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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Derybos su sovietais
Žvilgsnis iš mūsų patyrimo

Pereitą savaitę šiame krašte 
buvo nemažai ginčijamasi 
apie derybas su sovietais, kaip 
juos įkalbinti j atominį nusi
ginklavimą. Ta proga 23 li
beraliai nusiteikę demokratų 
kongresmanai net parašė laiš
ką Gorbačevui, ragindami jį 
laikytis seniau sudarytų sutar
čių. Kiti kongresmanai prie
šinosi naujų MX raketų staty
bai, nes jomis sunku išgąsdinti 
sovietus, o kaštuoja daug - kas 
papiktino ‘kremlinlogistą’ Di- 
mitri K. Simes. Laiške N.Y. 
Times jis įspėjo, kad atsisaky
mas nuo to ginklo, neišsiderė
jus nieko už tai sau, tik suža
dins rusų panieką, o oponento 
panieka nevedanti prie nusi
leidimo jam.

Besistebint amerikiečių nai
vumu, prisimena mūsų - ar 
tiksliau, dėl mūsų - derybos su 
sovietais. Turiu galvoje vokie- 
čių-sovietų derybas dėl ‘įta
kos’ Lietuvoje, kurios užsi
baigė beveik komišku nesuta
rimu dėl Suvalkijos pasienio 
ruožo vertės ir kainos. Daug 
medžiagos tokiems prisimini
mams patiekė prof. J. Kasias 
savo knygoje THE USSR- 
GERMAN AGGRESION 
AGAINST LITHUANIA (Ro- 
bert Speller & Sons, Ine., 
New York, 543 psl., $15 , 
1973).

Kaip žinome, slaptu 1939 
metų rugpiūčio 22 d. protoko
lu, vokiečiai su sovietais pasi
dalino Pabaltę, priskirdami 
Estiją ir Latviją sovietams, o 
Lietuvą Vokietijos įtakos zonai 
smulkiau neapibrėždami ką 
reiškia ‘įtaka’. Po sėkmingos 
invazijos į Lenkiją, rugsėjo 28 
dieną tas susitarimas buvo pa
keistas, vokiečiams atiduo
dant Liublino vaivadiją ir kai 
kurias teritorijas į rytus nuo 
Varšuvos, už ką sovietai gavo 
Lietuvą. Hitleris tačiau, ne
norėdamas skirtis su visu mū
sų kraštu, sau išsiderėjo tam 
tikrą pasienio juostą. Kaip 
apie tai pranešti Lietuvos vy
riausybei?

Spalio 3 d. Vokietijos amba 
sadorius Maskvoje Schlenbur- 
gas telegrafavo Berlynui, kad 
jį tos dienos 2 vai. p.p. pasi
kvietė Molotovas, kuris prane
šė, kad tą pačią dieną atvyks
tančiam Lietuvos užs. reikalų 
ministeriui jis pasakysiąs, kad 
sovietai perleisią Lietuvai Vil-

Vytautas Meškauskas

nių ir tuo pačiu duosią supras
ti, kad Lietuva turėsiant per
leisti dalį savo teritorijos Vo
kietijai. Molotovas pasiteira
vo vokiečio, kaip jam patinka 
tokia procedūra. Schulenbur- 
gas samprotavo, kad geriau 
būtų, jei sovietai iškeistų Vil
nių į tą ruožą, o paskui patys 
perleistų tą ruožą Vokietijai. 
Schulenburgui nepatiko, kad 
Molotovas norįs pasirodyti 
kaip geradėjas, o vokiečius pa
saulio akyse parodyti kaip Lie
tuvos teritorijos plėšikus. 
Schulenbergas manė, kad gal 
geriau būtų palaukti su to ruo 
žo perleidimu iki to laiko, kai 
sovietai okupuos Lietuvą ir ta
da jie perduos tą ruožą Vokie
tijai. Ribbentropas su tais iš
vedžiojimais sutiko ir įsakė 
Schulenbergui paprašyti Mo
lotovo to klausimo nediskutuo
ti su lietuviais, bet Lietuvos 
okupacijos atveju tą ruožą pa
likti neokupuotą.

Sekančią diena Molotovas 
pranešė, kad Jis, deja, negalė
jo nutylėti to sutarimo (dėl pa
sienio ruožo) lietuviams, kurių 
delegacija tai sužinojusi labai 
nusiminė, nes kaip tik iš ten 
yra kilę daug jų vadovaujan
čių asmenybių. Molotovas 
dar pridūrė, kad Stalinas AS
MENIŠKAI prašo vokiečių 
vyriausybės šiuo metu nerei
kalauti Lietuvos teritorijos da
lies perleidimo.

Tą pačią spąlio 5 d. 3:45 
vai. ryto, Ribbentropas iš savo 
pusės įsakė pasiuntiniui Kau
ne Zechlinui pranešti Lietu
vos vyriausybei:

‘Pasirašant Vokietijos-Sovie 
tijos nepuolimo paktą rugpiū
čio 23 d., išvengimui kompli
kacijų Rytų Europoje buvo 
kalbama apie išskyrimą vo
kiečių ir sovietų įtakos zonų. 
Tuose pasikalbėjimuose AS 
REKOMENDAVAU VIL
NIAUS SRITĮ GRĄŽINTI 
LIETUVAI, su kuo sovietų 
vyriausybė sutiko ... Rugsėjo 
28 buvo sutarta dėl Vokieti- 
jos-Sovietijos sienos ... Tada 
dalis Suvalkijos atiteko Vokie
tijai. Kadangi tai sudarė la
bai komplikuotą ir nepraktiš
ką sieną, aš rezervavau sienų 
pakeitimą šioje srityje, pagal 
kurį mažas Lietuvos teritorijos 
ruožas atitektų Vokietijai ... 
Jūs esant įgaliotas pranešti Lie
tuvos vyriausybei, kad šiuo lai-

Pieta. Lietuvio dievdirbio XIII amž. kūrinys.

Gyvenimo upė A. Merkelis

Gyvenimas, lyg srauni 
upė, nesulaikomai mus ne
ša priekyn. Tik nevisi vie
nodai, ne visi laimingai gy
venimo upe plaukiame. Vie
nų kelionė įvairi ir nuoty
kinga. Kiti grumiasi su di
delėmis pražūtingomis ban
gomis, ir nėra laiko kada 
bežvalgytis j žavingus kram, 
tus. Visos jėgos skiriamos

ku Reicho vyriausybė nenori 
kelti sienos pakeitimo klausi
mą, su sąlyga tačiau, kad Lie
tuvos vyriausybė tą reikalą lai
kytų visai slaptu’.

(Nukelta į 2 psl.) 

pastangoms išsilaikyti aud
ringų bangų paviršiuje.

Vieni gyvenimo upe plau
kia, turėdami aiškų tikslą, 
kur jie plaukia ir ko savo 
žemiškąja kelione siekia. 
Kiti taip sau plaukia, lyg 
pramogautojai, be' aiškaus 
tikslo, be tikro siekinio. 
Vieni linksta po sunkia var
gų ir rūpesčių našta, kiti 
jos nejaučia.

Diena veja diena, metai 
— metus ir taip gyvenimas 
lekia lyg ugnies pąjukštis, 
smarkiai, nesu laikomai. 
Daugelio norų, troškimų, 
svajonių įtaigojama žmo
gaus žemiškoji kelione, bet 

jo gyvenimo upė plaukia 
negrąžinamai viena neat
šaukiama ir nepermaldauja
ma kryptimi į Amžinybės 
Angą.

Vieni Amžinybės Angą 
priplaukia greičiau, kiti vė
liau, bet visi į ją plaukia 
tik niekas iš jos nebegrįžta. 
Amžinybės Angą praplau
kus žemiškas laikas susto
ja, ir prasideda Amžinybės, 
kuriai nėra nei pradžios nei 
pabaigos.

Gyvenimo nesulaikomoje 
tėkmėje, lydimoje kasdie
nių darbų ir vargų, džiaugs
mų ir skausmų, yra išskir- 

(Nukelta į 4 psl.)
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“ Linksmų Šv. Velykų linkime visiems Dirvos rėmėjams, 
bendradarbiams ir skaitytojams!
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sovninnĖ
Kovos dėl MX raketų užkulisiai. - Už ir prieš. - Nelaukta 

______ ■ pagalba iš JAV majoro mirties. —--------
Kovo 26 d. JAV Kongre-:. 

so Atstovų Rūmai 219 balsų 
prie 213 pritarė 21-sios MX 
raketų įsigijimui. Už balsa
vo 158 respublikonai ir 61 
demokratas, o prieš 189 de
mokratai ir 24 respubliko
nai. Atseit, nebuvo paisoma 
partinės priklausomybės.

Dėl MX raketos ginčija
masi jau beveik 10 metų. 
Netrūksta svarių argumen
tų prieš ją. Vienas jų yra 
toks, kad ji, patalpinta į 
slėptuvę, yra lengvai pažei
džiama. Jei sovietai užsi
manytų pirmu smūgiu su
naikinti, jei ne visas, tai 
bent didelę daugumą ame
rikiečių strateginių (toli
mos distancijos raketų), 
teoriškai jie galėtų tai pa
daryti ir JAV tokiu atveju 
galėtų pasikliauti savo lėk
tuvų ir povandeninių laivų 
atominiais ginklais. Už tat 
saugiau būtų apsiginkluoti 
mažesniom, tačiau judriom 
— lengvai kilnojamom — 
raketoms, kurias būtų sun-

DERYBOS SU
SOVIETAIS...

(Atkelta iš 1 psl.)
Dar nespėjusi pasiprašyti 

audijencijos, Zechlina pasi
kvietė min. pirm. pav. K. Bi
zauskas,- kuris jam pranešė, 
kad tą naujieną iš Maskvos at
sivežė Urbšys, kuris - ją išgir
dęs iš Molotovo - nedrįso per
duoti į Kauną telefonu. Zech- 
linas užtikrino Bizauską, kad 
tas reikalas nėra skubus, kas jį 
(Bizauską) matomai maloniai 
paveikė. Jis prašęs perduoti 
padėką Vokietijos vyriausybei. 
Zechlinas taip pat pranešė, 
kad Kaune buvę vilčių, kad 
Vokietija, gavusi Lenkijos Su
valkų dalį, ją perleis Lietu
vai!

Tos pačios dienos vakarą, 
pas Vokietijos užs. reik. min. 
valstybės sekretorių Weizcae- 
ckerį apsilankė mūsų ministe
ris Berlyne K. Škirpa, kuris vo 
kiečiui pasirodė draugiškesnis 
negui jis laukė. Škirpa net dė
kojo, kad vokiečių vyriausybė 
atšaukė savo pretenziją į Lie
tuvos teritoriją. Weizsaekeris 
jį patikslino pareikšdamas, 
kad tik šiuo metu tas reikalas 
nėra skubus.

Kas konkrečiai sudarė tą 
‘pasienio ruožą? - Tai linija į 
pietus ir vakarus nuo Širvin
tų, Pilviškių, Marijampolės, 
Simno ir Zapockinės. Į jį įėjo, 
pagal sovietų apskaičiavimus, 
beveik visa Vilkaviškio apskri
tis, trečdalis Marijampolės 
aps., U/5 Seinų apskrities ir 
1/15-toji Alytaus apsk. su 
184,108 gyventojais. Jų tar
pe - 151,186 lietuviai, 13,475 
vokiečiai, 13,963 žydai. Tas 
žinias iš Lietuvos Statistikos 
Biuro skubiai parūpino Poz- 
niakovas.

(Bus daugiau)

By David Seavey. USA TODAY

ku 'pirmu smūgiu’ sunai
kinti. Būdinga, kad per dis
kusijas niekas nenorėjo pri
leisti minties, kad atitinka
moje, dabar sunkiai įsivaiz
duojamoje situacijoje, JAV 
gali būti priverstos pasinau
doti 'pirmu smūgiu’. Tiesa, 
iki šiol jos neturėjo tam 
tikslui tinkamo ginklo, bet 
MX tai paskirčiai kaip tik 

tinka. Kiekviena jų gali 400 
pėdų tikslumu paleisti 10 
ar net 12 sprogstamųjų už
taisų, kurie galėtų sunai
kinti sovietų raketas jų 
slėptuvėse. Kadangi kaip 
tik tokios raketos, o ne po
vandeniniuose laivuose ar 
lėktuvuose laikomos, suda
ro sovietų atominės jėgos 
milžinišką daugumą, gali
ma pasidaryti išvadą, kad 
jos, jei jų bus pakankamai 
įsigyta (planuojama viso 
labo 100. su dabar numaty
tom pastatyti 21, jų jau 
JAV arsenale bus 42), so
vietai turės rimto pagrindo 
derėtis dėl raketų skaičiaus 
sumažinimo.

Atrodo, kad visai aišku, 
deja, kitaip atrodo beveik 
pusei JAV kongreso narių. 
Jie mano, kad sovietus ga
lima logiškai įkalbėti susi
tarti, nurodant, kad jei jūs 
nenorite nusiginkluoti, mes 
norom-nenorom turėsim ap
siginkluoti. Sovietai, many
dami kaip sunkiai adminis
tracijai. yra pravesti per 
kongresą lėšas, skirtas ap
ginklavimo reikalams, gali 
su pagrindu pamanyti, .kad 
jie amerikiečius galės savo 
propaganda įtikinti, kad jie 
nėra tokie blogi, kaip iš tik
ro yra. Už tat labai svarbu, 
kad kongresas vis dėlto pa
sisakė už tas 21 raketas ir 
net daugumas kalbėjusių 
prieš neteisino savo nuomo
nės tuo, kad sovietais rei
kėtų daugiau pasitikėti...

