsų genocido 
aukas ir, kad išlikusiems gyvais, suteiktų daug stipry
bės kovojant už tikėjimo ir Lietuvos laisvę.

Kartu jungiamės maldoje su Jumis,

Kun. Albertas Kontautas 
Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Kunigų Vienybės 

Pirmininkas

Baigiamosios pastabos
Lenkijos įvykiai paskati

no prisiminti lietuvių-lenkų 
santykius tarp abiejų pa
saulinių karų. Daugiausia 
pasinaudojom Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Istori
jos Instituto per Vilniaus 
’Mokslo’ leidyklą 1980 m. 
rudenį išleista R. Žepkaitės 
knyga DIPLOMATIJA IM
PERIALIZMO TARNYBO
JE (Lietuvos-Lenkijos san
tykiai 1919-1939 metais). 
Pavadinimas išduoda auto
rės ir leidėjų norą įrodyti, 
kad nepriklausoma Lietu
vos valstybė tebuvo impe
rialistinių valstybių žaislas. 
Tam galima būtų patikėti 
prisiminus, kad Lietuva ir 
Lenkija, kaip jau nekartą 
istorijoje, buvo pasidalin
tos Vokietijos ir ^Rusijos. 
Tą faktą tačiau Žepkaitė 
bando apeiti tylomis ir to
kiu būdu netenka svarbiau
sio argumento. Iš viso ra
šyti apie tautinius klausi
mus išeinant iš marksizmo 

lėlydžio gundymais” supa
žindins beletristikos kriti
kas dr. K. Keblys.

Paskaitininką palydės ro
mano ištraukų skaitymas ir 
trumputė meninė programa.

Sutiktuves rengia ir vi
sus jose dalyvauti kviečia 
Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje.

Vytautas Kutkus
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Krašto Valdybos 
Pirmininkas 

teorijos gana neparanku, 
nes K. Marxas teigė, kad 
’darbininkai neturi tėvy
nės’, taip kaip jis negalvo
jo, kad jo teorijos bus ban
domos kaip tik Rusijoje. 
Susidūręs su realybe Leni
nas jau galvojo truputį ki
taip, o Stalinas karo metu 
garsiai prisiminė ’Motiną- 
Rusiją’. Prie ko prieinama 
laikantis Lenino ’mokslo’, 
parodo sekanti Žepkaitės 
pastraipa:

„Anot V. Lenino, visiškai 
prekinės gamybos pergalei 
garantuoti buržuazija turi 
užkariauti vidaus rinką, tuo 
tikslu telkdama į valstybę 
teritorijas, kuriose gyvento
jai kalba viena kalba, šalin
dama visas kliūtis tai kalbai 
vystytis ir įsigalėti. Tuo 
būdu ir lietuvių buržuazija, 
norėdama sukurti vidaus 
rinką, siekė teritorijų, ku
rių gyventojai pagal jos 
ideologų teorijas buvo nu
tautėję lietuviai. Taigi ofi
cialiai skelbiamos teorijos 
slėpė klasinius lietuvių bur_ 
žuaazijos interesus (didelė 
valstybė, politiniai ir eko
nominiai jos privalumai, 
talpi vidaus rinka, galimy
bės savarankiškai tvarky
tis).”

Kadangi panašiai galvo
jo ir lenkų buržuazija, su
prask — tai ir buvo lenkų 
ir lietuvių nesutikimo prie
žastis. Jei mes iš tikro bū
tumėm turėję anais laikais 
savo buržuaziją, gal tai ir 
skambėtų įtikinamai. Iš 
tikro mūsų prieškarinė bur
žuazija buvo sulenkėjusi ar 
surusėjusi. Biznio galimy
bės didesnėje Lenkijoje ar 
Rusijoje buvo palankesnės 
negu vienoje ar dvejose gu
bernijose, todėl grynai ma
terialiai nepriklausomybė 
negalėjo jos vilioti. Fakti- 
nai tautinis atgimimas pra
sidėjo ne miestuose, bet 
kaimuose, kurie išlaikė ša
šo tautinį charakterį. Už tat 
vienintelis socialinis mo
mentas lietuvių-lenkų nesu
tikimuose buvo tik faktas, 
kad dauguma dvarininkų 
buvo lenkai ar sulenkėję. Iš 
viso marksistų neįvertintas 
tautinis jausmas ne tik pri
vedė prie dabartinių Lenki
jos įvykių, bet ir gresia vi
sai sovietų imperijai. Su 
juo, tiesą sakant, sunku su
sitvarkyti ir demokratinėse 
santvarkose.

Nobelio premijos laimėji
mo proga N. Y. Times Book 
Review paskelbus ilgesnį 
straipsnį apie Czeslowa Mi- 
laszių ir užsiminus jo kilmę 
bei tautybę, vienas skaity
tojas atsiliepė laišku, kuria
me lietuvių-lenkų santykius 
palygino su airių-anglų. Iš 
tikro esama nemažo pana
šumo. Abiejais atvejais di
desnė tauta nusiėmė kultū

Vytautas Meškauskas

rinę grietinėlę nuo mažes- 
nios. Ir dar dabar joms sun
ku susikalbėti. (Airija, kaip 
Lietuva, karo metu paskel
bė savo neutralumą).

Atgal žiūrint ir naudo
jantis Žepkaitės surinktais 
faktais iš Lenkijos ir Lie
tuvos archyvų prašosi išva
da, kad daugiausia santykių 
tragedijos prisidėjo, kal
bant su ta autore, „Lenki
jos valdančių viršūnių ne
lanksti, beatodairiška poli
tika. Lenkijos politikai ne
norėjo suprasti lietuvių tau
tos nacionalinių siekimų, 
pripažinti jos savarankišku
mo ir nepriklausomybės, 
grubiai demonstravo savo 
pranašumą, dažnai naudojo 
negarbingas diplomatines 
priemones, plačiai taikė 
'įvykusių faktų’ metodą. 
Tai nuteikdavo prieš Len
kiją visą lietuvių tautą.”

Antra vertus, jei valdan
tieji Lenkijos sluoksniai 
buvo nuomonės, kad nepri
klausoma Lietuva buvo Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos 
įtakoje, jie turėjo išlaikyti 
Vilnių savo valdžioje dėl jo 
strateginės padėties ir noro 
pratęsti savo įtaką į šiaurę 
— Latviją ir Estiją. Kom
promisui vietos čia kaip ir 
nebuvo.

Teigia Žepkaitė:
„Lietuva per visus bur

žuazijos valdymo metus bu-

(Nukelta į 4 psl.)

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ HARTFORDE

Lietuvių tautinių šokių 
šventė įvyks Hartforde, Ct.r 
Trinity kolegijos patalpose, 
š. m. gegužės mėn. 31 d. 
Programą atliks studentų, 
jaunių ir vaikų šokėjų gru
pės iš: Baltimore, Boston, 
Brockton, Elizabeth, Hart- 
ford, New Jersey, New 
York, Philadelphia, Roches- 
ter ir Worcester. šokėjams 
akompanuos 30 asmenų or
kestras.

Patariama bilietus (visi 
po 8 dol.) įsigyti, kuo sku
biau, pas Birutę Monaco, 25 
Richard Road, Manchester, 
Ct. 06040. čekius rašyti: 
„Lithuanian Folk Dance 
Festival” vardu, šventę ren
gia šokių šventės rengimo 
komitetas, o šventės globė
jas yra LB Hartfordo apy
linkės valdyba.
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■ laiškai Dirvai
SVARSTYBŲ NEBUS

PLB ir JAV LB Valdy
bos atsisakė dalyvauti Alto 
Visuomeninių reikalų komi
sijos siūlomose svarstybose. 
Šios komisijos buvo siūloma 
suruošti Vliko, Alto ir LB 
svarst y b o s (diskusijas), 
kaip būtų galima sėkmin
giau dirbti Lietuvos laisvei 
atgauti.

Savo atsisakymus šiose 
svarstybose dalyvauti mi
nėtos Valdybos grindžia 
JAV LB ir Alto buvusiuose 
pas įtarimuose numatytų 
projektų pastarosios nepri
ėmimu, nors šios siūlomos 
svarstybos nieko bendro ne
turi su bent kokiais buvu
siais pasitarimais ir taria
mais „susitarimais”: svar
stybose juk nebūtų siekia- 
kiama jokių formalių nuta
rimų, o tik keliamas klau-

LIETUVIAI IR LENKAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

vo didžiųjų valstybių inte
resų susikirtimo sankryžo
je. Tai labai sunkino jos 
padėtį, darė ją priklausomą 
nuo Vakarų Valstybių, jai 
reikėjo būti apdairiai ir' 
nuolat laviruoti. Kiekvie
nas klaidingas, nepakanka
mai apgalvotas vyriausybės 
žingsnis dažnai sudarydavo 
Lietuvai labai pavojingą pa
dėtį.”

Ko Žepkaitė nepaminėjo 
yra faktas, kad Lietuvai vi
są savo administracijos apa
ratą, įskaitant ir užsienio 
reikalų ministeriją, reikėjo 
kurti iš nieko. Todėl negali
ma jai statyti tokių reika
lavimų kaip senom valsty
bėm su nusistovėj usiom ne- 
nutrauktom tradicijom. Mes 
jau minėjom E. Galvanaus
ko aiškinimą anglam, kad 
supratimui Lietuvos pozici
jų reikia atsiminti, jog tai 
užsispyrusių ūkininkų šalis, 
kuri nenori eiti į kompromi
sus. Galiu pats paliudyti, 
kad mano mokymosi lai
kais nuotaikos buvo tokios, 
kad žodis ’lenkas’ buvo, ga
lima sakyti, vartojamas 
kaip keiksmažodis. Savai
me aišku, kad tomis nuotai
komis naudojasi visos Lie
tuvos politinės partijos, iš
skyrus gal socialdemokra
tus, ir net komunistai, jei 
to reikalavo Sovietų Sąjun
gos interesai.

Nūdien padėtis radikaliai 
pasikeitė. Kas seniau buvo 
strateginiai . svarbu, šian
dien, pakitėjus sąlygom, jau 
visai neteko vertės, šian
dien abi tautos turi bendrą 
interesą atsikratyti joms 
primestos sovietinės siste
mos ir atgauti nepriklauso
mybę. Ar to tikslo reikia 
siekti kartu ar skirtingais 
būdais, yra jau daugiau 
taktikos ir aplinkybių klau
simas. šį kartą bent tas ma
lonu, kad kiekvienos laimė
jimas padės ir kitai.

simas, kaip galėtų būti visų 
veiksnių bendrai ir pavienių 
veiksnių atskirai sėkmin
giau vykdomas Lietuvos 
laisvinimo darbas.

PLB Valdybos pirm. V. 
Kamantas ir JAV LB Kraš
to Valdybos pirm. V. Kut-< 
kus savo atsisakymuose 
abudu vienodai nurodo, kad 
svarstyboms (V. Kutkus 
rašo „beprasmėms diskusi
joms”) ”nėra prasmės gaiš
ti laiką”.

Alto Visuomeninių reika
lų komisija, pranešdama 
apie PLB ir JAV LB atsi
sakymą svarstybose daly
vauti, kartu apgailestauja, 
kad jos pastangos viešai iš
diskutuoti mūsų veiksnių 
skirtingus ir dažnai pasi
kartojimais nereikalingus 
veiksmus ir juos kiek su
derinti, nebuvo priimtos. 
Komisijos supratimu būtų 
buvę naudinga pabandyti 
nauju keliu siekti lietuvių 
visuomenės skaldymąsi su
laikyti ir siekti Lietuvos la
bui jos vienybės sustipri
nimo.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Alto Visuomeninių 
reikalų komisijos 

pirmininkas

JAV LB KRAŠTO 
VALDYBOS 

PRANEŠIMAS
Atsakydamas į ALTos 

Visuomeninių Reikalų Ko
misijos pirm. dr. Leono 
Kriaučeliūno laišką, kuria
me siūloma suruošti disku
sijas tarp VLIKo, Lietuvių 
Bendruomenės ir ALTos, 
JAV LB Krašto Valdybos 
pirm. Vytautas Kutkus pra
nešė, kad pirmiausia reikia 
užbaigti pradėtus darbus, 
kadangi JAV LB Krašto 
Valdyba dar negavo jokio 
atsakymo į 1980 m. rug
sėjo mėn. 13 d. Detroite 
įvykusio pasitarimo susita
rimus, nors jame dalyvavo 
ALTos pirm. dr. Kazys Šid
lauskas, vicepirm. Viktoras 
Šimaitis ir generalinis sekr. 
Grožvydas Lazauskas ir 
JAV LB Krašto Valdybos 
pirm. Vytautas Kutkus, .Vi
suomeninių Reikalų Tary
bos pirm. Algimantas Ge
čys ir vicepirmininkė politi
niams reikalams Aušra 
Zerr. Tuos susitarimus JAV 
LB Krašto Valdyba patvir
tino 1980 m. spalio mėn. 5 
d., o šiandien, nors jau po 
to pasitarimo praėjo virš 6 
mėnesių, tačiau ALTos Val
dyba net nesiteikė atsakyti 
JAV LB Krašto Valdybai.

Kokia prasmė gaišti lai
ką ir leisti visuomenės su
aukotus pinigus, jeigu į 
pasitarimą tarp didžiausių 
šulų net nerandama laiko 
atsakyti. Pirmiausia ALTos 
Valdyba turėtų sutvarkyti 
vieną reikalą, o tik po to eiti 
prie tolimesnių pasitarimų. 
Popieriniai susitarimai, jei
gu jie nevykdomi, neturi

Lietuvių kalbos vieškeliai ir akligatviai (2) 

VARDININKAS KAS?
Jūrate Statkute de Rosales

žinomas lietuvis kalbi
ninkas, išgirdęs jog suraši
nėjau Venezueloje gyvenan
čių tautiečių kalbos kitimus, 
man pasakė:

— Pamatysite, kad di
džiausią kitimų kiekį užtik
site morfologijoje.

Kalbininko manymu, dau
giausiai netikslumų rasis 
linksniavime.