★

Tam tikros įtakos į bal
savimą turėjo JAV majoro 
Arthur D. Nicholson Jr. nu
šovimas sovietų Vokietijos 
zonoje. Tas majoras ėjo tas 
pačias pareigas kaip nese
niai DIRVOJE paminėtas 
išėjęs i pensijų pik. lt. dr. 
D. Nargele USMC. Kaip da
bar paaiškėjo, pagal 1947 
metų sutarimą, kiekviena 
okupacinių valstybių pas ki
tas turi karinių ryšininkų 
misijas. Nors padalinimas į 
vakarines zonas jau seniai 
užmirštas, misijos toliau li
ko. Vakariečiams buvo labai 
svarbu turėti jas Rytų zo
noje, nes joje sovietai laiko 
apie 400,000 karių, kurie, 
puolimo į Vakarų Europą 
atveju, sudarytų invazijos 
armijos pirmąją bangą. Už 
tat sovietų armijos judėji
mą rytinėje zonoje yra la
bai svarbu iš arti sekti ir 
ypač pastebėti kokį jos 
įtartiną telkimą ar manev
rus. Ryšininkai faktinai ga
li laisvai judėti su savo uni
forma, bet be ginklų. Sovie
tai paprastai daro visus ga
limus nemalonumus, kad 
ryšininkų uždavinį apsun
kinti. Jų automobiliams, ku
rie yra atitinkamai atžymė
ti, užblokuoja kelią. Vaiz
duoja, kad savo autoveži- 
miais nori susidurti. Nese
niai vienas prancūzų kari
ninkas buvo užmuštas, įva
žiavus į jo automobilį Ry
tų Vokietijos kariuomenės 
sunkvežimiui. Fotografijos 
aparatų nevalia'turėti, bet 
tiek sovietai, tiek vakarie
čiai juos turi, nors yra pa
vojus, kad juos gali atimti, 
kas dažnokai atsitinka. Ry- 
šininkai-karininkai papras
tai važiuoja kartu su šofe
riais seržantais, kurių au
tomobilių valdymo menas

■ Iš kitos pusės

Tarybinis žurnalistas Antanas Marcinkevičius nusi
pirko silkę ir vasario 23 d. LITERATŪROJE IR MENE 
rašė;

"Parėjęs namo, ieškau, ieškau, ieškau — ne
randu! Tik popierių didžiulė krūva, o silkutės 
nėra.”

Pasirodo, kad silkutė buvo prilipusi prie vieno storo 
lapo. Kapodamas tą silkutę autorius vis dar negalėjo nu
siraminti dėl tokio popieriaus netaupymo. Jei jis kiek
vieną dieną nusipirktų po silkutę ir gautų tiek daug po
pieriaus, per metus jis jo sutaupytų trylikos spaudos 
lankų knygai išleisti!

Suvalgius kapotą silkę paaiškėjo dar viena problema: 
"Trūksta popieriaus (ne tik knygom leisti, 

bet) ir dar vienam, kaip čia mandagiau pasakius, 
buitiniam reikaliukui. Susidarė tokia situacija, kad 
tik aukštesnio tipo įstaigose dar ragi šitame žmo
nėms labai reikalingame kabinetėlyje atitinkamo 
popieriaus rulonėlį. Kitur styro tik plikut pliku
tėlė vinis — net laikraštis neužsmeigtas. Patenki 
į labai nepatogią padėtį, jeigu pamiršti iš anksto 
pasirūpinti popierium ir nesinešioji jo portfelyje. 
Prie to deficito, kai jo išmeta, susidaro tokios ei
lės, kad parduotuvėje netelpa’.”

Skaičiau, kad Budapešte su panašia bėda buvo taip 
susitvarkyta. Socialistinės Vengrijos sostinės reprezen
tacinė išvietė buvo išnuomota vienam privačios iniciaty
vos žmogui. Jis ne tik nuomą laiku sumokėdavo, bet 
įstaigą praplėtė, įrengdamas joje dušus. Iš pelno tas žmo
gus dabar net viešbutį pasistatęs. Tai kapitalistinis pro
blemos sprendimas, o koks būtų socialistinis: marksisti- 
nis-leninistinis? Marcinkevičius siūlo:

"Menkas juokas, kai šito popieriaus pritrūks
ta. Ar nevertėtų tad ir mums, draugai satyrikai, 

' imtis plunksnos."
Plunksnos vietoje rulonėlio? (vm)

yra akrobatiškas. Nichol- 
sono atveju, sovietų kariai 
neleido šoferiui suteikti Ni- 
cholsonui pirmos pagalbos, 
kuris per pusvalanclį nu
kraujavo.

Kalbant apie sovietus ... 
žymiausias disidentas Sa
charovas pagrąsino atsista
tydinti iš Sovietų Mokslų 
akademijos, jei jis nebus 
paleistas iš tremties Gor
kio mieste. Nepaisant to, 
kad jis buvo pavarytas iš 
visų savo turėtų postų, Sa
charovas iki šipl yra Moks
lų Akademijos darys ir gau
davo iš jos algą. Akademi
ja turi apie 300 narių, ku
rie Sovietijoje yra labai 
gerbiami ir turi kitiems ne
prieinamų privilegijų. Sa
koma, kad jie ir savo val
dybą išrenka tikrai slaptu 
balsavimu.

★
Jungtinių Tautų žmonių 

Teisių komisija paskelbė 
raportą apie žmonių būklę 
Arganistane.. Sovietų paka
likai afganai tą raportą 
tuojau pavadino Ameri
kos imperialistų fabrikaci
ja, kurios autorius esąs 
agentas. Iš tikro jis yra 
austras profesorius Felix 
Ermacora, kuris anksčiau 
irgi JT pavedimu tas tei
ses tyrinėjo Pietų Afrikoje 
ir Čilėje. Tuos raportus JT 
visuotinas susirinkimas už- 
gyrė. Jam nebuvo leista 
įvažiuoti į Afganistaną, ta
čiau iš pabėgėlių surinktų 
duomenų padėtis Afganis
tane yra baisi. Raporte mi
nimas ištisų kaimų gyven
tojų sunaikinimas. Vienu 
atveju net 505 gyventojų 
sušaudymas ir panašūs 

veiksmai. Politinių kalinių, 
prof. Ermacora duomeni
mis, Afganistane yra 
50,000. Kankinimas yra 
kasdienė praktika.

Komisija 31 balsų prieš 
7, penkiems susilaikius, ra
portą priėmė. Įdomu, ar jį 
priims Visuotinas Susirinki
mas šių metų rudenį? So
vietai raporte mandagiai 
vadinami 'užsieniečiais'. Ko
misija rekomendavo iš Af
ganistano atitraukti 'užsie
niečių' kariuomenę.

OWNER/OPERATORS
WE NEED POWER UNITS — COM
PANY OWNED TRAILERS. MUŠT 
MEET BOT & OUR OWN DRIVER 
O.UALIF1CATIONS. GUARANTEE.D 
80 CENTS PER MILE LOADED fc 
EMPTY MILĖS.

VAN OR MACHINERY DIVIS1ON 
HUSBAND & WIFE TEAM

WELCOME
CALL COLLECT
201-896-1616

FREDERICK TRANSPORT
LYNDHURST, N. J. 07071

(10-16)

OPERATORS
Riss Internotionol hos openings 
for owner operators with ton- 
dem froctors to pull componv 
eauipment. Prompt weeklv sėt- 
liemenis Generous trio od- 
vonces. Qulck tornaround. For 
more detoils coli Lindo Irom 9 
o.m to 4 p.m. ai 614-345-6677 or 
1^00-282 2350

OPPORTUNITY FOR
EXPERIENCED

MACHINE TOOL 
REBUILDERS

To vvork in a Congenial community 
an aggressive leader in machine loo! 
rebuilaing industry is in need of 
machine tool rebuilders. Interested 
applicants mušt have a minimum 
of 10 years experience in the rebuild- 
ing environment. Send resume with 
salary reęuirements in confidence to:

MACHINE REPĄ IR INC.
202 W. 9TH AVĖ. 

DENVER, COLORADO 80204 
(11-15)
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NEMIRTINGUMO PILNATVĖS 
ILGESYS

Senovės romėnų žymiau
sias oratorius, lotyniškiems 
Vakarams pateikęs vėles
niųjų graikų mokslo sam
pratą, Ciceronas (106-43 pr. 
Kr.) teigė: ”Kaip mes tiki
me dievų buvimą, taip vi- 

• sos tautos tiki žmogaus sie
los gyvenimą anapus kapo” 
(Cicero: De oratore — Apie 
gerą kalbėtoją).

Plutarchas (46-120 po 
Kr.), graikų filosofas ir ra
šytojas, aiškino, kodėl tikė
jimas pomirtiniu gyvenimu 
siekia seniausius istorijos 
laikus ir kodėl neįmanoma 
tiksliai nurodyti, kada toks 
tikėjimas prasidėjo.

Ir šiandieną neįmanoma 
tiksliai nurodyti, kada pra
dėta tikėti pomirtiniu gyve
nimu, siekiančiu seniausius 
istorijos laikus, šiandieną 
betgi labai gerai žinome, 
kad tikėjimas tokiu gyveni
mu, t. y. žmogaus sielos 
nemirtingumu yra visuoti
nis faktas, būdingas ne 
kiekvienam žmogui, bet 
kiekvienai tautai ir taute
lei — pačiai žmonijai.

Sakysim, senovės egiptie
čiai maždaug prieš 5480 su 
viršum metų žmogaus kū - 
n ą ideografiškai vaizdavo 
negyvos žuvies pavidalu, 
reiškiančiu žmogaus kūną, 
sielai nuo jo atsiskyrus. 
Todėl jie velionio kūną bal
zamuodavo, kad jis būtų 
priimtinas velionio sielai — 
vėlei, gyvenančiai aname 
pasaulyje. Kaip matome, 
balzamuoto kūno "nemaru
mas” siejamas su žmogaus 
sielos nemirtingumu, nes ji, 
ir nuo kūno atsiskyrusi, sa
varankiškai gyvena.

Senovės lietuviai tam 
tikrais atvejais sudeginda
vo ant laužo ir mirusiojo 
kūną, ir kai kuriuos reikme
nis (kartais drauge sude
gindami ir žirgą), kad ve
lionis, o ne tik vėlė, turėtų 
tai, kas reikalinga gyveni
mui aname pasaulyje. Tai
gi, laužo liepsnomis senovės 
lietuviai išreiškė nemirtin
gumo pilnatvės ilgesį.

Tas jų giliai prasmingas 
ilgesys šių dienų savo galu
tinėse išvadose rodo, kad

senovės lietuviai tiesiog nu
jautė tokią nemirtingumo 
pilnatvę, kuriai priklauso ir 
kūnas, ir siela — pats žmo
gus, tartum iš numirusių 
prisikėlęs. Iš tikrųjų jie, 
sakytume, visa širdimi troš
ko, kad pats žmogus, nors 
miręs ir palaidotas, kada 
nors taptų nemirtingu. Kaip 
tai galėtų ir turėtų įvykti? 
Jie nežinojo ir negalėjo ži
noti, neturėdami dieviškojo 
Apreiškimo. Tačiau ir be 
Apreiškimo jie aiškiausiai 
parodė, kaip nė viena pago
niška tauta, kad tikėjimas 
sielos nemirtingumu yra 
visuotinis faktas. Tai fak
tas, kurį anot šv. Tomo Ak
viniečio, galima įžvelgti be 
dieviškojo Apreiškimo.

Suprantama, kodėl žmo
gaus sielos nemirtingumu 
tikėjo ir tiki visos tautos, 
neišskiriant nė tų, kurios 
neturėjo ir neturi dieviško
jo Apreiškimo, geriausiai 
žinomo visuotinei — kata
likiškai Krikščionybei.

Krikščionybės mokslas 
nušviečia nemirtingumo pil
natvės Tikrovę — prisikė
lusį Kristų. Jis prisikėlė 
anų Velykų sekmadienį, ry
tui dar nepradėjus aušti. 
Prisikėlusiojo kūnas — su-

Kiekvienais metais minint 
Vasario 16 d. šventę vis iš
klausomos įvairaus turinio kal
bos apie ją. Jos dažniausiai ne 
šabloninės, bet originalios, 
pačių kalbėtojų susikurtos. 
Nors kalbos sakomos užsime
nant Vasario 16 d. aktą, ta
čiau apie ji patį kuo mažiau
siai kalbama. Susilaikoma 
apie ji kalbėti, nes jis laikomas 
visiems žinomas ir kalbos apie 
ji būtų tarsi senai iškultų šiau
dų pakartotinis kūlimas. Juk 
visiems žinomas faktas, kad 
štai 1918 m. vasario 16 d. su
sirinko lietuvių Taryba Vil
niuje ir paskelbė Lietuvos ne
priklausomybės aktą. Vienas 
kalbėtojas Los Angelėje prily
gino Tarybą vaivorykštei, stai
ga pasirodžiusiai ir aktą pa
skelbusiai. Bet žinoma, jog ir 
vaivorykštė pasirodo kartais 
tik po lietaus; atseit, pirma 
turi būti lietus, kad vaivorykš
tė pasirodytų. Lietus yra vai
vorykštės precedentas. Pana
šiai ir lietuvių Taryba atsira
do iš anksčiau susidariusių 
tam tikrų visuomeninių santy
kių. Ji buvo praeities vyksmo 
išdava, kaip ir visi istoriniai 
reiškiniai. O Vasario 16 d. ak
tas ir buvo išskirtinis reiškinys 
mūsų tautos istorijoje.