Linksnių galūnės yra iš
eivijoje gimusių lietuviukų 
pats didžiausias baubas, 
šeštadieninės mokyklos į 
linksniavimą kreipia nema
žą dėmesio ir vargšas vai
kelis, kaip besistengtų, vis 
su ta nelemta nosine nu
šluosto ne tą nosį, kurią 
reikia! Tačiau nosinių pri
kabinimas ne vietoje yra 
palyginti lengvai įveikiama 
rašybos klaida. Daug blo
giau yra su paties linksnio 
tikslaus vartojimo sąvoko
mis.

Surūšiavusi Venezueloje 
gimusi jų lietuvių vaikų 
linksnio naudojimo klaidas, 
galėjau išskirti savotišką 
dėsningumą, kuris netgi su
tapo su kalbų istorijoje nu
statyta linksnių atsiradimo 
teorija.

Tūloje indoeuropiečių kal
boje nekatrosios giminės 
vardininkas ir galininkas 
išlaiko tą pačią galūnę. Ben
drai pripažinta kalbininkų 
teorija yra, kad ankstyvuo
se kalbų formacijos tarps
niuose vardininkas ir gali
ninkas nebuvo skiriami, tai 
būta vieno ir to paties links
nio. Ant kiek ši plačiai pri
pažinta teorija yra pagrįs
ta — ne mums žinoti. Vieną 
tačiau turiu pastebėti: išei
vijoje, ispanų kalbos aplin
koje augą vaikai labai grei
tai pradeda nebeskirti var
dininko nuo galininko. Jie 
dažnai naudoja galininką 
ten, kur turėtų būti vardi
ninkas, ir atbulai. Pilniau 
ištyrus šį fenomeną gal bus 
galima iškelti klausimą, ar 
nekatrosios giminės gal. 
vard. tapatybė, t. y. archa
iškose kalbose randamas 
reiškinys, buvo linksnių for
macijos, ar linksnių irimo 
ženklas, ar gal dėsningo 
bangavimo pradinys links
nių atsiradimų ir dingimų 
sistemoje.

Antros kartos išeivių lie
tuvių kalboje, kiek pastebė
jau, nukenčia ir įnaginin
kas, kurio vaikai nemoka 
vartoti be prielinksnio. Įna
gininkas pasirodo vaikų kal
boje tik tuomet, kai jis seks 
vakarų Europos kalbų ana- 
lytinę struktūrą su prie
linksniu: pav. su kuo? su

jokios reikšmės. Reikia nuo
širdaus noro susitarti, o 
JAV Lietuvių Bendruome
nė tokio susitarimo jau 8 
metai siekia.

mama; po kuo? po stalu. 
Klausimą „kuo” be prie
linksnio vaikai aplenkia.

Vietininką vis dažniau 
pamaino prielinksnio „į” 
vartojimas. Kitų kalbų „in” 
bei „en” įtakoje, mūsiškio 
”į” krypties prasmė atbun
ka, patį prielinksnį išgirs
tame tokiose struktūrose, 
kuriose normaliai reiktų 
naudoti vietininko linksnį. 
Pav. „kur Petras?”, atsa
kymas: „į sunkvežimį”, ar 
net nepakenčiamas „į sunk
vežimis”, ir tuomet minėtas 
sunkvežimis išveža iš moti
nos lūpų visą pakrovą žai
bų, perkūnijų, pamokslų 
apie lietuvių kalbos.grama
tiką.

Kitas linksnis kurį vaikai 
bando pakeisti į netaisyk
lingą „dėl 4- kilmininkas” 
darybą yra naudininkas. 
Gryną naudininką išgirsta
me įvardžiuose (tau, man, 
mums ir t.t.), bet kai pri
einame prie daiktavardžių, 
naudininko vartojimas jei 
ne dingsta, tai bent retėja.

Linksnis kuris laikosi pa
lyginti tvirčiausiai yra kil
mininkas. Jis liko nepakitęs, 
yra naudojamas taisyklin
gai tais atvejais, kai jis ly
di kitą daiktavardį, pav. 
„tėvo raktai”, „mamos veid
rodis” ir t.t. Kiek sunkiau 
darosi kai kilmininkas lydi 
neigiamą veiksmažodį. Tuo
met išgirstame pav. „mano 
mama nėra namie”, vieton 
„mano mamos nėra namie”.

Jei rėžiančiai netaisyklin
gas linksnio vartojimas su
silaukia taisymo iš tėvų ar 
mokytojų, jei jis ilgainiui 
yra ištaisomas, tai visgi pa
ti tendencija netaisyklingai 
vartoti linksnius ar jų vi
sai nebevartoti yra faktas, 
kuriame turime įžiūrėti tam 
tikrą dėsnį, būdinga mūsų 
kalbos išeiviškoms sąly
goms, bent jau ispanų kal
bos kraštuose.

Tenka daryti sekančią iš
vadą : kai lietuvių kalba pa
tenka į ispanų kalbos ap
linką, linksniavimas prade
da nykti. Ar tas pats feno
menas atsiranda kai lietu
vių kalba kinta anglų ar ru
sų kalbų aplinkoje — yra 
klausimas į kurį mums ga
lėtų atsakyti tie lietuviai,

PETKUS
tėvas ir sūnus 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Floridoje steigiamas 
ALT S-gos skyrius...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kla yra būtina, kad galimai 
ilgiau būtų išlaikyta lietu
vybė Amerikoje.

Taigi, darytina tai, kas 
daugiau, ar mažiau, atstotų 
tas silpnėjančias organiza
cijas ir jų veikla senesnėse 
lietuvių kolonijose. Atrodo, 
kad pastarosios migracijos 
pasėkoje kuriasi naujos, lie
tuviais koncentruotos, kolo
nijos Floridoje. Jos yra: 
Didžioji Miami apylinkė, 
St. Petersburgo kolonija ir 
Daytona Beach ir apylinkių 
kolonija, šio trikampio ri
bose lietuvių skaičius ne tik 
kad stipriai auga, bet ir 
augs.

Tose kolonijose jau vei
kia įvairios bendrojo pobū
džio lietuvių organizacijos. 
Kai kuriose yra ir visuome
niškai politinių organizaci
jų vienetai. Nėra jokio rei
kalo baimintis dėl vadina
mo „skaidymosi”, nes jis 
yra ir bus, nežiūrint, ar tos 
organizacijos veiks, ar ne. 
Vienybė yra prasminga tik 
tada, kai mes būdami įvai
riose organizacijose suge
bame vieningai dirbti bend
ram labui, t. y., lietuviu 
tautai ir už Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą. Tik to
kiu būdu mes galime įrody
ti savo aukštą civilizaciją 
ir kultūrą.

Ta samprata vedami, ini
ciatorių grupė šaukia Day
tona Beach ir apylinkių tau
tinės minties šalininkus ir 
prijaučiančius šių metų ge
gužės mėnesio 1 dieną, 2 v. 
po pietų, p.p. Abraičių bu
te, 35 Courtney Place, Palm 
Coast, Florida, susirinkimą, 
tikslu įsteigti Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
skyrių. (va)

kurie augina vaikus anglų 
kalbų kraštuose ar Rusijos 
gilumoje. Klausimas yra 
įdomus, nes pilnas atsaky
mas padėtų mums nauja 
akimi pažvelgti į baltų kal
bų linksniavimo nykimo ar 
turtėjimo istorines apysto- 
vas. Apie tai pakalbėsime 
sekantį kartą.

Laborer — For Scrap Metai 
Yard. Mušt be over 21. Apply 
in person. Thalheimer Bros. 
5550 Whitaker Avė., Philadcl- 
pia. Pa. After 9 a. m. (16-17)
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I
Prieš keletą metų minint 

prezidento dr. Kazio Gri
niaus" šimtmetinę gimimo 
sukakti čia pat Washingto- 
ne bandėme iškelti kartos 
klausimą mūsų tautiniame 
atgimime. Prie pirmosios 
kartos priklausė vos kele
tas žmonių, pirmiausia trys 
garbingieji daktarai: Jonas 
Basanavičius, Jonas Šliūpas 
ir Vincas Kudirka. Tačiau 
dirva, matytis, buvo taip 
gerai per ilgus tautinio 
snaudulio šimtmečius įsisil- 
sėjusi, kad toji negausi sėk
la išugdė gausų derlių — 
antrąją tautinio atgimimo 
kartą, prie kurios priklausė 
ir dr. K. Grinius.

Nežiūrint kai kieno, ypač 
pastaruoju metu, pasisaky
mo prieš tokią tautinio at
gimimo sampratą ir bandy
mo j j nukelti net į Mažvy
do ir Daukšos laikus, toji 
samprata nėra taip lengvai 
sugriaunama. Aišku, gali
ma atsekti tam tikro susi
domėjimo lietuvių kalba ir 
ypač istorija ir kultūra 
pėdsakų visuose mūsų pra
eities amžiuose. Tai ypač 
sustiprėjo XIX a. pradžio
je, kai Didžioji prancūzų 
revoliucija ir ją sekę Napo
leono karai išjudino visiš
kai naują nacionalinį klau
simą. Tačiau bent kas lietė 
Lietuvą negalima taip pat 
užmerkti akių, kaip skur
dus ir vargingas tas tauti
nis daigelis buvo net pačio
je XIX a. užsklandoje. Dar 
1907 m. vilniškis ”Dziennik 
Wilenski” ilgame straips
nyje pavadintame ”Czy eg- 
zystyje narodowošč litews- 
ka” Įrodinėjo, kad jokios 
lietuvių tautos nėra. Anta
nas Smetona buvo vienas 
rimčiausių kovotojų prieš 
tokią lenkų pažiūrą, bet ir 
jis turėjo pripažinti: "Gra- 
žios būta mūsų senovės, 
kaip kokios pasakos! . . Ar
gi nė dalis jos nebegrįš? 
Kaip gaila ... O kad ji kaip 
nors stebuklingai atgytų! 
Bet vargu”.. .

Ir čia Smetona nurodė 
tris priežasti:s, dėl kurių 
tas atgimimas buvo toks 
sunkus: (1) Rusija buvo 
tokia stipri ir jos urėdnikai 
taip budriai sekė kiekvieną 
lietuvių pajudėjimą; (2) 
"mūsų ponai bajorai, pa
niekinę protėvių kalbą, kal
ba lenkiškai ir dūsauja 
Lenkijos”; ir (3) "mūsų 
ūkininkai, vargų prislėgti, 
ir žinote nežinojo, kad yra 
buvusi Lietuvos valstybė”. 
Atrodo, kad šiuo atveju 
Smetona teisingiau pavaiz
davo ano meto mūsų būklę 
negu visi tie, kurie norėtų 
patys tikėti ir mus įtikinti, 
kad visi žvirbliai ant tvorų

* Žodis tartas per A. Smeto
nos šimtmetinės gimimo su
kakties minėjimą Washingtone. 
1974. 5.19.

Vincas Trumpa

Jaunasis Antanas Smetona
Šonkeliai ir šunkeliai*

tik ir tegiedojo apie tautinį 
atgimimą ir tai nuo neat
menamų laikų.

II
Nežiūrint šios gana tam

sios padangės ”Aušros” ir 
"Varpo” pasėta tautinio at
gimimo sėkla nešė vaisius, . 
ir jau XIX-XX a. sąvarto
je tas sąjūdis taip įsisiū
bavo, kad jis sujudino ne 
tik caro urėdnikus, bet ir 
gubernatorius, ir ministe- 
rius, ir net patį carą. Ir kai 
tas sąjūdis stiprėjo, jis ėmė 
šakotis ir skilti į įvairias 
sroves sroveles, tarp kurių 
užvirė nemenka kova. Tai 
ypač aštriai pasireiškė re
voliuciniais 1905 metais. 
Dėl tos kovos vos neiširo 
ir Didysis Vilniaus seimas. 
A. Smetona buvo gyvas to 
liudininkas. Tik Basanavi
čiaus, Stepono Kairio, kun. 
Prano Bučio ir paties Sme
tonos pastangomis pavyko 
seimą išgelbėti ir priimti 
šiokią tokią rezoliuciją.

Nors iš esmės politinė 
veikla ir politinės partijos 
galimos tik savojoje vals
tybėje, laiduojančioje bent 
minimumą laisvės, XX a. 
pradžioje Lietuvoje jau vei
kė bent trys politinės par
tijos: socialdemokratų, de
mokratų ir krikščionių de
mokratų. Nei viena jų ne
turėdama rimto politinio 
darbo (vienintelė išimtis 
čia tebuvo rinkimai į cari
nę durną), jos visos leidosi 
į aršią ideologinę kovą. Pir
muoju smuiku čia užgrojo 
socialistai su savo begaliniu 
tikėjimu į mokslą, šviesą 
pažangą, na žinoma ir į Ka
rolį Marksą. Maironis tada 
ir rašė, kad net pi i kaba m- 
biai kaimo vaikai manėsi 
esą marksistai. ”Mokslą, 
šviesą — štai ką mums ža
da dvidešimtas šimtmetis”, 
rašė bekylanti socialistinė 
žvaigždė Vincas Mickus 
(vėliau Kapsukas). Tik rei
kia nuversti caro ir jį re
miančios dvarininkijos ir 
bažnyčios valdžią, ir tas 
mokslas, ir toji šviesa nu
ves pažangos ir laisvės ke
liu. Negi jie tada, vargšai, 
galėjo numatyti, kad tai 
taip pat gali nuvesti į kon
centracijos lagerius ir ver
gų stovyklas!

Antrajame tos ideologi
nės kovos sparne stovėjo 
gausiausias mūsų inteligen
tijos sluoksnis — kunigija 
su kai kuriais pasauliečiais. 
Negalėjo ir jie visiškai už
simerkti prieš tai triukš
mingai žygiuojančias moks
lo, šviesos, socialinės pažan
gos ir laisvės idėjas. Tai liu
dijo ir Leono XIII encikli
ka Rerum novarum, tai pa

liudys vėliau tas įnirtimas, 
su kuriuo kai kurie kunigai 
ir nekunigai katalikai dras
kys dvarus žemės reformos 
metu.