Kalbamas aktas kilo iš poli
tinių sąlygų susidariusių po 
1915 metų vokiečių okupaci
jos. Jau pirmaisiais rytinių 
Europos kraštų okupacijos me 
tais vokiečiai parodė turėtus 
karo tikslus, kai jie išskyrė du 
pačius vakarinius kraštus, Lie
tuvą ir Kuršą, ir kiekvieną jų 
pavertė kariškos administraci
jos (Militaerverwaltung) vie
netais. Abu kraštai buvo nu
matyti ateityje prijungti prie 
Vokietijos, tariant, aneksuoti. 
Lietuvoje, kaip būsimoje anek- 
suotinoje srityje, jie įvedė kie
tą karišką režimą. Žmonės bu 
vo tiesiog atiduoti valsčiuose 
įkurdintų žandarų sauvalei. 
Valsčiai buvo suskirstyti seniu 
nijomis, parenkant seniūnus. 
Seniūnai (bent mano gyvena
mame valsčiuje) turėjo kas sek
madienį susirinkti žandarų 
būstinėje ir priimti visokių 
rinkliavų įsakymus. Gavę 
juos, seniūnai apeidavo savo 
seniūnijos ūkininkus ir įsaky
davo ką ir kiek vežti į apskri
ties valdybą (kreisamtą). Kar
tais žandarai patys darydavo 

dvasintas, nebegalįs kentė
ti, ir medžiaginiai dalykai 
nebesudarė jam jokių kliū
čių judėti (plg. Mat. 24, 27; 
Jon. 20, 19-20).

Tai Prisikėlusiojo geriau
siai žinomas kūno savybės, 
į kurias, anot Apreiškimo, 
bus panašus kiekvieno ir 
kiekvienos kūnas po visuo
tinio iš numirusių prisikė
limo (plg. Filip. 3, 21). O 
žmogaus nemirtingumo pil
natvės ilgesys velykiškai 
triumfuos "paskutinę die
ną, mirusiems keliantis" 
(Jon. 11, 24).

Dr. Tomas žiūraitis, O.P. 

kratas kaimuose ir tiesiog kon
fiskuodavo rastas ūkiškas ir ki
tokias gėrybes. Vokiečiai težiū 
rėjo ką gauti iš žmonių, patys 
neaprūpindami jų jokiomis 
prekėmis. Trūko net tokio da
lyko kaip žibalo ir kaimiečiai 
turėjo pasišviesti ilgais žiemos 
vakarais smalinėmis balano
mis. Grįžo senasis baudžiavos 
laikmetis. Vargo žmonės sve
timos ir kietos administracijos 
slegiami. Dažnas kartojo‘prie 
ruskio buvo geriau’.

Tokia vargana padėtis tvė
rė iki 1917 m. pradžios, iki ko
vo revoliucijos, kada buvo nu
versta caro valdžia. Visoje Ru 
sijoje pasklido šūkis, kad Rusi
ja buvo tautų kalėjimas ir da
bar prasidėjo jų laisvės laikas. 
Tautos budo, pasinešusios sa
vitam gyvenimui. Sąjūdis Ru
sijoje atsiliepė ir vakariniuose 
kaimynuose.

Tautų laisvės šūkiai buvo 
paveikūs ir Reicho vyriausy
bei. Štai kancleris Hertlingas 
prašneko gegužės mėn. kai 

Bet kokioj byloj ar ginče daug nulemia ir painiavas išriša 
ne kas kita, kaip ko tiksliausiai pateikti faktai. Praeitą kartą — 
dėl vokietmečio žudynių — buvo trumpai paryškinti įvykiai 
Plungėj ir Kaune. Šįkart pridurkim dar Kupiškį. 1984 m. Per
galės nr. 11 vienas iš redaktorių, rašytojas A. Baltrūnas, smul
kiai aprašo savo jaunąs dienas Kupišky, ten buvęs ir kai keitėsi 
okupacijos ir karo siaubai gniuždė mūsų šalį skaudžiais smū
giais. Jo vyresnis brolis gimnazistas, aktyvus komjaunuolis, karo 
pradžioj ūmai artėjant vokiečiams: ”— kitos dienos vakare 
grįžo nešinas šautuvu, susijuosęs plačiu diržu su šovininėm. 
Kupiškio aktyvas ruošėsi evakuacijai. Visur sumaištis, nerimas, 
gandai. Kažkur kažką sušaudė”, — rašo A. Baltrūnas. Taip ir 
jo brolis aktyvistas, ruošęsis pats kažką šaudyti, buvo nušau
tas ...

• O kas ten šaudė aktyvistus ir žydus? Karo komendantu 
vokiečiai tuoj paskyrė gimnazijos vok. kalbos mokytoją Vemetį 
Liovę. Jis Kupiškin atvykęs tik 1940 m. ir dėjęsis antifašistu, 
bet slaptas hitlerininkų šnipas, rinkęs įvairias žinias ir slapta 
siųsdavęs kur reikia (turėjęs radijo siųstuvą Aukštupėnų kai
me). Susirado jis ir padėjėjų, nes okupacijų ir karo sumaišty 
greit kyla viršun visoki pagedėliai.

"Verneris Liovė vadovavo masinėms aktyvistų ir tarybinių 
žmonių žudynėms, vykdė tas operacijas su ypatingu fanatizmu 
ir azartu”. A. Baltrūnas, vos įpusėjęs gimnaziją, irgi pateko 
kalėjiman už kelionę traukiniu be leidimo. Kartą į kamerą 
įsvirduliavo girtas SS majoras (žinom, kad lietuvių SS nebuvo, 
tik vokiečiai), perskyrė kalinius pusiau be jokio mirtininkų są
rašo ir — dešinę pusę išvarė laukan... Kairioji pusė liko gyvi. 
Pat V. Liovė į kameras nėjo, netardė, viskam vadovavo iš savo 
kabineto: ”Jo ranka siekė ir Panevėžį, Rokiškį Biržus”. Ir kai 
iš A. Baltrūno kameros kitus kalinius vežė sušaudyti, ”tą lem
tingą rytą čia, Kupiškyje, nebuvo jokių "civilinių valdžių”, jo
kių amnestijų.” .

• Tai va, kas viską lėmė ir vykdė: žiaurus nacis ir šnipas. 
Daugumas žydų buvo nužudyti (vos kai kas pabėgo ar pasislė
pė). Mini Aleksas Baltrūnas ir "baltaraiščius” — jie mušę kali
nius. Bet tiksliau neįvardija, ta pastaba lyg tik dėl įprastos 
duoklės partijai įterpta; nors autorius, kaip vietinis, ten žmones 
pažinojo ir galėjo įvardyti, jei tikrai taip buvo.

• Dabar būtina mum visiem, kas tik turi panašių žinių apie 
kurį Lietuvos miestą ar miestelį — tuoj užrašyti ir paskelbti. 
Taip turėsim bent kiek daugiau tikros medžiagos atremti šmeiž
tam prieš mūsų tautą, o ir nekaltiem gintis nuo klastingų OSI 
įkalčių. Mūsų veiksnių įkurtas komitetas šiam tikslui kviečia 
visus rašyti protestus JAV valdžiai dėl tų bylų ir deportacijų į 
Sovietiją. Bet visuomenė negali eiti į kovą tuščiom saujom, kada 
nėra kuo remtis. Pvz. būtina žinoti vardinį sąrašą, kur ir kiek 
lietuvių žuvo gelbėdami žydus? Kurie lietuviai gelbėjo ir slėpė 
žydus nuo nacių smurto ir kurie nukentėjo? Kas mūsų žymių 
asmenų ar organizacijų vienetų kreipės tuomet į vokiečių valdžią 
su protestais dėl žydų žudymo ir kaip nukentėjo? Komiteto pir
moji užduotis visa tai sutelkti (daug kas spaudoj skelbta ir — 
nedelsiant pateikti visų žiniai. Tada galėsim veikti, protestus 
siųsti. Bet vien gandais ir ginčais remtis nėra rimta nei naudin
gą. O reikia atlikti darbus iš pat pagrindų, tada visuomenė pri
sidės ir parems — reikalas įeis į tikras vėžes. Gana trepenti vie
toj su dejonėm ir neišmanymu, kas darytina. .

kurioms Reichstago partijoms 
apie Lietuvos ir Kuršo autono
miją. Joms turi būti leista 
savitai tvarkytis, bet turi pa
likti sujungtos su Reichu ka
rišku, politišku ir ekonomišku 
atžvilgiu. (Taip formuluoju 
kanclerio nuosprendi, sekda
mas veikalu: Fritz Fischer, 
Germany’s aims in the first 
World war, 1961, p. 457)

Pažymėtina, kad Kuršo ci
vilinės valdžios viršininkas 
Gossleris, atstovaudamas kraš
to vokiečiams baronams ir ko
lonistams, priešinosi autonomi 
jai. Tuo tarpu Lietuvos civi
linės valdžios viršininkas ku
nigaikštis P.J. Isenburgas-Bir 
šteinas nesutiko leisti rinkti 
gyventojams autonominės ta
rybos. Matyt viršininkas bu
vo įsitikinęs, kad įsipiktinę gy
ventojai išrinks tarybą, kuri 
bus nesukalbama vokiečiams.

Neleidęs rinkti tarybos, vir
šininkas turėjo rasti būdą ją 
kitaip sudaryti. Pirma stengė- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Nepriklausomybė skelbiama
iš protesto •••
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si sutelkti ją kooptuotais na
riais. Jis kalbino vyškupą Ka
revičių, dr. Basanavičių, A. 
Smetoną. Nė vienas nesutiko 
nerinkti atstovauti tautai.

Tada mūsų vilniečiai veikė
jai susitarė su juo sudaryti or
ganizacijų komitetą, kuris 
kviestų iš apskričių (jų buvo 
32) atstovus i konferenciją. 
Tuo būdu, 24 sukviesti atsto
vai suvažiavo į Vilnių. Jie po
sėdžiavo nuo 18 iki 23 rugsėjo. 
Leido laiką skųsdamiesi žiau
ria okupacinės valdžios pries
pauda ir pagaliau išrinko 20 
asmenų tarybą. Kadangi ir 
Kuršo panaši konferencija iš
rinko 20 narių tarybą, tai at
rodo skaičius buvo okupanto 
padiktuotas. Tarybai leista 
paskelbti ir nepriklausomybę, 
bet tik su ‘anšliusu’, t.y. pri
sijungiant prie Vokietijos be
veik kanclerio paskelbtomis, 
minėtomis sąlygomis.

Konferencija išsiskirstė pa
likusi surašytų skundų krūvą. 
Taryba turėjo skundus pateik
ti okupantams ir reikalauti pa 
lengvinti administracinį kursą. 
Tuo tarpu pats okupacinės vai 
džios viršininkas P.J. Isenbur- 
gas-Birsteinas iškilmingai įves 
dino Tarybos narius į ‘parei
gas’, duodamas kiekvienam

GYVENIMO
UPĖ...

(Atkelta iš 1 psl.)

tinų dienu. Tai didžiosios 
šventės. Vienos jų bažny
tinės, kitos valstybinės ar 
tautinės. Be jos visos mie
los ir laukiamos.

Per didžiąsias šventes ne 
tik kūnu ir dvasia pailsime, 
ne tik smagiai artimųjų ir 
bičiulių tarpe pasižmonėja- 
me, bet jos mus glaudžiau 
susieja ir su didžiausiais 
gyvenimo įvykiais ir klau
simais. Didžiosios šventės 
— tai lyg dykumų keleiviui 
oazė, kur laukia jaukus bei 
saugus poilsis ir šviesios 
bei džiugios viltys, kad ke
lionę baigsime laimingai.

Keleivis ištiktas jūroje 
audros tetrokšta ramybės, 
o gyvenimo kovose išvar
gintasis — taikos. Tačiau 
pasaulyje esame ne tik ge
ros, bet ir piktos valios 
žmonių, siejančių nesantai
ką ir neapykantą, skelbian
čių melą ir nešančių tamsą.

žmonijos istorija gali bū
ti vertinama ir kaip nuola
tinė kova šviesos su Tamsa, 
Gėrio ir Blogiu ir, gal būt, 
niekada ši kova nebuvo to
kia intensyvi, ekstensyvi ir 
lemiama, kaip šiandien. Bet
gi istorija mūsų rūpesčiuo
se yra gera guodėja: šviesa 
visuomet nugali tamsą, tie
sa — melą, gėris — blogį, 
nes kitaip nebūtų kultūri
nės pažangos, ir pasaulis 
senai jau būtų virtęs tam
sos ir melo gaubiama vergų 
stovykla. 

tam tikrą diplomą ir suruoš- 
damas šaunius pietus.

Vokiečiai laikė tarybą 
Landesratu, t.y. krašto tarėjų 
institucija. Jie neleido jai kiš
tis į krašto administraciją. 
Nors Tarybai leista turėti sa
vas laikraštis - Lietuvos Aidas 
(nuo rugpiūčio mėn) - tačiau 
neleista nieko skelbtis apie sa
ve ar aiškintis kokiais visuo
meniniais klausimais. Taryba 
palikta izoliuota nuo krašto ir 
eiliniams krašto gyventojams 
buvo beveik nežinoma. ‘Kraš
te ėjo, kaip ėjęs, senas milita
ristinis kursas’ - kaip išsireiškė 
Petras Klimas, pats buvęs Ta
rybos narys. Tarybai nebuvo 
ko veikti, kaip rašyti skundus 
vietinėms įstaigoms ar siųsti 
juos į Berlyną.