Bet čia mūsų aptariamu 
metu baisaus pirmeivių-so- 
cialistų antpuolio akivaiz
doje mūsų dešinysis spar
nas noromis nenoromis tu
rėjo užimti daugiau defen- 
zyvines pozicijas, ginantis 
prieš anų mokslą, nuspal
vintą ne tik antiklerikaliz
mo, bet ir bedievybės dažu, 
ir prieš anų laisvės'sampra
tą, kuri tarpais sutapo su 
laisvamanybe, padengta ne
kaltu sąžinės laisvės šydu. 
Užtat pirmųjų jie buvo va
dinami atžagareiviais, nors 
tą jų atžagareiviškumą jie 
patys pagimdė.

III
Ne visados dviem pešan

tis trečias gali tik trinti 
rankas ir džiaugtis. Kartais 
jis pakliūva lyg tarp dviejų 
girnapusių ir gali būti vi
siškai sumaltas. Taip beveik 
ko neatsitiko su mūsų de
mokratais, pakliuvusiais į 
titanišką pirmaeivių ir at
žagareivių kovą. Didesnė jų 
dalis nuėjo į kairę, kiti pa
sklydo tarp dešinės. Po stai
gios ir netikėtos Povilo Vi
šinskio mirties beveik nie
ko nebeliko, čia ir iškilo 
Antano Smetonos vaidmuo: 
bandyti vidurio, arba, hėge
liškai tariant, sintezės ke
lią. Smetona buvo demokra
tas, nenorėjęs eiti nei į kai
rę, nei į dešinę, bet ir jų 
abejų neneigęs, žinoma, jis 
nebuvo vienas. Su juo buvo 
ir kun. J. Tumas-Vaižgan
tas, ir dr. J. Basanavičius, 
ir J. Jablonskis, ir Juozas 
Kubilius ir daug kitų, ku
riems labiau rūpėjo kultū
riniai reikalai, o ne tarpais 
per daug aštri ideologinė 
kova tarp pirmeivių ir at
žagareivių.

Smetona dėstė "Viltyje”, 
o vėliau "Vaire”, kuriuos 
jis redagavo ir kuriuose 
gausiai rašė, kad iš esmės 
visi dirbo tos pačios idėjos 
arba tikslo labui: visi troško 
Lietuvą pakelti kultūriškai 
ir ekonomiškai, visi siekė 
jai laisvės. Tik keliai į tą 
tikslą buvo skirtingi. Labai 
gražiai šią mintį A. Smeto
na išdėstė 1915 m. "Vaire”, 
polemizuodamas su A. M. 
(turbūt kun. A. Miliaus- 
kiu). Smetona teisingai pa
stebėjo, kad nei pirmeiviai 
negali pasisavinti viso pa
žangumo monopolio, nei kle
rikalai — visos katalikybės. 
"Srovė ir idėja, rašė jis ten, 
tai ne ta-pat. Juk in tą pa
čią idėją invairūs žmonės 
invairiais keliais eina. Vie

ni, — tiesiai, vienu keliu, 
nebijodami ką sutiks, kiti 
— ranguodami, senkeliais, 
saugodamies painiavų; vie
ni vienais, kiti kitais gink
lais ginasi nuo savo prieši
ninkų. Iš to kyla visokių 
srovių srovelių”, baigia sa
vo mintį Smetona.

Šioje ilgesnėje ištraukoje 
įdomiausias žodis yra šon- 
kelis, kurio mūsų raštuose 
niekur kitur neteko užtikti. 
Mes šalia kelio labai greitai 
įsivaizduojame šunkelį, bet 
ne šonkelį. Mes taip pat 
dažnai pamanome, kad tik 
mes patys važinėjame ke
liais, o kiti tik šunkeliais 
klampoja. Taip ir tada at
rodė pirmeiviams pasižiū
rėjus į atžagareivius ir at
virkščiai. Smetona šalia ke
lio pravedė šonkelį. šonke- 
lis nėra šunkelis, nėra dirty 
road. Biedna toji visuome
nė, kuri temato tik vieną 
kelią, iš kurio nukrypimas 
laikomas ne tik klaida, bet 
ir prasikaltimu, už kurį jei
gu ne kalėjimu, tai bent be
protnamiu reikia bausti. Iš 
tikrųjų šonkelis gali būti 
gražesnis ir geresnis už ke
lią. Ir mūsų liaudis, gal būt 
tai turėdama galvoje, su
kūrė patarlę: tiesiai arčiau, 
aplink greičiau. Nors Sme
tona tuo metu, kai jis rašė 
tuos žodžius, jau buvo iš
stojęs iš demokratų perti- 
jos, bet jis pripažino, kad 
demokratinės visuomenės 
negalima suvesti į vieną 
srovę. Svarbu tik, kad sa
vos srovės ar savos ideolo
gijos reikalas nebūtų pa
statytas aukščiau už Lietu
vos reikalą. Tuo atžvilgiu 
jis kritikavo kai kuriuos 
Durnos atstovus, kad jie 
daugiau rūpinosi socialds- 
kratų, kadetų, ar trudovikų 
reikalais negu Lietuvos. 
Barė jis ir kai kuriuos ku
nigus, ypač Vilniaus vysku
pijoje, kad jie nesirūpino 
lietuvių kalba bažnyčiose. 
Bet nei vienų, nei kitų jis 
nepasiuntė šunkeliais. Dėl 
kunigų jis rašė "Viltyje”: 
"Kunigai daugiausia padėjo- 
nutautinti Lietuvą, kunigai 
padės ją ir atitautinti”.

IV
Tas, kas eina vidurio ke

liu ir bando derinti priešin
gumus, dažnai kaltinamas 
drąsos, kovingumo ir tvir
tų įsitikinimų stoka. Var
gu tai galima taikinti An
tanui Smetonai. Nuo pat 
jaunų dienų jis įrodė, kad. 
reikalui esant netrūko jam 
nei tvirto tikėjimo, nei drą
sos, nei kovingumo. Dar 
Mintaujos gimnazijoje bū
damas, jis su kitais gimna
zistais griežtai atsisakė 

kalbėti maldą rusų kalba, 
o kai už tai grėsė pašalini
mu iš gimnazijos, jis išdrį
so rašyti laiškus caro švie
timo ministeriui, carienei ir 
net popiežiui. Drąsos jis pa
rodė ir Petrapilio universi
tete būdamas, už ką net du 
kartus buvo pašalintas iš to 
universiteto, o vieną kartą 
atsitūpė net i kalėjimą.

Kovingumą ir drąsą dar 
geriau pailiustruoja atsiti
kimas su vienu lenku bend
radarbiu lenkiškajame Vil
niaus banke. Kai tas lenkas 
pavadino lietuvius mela
giais, Smetona paprašė at
šaukti, o lenkui atsisakius, 
drožė jam į ausį. Kun. J. 
Tumas-Vaižgantas prisimi
nęs šį įvykį rašė: "Musės 
nenuskriaudęs žmogus kita
dos kirto lenkui į veidą, kai 
šis išdrįso iš Lietuvos pasi
tyčioti, lenkui — lenkų 
įstaigoje”, žinoma, vėliau 
gal ir daugiau ką, ne tik 
musę, Smetona yra nu
skriaudęs.

A. Smetonos įsitikinimų 
tvirtumą ir principingumą 
rodė jo konfliktas su "Vil
ties” leidėjais, kuriu dau
guma buvo kunigai. Kai 
kuriems jų nepatiko "Vil
ties” ir paties Smetonos pa
sisakymai klerikalizmo ir 
aplamai bažnyčios klausi
mais. Jie nutarė prie "Vil
ties” ,redakcijos pastatyti 
angelą sarga (dabar pasa
kytume, politruką). Tuo 
sargu turėjo būti Pranas 
Dovydaitis, žinomas ateiti
ninkų organizatorius. Sme
tona geriau bevelijo visiškai 
pasitraukti iš "Vilties", ne
gu sutikti įsileisti į redak
ciją kažkokį prievaizdą. Ne
trukus po to Smetona su 
bendradarbių būriu išleido 
"Vairą", kurio tikslas buvo 
taip pat ieškoti tai, kas 
jungia, o ne tai, kas skiria, 
ieškoti bendros vagos. O ”ta 
mūsų bendroji vaga”, rašė 
Smetona "Vairo” Nr. 1 ve
damajame, "kurios negali 
išsilenkti nė viena srovė, jei 
tik nebijo skyrium pasiliku
si išsekti, yra lietuvių kul
tūra, plačiausia to žodžio 
reikšme tariant”.

Visa bėda tik, kad kultū
ros dar sunkiau išmokti, 
kaip politikos. Bet Smeto
nos pastangų šia kryptimi 
negalima nevertinti. Kultū
rinio lygio ir kultūrinių in
teresų pločio atžvilgiu "Vil
tis” ir "Vairas" stovėjo ge
rokai aukščiau už kitą ano 
meto mūsų spaudą. Gal kar
tais ir peraukštai, užtat jie 
nebuvo per daug popularia- 
rūs. Dar ir šiandien būtų 
galima iš Smetonos ano me
to raštų pasimokyti kultūri
nės elegancijos ir ypač pa
kantos arba tolerancijos sa
vo oponentui. Mes kartais 
per daug kitus varinėjame, 
o iš tikrųjų tik patys klam-

(Nukelta į 6 psl.)
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Iš Lietuvos pogrindžio laikraščio 'Vytis’ (1980)

Vilnius ir vilniečiai estų disidento akimis
M art Nikius

Mano pirmoji išvyka į 
Lietuvos sostinę įvyko 1957 
m. Tuomet buvau ką tik bai
gęs Tartu valstybinį univer
sitetą, buvau jaunas spe
cialistas, tiesa, dar neturin
tis darbo vietos. Man teko 
garbė būti III Pabaltijo or
nitologų konferencijos, ku- 

/ ri vyko 1957 m. rugpjūčio 
22-28 d.d. Vilniuje, dalyviu.

Iš Estijos leidomės į ke
lionę autobusu (per Latvi
ją), mums parodė Vilniaus 
įžymybes, Trakus, ir, žino
ma, Kauno zoologijos mu
ziejų, Žuvinto ežerą, ornito
logijos stotį Ventės Rage.

ši pirmoji mano kelionė 
į Lietuvą padarė man dide
lį įspūdį. Ligi šiol atsimenu 
pavyzdinį konferencijos or
ganizavimą, lietuvių kole
gų svetingumą, puikiai at
simenu profesoriaus T. Iva
nausko (1882-1969) prane
šimą apie pakitimus Lietu
vos ornitofaunoje. Ypač 
mielai mastau apie tuome
tinio Lietuvos TSR Biologi
jos instituto bendradarbį V. 
Skuodį, kuris nuoširdžiai 
gelbėjo man, kai netikėtai 
susirgau prieš kelionę į Ni
dą, ir neįstengiau dalyvau
ti ekskursijoje.

Po to tarp mano laisvu 
kelionių ir ekskursijų vyko 
ilga pertrauka. Nemačiau 
Lietuvos ir jos sostinės be
veik dešimtmetį. Bet su lie
tuviais mačiausi dažnai. 
KGB pasirūpino tuo, kad 
plėstųsi akiratis, pagilėtų 
asmeniniai kontaktai ir su
tvirtėtų tautų draugystė.

Beveik 8 metus praleidau 
Mordovijoje, politinių kali
nių stovyklose, kur buvo 
progos suartėti su daugelio 
nacijų atstovais, jų tarpe ir 
su lietuviais — pradedant 
jaunais moksleiviais bei 
studentais ir baigiant se
niais, pradedant buvusiais 
”miško broliais” ir baigiant 
taikiais gydytojais bei inži
nieriais. Nelaisvėje lietuviai 
visada išsiskirdavo didvy
riškumu. Nors beveik visi 
jie puikiai kalbėjo rusiškai, 
tačiau su KGB funkcionie
riais nesibičiuliavo, nėjo į 
kompromisus su stovyklos 
"auklėtojais”, ir, jeigu ne
žiūrėti dviejų-trijų išimčių,

JAUNASIS ANTANAS
SMETONA...

(Atkelta iš 5 psl.) 
po jame šunkeliais. Smeto
nos iškelta šonkelio idėja 
tikrai verta dėmesio. Koks 
nors mūsiškis Kierkegaar- 
das ar Heideggeris galėtų 
parašyti traktatą apie šon- 
kelius ir šunkelius.

Toks buvo Antanas Sme
tona, kol jo gyvenimas ne
pašaukė būti politiku ir po
litikai vadovauti. 

tarp jų paprastai nebūdavo 
pasalūniškų išdavikų. Lie
tuvių stovyklose būdavo 
daugiau negu kitų Pabaltijo 
tautų atstovų bendrai pa
ėmus ,ir dėl to kiti turėjo 
ko pasimokyti iš pietinių 
kaimynų — kur kas dau
giau, negu tai pavaizduota 
1970 m. Literatūros Nobe
lio premijos laureato A. 
Solženicyno ir kitų rašyto
jų, praėjusių stovyklos mo
kyklą, kūriniuose. Nelaisvė
je turėjau daug gerų pažįs
tamų, bendraminčių draugų 
lietuvių tarpe, ir džiaugiuo
si, kad su daugeliu iš jų 
išsaugojau santykius ir lais
vėje. žinau, kad tokia tau
tų draugystė nepatinka val
dantiems sluoksniams (ir 
pirmiausia KGB).

Geriausiu į rodymu bus 
farsas, suvaidintas Vilniuj 
ir kovotojo už žmogaus tei
ses, teismo metu. Ir vis dėl
to seni ryšiai vėl ir vėl at
veda mane pas mūsų pieti
nius kaimynus — tačiau da
bar nė tiek siaurą apsiribo
jusį savo veiklos sritimi ir 
svetimą gyvenimui specia
listą, kiek gana laisvai mąs
tantį stebėtoj ą-tu ristą.