Vokiečiai toleravo skundus, 
sekdamai Rusijoje tebevyks
tantį chaosą (kerenščiną). Jie 
tikėjosi sutarti separatinę tai
ką su Rusija. Su ta viltimi 
vokiečiai leido ir Leninui vyk
ti iš Šveicarijos į Rusiją už
plombuotame vagone. Rim
tai įrodinėta, kad net vadina
mą spalio revoiuciją Leninas 
įvykdė Vokietijos pinigų pa
remtas.

Po šios revoliucijos vokiečių 
viltys tuojau pradėjo pildytis. 
Lenino karo ministras Trockis 
1917 m. gruodžio 2 d. siuntė 
telegramą į rusų fronto vado 
būstinę ir siūlė paliaubas. Vo
kiečiai suprato, kad po pa
liaubų seks taikos derybos ir 
joms pradėjo ruoštis.

II

Stai gruodžio 10 d. Tarybos 
delegacija buvo pašaukta i 
Kauną, karo vadovybės rytuo
se būstinę, pasitarti su kancle
rio ir užsienio ministerijos at
stovais. Pasitarimo tikslas - iš
gauti naują nepriklausomybės 
paskelbimo formulę, kuri tik
tų vokiečiams panaudoti dery 
bose su rusais. Dėl numatomų 
taikos derybų Brastoje Tary
ba, matyt, taikstėsi vokiečiam 
ir greitai sutarė naują formu
lę, kuri žinoma gruodžio 11d. 
vardu.

Ji yra dviejų dalių. Pirmoje 
dalyje beveik kartojama Vil
niaus konferencijos nutarimas 
skelbiantis Lietuvos nepriklau
somybę. Antroji dalis atrodo 
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tarsi buvęs vokiečių diktatas. 
Jos pagrindinis teiginys - ‘Ta
ryba stoja už amžiną, tvirtą 
Lietuvos valstybės sąjungą su 
Vokiečių Reichu; ta sąjunga 
realizuojasi ypatingai karinės, 
susisiekimo konvencijų ir mui
tų bei pinigų bendrumo prie
monėmis’.

Visi 20 Tarybos narių sutar. 
tį pasirašė. Pasirašė tikėda
miesi, kad vokiečiai leis Tary
bos delegatams dalyvauti Bras 
tos derybose. Kai vokiečiai jų 
nekvietė, tai Taryba pati pra
šėsi užsienio reikalų ministro 
ir dar vietos vokiškos adminis
tracijos leisti vykti jos delega
tams į Brastą ir pareikšti ru
sams komunistams savus rei
kalavimus.

Aišku, toks vokiečių elgesys 
papiktino Tarybą ir pažadino 
joje maištišką nuotaiką. Ketu 
ri Tarybos nariai kairieji (M. 
Biržiška, S. Kairys, J. Vileišis 
ir net dvarininkas Narutavi
čius) pasitraukė iš Tarybos 
protesto ženklan. Tuo tarpu 
vokiečiai - ir be lietuvių - de
klaravo rusams bolševikams 
Tarybos gruodžio 11 d. nuta
rimo pirmą dalį, nutylėdami 
antrą. Rusams, matyti, ne
pakako tos deklaracijos ir jie 
pareikalavo kitokios. Taryba 
sausio 8 d. (1918) pasiuntė 
jiems - žinoma, per vokiečius - 
naują deklaraciją. Joje buvo 
tvirtinama, kad ‘atkuriamoji 
nepriklausoma Lietuvos vals
tybė remsis demokratiniais pa 
grindais’ ir kad ‘jos vidaus san 
tvarkai ir santykiams su kai
mynais nustatyti turi būti kuo 
greičiauisai sušauktas visų Lie 
tuvos gyventojų demokratiniu 
būdu išrinktas Steigiamasis 
Seimas’ (P. Klimas, ‘Iš mano 
atsiminimų’, p. 123).

Taryba, gal vis dar lūku
riavusi jos delegatų kvietimo į 
Brastos taikos derybas, 1918 
m. sausio30 d. susirinkusi nu
tarė informuoti bolševikus ru
sus Brastoje, jog konvencijų 
klausimas ir, aplamai, santy
kių nustatymas su Vokietija 
yra laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos dalykas, Steigiamojo 
Seimo sprendžiąs savųjų inte
resų atžvilgiu’ (P. Klimas, 
p.125;.

Maždaug po dviejų savai
čių, grįžus disidentams, susi-

1985 m. balandžio 4 d.

rinko Taryba posėdžiui - pir
mininkaujant Basanavičiui, 
vietoje atsistatydinusio Smeto
nos - ir paskelbė Vasario 16 d. 
aktą. Jame ir skelbiama ne
priklausomybė, panašiai kaip 
ir Vilniaus konferencijos 1917 
m. rugsėjo mėn. ir gruodžio 
11 d. nutarimuose.

Tuo tarpu Vasario 16 d. ak
te neminimi ryšiai su Vokieti- 
ja. Priešingai, Taryba skelbia 
kad ji Lietuvą atskirianti ‘nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitomis tautomis’.

Ar pakeitimas vokiečių Rei
cho ‘kitomis tautomis’ nebuvo 
paslėpta savita demonstracija 
prieš okupantą, nepriėmusi 
Tarybos delegacijos į Brastos 
taikos derybas? Aktas - viešas 
protestas siekiant nepriklauso
mos valstybės!

Nors okupantai piktai rea
gavo į akto paskelbimą, ta
čiau jokių išvadų nepadarė. 
Vyko toliau tąsynės Tarybos 
su vokiečiais. Reichas neišsi
žadėjo turėtų politinių tikslų 
Rytuose - tad ir Lietuvoje - ir 
palaužtas santarvininkų jo 
liepos mėn. bandytoje ofenzy
voje laikėsi įsikibęs Lietuvos ir 
Pabaltijo kraštų. Tik prieš pa
čią kapituliaciją paskirtas nau

jas kancleris Maksas Badenie- 
tis (Max von Baden) lapkričio 
5 d. leido lietuviams kurtis sa
vo vyriausybę.

Parinktas ministras pirmi
ninkas A. Voldemaras lapkri
čio 11 d. perskaitė Tarybos po
sėdyje ilgą deklaraciją. Kaip 
tik tą pačią dieną vokiečiai 
pasirašė vyriausiam santarvi
ninkų kariuomenės vadui Fo- 
šui kapituliacijos raštą. Prieš 
pat kapituliaciją, lapkričio 7 
dieną atvažiavo į Vilnių Rei
cho civilinės valdžios genera
linis įgaliotinis E. Zimmerle, 
katalikas, Centro partijos va
do Erzbergerio rekomenduo
tas. Jis išbuvo Lietuvoje iki 
1919 m. birželio mėn. Jo bu
vojimas besikuriančioje Lietu
voje ženklino Vokietijos tęstus 
siekimus nuo karo pradžios. 
Tačiau įgaliotinis pasitarnavo 
Lietuvai, nes per jį ir demo
kratinis Reichas padėjo užsi- 
megsti Lietuvos valstybei.

Prieš išvykdamas iš Lietu
vos, Zimmerle parašė memo
randumą liečiantį Lietuvą, iš
likusį Vokietijos centriniame 
archyve, Potsdame. Jo origi
nalas ir lietuviškas vertimas 
paskelbtas leidinyje: Lietuvos 
istorijos metraštis, 1974 m.

WEB-OFFEST PRESS OPERATORS
Due to recent expansion, Century 
Graphics Corporation of New Orleans, 
LA, a leading web-offset nevvspaper in- 
sert printer has opportunities for indi- 
viduals vvith four-color web»offset press 
experience all positions, press mainte- 
nancę, and pre-press experience. Cen
tury Graphics offers a career with įsi 
class benefits and an excellent work en- 
vironment. Send 'resume to:

CENTURY GRATHICS 
CORP.

Personnel Manager
P.O. Box 158

Metairie, LA 70004
An Equal Opportunity Employer

OPPORTUNITY
Licensed Physical Therapist for Di
rector of Physical Therapy Dept. In- 
patient. out-patient, home health 
services. Top salary,hospilalization8, 
retirement, Appiy or call R. Snader 
at Riverside Manor Nursing & Reha- 
bilitation Center, 1100 E. Statė Rd., 
Newcomerstown, Ohio 43832, 614-
498-5165, between 9 am-4pm.

(10-16)
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i! KŪRYBA IR MOKSLAS
Dideles knygos maža paraštė

K Kavaliūnas

Vlado Kulboko ‘Lietuvių li
teratūrinė kritika tremtyje’ - 
stambi ir daug intelektualinio 
džiaugsmo teikianti knyga. Ir 
džiaugtis iš tikrųjų yra dėl ko - 
joje apžvelgiama literatūrinė 
mūsų kritika kelių dešimčių 
metų tremties gyvenimo ke
liuose.

Čia tačiau - ne šios V. Kul
boko knygos recenzija, o tiktai 
proga vienai kitai minčiai, ki
lusiai ją besklaidant ir kiek 
nuklystant ir aplamai i kriti
kos plotus.

Susitinkant su mūsų kriti
kai šios knygos puslapiuose, 
neišvengiamai susidaro įspū
dis, kad koks kritikas - tokia jo 
ir kritika. Dažnoku atveju, 
vertinant net ir tą pačią kny
gą, tai, kas vienam gražu, ki
tam nei šis, nei tas.

Tad ir kyla klausimas, kas 
gi iš tikrųjų kritika yra? Ar ji 
objektyvus mokslas, turintis 
savo objektą, savo metodą ir 
savo kriterijų, ar tiktai kritiko

Kalbos vargai
T. Klyga

Aną kartą skaitytojai bu
vo kviečiami stebėti, ar mū
sų spaudoj dar ir po Naujų 

Metų kartosis tos trys la
biausiai pakyrėjusios kalbos 
klaidos, tikros blakės, nie
kaip neišnaikinamos: to pa
sėkoje ir tikrumoje; at
siekti — atsiekimai.; pri
siųsti. Akylesnieji gal iš 
anksto tik nusišypsojo: kur
gi mūsų rašeivos ir veik-lū- 
nai domėsis kokiom kalbos 
"smulkmenom”, nes jie jau
čiasi tobuli ir neklaidingi 
visose srityse.

Ir iš tiesų, skaitant jau 
šių metų įvairius spaudi
nius — periodiką, minėtųjų 
paklydimų visur rasta, net 
rimtų žurnalų neišskiriant. 
Tik rečiau vartojamas žodis 
prisiųsti mažiau užtiktas, o 
kitos dvi blakės įžūliai žy- 
dėte žydi puslapiuose. Keis
čiausia, kad ir pačios DIR
VOS bendradarbių raštai 
tos nuodėmės neišvengia: 
argi jie tik savo pačių raši
nius perskaito, o į kitus 
puslapius nė nepažiūri? 
Dar ryškus pavyzdys — 
JAV LB pirm. dr. A. But
kaus straipsnis Dirvos nr. 
9-11, labai įdomus ir geras, 
naudingas, bet ir jame ta 
blakė atsiekti žydi keliose 
vietose. Taip pat ir ne vie
toj vietininkas daugumoje 
(tolygus aniem: to pasėko
je, tikrumoje) irgi porąkart 
įsibrovęs. Šiuo atveju išva
da tebus ta: bent naują LB 
Tarybą išrinkus gal bus ga
lop sukurtas koks organi
zacinis vienetas savai kalbai 
globoti, kad nors vadovai 
"nevestų į pagundą”... 

įspūdžiai, pareinantieji nuo jo 
erudicijos, nuo talento, nuo 
pasaulėžiūros, nuo jo kultū
ros, kuri net ir prieš jo norą 
atsispindi jo sprendimuose, ir 
- pagaliau - nuo jo skonio?

Literatūros kritika aplamai 
apibrėžiama kaip literatūros 
kūrinio vertinimas. O V. Kul
bokas savo knygos įžangoje 
duoda ir daug platesnį jos api
brėžimą: ‘Pagrindinis jos už
davinys - visapusiškas veikalo 
įvertinimas. Kritikas turi būti 
išsimokslinęs, turi turėti este
tinius principus ir gilų jautru
mą bei sugebėjimą pasiduoti 
autoriaus vaizduotės valiai, 
prieš pakildamas aukščiau į 
sprendimo sritį’.

Tad ji, kaip ir kai kurie kiti 
mokslai, turi savo objektą - li
teratūrinio kūrinio vertinimas 
O ar ji turi ir savo metodą bei 
savo kriterijų, jau visiškai ki
tas klausimas, į kurį, deja, at
sakytina neigiamai. Nei savo 
pastovaus metodo, nei visiem 
priimtino kriterijaus neturi, 
nors istorinis jos kelias - nuo 
Aristotelio, Horacijaus, Boi- 
leau, Taine, Walzel, .Croce ir 
daugelio kitų, kurių nei dar
bai, nei vardai neišnyko drau
ge su Requiem aeternam ai
dais, ligi šių dienų struktūri
nės, postruktūrinės ir paga
liau kritikos, kuri remiasi pa
čiu skaitytoju (Reader based 
criticizm) - gana ilgas.