Kadangi pagrindinės žmo
nijos teisės ir laisvės 1970- 
aisiais mūsų vyriausybės 
gerbiamos ne ką labiau, ne
gu 1950-1960-aisiais metais, 
suprantama kodėl savo apy
braižoje negaliu išvardinti 
daugelio vardų (juk ir lie
tuviai ir estai gyvena Ta
rybų Sąjungoje) ! Apsiri
bosiu Vilniaus miesto ir jo 
gyventojų aprašymu. Vieti
nių kovotojų už žmogaus 
teises kvietimu viešėjau 
Vilniuje 1979 m. birželį-lie- 
pą. Į kelionę buvau pasi
ėmęs fotoaparatą (šį kartą, 
neskaitant vieno atsitikimo, 
jis nebuvo konfiskuotas). 
Tai suteikė galimybę papil
dyti pasakojimą įvairiau
sios kokybės ir įvairiausių 
siužetų fotografijomis, ku
rios turi kompensuoti pro
fesionalių fotografų ir fo
tožurnalistų fotoreportažų 
paliekamas spragas.

Kai estas vyksta į Lie
tuvą, jo kelionės tikslas pa
prastai būna Vilnius su sa
vo beveik puse milijono gy
ventojų. šis miestas, kažka
da buvęs Lietuvos ir Lenki
jos nesantaikos priežastimi, 
buvo įkurtas XIV a., ir lie
tuviai labai didžiuojasi tuo, 
kad jų sostinė vėl perkelta 
iš Kauno i Vilnių. Atvyku
siam tuoj pat paaiškina, 
kad Kaunas — tipiškesnis 
Lietuvos miestas, negu Vil
nius, kad, lyginant su bet 
kuriuo kitu stambiu tary
binio Pabaltijo miestu, vie
tos gyventojai (lietuviai) 
sudaro didesnį procentą. Ir 
vis dėlto — tuoj pat pride
da— tikru nacionaliniu Lie

tuvos centru laikomas Vil
nių su Gedimino bokštu, o 
Kaunas, antras pagal didu
mą miestas, tai tik didelis 
spekuliantų ir karjeristų 
lizdas, kur tave palaikys 
kvailiu, jeigu tu neturi, 
pvz., nuosavos mašinos ir 
t. t. Ir vis dėlto, kokie be
būtų šių dviejų ypač reikš
mingų miestų tarpusavio 
santykiai, išryškėja tas fak
tas, kad abu jie kur kas 
stambesni ir auga daug 
greičiau, negu mūsų Talinas 
ir Tartu (puikaus susisie
kimo dėka daugelis vieno 
miesto gyventojų važinėja 
į kitą dirbti). Lietuvoje 
tarp Vilniaus, Kauno, Šiau
lių ir kitų miestų statybos, 
gerbūvio, tiekimo lygio nė
ra į akį krintančių kontras
tų, kurie būdingi Estijai. 
Matyt, vietinių miesto tėvų 
mąstymas šiek tiek skiria
si nuo mūsų.

Vaikščiodamas po Vilnių, 
centre ir užmiestyje, neju
čiomis atkreipė dėmesį į di
delį skaičių žmonių, kalban
čių lietuviškai. Nežiūrint į 
Vilniaus polonizavimą pra
eityje, lietuviai savo sosti
nėje dabar vis dėlto sudaro 
absoliučią daugumą — ap
linkybė, kuri gali sukelti 
pavydą, pvz., Rygai ir Tali
nu). Apie tai, kaip naciona
linis klausimas išsisprendė 
tokiu būdu, oficiali statisti
ka tyli.; nuomonės šiuo klau
simu įvairios. Be lietuvių 
mieste gyvena gana daug 
žydų, lenkų, ir, savaime su
prantama, rusų

Šiokia tokia lenkų įtaka 
išliko ir iki mūsų dienų. 
Mieste leidžiamas laikraštis 
lenkų kalba ”Czerwony 
Sztandar”, kai kuriose vie
tose įmanoma žiūrėti Len
kijos televizijos laidas, kas
dien kursuoja traukinys

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F-S.L.IZ'.

__alnt 
jpthony 
gavtngs
1447 So. 49th Court • C>cero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tuee., Thura., FrL, 9-5; SatM 9-1; CteMd Wei.

Juotas Gribauskas, vedėjas

Bazilionų vienuolyno vartai Vilniuje, vėlyvojo baroko kūrinys.

Vilnius-Varšuva (kuris at
stumą tarp miestų įveikia 
per 12 vai.) ir jeigu lietuvis 
patenka į užsienį, pirmiau
siai tai būna Lenkija. Nese
niai įvykęs popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizitas į Lenki
ją išjudino visą Lietuvą, ir 
leisiu sau pasamprotauti, 
kad būtų visai ne pro šalį 
pakviesti popiežių čia. Kas 
liečia šiaurinius kaimynus 
— latvius, kurių kalba gi
mininga lietuvių kalbai, 
santykiai su jais, priešin
gai lūkesčiams, gana šalti. 
Kad lietuviai turėtų mažiau 
kontaktų su kitomis Pabal
tijo tautomis, oficialūs 
sluoksniai propaguoja drau
giškus ryšius, pvz., su balta
rusiais.

Vilnius ir Talinas arba 
mano gimtasis miestas Tar
tu bendrų bruožų mažai te

turi, Talinas šiaurinis mies
tas pajūryje, pastatytas ly
gumoje, o Vilnius, priešin
gai, išsiskleidęs ant vaiz
dingų kalvų. Taartu apylin
kės beveik be miško, atvi
ros, o Vilnius nejučia susi
lieja su jį supančiais gerai 
prižiūrimais miškais. Per 
Vilnių tekanti Neris šiek 
tiek platesnė už Emaimgą, 
bet ne tokia gili, jos tėkmė 
kiek greitesnė, tik vietomis 
ja gali plaukioti laivai. Per 
upę pastatyta gražių itltų. 
Fontanų, ir dirbtinių tven
kinių daugiausia, matyt, 
Taline, o nesutvarkytų, iš
raustų ir likimo valiai pa
liktų gatvių — Tartu. Seno
joje Vilniaus dalyje domi
nuoja barokas, Taline goti
ka, o Tartu išliko atskiri 
klasicizmo stiliaus pastatai. 
Apie mintį dėl senojo Vil
niaus restauravimo mūsų 
laikraštis ”Sirp ja Vasar” 
neseniai paskelbė ištisą 
straipsniu seriją. Daugelis 
namų ir net kiemų atrodo 
atsinaujinę. Ištisi kvarta
lai vienose pastoliuose, dir
ba meistrai; kyla klausimas 
— iš kur lėšos ir darbo jė
ga? Ir Vilniaus universite
to, šiais metais švenčiančio 
400-ųjų metinių jubiliejų, 
pastatai buvo arba apjuosti 
pastolių, arba ką tik atsi
laisvinę nuo jų. Jeigu pas 
mus Estijoj būtų mažiau 
propagandiniu plepalų, gal 
turėtume daugiau darbo 
rankų ir būtų galima pra
dėti kad ir Tartu Joanos 
cerkvės restauraciją.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Lietuvių Bendruomenės r Lietuvių
Jaunimo Sąjungos vadovų
konferencija Antanas Juodvalkis

Pasaulio, JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruome
nės ir^Jaunimo sąjungos 
valdybų bei kitų institucijų 
vadovų bendra darbo kon
ferencija įvyko 1981 m. ba
landžio 11 ir 12 dienomis 
Dainavos stovyklavietėje, 
Manchester, Mich. Dalyva
vo 57 asmenys, atstovau
dami švietimo, kultūros, 
visuomeninius, socialinius, 
sporto ir kitus reikalus. Pa
žymėtina, kad šioje konfe
rencijoje dalyvavo visų val
dybų ir institucijų pirmi
ninkai. Suvažiavo iš visų 
vietovių: Toronto (Kana
dos), Los Angeles, Bostono, 
New Yorko, Philadelphijos, 
Washingtono. Clevelando, 
Detroito, Chicagos ir kitų. 
Naudojosi įvairiomis susi
siekimo priemonėmis: lėk
tuvais, autobusais, automo
biliais ir autobusiukais. Su
važiavimą globojo JAV LB 
Krašto valdyba, o rūpestin
gai visais rūpinosi Jonas 
Urbonas.

Numatytu laiku konfe
renciją atidarė PLB pirm. 
Vytautas Kamantas, pa
sveikino gausiai suvažiavu
sius darbuotojus ir palin
kėjo darbingų svarstybų. 
Konferencijai pateikta dar
botvarkė buvo priimta ir 
pradėti svarstymai. Konfe
rencijai pakaitomis vadova
vo organizacijų pirminin
kai — Vytautas Kamantas, 
Vytautas Kutkus, Joana 
Kuraitė, Gintaras Aukštuo
lis, Virgus Volertas ir lai- 
ma Beržinytė. ,

PLB pirmininkas V. Ka
mantas pranešė, kad šiais 
metais du LB didieji — 

PLB garbės pirmininkas 
Stasys Barzdukas ir LB 
vienas iš steigėjų dr. Petras 
Vileišis švenčia 75 metų 
amžiaus sukaktis. Visi da
lyviai pasirašė sveikinimo 
korteles, kurios bus įteiktos 
jubilijantams. Taip pat pa
sveikintas radijas Margu
tis, švenčiąs penkiasdešimtą 
gimtadienį. Ir jam visi da
lyviai pasirašė sveikinimo 
kortelę.

Pirmiausiai išklausyti 
pirmininkų trumpi praneši
mai. Visi buvo gerai pasi
ruošę ir savo pranešimus 
įteikė raštu.

PLB pirmininkas V. Ka
mantas pranešė, kad "Pa
saulio lietuvio” redakcijoje 
įvyko pasikeitimų ir nuo 
1981 m. sausio 1 d. redak
torium buvo pakviestas 
Bronius Nainys, buvęs PLB 
valdybos pirmininkas ir "P. 
1.” redaktorius, šį mėnesį 
(iki balandžio 10 d.) jau iš
ėjo trys "P. 1." numeriai: 
lapkričio ir gruodžio, reda
guoti senosios redakacijos, 
vadovautos Romo Sakadols. 
kio ir šių metų sausio-vasa
rio dvigubas numeris, reda
guotas Br. Nainio. Naujasis 
redaktorius žada pasivyti 
prarastą laiką ir "Pasaulio 
lietuvį” reguliariai pateikti 
prenumeratoriams.

Buvusiems redaktoriams: 
Romui Sakadolskiui (vyr. 
red.), Emilijai Sakadolskie- 
nei, Romui Kasparui ir Li
nui Rimkui išreikšta padė
ka už puikiai atliktą darbą 
ir paaukotą laiką, neimant 
jokio atlyginimo.

Pasidžiaugė čia daugina
ma ir platinama ok. Lietu-

Iš Lietuvių Bendruomenės ir Jaunimo Sąjungos vadovybių suvažiavimo Dainavos sto
vykloje š. m. balandžio 11-12 d. d. Nuotraukoje LB- krašto valdybos pirm. V. Kutkus priima 
čekį 5000 dol. sumoje iš PLB pirm. V. Kamanto. Prie stalo sėdi: Br. Juodelis, L. Beržinytė, dr. 
A. Razma, G. Aukštuolis ir J. Kuraitė. * J. Urbono nuotr.

voje išleista pogrindžio 
spauda: LKB Kronikos, 
Aušra ir kit. PLB vadovy
bė perspausdino pogrindžio 
"Vytį" Nr. 5 ir dar šiltą at
vežė ir įteikė konferencijos 
dalyviams. Vytis bus išsiun
tinėta visiems "Pasaulio 
lietuvio" prenumeratoriam, 
prašant atsilyginti atsiun- 
čiant auką. Jei lėšos leis, 
bus perspausdinama ir kiti 
pogrindžio leidiniai.

JAV LB Krašto valdybos 
pirm. V. Kutkus pasidžiau
gė PLB valdybos skrupulin
gu seimo nutarimų vykdy
mu ir glaudžiais ryšiais su 
Kraštų valdybomis.

Atsistojimu- ir minutės 
susikaupimu buvo prisimin
tas ir pagerbtas nesenai mi
ręs buvęs JAV LB Krašto 
valdybos (tuo metu Cent
ro valdybos) pirmininkas 
Jonas Jasaitis. Prašė neuž
gniaužti naujų idėjų ir pla
nų, bet leisti joms augti ir 
plėtotis, nenutolstant nuo 
LB pagrindų. Kad žodis ir 

linkėjimai būtų svaresni, 
įteikė 5.000 dol. PLB dar
bams paremti.

Kanados LB Krašto val
dybos pirm. Joana Kuraitė 
pranešė, kad pradėta aukas 
rinkti pagal aukotojų apsi
sprendimą. Reikės laiko ir 
kantrybės išaiškinti lietu
vių visuomenei, kad aukos 
reikalingos LB-nei, nes ji 
dirba naudingą Lietuvos 
laisvinimo ir lietuvybės iš
laikymo darbą.

Lietuvių Jaunimo sąjun
gos reikalais trumpus pra
nešimus padarė PLJS pirm. 
G. Aukštuolis, JAV LJS 
pirm. V. Volertas ir Kana
dos LJS pirm. L. Beržinytė.

II Pasaulio Lietuvių Dienos
Pranešimus padarė A. 

Juodvalkis, dr. A. Razma 
ir Br. Juodelis. II PL Die
noms pasiruošimas pradė
tas prieš dvejus metus. 
PLB valdyba priėmė svar
stymų pagrindu Romo ir 

Emilijos Sakadolskių pa
teiktą projektą. Prieš me
tus laiko įvykusioje konfe
rencijoje, buvo aptartas II 
PL Dienų pobūdis, apimtis, 
laikas ir vieta, šiuo metu 
jau yra priimtos II PLD or
ganizacinės taisyklės ir paa- 
tvirtinti komiteto pirminin
kas dr. A. Razma ir pava
duotojas Bronius Juodelis.

Komiteto pirm. dr. A. 
Razma pranešė, kad II PL 
Dienos įvyks 1983 m. bir
želio 25 — liepos 4 d. Nu
matomi šie pagrindiniai 
renginiai: 1) VI PLB sei
mas, 2) VI Dainų šventė, 
3) V PLJ kongreso atida
rymas, 4) II Pasaulio lietu
vių sporto žaidynės, 5) me
niniai, kultūriniai, pramo
giniai ir kiti renginiai.

Galėtų įvykti organizaci
jų suvažiavimai, vadovybių 
posėdžiai, teatro spektak
liai, koncertai, meno paro
dos ir t.t.

(Bus daugiau)

DR. POVAS ZAUNIUS (59) Dr, Albertas Gerutis

Džiūgavimas laimėjus bylą
"Kalbėdami apie seimelio rinkimus, sky

rių atstovai pareiškė, kad jei Haagos sprendi
mas būtų buvęs padarytas prieš rinkimus, sei
melio sudėtis būtų šiandien visai kitokia". Ne
tenka abejoti, kad tokios pastabos buvo pama
tuotos.

54. Džiūgavimas, laimėjus bylą
Visa lietuvių tauta nekantraudama laukė 

Haagos teismo sprendimo. 1932 m. birželio mė
nesį vykusiame tautininkų suvažiavime Kaune 
užsienių reikalų ministras Dr. Zaunius darė pra
nešimą apie užsienių politiką ir ta proga pareiš
kė, kad teismo sprendimo Lietuva galinti laukti 
be baimės. Bet netenka abejoti, kad didžiųjų 
signatarinių valstybių agentų teisme pasakytos 
kalbos, kuriose jie nedviprasmiškai kaltino mū
sų vyriausybę Klaipėdos statuto pažeidimais, 
kėlė visuomenėje ne tik susirūpinirho, bet ir 
būkštavimų dėl sprendimo. Tuo didesnis buvo 
visuotinis pasitenkinimas, kai rugsėjo 11 d. 
Kaune gautas pranešimas apie teismo palankų 
Lietuvai sprendimą: gubernatoriui pripažinta 
teisė atšauktu direktorijos pirmininką, o taip 
pat pasisakyta, kad Simaičio direktorijos suda

rymas buvo teisėtas. Kauno dienraščiai apie 
teismo sprendimą išleido specialines ekstra lai
das, kurios skaitytojų buvo bematant išpirktos. 
Rugpiūčio 12 d. "Elta" pranešė iš Klaipėdos, 
kad "nuotaika lietuvių visuomenės tarpe galima 
sulyginti su nuotaika, kuri buvo priešingoj pu
sėj gegužės 5 d.", t. y. kai vokiečiai ir vokieti
ninkai reiškė pasitenkinimą dėl jiems palankių 
seimelio rinkimų išdavų.

Tuo didesnį džiaugsmą iššaukė žinia, kad 
iš keturių signatarinių valstybių teisėjų Haa- 
goj trys pasisakė Lietuvos nusistatymo naudai, 
būtent Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Ja
ponijos teisėjai. Bet ir ketvirtasis signatarinės 
valstybės teisėjas— Italijos — nebuvo priešin
gas, bet formaliniais sumetimais jis surašė at
skirą nuomonę. Įdomu, kad taip pat Lenkijos 
teisėjas prisidėjo prie daugumos teisėjų Lietu
vai palankaus sprendimo. Tiktai Vokietijos tei
sėjas ir dar trys teisėjai (jų tarpe ir Olandi
jos) pareiškė atskirą nuomonę, priešingą teisė- 
sėjų daugumos pasisakymui.

Užsienių reikalų ministras Dr. Zaunius lai
kė reikalinga visuomenę išsamiai painformuoti 
apie sprendimą, kaip ir iš viso jis neretai susi

tikinėdavo su spaudos atstovais ir pasikalbėji
muose mielai atsakinėdavo į jų klausimus. Rug
piūčio 15 d. Valstybės Teatre Dr. Zaunius ir 
V. Sidzikauskas padarė viešus pranešimus apie 
bylą ir jos eigą. Dr. Zaunius pažymėjo, kad jau 
nuo 1930 m. rugsėjo mėn. Klaipėdoj tam tikri 
gaivalai pradėjo reikšti tendenciją nesiskaityti 
su pagrindiniais krašto statuto nuostatais. Tos 
tendencijos vis didėjo. Prieš 8 mėnesius šios 
tendencijos tiek sustiprėjo, kad smarkiai su
jaudino lietuvių visuomenę ir susilaukė atgarsio 
tarptautinėj plotmėn, šiemet jau visai buvo 
aišku, kad Klaipėdoj yra varoma politika prieš 
Lietuvos suverenitetą. Lietuvių visuomenė, aki
vaizdoj vokiečių sukelto triukšmo ir net grasi
nimų, buvo pilna nerimo, bet ir vilties, Lietu
vai patekus į tarptautinį Haagos tribunolą. 
Sausio mėn. pabaigoj vyriausybės nusistatyta 
paimti griežtą liniją. Iš to sekė direktorijos 
atstatymas ir seimelio paleidimas ir kiti jau 
žinomi faktai.

Prieš Lietuvą vokiečių buvo paleistas visas 
propagandos aparatas, Lietuva buvo juodina
ma, nesilaikant elementariškiausių padorumo 
taisyklių, perstatoma, kaip tarptautinis nusi
kaltėlis. Palyginę, kas yra dabar ir kas buvo 
prieš 6 mėnesius, gauname labai didelį kontras
tą. Politinė šio laimėjimo reikšmė yra tokia di
delė ir svarbi, kad net sunku, numatyti visus 
jos išsišakojimus. Lietuvai nuo širdies nukrito 
ne akmuo, bet kalnas. Dabar santykiai yra 
privesti prie aiškumo. (Bus daugiau)
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CHICAGOS LIETUVIAI
RAšYTOJAS-POETAS 

ANTANAS GUSTAITIS 
CHICAGOJE

Palmių savaitgalis Chica
goje praėjo Antano ir Alek
sandros Gustaičių ženkle.

Penktadieni (IV. 10), 
Jaunimo Centro kavinėje 
įvyko rašytojo Antano Gus
taičio kūrybos vakaronė, 
žmonių prisirinko daug ir 
užpildė visą kavinę. Vaka
ronę atidarė, ilgesnį laiką 
Bostone gyvenęs Mykolas 
Drunga ir keliais sakiniais 
pristatė ir taip daugaeliui 
žinomą ir visų mėgiamą ra
šytoją Antaną Gustaitį.

A. Gustaitis paskaitė du 
šių dienų lietuvių gyvenimą 
vaizduojančius feljetonus ir 
keletą humoristinių eilėraš
čių. Būdinga A. Gustaičio 
laikysena ir perdavimas, vi
sus susirinkusius labai link
smai nuteikė ir kavinė ūžė 
iš pasitenkinimo. Plojimų 
audra ir juoko išsiveržimai, 
dažnai pertraukdavo skai
tymą.

Mykolas Drunga, Santa
ros-Šviesos vardu, padėko
jo rašytojui bei visiems 
gausiai susirinkusiems ir 
pakvietė dalyvauti įvyks
tančiuose ”Mėnulio užtemi
mo” spektakliuose, rengia
muose Margučio vedėjo Pet
ro Petručio.

Mėnulio užtemimas
Antano Gustaičio 4 veiks

mų tragikomedijos ”Mėnu- 
lio užtemimas” spektakliai 
įvyko š. m. balandžio 11 d. 
7:30 vai. vak. ir 12 d. 3 vai. 
p. p. Jaunimo Centro didžio
joje salėje, šių spektaklių 
rengėjas Margučio vedėjas 
Petras Petrutis, visą gavė
nios metą, kalte kalė radijo 
klausytojams apie įvyks
tančius spektaklius, kvies
damas atsilankyti ir bilietus 
iš anksto įsigyti.,

Į spektaklius iš Bostono 
atvyko ”Mėnulio užtemimo” 
autorius Antanas Gustaitis 
su žmona Aleksandra. Ar 
Margučio nuolatiniai ragini
mai ar rašytojo populiaru
mas į abu spektaklius su
traukė pilną salę žiūrovų, 
o sekmadienioi spektaklyje 
net pritrūko vietų. Paskuti
niame teatro festivalyje, tik 
pora pastatymų sulaukė to
kio dėmesio.

Buvo įteikta gėlių, o po 
paskutinio spektaklio, vaka
rienės metu pasidalinta 
įspūdžiais, žiūrovų įspū
džiai įvairuoja, bet daugu
ma vertina palankiai ne tik 
patį veikalą, bet ir pastaty
mą. Puikios J. Kelečiaus de
koracijos.

Mėnulio užtemimą režisa
vo ir muziką pritaikė Da
rius Lapinskas. Choreogra
fija Violetos Karosaitės, de
koracijos Jono Kelečiaus,. 
apšvietimas Vytauto šums- 
kio, rež. asist. Rasa Kamins
kaitė. Pagrindinius vaidme
nis atliko Jonas Kelečius

Antanas Juodvalkis

(Vaivaras), Laima Raste- 
nvtė-Lapinskienė (Rūtelio- 
nytė) ir Bernardas Prapuo
lenis (Vaidulis), intermez- 
zo dalyviai, naujosios gene
racijos jaunimas ir Viole
tos Karosaitės baleto studi
jos auklėtiniai.

Programos viršelis Biru
tės Bulotaitės.

šis pastatymas skirtas 
atžymėti Margučio veiklai, 
žengiant i 50-sius metus. P. 
Petrutis dėkojo visiems rė
mėjams, autoriui A. Gus
taičiui, muzikui D. Lapins
kui ir visiems pastatymo 
suokalbininkams. Neužmir
šo ir spaudos — Draugo, 
Dirvos, Laisvosios Lietuvos. 
Taip pat pakvietė lietuviš
ką visuomenę į kitus Mar
gučio renginius: Antano Va
nagaičio kūrinių koncertą 
(1981. IX. 27) ir sukaktu
vinį (1981. X. 24) Jaunimo 
Centre.

Margučio renginiai pasi
žymi šviežumu ir naujumu, 
nauiu talentų atradimu. 
Linkime Margučiui ir jo ve
dėjui Petrui Petručiui ir to
liau skleisti ne tik gera in
formaciją, bet ir kultūri
nius įvykius.

JAUNIMO CENTRAS
Jaunimo Centro vaidyba, 

vadovaujama Irenos Kriau- 
čeliūnienės, plečia veiklą ir 
ieško lėšų Centro išlaiky
mui. Jau yra įsisteigęs mo
terų komitetas, kuris rengia 
įvairius renginius ir telkia 
lėšas Jaunimo Centro išlai
kymui. šio komiteto pastan
gomis yra atidaryta prie ka
vinės krautuvė, kurioje ga
lima gauti įvairių reikme
nų, papuošalų, tautodailės 
dirbinių.

Verbų sekmadienį (IV. 
12) 11 vai. r. surengė vely
kinius pusryčius, į kuriuos 
atsilankė nelauktai daug 
(220) žmonių. Į pusryčius 
buvo pakviesti ir atsilankė 
miesto policijos keli parei
gūnai, teikia Jaunimo Cent
rui apsaugą.

Renginys labai gerai pa
vyko ir į Jaunimo Centro 
kasą įkrito keli skatikai.

š. m. balandžio 26 d., At
velykio sekmadienį, Jauni
mo Centro didž. salėje ruo
šiamas žvaigždžių koncer
tas. Dalyvauja žymieji so
listai: N. Linkevičiūtė, M. 
Momkienė, D. Stankąitytė, 
R. Pakštaitė, Alg. Brazys, 
Alg. Grigas, J. Vaznelis, St. 
Wicick ir muzikas A. Va- 
saitis.

Bilietai gaunami Vazne- 
nelių prekyboje ir prašoma 
Įsigyti iš anksto.

„LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 
ŠVENTĖ

„Laiškų lietuviams” me
tinė šventė įvyko š. m. ba
landžio 4 d. Jaunimo Cent
ro kavinėje, šventė papras
tai yra rišama su skelbiamo 
rašinių konkurso premijų

paskirimu. Vertinimo ko
misiją sudarė: pirmininkas
— Juozas Masilionis, sekre
torė — Danutė Eidukaitė, 
nariai — Danutė Bindokie- 
nė, kun. Petras Daugintis 
ir Nijolė Užubalienė.

Vakaronę atidarė ir įva
dinį žodį pasakė redakto
rius kun. Juozas Vaišnys, o 
programą pravedė rašytoja 
Nijolė Užubalienė.

Konkurso vertinimo ko
misijos aktą perskaitė se
kretorė Danutė Eidukaitė. 
Premijas laimėjo: I (150)
— Gražina Kriaučiūnienė 
(Lansing, Mich.), II (100)

— Dalia Staniškienė (Cleve- 
land, Ohio), III (75) — 
Kostas Paulius (Chicago, 
II.), IV (50) — Regina šil- 
galienė (Cleveland, Ohio).

Premijų mecenatai:'J. K. 
Vembrė, Jonas Vizgirda ir 
Stefanija Rudokienė. Pre
mijos išsiųstos paštu, nes 
laimėtojai vakaronėje nepa
sirodė.

Mecenatų vardu kalbėjo 
Jonas Veselka.

Dainininkė Linda Ruzgai- 
tė, pritardama gitara, per 
du pasirodymus, padainavo 
keletą lietuviškų dainų, b 
Antro kaimo aktoriai su
vaidino 8 škicus. Dalyvavo 
4 vyrai: E. Būtėnas, J. Ka- 
pačinskas, Riekus ir Alek- 
siūnas. Susirinkusieji labai 
šiltai priėmė solistę ir ant- 
rakaimiečius.

Rengėjai visus dalyvius 
pavaišino. Dėl gausių kitų 
renginių ai- kitų pirežasčių, 
į vakaronę atsilankė mažo
kai žmonių.

LKB KRONIKOMS
LEISTI VAKARAS

LKB Kronikoms leisti są
junga, vadovauja judraus 
visuomenininko kun. K. 
Kuzminsko, š. m. balandžio 
25 d. (šeštadienį) Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje, 
ruošia vakarienę-koncertą.

Programą išpildys mė
giami solistai: Margarita ir 
Vaclovas Momkai, akomp. 
muzikas Alvydas Vasaitis.

Šokiams gros Balio Pakš
to orkestras.

Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvau
ti ir prisidėti prie Kronikų 
leidimo.