Žinoma, tebėra nepasenęs 
nei Aristotelis, nei Taine, su
kūręs teoriją, pagal kurią ra
sė, aplinka ir laikas apspren
džia ir kūrėją, ir jo kūrybą, 
nei Waižei, savo knygoje ‘Ge- 
halt und Gestalt im Kunst- 
werk dės Dichters’ (Meno kū- 
rinnio turinys ir forma) ak
centuoja turinio ir formos or
ganišką susiliejimą (hoechste 
Verknuepfung) teigia net ir 
fizinę kūrėjo kūno konstrukci
ją turint įtakos kūrėjui ir jo kū
riniui. Tebėra aktualus ir gy
vas ir Croce, italų idealistinės 
minties filosofas, istorikas ir li

savo skoniu ir kad gali suklys- š. m., kovo 16-17 dieno
ti, visa žinančio poza ir kate- mis LB Brocktono apylin-

T. Vedegienės marginti margučiai.

teratūros kritikas, kurio dė
mesys nukreiptas j vidinį kū
rėjo pasaulį-intuiciją ir lyrinį 
momentą, vedantį į transcen
denciją, artimą ir Maritain li
teratūros filosofijos minčiai.

Tačiau niekas - niekas iki 
tol - nesukūrė ir nepaliko lite
ratūrinės kritiko nei metodo, 
nei kriterijaus, kuriuo remda
miesi galėtume vertinti litera
tūros kūrini ir kalbėti apie kri
tiko objektyvumą. Tad, atro
do, ir reikėtų sutikti su Black- 
mur knygos ‘Form and Value 
in Modern Poetry’ (Modernio
sios poezijos forma ir vertė), 
kad tiek yra įvairių kritikų, 
kiek krikščionių bendruome
nėje herezijų.

Nėra objektyvaus meno, 
nėra nei objektyvios kritikos - 
teigia žymus prancūzų rašy
tojas Anatole France. Subjek
tyvųjį kritikos momentą pa
brėžia ir impresionistinės 
prancūzų kritikos atstovas 
Julės Lemaitre, ir Claude 
Mauriac, kurio žodžiais - vie
nintelė mūsų sprendimų ver
tės garantija tėra tiktai mūsų 
skonis.

Ir tai natūralu. Ir ne bėda. 
Visiškas subjektyviojo elemen
to atmetimas nėra nei būti
nas, nei galimas - teigia savo 
knygoje ‘La methode de l’his- 
toire litteraire’ (Literatūras is
torijos metodas) Gustave Lan- 
son, universitetinės kritikos 
atstovas. Vertinant knygą, 
reikia remtis subjektyviu sko
niu, tačiau jį kontroliuoti, kad 
- užuot kalbėjus apie vertina
mą knygą - nesipasakotum 
pats apie save (pour ne pas se 
raconter soi-meme).

Pabaigoje ir grįžtant prie 
pradžios - prie V. Kulboko 
knygos - pastebėtina, kad pas 
mus, kaip ir daug kur kitur, 
kritikų yra įvairių. Vieni, ne
abejodami savo skonio univer
salumu ir nei iš tolo neprileis- 
dami, kad jie tesiremia tiktai

VELYKŲ UGNIS
BALYS AUGINĄS

GYVYBĖ grįžta jau į žemę, 
Ir ji nubunda po žiemos mirties — 
Pavasaris gamtoj — tiktai žmogaus 
širdis šalta ir sieloje sutemę — 
Velykų saulė ją prikėlusi nušvies 
Prisikėlimo spinduliais-------

------- O varpas gaus

Linksmai nemirtingumo giesmę 
Ir jam pritars gležni balsai karklų, 
Skambėdami virš ribuliuojančio vandens-------
čia įsauly ant samanų sėdėsme, 
Velykoms atveriant akis žiedų aklų, 
Ir sieloje velykinė ugnis rusens,

{žiebus žiežirbą nemarią
Į žalvario varpų maldos žodžius-------
Ugnie — sudeginki vijoklį nuodėmių — 
Ir mes bangų viršūnėm eisime ant marių, 
Ir amžinybė mūsų sieloj neišdžius! —

Ugnie Velykų — apvalyk mus nuo dėmių! — —

1985 3.15.

goriškai teigia, kad tai ar tai 
labai gražu ir vertinga, o tai - 
niekam tikę.

Yra net ir tokių, kurie, atro
do, sėdasi rašyti knygos recen
zija jau iš anksto nusistatę ir 
žinodami, ką ir kaip rašys. O 
kartais jie rašo ne tiek apie 
knygą, kiek apie jos autorių, 
ir su ryškiu polinkiu ji įžeisti. 
Tai, žinoma, antikultūrinis ir 
neigiamas kritikos bruožas.

Tačiau V. Kulboko knygoje 
susitinkame ir tokių kritikų, 
kurie netrūksta nei erudicijos, 
nei talento, nei kultūros, nei 
pagaliau retos dovanos įžvelg
ti literatūros kūrinyje ir tai, 
kas nei cheminiais, nei fizi
niais matais neišmatuojama.

BROCKTON
RASTONYTĖS PARODA 

kės valdyba Sandaros salė
je surengė jaunos dailinin
kės Vilijos Rastonytės dai
lės parodą. Tai buvo akva- 
reliniai darbai.

Parodą atidarė LB pirm.
Povilas Jančiauskas ir pa
kvietė dail. Joną Rūtenį tar
ti žodį apie meną bendrai ir 
supažindinti visuomenę su 
dailininke. Jonas Rūtenis 
papasakojo apie akvareli- 
nius darbus ir pakartojo 
dail. K. Čiurlionio žodžius: 
"Kaip sunku jaunam daili
ninkui patekti į parodą”.

Parodoje buvo išstatyta 
virš 40 akvarelės darbų. 
Parduota 17. Jau iš parduo
tų paveikslų skaičiaus gali
ma vertinti, kad paveikslai 
buvo geri. Vilija Rastonytė 
estetinį skonį jau turi ir 
niekas jo iš jos neatims. 
Juk ji dar lanko meno mo
kyklą !

Patys paveikslai labai ge
rai, švariai atlikti. Turinys 
visiems suprantamas. Tonų 
gradacija išlaikyta labai 
puikiai, o taip pat niekur 
neapsilenkta su pačių pa
veikslų turinio formomis.

Linkime Vilijai geriau
sio pasisekimo kūrybiniame 
darbe ir neužmesti teptuko.

Sandaros pirmininkas Dr. 
Bizinkauskas parodos lan
kytojus vaišino šampanu.

V. Senūta

COPY COP COMPANY
’ A,

Boston Based Printing & Copy- 
ing Co. is looking for 
PRESS SUPERV1SOR

A. B. DICK 360
Boston based printing co. is looking 
for a skilled A. B. Diek 360 press 
operator to be a working aupervisor 
on 2nd shift. (2-10 Tuest. thru Fri. 
9'5 Sat.). Conipclitive wages, good 
working cond. Call:

617-451-0234 (11-16)
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DETROITO
DLOC POSĖDIS

Kovo 24 d. šv. Antano 
patalpose įvyko DLOC val
dybos posėdis, kurį atidarė 
ir pravedė pirm. dr. Algis 
Barauskas, sekretoriavo Ro-_ 
mas Macionis. Dalyvavo: 
St. šimoliūnas, A. Sukaus- 
kas, A. Grinius, E. Bulotie
nė, A. Vaitiekaitis, A. Vai- 
tėnas, A. Norus č. šadeika 
ir svečias V. Tamošiūnas. 
Pristatyta programa susi
dėjo tik iš trijų punktų:

Vasario 16 minėjimo apy
skaita, festivalis ir metinio 
organizacijų atstovų susi
rinkimo data.

Apyskaitą pateikė finan
sų sekretorius-iždininkas A. 
Vaitėnas. Vasario 16 minė
jimo proga laisvinimo rei
kalams surinkta 5,099 dol. 
Atskaičius minėjimo išlai
das 1,084.30 dol. Lietuvos 
laisvinimo reikalams Ame
rikos Lietuvių Tarybai 
siunčiama 4,014.70 dol. 
Apyskaita išdiskutuota ir 
patvirtinta.

Pirm. dr. Algis Baraus
kas pranešė, kad šiais me
tais Pavergtų Tautų festi
valio miesto centre Hart

LIETUVIAI
■ Antanas Grinius

Plaza nebus. Visos savaitės 
yra užimtos ir mums ne tik 
nėra vietos, bet nėra ir su 
kuo rengti. Ukrainiečiai ir 
lenkai rengia atskirus fes
tivalius ir jiems rengti dar 
atskirą Pavergtų Tautų 
festivalį nėra reikalo. An
tanas Norus pasiūlė, jei ne
bus festivalio, surengti ge
gužinę po stogu

1986 metais vasario 16 
minėjimas įvyks sekmadie
nį, vasario 16 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos kultūros 
centre. Tam reikalui salė 
jau išnuomota.

Detroito Lietuvių Orga
nizacijų atstovų metinis su
sirinkimas numatytas ba
landžio 28 d. Tuo reikalu 
sekretorius St. šimoliūnas 
organizacijų pirmininkams 
pasiųs pakvietimus ir pro
gramą.

Vasario 16 minėjime pri
imtą ir pasiųstą Amerikos 
pareigūnams rezoliuciją iš 
prezidentūros atėjo trys at
sakymai. Pirmininkui dr. 
Algiui Barauskui pavesta 
atsakusiems padėkoti.

STUDENTŲ ŽINIAI
Studentai, norintieji gau

ti iš Lietuvių Fondo stipen
diją, turi iki balandžio 15 
d. paduoti prašymus.

Pernai iš paduotų 36 pra
šymų, 24 buvo patenkinti. 
Gaila, kad iš Michigano val
stijos tik vienas prašė ir jo 
prašymas buvo patenkin
tas. Michigano valstijos, j 
kurį įeina ir Detroitas, stu
dentai turėtų ta proga pa
sinaudoti ir prašyti stipen
dijos. Stipendijos skiria
mos, nežiūrint ką studentas 
studijuoja.
Prašymų formalumai gau

nami Lietuvių Fondo rašti
nėje 3001 W. 59th Street, 
Chicago, III. 60629, telef. 
(312) 471-3900.

Prašantieji prie prašymo 
turi pridėti ir LB apylinkės 
valdybos rekomendaciją.

AUKA DIRVAI

Detroito Lietuviu Orga
nizacijų centro valdyba už 
spausdinamus jos reikalus 
liečiančius raštus paskyrė 
Dirvai kuklią auką 25 dol.

EXPER1ENCED 
Machinisl Hardinge lathe

Milling Machine 
Centerless Grinding 
Cylindrical Grinding 

Thread Grinding 
Surface Grinding

Steady work. Good Pay. Call 
L & M Precision Grinding. 
127-05 22nd Avenue. Collegc 
Point, N. Y. 1 1356.

(718) 939-4488 (14-16) .

Arūnas Kaminskas, 
Dirigentai

Christian Smith, 
Režisierius

k *

LIETUVIŲ OPERA

VERDI
4 veiksmų opera

DON CARLO
Nerija Linkevičiūtė, 

Elizabeta

An)ber Holidays” 

1985 M. EKSKURSIJOS
1 LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKODarreil Kowader, 
Don Garlo

Aldona Stempužienė, 
Eboli

1985 m.

Vytautas Paulionis, 
Inkvizitorius

MORTON EAST HIGH SCHOOL AUDITORIUM
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL

Diriguoja ARŪNAS KAMINSKAS

balandžio 27 d., 7:30 vai. vak. 
balandžio 28 d., 3:00 vai. popiet RUGPIŪCIO 21 _ 10 DIENŲ

LIETUVOJE — $1,675.00

Balandžio 17 —$1135.00

Kazys Oželis,
Scenos produkcija

Bilietai $25.00, $20.00, $15.00, $10.00 
Autobusų bilietai į ten ir atgal $3.00

Gaunami Vaznelių prekybos namuose: 
2501 W. 71st St., Chicago, IL 60629 

1-312-471-1424

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čekį išrašant šiuo pavadinimu: 

Lithuanian Opera Co., Ine.

Jonas Vaznelis, 
Pilypas II

Algirdas Brazis, 
Rodrigo

Gegužės 8
Gegužės 8
Gegužės 14 
Gegužės 27 
Birželio 10 
Birželio 19
Liepos 17

—$1135.00
— $1395.00
— $1368.00
— $1389.00
— $1692.00
— $1401.00
— $1514.00

Liepos 22
Liepos 31 
Rugpjūčio 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 18 
Rugsėjo 23
Spalio 1
Gruodžio 26

—$1706.00
— $1465.00
— $1698.00
— $1679.00
— $1212.00
— $1173.00
— $1279.00
— $1309.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.

Visus ir iš visur 
prašome atvykti į spektaklius

Operos choras

Bronius Mačiukevičius 
Vienuolis

Alfonsas Gečas 
Chormeisteris

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

Telefonas: (617) 268-8764

MCM8EH393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIUNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms 
sutvarkom dokumentus.

I’RICES ARE BASED ON OOUBLE 
TO CHANGES. RECISTERED

OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TRAVEL AGENT įį TA 0324
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DAYTONA BEACH LIETUVIAI
STIPRIAI PARĖMĖ DIRVĄ

Jurgis Janušaitis

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Daytona 
Beach apylinkės skyriaus 
valdyba, talkinant skyriaus 
nariams, š. m. kovo mėn. 
10 d., Prince of Peace para
pijos salėje, Ormond Beach, 
tuojau po lietuviškų pamal
dų, suruošė Dirvos 70 me
tų sukakties minėjimą ir ta 
proga jvykdė Dirvai parem
ti vajų.