ANTRO KAIMO 
SPEKTAKLIAI

Antras Kaimas yra pa
ruošęs naują programą, ku
rią atliks balandžio 25-26, 
gegužės 2-3 ir 9-10 dieno
mis, Playhouse salėje (Li- 
thuanian Plaza Court). Sa
lė naujai atremontuota ir 
dekoruota. Programą išpil
dys: Jūratė Pakštvtė, Vai- 
galė Kavaliūnaitė, Juozas 
Aleksiūnas, Eugenijus Bū
tėnas, Juozas Kapačinskas 
ir Jurgis Riškus. Prie pasta
tymo jungiasi — Vincas 
Lukas, Jonas Kaunas, Rita 
Riškuvienė ir, žinoma, Ti
tus Antanaitis (prievaiz
da) . Rezervacijos būtinos, 
telef. 434-7004.

Nepraleiskime progos pa
matyti naują programą.

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

2422 WEST MAROTTFTTF PD.
CHICAGO, ILLINOIS MC29

PHONE: 312 925-6897
UJSJL

unmniMsraomimoii
Santrumpa: atm.-įn.-atminimo įnašas. Suma, parašyta po pavardės, 

reiškia įnašų iš viso.

1981 kovo mėn. įnašai.

Santrumpa: atm. įn. — atminimo įnašas. Suma, parašyta po 
pavardės, reiškia įnašų iš viso.
lx
2

6

1
1
1

2

2

1

$25.00 Vaišjurgis Arvydas J., atm. įn. $665.00.
$50.00 Anysas Jonas $200.00, Petkevičienė-Paukštytė Ona, 

atm. įn. $150.00.
$100.00 ALT Sandaros 24-ji kuopa Brocktone, MA $1,100.00, 

Bagdonas Kazimieras $100.00, Karys Jonas ir Joana 
$300.00, Jaras Petras, atm. įn. $400.00, Sideravičius 
Pranas ir Marija $200.00, Strolis Vincas, atm. įn. 
$270.00

$110.00 Ragelis Antanas $410.00.
$115.00 Navickis Kazimieras ir Valerija, atm. įn. $315.00.
$150.00 Bulkaitis Viktoras, Juzė, Jaunutis-Aurelijus, Saulytė, 

Johanria ir Aldona $250.00.
$200.00 Mackus Algimantas, Poetas, atm. įn. $20tr.00, įamžina 

motina, Leugoud Edward $4,699.26.
$300.00 Jasulaitis Juozas $1,400.00, Australia,.: Urugvajaus 

Lietuvių Kultūros Draugija $300.00, Uruyuay, S.A.
$i;000.00 Urbonaitis Juozas $1,000.00

17
Iš viso 17 narių $3,100.00

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1981.IV.7 pasiekė $2,046,053.94. Gautomis palūkanomis parėmė 
lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą $786,562.77.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. Iki šiol 
palikimais gauta $510,811.96.

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

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

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

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629“

■ ■■

EXPERIENCED 
machine operators 

Cheshire & Kirk Rudy Labelers 
Phillipsburg & Pit„ey Rotvles j 
Baum Folder

Top wages. Northwest Dalias loeation.

Call Barbara :
214-358-4493

Equal Opportunity Employer

i

1S5 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tel. krautuves (312) 263-5826; uamy (312) 677-8489.
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KADA BUS ATSISAKYTA NUO GĖDINGO PAKTO? DETROITO UETUVIAI
Norėdami priminti pasau

liui apie padarytą skriaudą 
Pabaltijo valstybėm bei iš
kelti viešumon heroišką Pa. 
baltiečių kovą už žmogaus 
ir tautos teises, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
ragina Lietuvių Jaunimo 
Sąjungas visame pasaulyje 
rinkti parašus peticijai, ku
ri bus įteikta Vakarų Vo
kietijos vyriausybei, ši pe
ticija reikalauja, kad Vaka
rų Vokietijos vyriausybė 
atkreiptų dėmesį į neteisė
tą Lietuvos okupaciją ir pa
smerktų gėdingą 1939 m. 
Molotovo-Ribbentropo pak
tą, kuriuo Lietuva buvo ati
duota Maskvos globai, šito
kiu būdu stengsimės įrody
ti, kad nesusitaikyta su da
bartine vergija Lietuvoje.

1939 m. rugpiūčio 23 d. 
Vokietija ir Sovietų S-ga 
sudarė nepuolimą sutartį ir 
papildomą slaptą protokolą. 
Po Antrojo pasaulinio karo 
pasaulis sužinojo apie Vo
kietijos ir Sovietų Sąjun
gos slaptą bei piktą politinį 
žaidimą. Išryškėjo, kaip hit
lerinė Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga iš anksto slapčia 
susitarė atimti savo kaimy
nų valstybinę nepriklauso
mybę, dalijosi jų žemėmis, 
jomis mainikavo ir prekia
vo.

Holidays”
1981 M. EKSKURSIJOS 

I LIETUVĄ
Iš BOSTONO/CHICAGOS

)

birželio 1 —$1148.00
birželio 18 —$1148.00
"liepos 20 —$1112.00

Iš NEW YORKO:
gegužės 2 —$1019.00 
gegužės 13 —$1136.00

(su Ryga)
gegužės 21 —$1108.00 
liepos 6 —$1068.00

(su Varšuva)

Visos grupės aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydi
mos vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ 
AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 

mokesčiu.

PRAŠOME REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU —

MEMBER

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

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

TRANS-ATLANTIC TRĄVEL SERVICE, Ine., vi
daus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia paty
rimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų 
SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI išsiunčia visa eilę 
ekskursijų į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.

Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos atostogoms, 
tvarkome dokumentus asmeniškai ir paštu — paruošimas 

yra tik $40.00.
PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT į} TA 0324

Prof. dr. Bronius Nemic- 
kas taip rašo Aiduose 1979 
gruodžio numery apie Vo
kieti jos-Sovietų Sąjungos 
sąmokslą: ”Molotovo-Rib- 
bentrojo sambaudis įžiebė 
Antrąjį pasaulinį karą, su
planavo Pabaltijo valstybių 
— Lietuvos, Latvijos, Esti
jos bei Suomijos, — Lenki
jos valstybinės nepriklauso
mybės žudynes ir Besarabi
jos užgrobimą. Keturi de
šimtmečiai apklojo storu 
dulkių sluoksniu to sąmoks
lo nuoskriaudas — pasaulio 
sąžinė joms kurčia. Sunku 
berasti draugų, kurie keltų 
tas nuoskaudas, reikalautų 
jų atitaisymo. Pagaliau ir 
mes patys Į tą sąmokslą 
žvelgiame lyg per rūką: se
nesnieji gerokai jau primir- 
šome jo smulkmenas, jau
nesnieji ne visada pasiten- 
gėme jas kaip reikiant pa
žinti ..

Slapto protokolo turinys 
buvo toks, kad Suomija, Es
tija ir Latvija atiteks Sovie
tų Sąjungai, o Lietuva Vo
kietijai. Naujas draugystės 
ir sienos nustatymo susita
rimas tarp Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos įvyko 1939 
rugsėjo 28. Tas susitarimas 
pakeitė rugpiūčio 23 papil
domąjį protokolą ta pras
me, kad Lietuva ”patikė-

"rugpjūčio 3 
rugsėjo 17 
spalio 8

— $1112.00
— $1059.00
— $1019.00

3rugpjūčio

rugsėjo 3 
rugsėjo 24 
gruodžio 26

— $1068.00
(su Varšuva)

19 — $1382.00
(su Ryga)
— $1148.00
— $1059.00
— $ 979.00 

ta” Sovietų Sąjungai, iš
skyrus teritoriją kairėje Še
šupės pusėje, kuri atiteks 
Vokietijai.

Pagal tarptautinę teisę, 
slapti dokumentai neregis
truojami, tai reiškia, kad 
pasirašiusiems nesukurta 
prievolių; Kitaip sakant, 
Molotovo-Ribbentropo pak
tas negalioja. Bet atsižvel
giant į tai, kad šis paktas 
yra tikra juoda dėmė vokie
čių tautos istorijoj ir di
džiai slepiamas istorinis 
įvykis Sovietų Sąjungoj 
(Vladas šakalys, kuris sure
dagavo 45 Pabaltiečių pa
reiškimą prieš Molotovo- 
Ribbentropo paktą ir praei
tais metais pėščias pabėgo 
iš Sovietų Sąjungos į Vaka
rus teigia, jog jis apie šį 
paktą sužinojo tik 1974 m.), 
jis yra vertas mūsų dėme
sio.

Norintieji daugiau infor
macijų lietuvių kalba apie 
Molotovo-Ribbentropo pak
tą, malonėkite kreiptis į 
PLJS politinės veiklos koor
dinatorę Gintę Damušvtę, 
91-26 85th Avė., Woodha- 
ven, N. Y. 11421 ar į savo 
krašto politinės veiklos ko
ordinatorius. (pljs)

BOSTON
RENGINIAI

Balandžio 26 d., per Atve
lykį, 3 vai. p. p. Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas. šiuo kartu kreipiamas 
dėmesys į vietinius meni
ninkus. Dainuos solistas Be
nediktas Povilavičius ir 
komp. Jeronimo Kačinsko 
sudarytas styginis kvinte
tas, kuris atliks Vytauto 
Bakšio, Juliaus Gaidelio ir 
Jeronimo Kačinsko kūri
nius.

Laisvės Varpas garsina 
lietuvišką žodį, lietuvių me
ną, rūpinasi visais mūsų po
litiniais ir visuomeniniais 
reikalais. Tą mes visi turi
me gerai prisiminti.

Gegužės 3 d. 2 vai. p. p. 
Tautinės Sąjungos nabuose 
484 E. 4-ji gatvė, So. Bos
tone įvyks Motinos dienos 
minėjimas.

Programoje: 10:15 vai. 
ryžte šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje Šv. Mi
šios motinų intencija. 2 vai. 
p. p. (labai punktualiai) 
prasidės minėjimas salėje. 
Apie lietuvę motiną kalbės 
inž. Juozas Stašaitis iš 
Brocktono. Meninėj daly žo
dį tars aktorė Aleksandra 
Gustaitienė. Bus staigme
na — Šilerio Marija Stuart, 
smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas ir Ivaškų tautinių 
šokių sambūrio jaunieji na
riai deklamuos.

Rengia Lietuvių Moterų 
Federacijos Bostono klubas 
ir kviečia visus lietuvius at
silankyti į šį lietuvės moti
nos minėjimą.

RADIJO
„LIETUVIŲ BALSAS” 

SUSIRINKIMAS
Radijo „Lietuvių Balsas” 

narių metinis susirinkimas 
įvyko balandžio 12 d. šv. 
Antano parapijos patalpose. 
Susirinkimą atidarė ir dar
botvarkę perskaitė klubo 
pirmininkas Kazys Gogelis. 
Išklausius valdybos prane
šimus buvo patiektas nau
jos valdybos sąrašas, kuris 
be pakeitimų patvrtintas:

Kazys Gogelis — pirmi
ninkas, Algis Barauskas ir 
Antanas Šiurkus — vicepir
mininkai, Rožė Ražauskie- 
nė — sekretorė, Leonardas 
Šulcas — finansų sekreto
rius, Vanda Bagdonienė — 
iždininkė, Petras Marčiu- 
kaitis, Vincas Kankalis, 
Stasys Petrauskas — direk
toriai, Danutė Petrauskie
nė, Birutė Barauskienė, 
Vincas Tamošiūnas ir Juo
zas Račiukaitis valdybos 
nariai. Algis Barauskas ir 
Kazys Gogelis — atstovai į 
DLOC-rą ir atstovu Lan- 
singe irgi Kazys Gogelis. 
Revizijos komisijoje tie pa
tys : Kazys Ražauskas, Sta
sys Račiukaitis ir Jonas 
Markus. Alfonsas Lukas — 
tvarkdarys.

Susirinkimą vykusiai ir 
sklendžiai pravedė klubo 
pirmininkas Kazys Gogelis, 
sekretoriavo Rožė Ražaus- 
kienė. Dalyvavo gražus bū
rys narių. Prieš susirinki
mą ir po susirinkimo visi 
dalyviai buvo vaišinami ka
va veltui, o pyragaičius tu
rėjo nusipirkti.

MITZ. STASYS SLIŽYS 
PENSININKAS

Ištarnavęs 31 metus For
do Divizijos įstaigoje kaip 
kontrolės analistas, nuo ba
landžio ld. išėjo į pensiją. 
Dabar S. Sližys yra vargo
nininkas šv. Antano lietu
vių parapijos bažnyčioje 
Detroite. Jo suorganizuotas 
bažnytinis choras gieda 
kiekvieną sekmadieni per 
lietuviškas mišias. Choras 
intensyviai ruošiasi ir gie
dos per Prisikėlimo procesi
ją ir mišias 7 vai. Velykų 
rytą.

PARODĖLĖ
St. Butkaus šaulių kuo

pa balandžio 12 d. šv. An
tano parapijos patalpose 
turėjo surengusi meno pa
rodėlę. Buvo gražių paveik
slų, medžio drožinių, vazų, 
paveikslų, albumų margu
čių gintaro dirbinių ir kitų 
daiktų. Savo daiktus turėjo 
išstatę: Vincas Tamošiūnas, 
Stefa Kaunelienė, Antanina 
Jonvnienė, Stasė šimoliū- 
nienė ir Antanas Norus. 
Parodėlės pasisekimas di
džiausias. žmonės ne tik 
grožėjosi eksponatais, bet 
ir smarkiai viską pirko. A. 
Jonynienės pasakymu, kiek

Antanas Grinius

ji turėjusi tų parodėlių — 
prie upės festivalio metu 
ir Tarptautiniame Institute 
mugėje niekad nebuvo to
kios sėkmingos kaip kad 
šiandieną, žmonės pirko vis
ką, ką tik aš turėjau. Tai 
tikrai sėkminga parodėlė!

PYRAGŲ 
IŠPARDAVIMAS

Birutietės kitoje kamba
rio pusėje turėjo pyragų iš
pardavimą. Užklausus Kris
tiną Daugvydienė kaip se
kasi pyragų išpardavimas? 
— puikiai atsakė ir dar pa
vaišino. O ką darysite su 
pinigais? — paklausiau vėl. 
Spaudą remsime, gavau at
sakymą. Sveikiname biru- 
tietes, kad jos supranta to
kį svarbų reikalą — remia 
spaudą.

BALFO SUSIRINKIMAS
Balfo 76 skyriaus meti

nis narių susirinkimas yra 
šaukiamas sekmadienį ge
gužės 3 d. 12 vai. šv. Anta
no parapijos patalpose. Pra
nešimai, skyriaus valdybos 
rinkimai, revizijos komisi
jos rinkimai ir einamieji 
reikalai. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti.

MIRĖ ČESLOVAS 
KAUKORIS

Kovo 23 d. miesto ligoni
nėje atsiskyrė su šiuo pa
sauliu č. Kaukoris sulaukęs 
58 metus amžiaus. Palaido
tas balandžio 4 d. Wood- 
mere kapinėse, č. Kaukoris 
į Ameriką atvyko 1949 m. 
ir dirbo General Mot.ors 
fabrike.

Buvo vienišas ir čia gimi
nių neturėjo. Fabriko ap- 
draudai 17,000 dol. gauti 
nurodytas asmuo buvo mi
ręs ir susidarė keblumu su 
palaidojimu. Piniginius rei
kalus tvarkė adv. Algirdas 
Ambrose, laidotuves tvarkė 
laidotuvių direktorė Jolanda 
Zaparackienė, o jom rūpi
nosi Pranciška Televičienė.

PALIKIMAS DIRVAI
A. A. Juozo Tamošiūno 

testamentas patvirtintas, 
šalia kitų liet.- organizacijų 
Dirvai skirtas palikimas 
5,000 dol.

PRANEŠIMAS
SLA 352 kuopos vasaros 

metu susirinkimų nebus. 
Nariai, norintieji sumokėti 
nario mokestį ar kitais rei
kalais, kreipiasi į finansų 
sekretorę E. Jodinskienę 
2764 25th St., Detroit, Mi. 
48216, tel. 894-2124.

MATURE COUPLE 
EXPERIENCED

Live in for all adult household. 
General housework and yard vvork. 
Private furnished apartment. Good 
salary $1000.00 a month snost have 
recent references.

WR1TE TO KEN MINUS 
P. O. BOX 7064 

HOUSTON, TEXAS 77008
(17-21)
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PALM BEACH
PALM BEACH LIETUVIŲ 

VEIKLA
Palm Beach Lietuvių Klu

bas ir toliau tęsia savo vi
suomeninę ir kultūrinę veik
lą. Klubo susirinkimai ypa
tingai gausiai yra lankomi 
žiemos mėnesiais, kada į 
Floridą suvažiuoja daug 
svečių iš šiaurės kraštų, šią 
žiemą svečių ypatingai 
daug. Daugelis jų atvyksta 
ne tik poilsiui, bet nori pa
sidairyti bei susikurti sąly
gas nuolatiniam įsikūrimui. 
Tad ir Juno, kaip ir kitos 
Floridos vietovės, kasdien 
auga, o taip pat didėja ir 
lietuviški telkiniai.

Tiek klubo susirinkimai, 
tiek ir lietuviškos pamaldos 

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

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės darbus.

MARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

patraukia svečių dėmesį ir 
jie visi juos lanko. Klubo 
valdyba stengiasi savo su
sirinkimus galimai labiau 
paįvairinti ir kiekvienam jų 
parengia atitinkamą pro
gramą. Paskutiniame susi
rinkime, kuris įvyko kovo 
mėn. 28 d., Tautos Fondo 
valdybos pirmininkas J. 
Giedraitis padarė praneši
mą apie šią organizaciją ir 
aplamai lėšų telkimą, bū
dus VLIKo darbui ir tautos 
vadavimo talkai paremti. 
Kadangi šiuo metu lietuviai 
turi įsisteigę keletą bendri
nių fondų, tad J. Giedraičio 
pranešimas ir diskusijos 
įnešė daug aiškumo į šį rei
kalą.

Dr. V. Avižonis skaitė 
paskaitą apie akių ligas, ku
rios daugiau pasitaiko vy

resnio amžiaus žmonėms. 
Jis yra ne tik plačiai žino
mas akių ligų žinovas, bet 
ir gabus profesorius, nes 
moka labai aiškiai ir vi
siems suprantama kalba iš
dėstyti moksliškus klausi
mus. Tad jo paskaita buvo 
tikrai visiems naudinga ir 
dideliu dėmesiu išklausyta. 
Susirinkusieji liko jam dė
kingi.

Šio susirinkimo proga 
klubo valdyba suorganizavo 
ir atsisveikinimą su ilgame
te klubo nare Apolonija Pa- 
pieviene. Ji šiomis dienomis 
išsikelia gyventi į Myrtle 
Beach, S. C. Kadangi A. 
Papievienė buvo ne tik ak
tyvi ir darbšti klubo narė, 
bet ir šiaip turi labai šiltą 
paslaugią bei draugišką as
menybę, tad jos išvykimą iš 
šios apylinkės lietuviai, su 
kuriais ji taip artimai ir 

i draugiškai veik visą dešim- 
i tį metų bendravo. Klubo na
rių vardu valdybos pirmi
ninkas V. Mickus šia proga 
jai įteikė gražų dail. VI. 
Kulpos išdrožtą medžio dro
žinį, o visi susirinkimo da
lyviai linkėjo gražių saulė
tų dienų naujoje gyvenvie
tėje.

Kaip ir visada, susirinki
mas užsibaigė kukliomis 
vaišėmis. Jz. D.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

piMOMOUūmKrs 
INSTANTGAME

you’ve got a 
chance to Strike it 

Rich! That’s 
Ohio’s exciting, 

new Instant Lottery 
game.

Jr Folks everywhere 
are vvinnin’ up a storm 

...thousands of prizes 
ranging from Free 

tickets to top 
prizes of $10,000! And 

your chances of winnin’ 
have never been better, 

’eause on the average, 1 in 
5 Strike it Rich tickets is a 

K winner.
So go ahead and Strike it Rich! 

V Ali tickets claimed as winners 
T are subject to validation.

HOUSES FOR SALE 
11% financing

Beautiful 3 bedrooms co 
loniail off East Park Dr.

• J. Kočionienė, Dirvos 
skaitytoja Lebanon, Pa., 
praneša, kad š. m. kovo 1 
d. nuo širdies smūgio mirė 
jos mylima sesuo Liucija 
Šaudzienė.

M Superior Avino/
■ ASSOCIATION

Brick double on La Šalie.

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIU SĄSKAITĄ

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS

Zuperio! Zoving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: ĖSK

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

_

k
Į

Brick double in Euclid off 
Lake Shore Blvd.

Call for dėtais-.531-6787
CAMEO REALTY 

Anton Matic brocker
(15-18)

OPPORTUNITY FOR
CHIEF ENGINEER

to work and live in a small Congenial 
Company & Community.
CHIEF ENGINEER with Ą. S. M. E. 
background. Exp. in pressure boilers • 
& structual stcel. Mušt be able to re- 
locate. Salary neg. Send resuine to 
Willinger Construction Service, Ine., 
P. O. Box 767, Helena, Ark. 72342- 

(13-191

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

LICENSED PRACTICAL NURSES 
FOR ALL SH1FTS

Mušt have an Ohio LicenSe. 40-hour 
work week. Civil Service status. 10 
paid holidays. paid Annual Vacation—- 
Retirement Benefits.. Many f r inge 
benefits.

We are an Equa) Employment. Op- 
oortunity Agency. Apply to: Mr. Wil- 
liam Spears, Nursing Home Adminis- 
trator, Ohio Veterane Home, Sandus- 
ky, Ohio 44870. Phone: 419-625-2454. 

(13-19)

OWNER OPERATORS 
WANTED

Permanent contracts available. Mid- 
west to West Coast operation, 
perishable produets. Tractor re- 
quirements are 35OF1P or larger, 
sleeper cab 2 person operation. twin 
screw, Trailers mušt be 42' -45’ 
long, equipment age Iimit 4 years. 
Have trailers available to reliable 
owner operators. For rnore detajled 
information, contact. Roland Mun- 
dorf, LITTLE AUDREY'S TRANS- 
PORTAT1ON CO., INC. PHONF.: 
800-228-9182. (15-23)

MOBILE/MODULAR 
MANUFACTURING 

A world leader in the manufacture of por- 
table, modular, housing for INDUSTRY has 
immediate and permanant opportunities 
due to their continued success. 

MATERIAL CONTROL SPECI AUST 
Minimum 5 years progressive experience in 
an established cornputerized Moteriai Con- 
trol Department. Operator experience de- 
sirable. Supervisory experience helpful.

PRODUCTION SUPERVISION 
Minimum 3 years multi-lined supervisory 
experience (electrical, plumbing, framing) 
Some college preferred.

DRAFTING/ENGINEERING 
Mimimum 3-5 years produetion drafting ex- 
perience. Experience should include moter
iai toke-off. Supervisory experience helpful. 
Since 1955. PORTA-KAMP MANUFAC
TURING COMPANY. INC. has steadily 
improved its position in the international 
rnarket place. We offer stable history, ex- 
cellent salary, benefits and growth oppor
tunity.
Interested applicants should call collect 
(713) 674-3163 for immediate considera- 
tion or send resume to:

Employment Manager 
hrta-Kmp NHitatiriii CMipay, Ik. 

555 Gellhorn
Houston, Texas 77029

M* m/f/h

f
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

A. A, komp. J, Švedas

• Memorialinis koncertas 
kompozitoriui Jonui švedui, 
įvyks balandžio mėn. 28 d. 
8 vąl. vak. Cleveland Music 
School Settlement’o koncer
tų salėje. Programą išpildys 
jo kolegos ir studentai.

Kviečiami visi dalyvauti 
kompozitoriaus pagerbime. 
Koncertą rengia Cleveland 
Music School Settlement, 
11125 Magnolia Dr., Uni- 
versity Girele.

Įėjimas laisvas.

• LKB Kronikos Diena 
šv. Jurgio parapijoj bus mi
nima šį sekmadienį, balan
džio 26 d. (per Atvelykį).

10:30 vai. r. iškilmingos 
šv. Mišios. Salėje: trumpa 
paskaita, skaitymai iš Kro
nikos. kavutė. Aukos bus 
priimamos Lietuvių Kata
likų Bažnyčios Kronikoms 
Leisti Sąjungos vardu.

• Edvardas ir Joanna Ste
pai ir Irena Satkienė balan
džio 20 d. išskrido 2 savai
tėm į Šventą žemę, Jordaną 
ir Egiptą.

IŠKILMINGA SUEIGA
Balandžio 23 dieną yra 

pasaulio skautų globėjo, šv. 
Jurgio šventė. Šią šventę 
švenčia skautai visame pa
saulyje. Clevelando Pilėnų 
tuntas švęs šv. Jurgio šven
tę su iškilminga sueiga š. 
m. balandžio mėn. 26 d. šia 
tvarka:

Sekmadienį, balandžio 26 
d., 10 vai. ryto Clevelando 
Skautija organizuotai daly

vauja mišiuose DMNP pa
rapijos šventovėje. 11:30 
vai. skautija dalyvauja ben
druose pusryčiuose Lietuvių 
Namų žemutinėje salėje. 
Norintieji pusryčiuose da
lyvauti moka $3.50, užsira
šydami iki balandžio 23 d. 
pas savo vadovus. Po pus
ryčių bus iškilminga skauti- 
jos sueiga su pakėlimais ir 
apdovanojimais.

Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti šioje skau- 
tijos šventėje!

JONO ŠVEDO KŪRYBOS 
FONDAS

Mirus kompozitoriui Jo
nui Švedui (1927-1981), no
rima išleisti jo kūrybos rin
kinį. Tam reikia lėšų. Tad 
kviečiame, ypač Velionio bi
čiulius ir kolegas, šį užmo
jį paremti.

Čekius rašyti ”Jonas Šve
das Memorial Fund (Ac- 
count No. 64-0-000374)” ir 
siųsti Transohio Savings 
(Jonas švedas Memorial 
Fund Acct.) One Terminai 
Tower, Cleveland, Ohio 
44113, arba Nijolė Palubins- 
kienė, 2870 Meadovvbrook 
Avė., Cleveland Hts., Ohio 
44118.

Fondo iniciatoriai: Sta
sys Baras, Kazys Bradūnas, 
Gina čapkauskienė, Eugeni
jus Čuplinskas, Stasys Gai- 
levičius, Jeronimas Kačins
kas, Aleksandras Kučiūnas, 
Henrikas Nagys, Kostas Os
trauskas, Nijolė Palubins- 
kienė, Juozas Pivoriūnas, 
Liudas Sagvs. Rimvydas 
Šilbajoris, Izidorius Vasv- 
liunas, Vaclovas Verikaitis.

ŠAUDYMO SPORTO 
SEZONO ATIDARYMAS

Pranešame C 1 e velando 
šaulių ir lietuvių žiniai, kad 
Žalgirio šaulių kuopos tra
dicinis šaudymo sporto se
zono atidarymas įvyks ge
gužės 31 d., 1 vai. po pietų, 
gražiai įruoštoj kuopos šau
dykloje, Alg. ir ponios Va
laičių ūkyje.

Atidarymo metu šaulės 
turės paruošų sios užkan
džius su kavute ir kita kuo. 
Clevelando šauliai ir lietu
vių visuomenė kviečiama 
atidaryme dayvauti ir pra
leisti sekmadienio popietę 
gražioj, gamtos aplinkoje.

Antras šaudymas įvyks 
liepos 5 d., trečias rugpiū- 
čio 9 d. ir ketvirtas prizi

nis rugsėjo 12 d. tuo pačiu 
laiku ir toj pačioj vietoj. 
Esant blogam orui, šaudy
mai įvyks vėlesniu laiku. 
Šaudymai vyks taškų siste
ma dviejose grupėse, o susi
darius moterų grupei bus ir 
moterų.

Clevelando šauliai ir lie
tuvių visuomenė, norėdami 
šaudyme ir šaudymo sezono 
atidaryme dalyvauti, dėl 
smulk e s n i ų informacijų 
prašom kreiptis pas Žalgi
rio šaulių kuopos sporto va
dovą Joną Raškauską telef. 
486-0680, arba Antaną Glo- 
denį, telef. 531-9477.