Skyriaus pirmininkas Vy
tautas Abraitis, pradėda
mas minėjimą, nuoširdžiai 
padėkojo kun. dr. Kazimie
rui Ruibiui už priminimą 
prieš pamaldas Dirvos mi
nėjimo ir Daytona Beach ir 
apylinkių Amerikos lietu
vių klubo pirmininkui Jonui 
Daugėlai ir valdybai už ma
lonų bendradarbiavimą mi
nėjimą ruošiant.

Savo trumpame, gerai pa
ruoštame žodyje, skyriaus 
pirmininkas Vytautas Ab- 
raitis aptarė Dirvos nueitą 
reikšmingą kelią, iškėlė 
Dirvos reikšmę lietuviška
jame gyvenime. Suminėjo 
tame laikotarpyje nuošir
džiai ir pasišventusiai dir
busių visą eilę Dirvos stei
gėjų, leidėjų, redaktorių ir 
bendradarbių. Dirva, kaip 
ir kita patriotinė spauda, 
atlieka didelį vaidmenį iš
laikant lietuvybę ir vykdant 
didžiuosius mūsų tėvynės 
vadavimo darbus. Dirva — 
plačių pažiūrų laikraštis. 
Jame gali pasisakyti ne 
vien tautinės minties, bet 
ir kitų pažiūrų žmonės. Su
minėjo ir Dirvos sunkumus, 
kuriems įveikti reikalinga 
daugelio lietuvių nuoširdi 
parama.

Dirvos 70 metą sukakčiai 
paminėti komiteto narys 
Jurgis Janušaitis trumpai 
apibūdino mūsų spaudos 
sunkų kelią laiko sąvarto
je, jos ištvermingumą ir 
didžiąją spaudos misiją ko
voje už tautos laisvę bei 
lietuvybės išlaikymą išeivi
joje ir pavergtoje tėvynėje. 
Priminė išeivijos rūpestį 
išlaikyti savąją spaudą ir

kvietė spaudą branginan
čius nuoširdžiai prisidėti 
prie vykdomo Dirvai pa
remti vajaus.

Skyriaus iždininkas Pra
nas Domijonaitis tuojau sė
do prie staliuko rinkti au-

ALT S-gos Daytona Beach 
apylinkių skyriaus pirmininkas 
Vytautas Abraitis Dirvos 70 
metų sukakties minėjime iš
sako Dirvos rūpesčius.

kų, o skyriaus sekretorius 
Jurgis Miežaitis visiems iš
dalino vokelius su specialia 
vajaus anketa.

Tuojau darbštus moterų’ 
būrelis — Veronika Janu-

ALT S-gos Daytona Beach apylinkių skyriaus valdyba ir revizijos komisija. Iš kairės: 
Jurgis Miežaitis, Pranas Domijonaitis, Stella Abraitienė, Dirvos 70 metų sukakties minėjimo 
komiteto narys Jurgis Janušaitis, Natalija Subačienė ir skyriaus pirmininkas Vytautas Abraitis. 

nas ir tėveliai Angelė ir 
Antanas Kašubai Dirvą už
sakė savo dukrelei Viktori
jai Matrangai. gražus pa
vyzdys. Dirvos prenumera
tą atnaujino 3 asmens.

Taigi iš viso su aukomis 
ir prenumeratų mokesčiais 
šis mūsų kolonijos vajus 
Dirvai davė 1,519 dol., kas 
mūsų kolonijai gana daug. 
Malonu pažymėti, kad va
jaus proga buvo keletas 
stambių ir stambesnių au
kotojų, o skyriaus valdyba 
paaukojo 119 dol. Daytona 
Beach skyriaus aukotojų 
sąrašą. Dirvą paskelbs at
skirai, tad šiame reportaže 
jų neminėsiu.

Minėjime dalyvavo virš 
šimtas asmenų. Minėjimas 
ir vajus praėjo sėkmingai, 
giedrioje nuotaikoje, už ką 
skyriaus valdyba visiems 
nuoširdžiai dėkoja.

Mūsų skyrius nariais ne
gausus, bet gana solidarus 
ir greitai atsiliepė į Dirvos 
70 metų sukakties minėji
mo komiteto pageidavimą 
— tokius minėjimus su
ruošti skyriuose, savose ko-

Klubo pirmininkas Jonas Daugėla ii- buv. pirmininkė Dalila 
Mackialienė Dirvos minėjime.

Prie laimės šulinio Dalila Mackialienė. Jai talkina Natalija 
Subačienė. 
šaitienė, Angelė Kašubienė, 
Irena Kapčienė, Dalila Mac

žolynienė.
Vaišių metu aukotojai 

atidavė vokelius iždininkui 
Pranui Domijonaičiui ir vai
šėms baigiantis skyriaus 
valdybos pirmininkas Vy
tautas Abraitis paskelbė 
duomenis:

Loterija sėkminga. Davė 
163 dol. pelno. Aukotojų 
gražus šios kolonijos lietu
vių būrys, drauge su toli
mesniųjų vietovių aukoto- lonijose ir pravesti vajus, 
jais, suaukojo 1,237 dol. 
Taigi viso aukų 1,400 dol. 
šia proga sulaukėme naujų 
Dirvos skaitytojų, kurie ją " 
metams užsiprenumeravo: 
Elena Ambrozaitienė, Va
cys Kvetkus, Andrius Miro-

Ir štai viena laimingoji — Bronytė Lepeškienė rodo Dailiai 
Mackialienei laimingąjį nr. ir laukia dovanos.

kialienė, Ona Mironienė ir 
Nataliją Subačienė platino 
laimės šuliniui bilietus, ne
aplenkė nei vieno, o taip pat 
džiugu pastebėti, kad nė 
vienas neatsisakė laimę iš
bandyti. Turtinga, gerų 

' fantų loterija, skyriaus na
rių suaukota.

Dovanas paskirstyti pir
mininkas pakvietė Dalilą 
Mackialienę, kurį tas pa
reigas atliko ypač šauniai, 
įpindama ir daug humoro. 
Jai talkino Natalija Suba
čienė.

Visi minėjimo dalyviai 
buvo pavaišinti ponių su
neštais skaniais pyragais ir 
kava. Vaišėmis rūpinosi ir 
visus aptarnavo skyriaus 
revizijos komisijos narės 
Stella Abraitienė ir Ona

Tą mes nuoširdžiai atliko
me.

TRUCK OWNER OPERATORS 
wllh landom axle lr»efor», for 
mid * e 11 o p e r a I i o n , 
loaded.'emptv mlleaae paid, 
1-B00-358-2417 oul of stato; 
1-4)9-241-2443 Toledo, ask for 
Mary Austin

MATAS A TURNER 
REALTY

501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. 
(( ERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
CAROL BAGGOTT
PATRICIA ŠAJOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney 
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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Minėjimo dalyviai vaišinasi.
ST. PETERSBURG

ĮDOMI TF POPIETĖ

Tautos Fondo Floridos 
atstovybė ir St. Petersburg 
skyrius kovo 20 d. Lietuvių 
klubo salėje suruošta po
pietė praėjo su pasisekimu. 
Buvo virš 200 svečių.

Atstovybės pirm. K. Vil
nis, atidarydamas popietę, 
pasveikino visus atsilan
kiusius svečius ir tolimes
nei programai pravesti pa
kvietė St. Petersburgo sky
riaus pirm. Antaną Taugi- 
ną.

T. F. Centro valdybos 
pirm. Juozas Giedraitis pa
pasakojo savo įspūdžius iš 
Australijos ir Naujosios 
Zelandijos lietuvių gyveni
mo. Pranešimas buvo įdo
mus ir aktualus.

VLIKo pirm. dr. Kazys 
Bobelis padarė pranešimą 
apie šių dienų politiką. Pa
lietė daug įdomių klausimų, 
liečiančių ir Lietuvos reika
lus.

Pažymėjimu įteikimo iš
kilmę pravedė Tautos Fon
do garbės pirm. prel. Jonas 
Balkūnas, T. F. valdybos 
pirm. Juozas Giedraitis ir 
V. Urbonas. Aukotojams 
buvo įteikti 35 pažymėji
mai. Stambiausią sumą — 
3073 dol. paaukojo VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis. Prieš 
parengimą ir parengimo 
metu šios apylinkės lietu
viai suaukojo Tautos Fon
dui 4824 dol.

Meninėje programos da
lyje, Alberto Moteikos va

dovaujamas dainos vienetas 
gražiai atliko visą progra
mą. Klausytojai koncertą 
priėmė labai šiltai ir už pui
kiai atliktą programą, ne
pagailėjo aplodismentų, o 
rengėjai juos papuošė gėlė
mis. (vu)

AMERIKOS LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ 

VEIKLA

Kovo 15 d. įvyko ALR 
klubo popietė p. p. Zabųkų 
sodyboje.

ALR klubas St. Peters- 
burge gyvuoja jau kelis me
tus. Dabartinė klubo pirmi
ninkė D. Bobelienė veikli 
taip pat amerikiečių res
publikonų tarpe.

Šis pobūvis surengtas 
tikslu įtraukti daugiau na
rių, kurie organizuotai gali 
daug daugiau nuveikti lie
tinių naudai negu veikda
mi atskirai. Mūsų tarpe 
daug yra lietuvių remiančių 
respublikonus, ne tik balsa
vimu, bet ir pinigais. Kada 
aukas siunčiame kartu — 
lietuvių vardu mums bus 
didesnis pripažinimas ir 
lengvesnis priėjimas prie 
amerikiečių valdžios.

Popietėn susirinko apie 
50 asmenų, visi praleido lai
ką smagioj nuotaikoj.

Pirm. D. Bobelienė pla
čiai nušvietė susirinkusiems 
apie mūsų veiklą, bendravi
mą su kitais respublikonų 
klubais.

Pagerbti buvo šimtinin
kai "Century Club” nariai, 
kurių yra: D. Bobelienė, dr.

M. Pasker, D. Maurukienė, V. Vaitiekūnienė ir E Purtullenė.

K. Bobelis, V. Mieželis, N. 
Navickienė, Br. Zabukas, 
M. Karaitis, M. Pasker, dr. 
J. Maurukas ir D. Mauru
kienė.

"Century Club” nariai 
gali dalyvauti svarbiuose 
respublikonų pobūviuose.

Kovo mėn. 26 d. 3 vai. p. 
p. klubas šaukia narių ir 
svečių susirinkimą Lietuvių 
klube, kur bus aptartas to
limesnis mūsų klubo veiki
mas. (og)

LB TARYBOS RINKIMAI

Gegužės 18 ir 19 d. įvyks 
JAV LB XI-sios Tarybos 
rinkimai. Taryba renkama 
trejiems metams ir yra vy
riausias JAV LB organas. 
Pagal įstatus, jos tikslas 
yra nustatyti JAV LB veik
los kryptį ir veiklos būdus, 
esant reikalui keisti LB 
įstatus ir taisykles, išrinkti 
trejiems metams JAV LB 
Krašto valdybos pirminin
ką, tvirtinti JAV Krašto 
valdybos narius, svarstyti 
ir nutarti kitus svarbius 
klausimus.

JAV LB paskirstyta į 10 
apygardų. Jose sudaryta 
LB apygardų ir apylinkių 
rinkimų komisijos. Floridos 
apygardos rinkimų komisi
ja sudaro: P. Stanelis — 
pirm.., J. Navakas — sekr. 
ir J. Adienė — narė. Kan
didatai Floridoj į tarybą 
yra išstatyti šie: kun. Vik
toras Dabušis, Angelė Kar- 
nienė, Mečys Krasauskas ir 
Kazys Urbšaitis. Visi yra 
veiklūs ir pajėgūs ben- 
druomenininkai. Balsavimai 
įvyks apylinkių numatyto
se būstinėse nustatytomis 
valandomis. Negalintieji as
meniškai atvykti ir pabal
suoti, galės balsuoti paštu, 
iš anksto paprašius apylin
kės rinkimų komisijos at
siųsti balsavimo kortelę. 
Toki balsavimo tvarka ga
lioja visose LB apygardose. 
Lietuviai sulaukė 18 m. am
žiaus, turi teisę rinkti ta
rybą. Aktyviai dalyvauda
mi rinkimuose, parodysime 
tautinį solidarumą lietuvių 
išeivijoje. (jn)

COOKS PART TIME
Be able to prepare the folloving: 
pierogie, knisnes, kugel & blintzes. 
Day work, excellent pay. Call 215- 
235-2617. Braverman’a Bakery, 2617 
W. Clrard Avė, Phlla., Pa. 19130.

(12-18)
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AKTYVAI 37,000,000 DOLERIU

TAUPYMO CERTIFIKATAIKASOS VALANDOS:

MARŪUETTE PARKE 
2615 West 71st St. 
Chicago, IL 60629 
312-737-2110

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00

Ketvirtadieniais 
, , iki 7:00
Šeštadieniais:

9:00-2:00

CICERO
1445 So. 50th Avė. ■ 
Cicero, IL 60650 
312-656-2201

Antr. 9:00-12:00
Ketv. 3:00- 6:00
Sėst. 9:00-12:00

New York tel.:
718-441-6799

St. Petersburg:
813-367-6304

SUMA

$500

-19,999

$20,000

-49,999

TERMINAS KURSAS

3
6
1
2
3

3
6
1
2
3 metų

mėn. 
mėn. 
metų 
metų 
metu

mėn. 
mėn. 
metų, 
metu

x

8.80%
8.80%
9.25%

10.00%
10.15%

9.00%
9.00%
9.35%

10.10%
10.25%

$50,000 ir daugiau - pagal susitarimą.

IRA - 10% (metinis prieaugis 10.92%)

TAUPOMOJI SĄSKAITA - 7.0% 
(metinis prieaugis 7.25%)

SKOLINA tik savo nariams žemesniais . 
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis.

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

INTE R NATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ 

AGENTŪROS

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
1985 METŲ KELIONĖS | LIETUVĄ: 
KELIONĖS Nr. 1 BALANDŽIO. 12.D. IKI BALANDŽIO 27 D

11 dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš New Yorko $1,481.00
Iš Montrealio $1,850.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,788.00
Iš Montrealio $2,225.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,669.00

Kelionės Nr. 4 gruodžio 20 d. iki sausio 4 d.
11 dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(Miegant dviem kambaryje), įskaitant visas susisie
kimo išlaidas, viešbučius (Presidentti Hotel — Helsin
kyje). maistą, operos, teatro, arba baleto bilietus, įvai
rias ekskursijas ir daug kitų priedų Kelionės Nr. 2 DAI
NŲ ŠVENTĖ, Kelionės Nr. 4 GRANDIJOZINIS NAU
JŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS.

Tarpininkaujame nuperkant automobilius, koopera
tinius butus, bei sutvarkant dokumentus iškvietimams. 
Tolimesnėm informacijom ir visais kelionių reikalais pra
šom kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC.
P. O. BOX 29163
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba 471-1702

Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

SUSITIKIMAS SU 
PUTNAMO SESERIMIS

Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seserų vienuolių, po
puliariai vadinamų Putna- 
mo seselėmis, Chicagos ir 
apylinkių rėmėjos š. m. ko
vo 24 d. Jaunimo centre su
ruošė vakarienę su koncer
tine programa.

Tėvų jėzuitų koplyčioje 
šv. Mišias aukojo ir pa
moksle pasiaukojimo reikš
mę iškėlė vysk. Vincentas 
Brizgys. Po pamaldų paben
dravimas vyko didž. salėje, 
užpildytoje gausių dalyvių. 
Programai vadovavo ir apie 
seselių pasiaukojimą lietu
vių jaunimui bei seneliams, 
kalbėjo rėmėjų pirm. Ma
rija Remienė. Trumpą žodį 
tarė ii- seserų provincijole 
sesuo Paulė, žinoma jauni
mo stovyklų organizatorė ir 
vadovė. Marijos seserys, įsi
kūrusios Putname, Conn. 
turi motinišką namą, veda 
spaustuvę, Matulaičio slau
gymo namus, Vilią Maria 
poilsio namus ir židinius 
Montrealyje bei Toronte, 
dirba Neringos stovykloje 
ir talkina Dainavai. Darbų 
daug, tik rankų trūksta, to
dėl ne visada ir ne visur 
suspėja, šiuo metu dėmesys, 
sukauptas koplyčios atnau
jinimui, nes per 30 metų 
paseno ir reikalingas re
monto. Darbai eina į pabai
gą, bet padarytas išlaidas 
reikia apmokėti, čia mūsų 
darbų rėmėjos ateina į pa
galbą, suruošdamos įvairius 
renginius ir gautu pelnu bei 
aukomis padeda išlyginti 
skolas. Dėkojo visoms rė
mėjoms bei jų vadovėms- 
ams, ypač pirm. Marijai Re
inienei, kurių talka ir pasi
šventimas palengvina dar
bų naštą. Geraširdžių auko

tojų dėka, vienuolija išsi
laiko ir teikia pagalbą auk
lėjimo, švietimo ir globos 
reikalingiems lietuviams. 
Jau 35 metus leidžia vai
kams ir jaunimui skirtą 
žurnaliuką — Eglutę, tik 
reikia, kad didesnis skai
čius lietuviukų ją prenume
ruotų ir skaitytų.

Meninę programą atliko 
operos solistė Dana Stan- 
kaitytė, a k o m p anuojant 
muzikui Alvydui Vasaičiui*. 
Solistė padainavo J. Gruo
džio, J. Tallat-Kelpšos, A. 
Kačanausko, o taip pat G. 
Gudauskienės harmonizuo
tą metų laikų ciklą — va
sara, ruduo, žiema ir pava
saris. Užbaigė arija iš Puc- 
cini operos Gianni Schiccki. 
Bisui padainavo iš Karnavi- 
čiaus operos Gražina. Popie
tės dalyviai labai šiltai so
listę Daną Stankaitytę pri
ėmė ir nesigailėjo katučių 
bei biso šauksmų. Rengė
jos solistę apipylė gyvų gė
lių žiedais. Abu menininkai 
atsisakė honoraro ir paau
kojo vienuolijai.

Kun. K. Trimakui sukal
bėjus maldą, visi dalyviai 
pasivaišino Norvilienės ir 
Kupcikevičienės bei talki
ninkių paruošta puikia va
kariene.

Kartu su provincijole 
Paule buvo atvykusios se
selės Augusta ir Ignė, žino
ma jaunimo stovyklų vado
vė.

Kaip ir kitais metais, rė
mėjos sutraukė gausų sve
čių būrį, remiantį Putnamo 
seserų lietuviškus darbus.

Vakarienės metu Putna
mo seseris parėmė: 200 dol. 
Stasė Vaišvilienė, po 100 
dol. — Antanas ir Marija 
Rudžiai, dr. Kazys ir Ma
rija Ambrozaičiai, dr. Leo
nas ir Irena Kriaučeliūnai,

Nr. 14 — 9DIRVA

Chicagos skautų ir skaučių ansamblis suvaidinęs Balio Sruogos "Užgavėnės bendrabu
tyje ties kreivuoju tiltu”. Šis vaidinimas bus pakartotas Clevelande birželio 1 d..

J. Tamulaičio nuotr.

Sol. Dana Stankaitytė atlikusi programą Putname seselių 
vakarienėje.

Scena iš skautų ir skaučių ansamblio vaidinimo Chicagoje 
B. Sruogos "Užgavėnės bendrabutyje ties kreivuoju tiltu”.

J. Tamulaičio nuotr.

Aldona Mažeikienė, Jonas 
ir Bronė Veselkos, dr. V. 
A. šaulys, kiti mažesnėmis 
sumomis.

Dar daug metų linkime 
nepavargti ir padėti išlai
kyti lietuvybę jaunimo tar
pe, o taip pat ir neapleisti 
senelių priežiūros.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ.

WANTED EXPERIENCED PLASTIC 
INJECTION MOLDING FOREMAN ,

PLASTIC INJECTION MOLDING 
COMPANY — Needs experiericed shift 
foreman. mušt have niinumuin 2 years 
experience in thcrmo plastics nnd/or 
thermosets. Mušt have own tool*. 
Computer knowledge helpful since 
company is changing to computerized 
manufacturing with robots. Fringe 
benefits include educational program 
and bonus for the right person. Ad- 
vnncement potenlial. Call 8-5 at Hilco 
plastics. (3I3> 957-1081. (14-16)

MAINTENANCE POSITIONS
One of the fastest grovving plastics company in the US is expanding 

and vvill be hiring for the following muintenance positions: 
WELDER /FABR1CATORS

4 plūs year9 experience in ARC M1G & TIG 
MECHANICS

5 plūs years experience in all phases of industrial maintenance — 
hydraulics, mechanical and welding.

MAINTENANCE MACHINISTS
5 plūs years experience able to read blue prints and do own sėt ups. 

TRAILER MECHANICS
4 plūs years dry van experience.

ELECTRICIAN
5 plūs years industrial experience with knowledge of AC/DC systems 

and controls, SCR drives up to 400 norse poWer.
All position require overtime salary dependent upon positions & 

experience. Non smokers only. Apply at
POLY AMERICA 

2000 W. MARSHALL 
GRAND PRAIRIE, TEXAS 75051 
Equal Opportunity Employer M/F

(9-16)

KNITTER
Leadlng maufacturer of lodies’ 
soorlswear hos on openlng for 
a svveoter sample hand knlffer. 
Appiicont should be experlenced 
on flat knlfflng machlnes.
Saloty commensurafe wlfh *x- 
perlence. Excellenf beneflt pro- 
grom. For confidenfial Inter- 
view, please coli or send re
sume fo:

Rocco Screnci

DALTON INDUSTRIES
DALTON BLVO.

:ATlLOUGHBY. OH 44994
(216) 946-4000 ext. 291

(14-15)

MACHINE TOOL DESIGNER 
Winona Van Norman a Divislon oi 

the Hein-VVerner Corp. has an 
immediale opening Ior a aualified 
machine tool designer. Applicants 
should have a BS Degree in 
Mechanical Engineering and at 
teasf 5 vrs. in machine tool 
oesign. Salary and benefits com- 
mensurate wlth abititv. Send re- 
sponses to Michael Koons, Vice 
President Industrial Relalions 
and Personnel

Hein-VVerner Corp. 
1005 Perkins Avė. 

VVaukesna, Wl, 53187 
Edual Opportunity Employer

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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VAIZDAI IŠ DIRVOS VAJAUS
CHICAGOJE VAKARIENĖS

Visos nuotraukos K. Pociaus

K. Brazdžionytė sveikindama Dirvą neolituanų vardu, įtei
kė paramai 500 dol. Dešinėje Dirvos 70 metų sukakčiai paminėti 
komiteto pirm. dr. L. Kriauceliūnas.

Seni bičiuliai susitikę Dirvos vajaus atidarymo vakarienėje: 
A. Ruibys, I. Kriaučeliūnienė, dr. P. Jaras ir D. Jarienė.

Dirvos rudens baliaus rengimo komiteto pirm. Jolandos Ke- 
relienės stalas ir jos svečiai.

Sol. Algirdo Brazio stalas ir jo svečiai.

Neolituanų stalas.

1985 m. balandžio 4 d.

Į Dirvos 70 metų sukakties vajaus atidarymą-vakarienę kovo 16 d. Chicagoje, Lietuvių 
Tautiniuose Namuose susirinko gausus būrys svečių, padarę gražią pradžią surinktomis au
komis. Nuotraukoje vienas iš stalų, prie kurio sėdi: kun. dr. J. Prunskis, sukalbėjęs invokaciją, 
Vilties draugijos pirm. dr. D. Degėsys, inž. A. Rudis, ALT S-gos pirm. dr. L. Kriauceliūnas, 
R. Degėsienė, M. Marcinkienė, gen. kons. J. Daužvardienė, V. Jurkūnienė, inž. J. Jurkūnas, 
B. Blinstrubienė ir ALT pirm. T. Blinstrubas. ______

Jono Vanagaičio Bostono
šaulių kuopa................. 25.00

T. Janukėnas, Dorchester 3.00 
J. Žostautas,

Redington Beach......... 13.00
S. Pabrinkis, Cleveland .. 8.00 
Detroito Lietuvių

Organizacijų Centras . .25.00 
P. Čečkus, Dearborn .... 10.00 
G. Stapulionis, Surfside .. 8.00
V. Beleckas, gunny Hill 8.00 
V. Vailionis, Munster . .15.00 
J. Povilaitienė, Omaha . .20.00 
A. Kiršonis,

Rancho Palos Verdes . .23.00 
V. Adomavičius, Jackson 3.00 
L. Raslavičius, Eik Grove 8.00

Akt. Vitalis Žukauskas atlikęs programą Dirvos vajaus ati
darymo vakarienėje Chicagoje. Šalia vakarienei rengti vyriau
sia šeimininkė M. Marcinkienė. K. Pociaus nuotr.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
Dr. F. Tallat-Kelpša,

M. Rumbaitis,
Punce Inlet ................15.00

Pr. Kaspariūnas,
St. Petersburg ............10.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

F. Bočiūnas, Sunny Hills 8.00
S. Vilinskas, Windsor .... 8.00
V. Banevičius, Phila........ 3.00
L. Czaplicki, Willowick .. 8.00

Chicago .........................8.00
P. Janulaitis,

Rancho Palos ............. 3.00
L. Keženius, Willowick .. 3.00 
A. Petkauskas, Chicago .. 8.00 
Baltic Assn., Boston .... 3.00
J. Beržanskis, Norwalk .. 3.00
M. Linkus, Miami Beach 8.00 
A. Stukas, Elizabeth ....33.00 
P. Januška, Windsor .... 3.00
H. Povilaitis, Rochester ..13.00 
A. Krulikienė,

St. Petersburg ............. 3.00
A. Kuprevičius, Cleveland 3.00
I. Kučiauskas, Baltimorę 8.00 
Shalins Funeral Home,

Woodhaven .................18.00
K. Januta, Los Angeles 1.00
Dr. A. Butkus, Cleveland 23.00 
E. Gibisas. Chicago......... 3.00
B. Siliūnas, Chicago .... 8.00
V. Beliajus, Dėnver ....20.00 
E. Balčius, Delran ......... 3.00
M. Butkus, Mission Viejo 3.00 
P. Druskis, Flint............. 3.00
R. M. Jauniškiai,

Woodhaven ..............   15.00

Supažindinkit savo bičiulius 
su DIRVA.
Atsiųskit jų adresus.
Jie gaus keletą numerių VELTUI!