DAIL. VANDOS ALEKNIENĖS

DAILĖS KURINIŲ
0
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• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 44094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašauktus, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

NAT1ONWIDE 
INSURANCE 
N«t>onw<de >s on your siete

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

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

CIeaning person meeded 
for Furniture Store 2 time 
a week for 5 hours a dav. 
Gali: 464-6565 or Inąuire 
Workbench 26300 Cedar Rd. 
Beachwood, Ohio 11122.

Light house keeping. 
Richmond Hts. Furniture 
store. 10 hours a week. 
$4.00 in hour. Call: Mrs. 
Gordon 291-3377. (16-17)

SURPLUS PICK-UP INV. VAL- 
UED $3,778.00 SOLD FOR $250. 
MANY MORE BARGAINS AVAIL- 
ABLE FOR SALE THROUGH 
GOVERNMENT AGENCIES. CALL

602-941-8014, Ext. 4231.
(15-16)

JŪS GALITE DAUGIAU LAIMĖTI SU

YRA SMAGU; YRA LENGVA! 
IŠMĖGINKITE!

Loškite PICK 4 šią savaitę! Pas Number Game Sales Agent netoli jūsų.
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NORBERTO LINGERTAIČIO
GINTARO IŠDIRBINIŲ 

PARODA
D. M. N. P. PARAPIJOS SALĖJE, 

balandžio 25-26 d.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Atidarymas:
šeštadienį, balandžio 25 d., 6:30 v. V.

Parodą rengia
CLEVELANDO NERINGOS TUNTO

VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS

PATRIA prekybos na
muose, 794 East 185th St., 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų produktų, lietuviš
kos juodos duonos. Dovanų 
skyriuje didelis pasirinki
mas spalvoto ir balto krista
lo. Taip pat rasite gintaro, 
medžio drožinių, audinių ir 
kt. Kreipkitės pas H. Kri- 
pavičių, tel.: 216-531-6720.
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W A N T E D 
0WNER OPERATOR 

Originating out of Rhode Island, to 
New York, New Jersey with return 
loads to Points in Conn., Rhode Island 
& Mass. Permanant lease. To pull 
companv trailers.

Call 401-231-1100
Ask for George

(12-18)

Škaitykit ir platinkit • 
DIRVĄ

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO
ĮVERTINTOJA.

Bendradarbiai: 
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS
TONI LINDEN 
DALIA KASULAITIS 
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS 
PATRICIA A. SAJOVEC
VYTAS MATAS — 

teisinis patarėjas

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 
ing įstaigose:

CAMLS—Cuvahoga County (Cleveland & Suburbs)
LCMLS — Lake County
RMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės į bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių-.ar kitokiems reikalams, kreipkite į Ritą Ma-
tienę, pilnateisę namų įvertintoje.

501 EAST 185 ST.
EUCLID. OHIO 11119 Trelocation 

ii SERVICE. INC.
PHONE: 486-2530 ^W*"

JAKUBS AND SON

William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje. Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

Laidojimo Įstaiga
Delta E., William J. Sr.,
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Šis margutis buvo pasiųstas j 
Baltuosius Rūmus.

• Baltųjų Rūmų atsiųs
tas Lietuvos Pasiuntinybei 
baltas medinis kiaušinis, 
kuris ponios Petrutienės pa
puoštas lietuviškais moty
vais buvo pasiųstas atgal 
prezidentūrai kaip mūsų 
tautinių ornamentų iliustra
cija. Jis bus laikomas tarp
tautinio meno galerijoje.

• The Congressional Club 
kvietimu, Lietuvos atstovo 
Washingtone žmona Ona 
Bačkienė dalyvavo susitiki
me senatorių bei kongres
menų žmonų su diplomati
nio korpuso ambasadorių 
bei atstovų žmonomis.

Tas įvyko š. m. balandžio 
9 d. The Congressional Club 
patalpose, ši tradicija yra 
tęsiama kongresmenų ir se
natorių žmonų iniciatyva 
norint palaikyti kontaktą 
su diplomatinio korpuso po
niomis.

Tie moterų pobūviai dau
giau suartina moteris bend

Dvidešimtasis Dirvos 
NOVELĖS KONKURSAS

• Tema. Autoriams s ’.ėikiama 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 1981 m.
birželio 15 d.

• Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, CIeveland, 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 600 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.

ruose jų vyrų politiniuose 
r ū p e sčiuose. Tarpusaviai 
pasikalbėjimai ir vaišės pa
kelia tą užlaidą, kuri dažnai 
skiria amerikonių galvoseną 
nuo kitų kraštų moterų.

Ten pat yra Amerikos 
prezidentienių manekenai ir 
lėlių muziejus kurių tarpe 
ir mūsų tautiniais drabu
žiais papuošta lėlė, O. Bač- 
kienės dovana.

• A. a. dr. Zenonas Dani
levičius mirė balandžio 15 
d. Chicago j e šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Velionis buvo gi
męs 1915 m. gegužės 13 d. 
Petrapilyje. 1938 m. baigė 
Vytauto D. universiteto me
dicinos fakultetą ir dirbo 
kaip gydytojas. Vokietijoje 
Niurtingene ir Schwabisch 
Gmiunde buvo suorganiza
vęs gail. seserų kursus. 1947 
m. atvyko Į Ameriką. Išlai
kęs egzaminus dirbo priva
čioje praktikoje. Sveikatai 
susilpnėjus, praktikos atsi
sakė ir ilgai dirbo Am. Me
dikų draugijos biuletenio 
(AMA) redaktorium. Liko 
nuliūdime žmona dr. Joana 
(Sakevičiūtė) Danilevičie
nė, dvi dukterys su šeimo
mis ir sūnus.

• IV Mokslo ir kūrybos 
simpoziume 1981 m. lapkri
čio 25-29 d. Chicagoje daly
vaus įvairūs mokslininkai ir 
specialistai iš JAV, Austra
lijos ir kitur. Inž. Juozas 
Danys yra ilgametis Kana
dos susisiekimo ministeri
jos vandens pastatų spe
cialistas. Simpoziume jis 
organizuoja Struktūrinių ir 
statybos mokslų sesiją. Dr.

AMERIKOS RYTINIO PAKRAŠČIO LIETUVIŲ
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

RUOŠIA J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ—HARTFORDO APYUNKĖ 
1981 GEGUŽĖS 31

TRINITY COLLEGE, FERRIS ATHLETIC CENTER 
BROAD STREET, HARTFORD, CT. 

PROGRAMOJE 300 ŠOKĖJŲ
JIEMS AKOMPONUOS 30 ASMENŲ ORKESTRAS 

ŠEŠTADIENI GEGUŽĖS 30: 7:30 V.V. SUSIPAŽINIMO VAKARAS 
LIETUVIŲ KLUBE, TAURO. RESTORANE, 227 LAVVRENCE ST., HARTFORD, CT.

SEKMADIENĮ GEGUŽĖS 31: 9:00 V.R. ŠV. MIŠIOS ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOJE, 
51 CAPITOL AVĖ., HARTFORD, CT.

2:00 V.P.P. TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

PRAŠOME BILIETUS (VISI PO $8.00) IŠ ANKSTO ĮSIGYTI PAS BIRUTĘ MONACO, 
25 RICHARD RD., MANCHESTER, CT. 06040, ČEKIUS RAŠYTI:

LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL

Algirdas Avižienis yra Kali
fornijos universiteto (UC 
LA) profesorius. Simpoziu
me jis organizuoja Infor
macijos ir kompiuterių se
sija. Dr. Vilius Fidleris yra 
Kanados atominės energi jos 
bendrovės metalurgijos spe
cialistas. Simpoziume jis or
ganizuoja Energijos sesija. 
Chicagos Lovolos universi
teto Chemijos departamen
to prof. Bronius Jaselskis 
Simpoziume o r g anizuoja 
Chemijos mokslų sesiją,

Humanitarinių-socialinių 
mokslų sekcijai vadovauja 
dr. Ina Užgiricnė iš Worces- 
ter, Ma. Pagal jos atsiųstus 
sąrašus toje sekcijoje nu
matomos dvi bendrinės sesi
jos: 1) Išeivija ir kultūrinis 
procesas: s ą m o ningumo 
šuoliai, aidų fabrikacija ir 
ištirpimai ir 2) Lietuviškos 
vertybės išeivių gyvenime.

Griežtųjų mokslo, techno
logijos ir architektūros sek
cijai vadovauja dr. Jonas 
Bilėnas iš Huntington, N. Y. 
Įvairios sesijos šioje sekci
joje: Fizika ir matematika; 
Chemijos mokslai; Jūros 
mokslai ir gamtos apsauga; 
Medžiagų mokslų sesija: 
Erdvės mokslų ir elektros 
inž.; Vibrotechnika; Trans- 
portacija; Energija; Infor
macija ir kompiuteriai; 
Struktūriniai ir statybos 
mokslai; Architektūra.

Iš viso jau 47 kalbėtojai 
sutiko dalyvauti įvairiose 
sesijose.

♦ Chicagos Lietuvių Ta
ryba šaukia metinę konfe
renciją, kuri įvyks 1981 m. 
balandžio mėn. 26 d. 2 vai. 
p. p. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 So. Kedzie 
Avė.

Lietuvių visuomenė ir or
ganizacijos kviečiamos gau
siai dalyvauti.

PHILADELPHIA
PETRIKONIO PARODA

Po gražiai pavvkusios 
Philadelphijoi madų paro
dos, Vinco Krėvės šeštad. 
mokyklos Tėvų komitetas 
ruošia š. m. balandžio 25 ir 
26 dienomis dailininko An
tano Petrikonio meno paro

dą, kuri įvyks Lietuvių Na
mų Kultūros Centre, Phila- 
delphijoje.

SAN FRANCISCO

DIDYSIS KONCERTAS

Lietuviams gyvenantiems 
San Francisco ir šiaurinėje 
Kalifornijoje sunkiau pasie
kiami kultūriniai renginiai, 
kuriais džiaugiasi gausin
gesnės nausėdijos. Tačiau, 
San Francisco LB apylin
kės valdyba, vadovauja Alf. 
Vindašiaus ryžtasi, čia gy
venantiems lietuviams, jų 
draugams ir pažįstamiems, 
suteikti retą progą š. m. ge
gužės 16 d. išgirsti puikių 
menininkų koncertą, kurį 
atliks solistai: Nerija Lin
kevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis, ako mpanuojant 
Paul G. Zawilski.

šis, LB apylinkės valdy
bos pasiryžimas atsikviesti 
neeilinius menininkus i to
limąjį San Francisco ir su
ruošti pavasarinį dainos' 
koncertą — yra nepapras
tas įvykis, nes jis sutampa 
su vainikuotu pavasariu, 
kada visos gėlės puošiasi 
jaunystės žiedais, o mūsų 
širdys turėtų būti pripildy
tos sodrių meliodijų, kaip 
rytmečio rasos rožių žie
dai. Todėl valdyba kviečia 
jaunus ir senus į meninę 
šventę ir net tuos, kurių šir
dys dar tebėra nenupuolu- 
sios meno džiaugsmui ir ne
užkerėtos gyvenimo kerų.

Solistai aukojasi atvyk
dami iš Chicagos suteikti 
mums dvasinę atgaivą, ku
rie džiugino daina Pietų 
Amerikos, Australijos ir 
kitų kontinentų lietuvius. 
Jų programa labai įvairi: 
solo dainos, operų arijos, 
duetai ir 1.1.

Jų sutikimui valdyba ruo
šiasi labai intensyviai, o 
koncerto sėkmingumas pri
klauso nuo mus visų daly
vavimo, nepamirštant lie
tuviško vaišingumo ir gerą 
nuotaiką pratęsiant nuotai
kinguose šokiose, grojant 
puikiam orkestrui.

Mieliesiems svečiams So- 
kol salės, 847 N. San Ma- 
teo Dr., San Mateo durys 
bus jau atviros 7 v. v. Jus 

visus sutiks ir nuotaiką pa
kels gaivinantieji bare gėri
mai; o po koncerto puiki va
karienė, lietuviškas bičiuo- 
liškumas ir viso vakaro pa
vasarinė nuotaika.

P. Indreika

LOS ANGELES
RADIJO VALANDĖLĖS 

BALIUS

Los Angeles lietuviško
sios radijo valandėlės pava
sarinis balius rengiamas ge
gužės 9 d., šeštadieni, 7:30 
vai. vakare šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Juokinga 
programa — su Vitalių žu- 

^■kaausku iš New Yorko. Ge
ra vakarienė, baras, euro
pietiško tono šokių muzika 
(orkestro), laimės stalas 
— kurio dovanų paskirsty
mui dailininkai J. Andrašū- 
nas ir J. Gediminienė pa
aukojo po gražų savo dar
bo — tapybos paveikslą. Dėl 
bilietų (po 10 dol. asme
niui) ir stalų rezervacijos 
rengėjai prašo kreiptis į ra
dijo klubo vicepirmininką 
H. Bajalį, tel. 467-6467.

Ši radijo valandėlė, kuri 
nesiunčia jokių sąskaitų lie
tuviškoms organizacijoms 
už jų pranešimus, išsilaiko 
tik iš aukų ir balių pelno, 
todėl visi yra kviečiami at
silankyti baliuje ir tuo pa
remti vienintelę lietuvišką 
radijo valandėlę Amerikos 
vakaruose. (vb>

PAVASARIO BALIUS
Los Angeles skautų-čių 

stovyklavietės komitetas, š. 
m. gegužės 16 dieną, Casta- 
way restorano salėje, ruošia 
tradicinį Pavasario balių. 
Šio nuotaikingo baliaus pro
gramą išpildys mūsų links
mas ir gabus jaunimas: Vi
ta ir Rimas Polikaičiai (bro
lis ir sesuo).

Balius prasideda 7:30 v. 
vakaro ir kaip paprastai tę
sis iki pirmųjų gaidžių.

Stalus užsisakyti iš anks
to pas: S. Abelkienę (714) 
523-2066, R. Mulokienę 368- 
2032, E. Nefienę 666-4133, 
J. Ugianskienę 789-1347 ir 
A. Venckienę 393-2803.

Visas šio baliaus pelnas 
eis paskutinėms stovykla
vietės skoloms išmokėti, (v)
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