------------------- iškirpti---------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:

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

WANTED AT ONCE
EXPERIENCED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

SETUP/OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Exper- 
ienced Davenport Screw Macnine 
Operators needed, first and second 
ahifts, pleasant working environment, 
full benefits. Apply at:

KAMINGA MFG.
1337 JUDD AVĖ. SW 

GRAND RAPIDS, MICH. 49509 
(7-13)

Adresas .......................... .........................................................

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

Adresas ...................................................................................
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Paulius G. Bindokas
— - *

Lietuvių tautinė sąmonė išeivijoje
ALT S-ga pernai buvo paskelbusi jaunimui rašinių 

konkursą tema "Lietuvių tautinė sąmonė".
Jury komisija perskaičiusi atsiųstus rašinius, ge

riausiu pripažino Pauliaus Bindoko ir per Vasario 16 mi
nėjimą Chicagoje jam buvo įteikta premija.

Nuo šio numerio pradedame spausdinti premijuotą 
straipsnį.

Lietuviai išeivijoje mėg
stą švęsti ir minėti įvairias 
sukaktis. Neseniai šventė
me "Aušros" metus, pernai 
buvo minimi šv. Kazimiero 
metai ir daug kitų. Perei
tais metais suėjo dar viena 
sukaktis — nedidelė, tik 40 
metų. Ta sukaktis nebuvo 
daug minėta, nors ji labai 
reikšminga išeivių lietuvių 
gyvenime. 1944 metai yra 
naujosios lietuvių išeivijos- 
pradžia. Tais metais tūks
tančiai lietuvių pabėgo iš 
Lietuvos į Vakarus, nes ne
norėjo gyventi komunistų 
užimtame savo krašte.

Tuo metu jie buvo vadi
nami pabėgėliais, bet, šis 
vardas, daugeliui nepatiko. 
Atrodė, kad yra gėda pa
bėgti iš savo tėvynės, nors 
tada lietuviai neturėjo ki
tokio pasirinkimo. Jie jau 
buvo gyvenę komunistų te
rore pirmosios okupacijos 
metais ir žinojo visus bai
sumus. Jie bėgo, norėdami 
išgelbėti savo gyvybę. Ta
čiau pabėgėlio vardas vis 
tiek atrodė negarbingas. 

Lietuviai svetimuose kraš
tuose pasivadino išeiviais.

Daugumas tų išeivių pra
džioje gyveno Vokietijoje, 
pabėgėlių stovyklose, o pas
kui išemigravo į užjūrius. 
Didžioji dalis atvyko į šiau
rės Ameriką: Kanadą ir 
JAV.

Jų tautinė sąmonė tuo 
metu buvo labai stipri. 
Nors jie stengėsi kiek gali
ma geriau įsikurti naujuo
se kraštuose, bet taip pat 
buvo veiklūs lietuviškoje 
visuomenėje. Jie sukūrė 
daug organizacijų (arba 
atgaivino tas, kurioms pri
klausė nepriklausomoje Lie
tuvoje), įsteigė lituanisti
nių mokyklų, sukūrė Tautos 
Fondą, skaitė lietuviškus 
laikraščius ir knygas, ruošė 
daug kultūrinių renginių. 
Mums vyresnieji pasakoja, 
kad lietuviška veikla tada 
buvo labai gyva ir įvairi. 
Kiekvienas renginys su
traukdavo daug tautiečių. 
Lietuviukai net noriai lan
kė šeštadienines mokyklas!

Nuo to išeivių atvykimo 
į užjūrius praėjo daug me
tų. Daug lietuvių, kurie ta
da atvažiavo į JAV, jau yra 
mirę. Tie, kurie atvyko vi
sai jauni, jau dabar beveik 
pasenę. Jie turi savo šeimas 
ir jų vaikai neretai jau au
gina savo vaikus. Išeivijo
je gyvena ir auga trečioji 
lietuvių karta. Jie nėra tik
rieji išeiviai, nes jau gimė 
JAV ar kuriame kitame 
krašte, toli nuo Lietuvos. 

Tačiau jie taip pat yra lie
tuviai, nors kartais net lie
tuviškai gerai nemoka, ži
noma, yra daug ir tokių, 
kurie su lietuviškumu ne
nori turėti jokių reikalų. 

Jie JAV laiko savo tikrąja 
tėvyne. Jiems čia gerai, nes 
čia jų gyvenimas, mokslas 
ir ateities darbai. Vyresnie
ji išeiviai labai rūpinasi to
kiu jaunimo nusiteikimu, 
Jie bijo, kad lietuvybė išei
vijoje sunyks ir išmirs kar
tu su vyresniąja karta. Jie 
priekaištauja jaunimui, kad 
per mažai rūpinamasi Lie
tuvos reikalais. Priekaištai 
ir visoki verkšlenimai daž
nai kaip-tik turi atvirkščius 
rezultatus: tą jaunimą, ku
rį vyresnieji nori įjungti į 
lietuvišką veiklą, visiškai 
nuo jos atstumią. Jaunimas 
nemėgsta, kad būtų verčia
mas ką nors atlikti, arba 
kad jam būtų priekaištau
jama.

Man atrodo, kad ir vyres
nieji, ir jaunimas dažnai 
nesupranta tikrosios išeivi
jos reikšmės. Ko mes čia 
esame, ir ką mes turime, 
atlikti.

Aš mėginsiu šiuo klausi
mu pareikšti savo mintis ir 

Dvidešimt tretysis Dirvos 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

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

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

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1985 nu 
birželio 15 d.

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

Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa- 

- sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

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

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

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

nuomonę. Bet pirmiausia 
kyla keli klausimai: 1) ko
kia yra dabartinių išeivių 
lietuvių tautinė sąmonė? 
2) Ar ta tautinė sąmonė 
stiprėja, ar silpnėja? 3) 
Jeigu lietuviška veikla iš
eivijoje prastėja, kokia yra 
lietuvybės ateitis išeivijo
je? 4) Ar verta tiek daug 
dėmesio kreipti į lietuvybės 
išlaikymą išeivijoje?

♦ * *

Mes visi žinome, kodėl 
1944 metais toks didelis 
skaičius lietuvių paliko sa
vo tėvynę: jie bėgo nuo ko
munistinio teroro, norėda
mi išsaugoti savo gyvybę. 
Jie paliko visą savo turtą, 
savo namus ir ūkius, nes 
niekas nebuvo svarbiau už 
laisvę ir gyvybę. Tuo metu 
niekas nieko kito ir negal
vojo, tik apie savo ir savo 
šeimos saugumą, Tėvai ir 
seneliai' man pasakoja, kad 
tuo laiku žmonės nemanė il
gai svetimuose kraštuose 
pasilikti. Jie tikėjo, kad ka
ras greitai pasibaigs ir visi 
vėl grįš į savo tėvynę. Bet 
taip neatsitiko. Karas, tie
sa, pasibaigė, bet tėvynė li
ko pavergta iki šiandien. 
Neatrodo, kad ji greitu lai
ku bus išlaisvinta, nors nuo 
karo pabaigos praėjo apie 
40 metų.

Pabėgėliai lietuviai rado 
naujus namus, naujus dar
bus. Jie įsikūrė neblogai 
naujuose kraštuose.

Vis tiek, net ir po 40 me-

tų, daug kas klausia: kodėl 
visa tai įvyko ? Koks tikslas 
buvo tokią didelę tautos 
dalį išrauti iš savo žemės 
ir persodinti į kitus kraš
tus?

Aš manau, kad yra tokia, 
labai svarbi priežastis, nors 
jos kartais žmonės nemato. 
Mes išeiviai lietuviai turė
sime padėti Lietuvai atgau
si nepriklausomybę, kaip 
1918 metais padėjo tuome
tiniai išeiviai lietuviai, ku
rie gyveno Amerikoje ir ki-« 
tuose pasaulio kraštuose.

Toks yra išeivijos lietu
vių tikslas.

Ta pirmoji lietuvių išeit 
vių grupė (arba banga^ 
kaip mėgstama vadinti) šio 
šimtmečio pradžioje iškelia
vo į užjūrius dėl dviejų 
priežasčių: 1) nenorėjo tar
nauti rusų caro kariuome
nėje ir gyventi okupuotame 
krašte, kur buvo varžoma 
spaudos ir kultūros laisvė, 
2) ieškojo geresnio pragy
venimo Amerikoje, kur bu
vo daug darbų ir žmonės 
gerfai uždirbo.

Tūkstančiais atvykę už 
jūrių marių jie suvaidino 
labai svarbią rolę Lietuvos 
nepriklausomybės atgavime 
1918 metais.

Jie surinko'milijonus do
lerių aukų ir taip pat kito
kių materialinių gėrybių 
padėti Lietuvos valstybei 
atsistatyti. Dar svarbiau: 
jie rašė laiškus, siuntė tele
gramas Amerikos valdžiai 
ir surinko milijoną parašų 
po peticija, kad Amerikos 
vyriausybė pripažintų Lie
tuvą nepriklausoma valsty
be de jure. Tai yra legalia 
ir lygiateise su kitomis lais

vomis Europos tautomis.
Nors tie pirmieji lietu

viai ateiviai buvo mažai 
mokyti ir labai neturtingi, 
jie turėjo stiprią tautinę 
sąmonę ir suprato savo pa- 
skįi’tj, gyvenant svetiniame, 
galingame ir turtingame 
krašte: jie turėjo padėti sa
vo vargstančiam pavergtam 
kraštui prie Baltijos jūros. 
Be jų pagalbos vargiai Lie
tuva būtų atsįstačiusi, o 
Amerikos vyriausybė gal
būt dar ilgai (o gal ir nie
kuomet) nebūtų pripažinu
si Lietuvos nepriklausomy
bės de jure. Su Amerikos ‘ 
lietuvių ateivių pastango
mis, tai įvyko tik po ketve- 
rių metų nuo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
— 1922 m.
(Pabaiga kitame numery)

iNATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat'QHwide •» o« y<xx -*»<>•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

O.D.-I.D. OPERATOR
"WOULD YOU LIKĘ TO L1VE IN 
FLORIDAI" — Ve need experienced 
O. D./l. D. Grinder for first class tool 
shop. 55 hour. Modern equipment. 
Fort Lauderdale area. Contacl: CON- 
TROL MACHIN1NG. Call collect, 

30S-421-8100.

WANTED AT ONCE EXPERIENCED 
BLOW MOLD MA^ERS

Capable of eomplete manufacturing 
of blow molds. Salary open, Good 
benefits. Los Angeles area. Will help 
with relocation. Send Resume to 
M.B.K. INDUSTR1E3, 7631 Alabama 
Avė., Canoga Park, CA. 91304.

(13-15)
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Poetas K. Bradūnas literatūros pamokoje su Kr. Donelaičio lit. mokyklos 8 kl. mokiniais. 
J. Tamulaičio nuotr.

POETAS BENDRAUJA 
SU MOKINIAIS

I Kr. Donelaičio aukštes
niosios lit. mokyklos 8-ją 
klasę kovo 9 d. atsilankė 
visiems gerai žinomas poe
tas Kazys Bradūnas. Mo
kyklų direktorius J. Širka 
supažindino mokinius su 
poetu, o K. Bradūnas padė
kojo literatūros mokytojai
R. Kučienei už pakvietimą 
kalbėti apie poeziją Kr. Do
nelaičio mokykloje.

Svečias savo kalbą pra
dėjo apie poeziją ir kompiu
terius. Anksčiau vaikai, ne
turėdami jokių žaidimų, 
skaitydavo arba rašydavo 
rašinius ir eilėraščius. Da
bartiniais laikais vaikai tu
ri daugelį žaidimų ir dar 
kompiuterius. Poezija ir 
kompiuteriai — tai skirtin
gos temos, kurios neturi jo
kio panašumo.

Poetas toliau sekė pokal
bį su įeliais pasakojimais 
apie Amerikos poetus: Ed- 
gar Allen Poe ir Carl Sand- 
burg, kurie yra gerbiami 
amerikiečių. Jų kapus ap
lanko daugelis turistų.

Poetas Bradūnas kalbėjo, 
kad dažniausia geriausia 
poetų poezija yra sukurta 
išeivijoje. Taip pat primi
nė, kad yra didžiausia gar
bė tautai, kurios rašytojai 
arba poetai apdovanojami 

K. Bradūnas pasirašo į literatūros vadovėlius V. Brazaity- 
tei, A. Kirkliui, G. Šlapauskui ir P. Rūbui. J. Tamulaičio nuotr.

Nobelio premija. Poetas sa
kė, kad viską galime pa
verst į poeziją — reikia tik 
turėti talentą. Jo knygose 
eilėraščiai turi daugiau ne
gu vieną temą. K. Bradū
nas pasakojo, kaip jis lan
kėsi Kongreso bibliotekoje 
Washington, D. C. Bibliote
koje jis surado visas savo 
parašytas poezijos knygas. 
Poetas taip pat skaitė savo 
poeziją vaizdajuostės įra
šymui.

Toliau poetas K. Bradū
nas gražiai ir jausmingai 
paskaitė savo kelis eilėraš
čius : "Partizanų baladė”, 
"Pilėnai”, "Užeigoje prie 
Vilniaus vieškelio” ir 
"Krauju krikštyti”. Poetas 
perskaitė "Krauju krikšty
ti” lietuviškai, o mokinė R. 
Polikaitytė — angliškai. 
Poetas daug rašo savo eilė
raščiuose apie žemę. Eilė
raščiuose atsispindi meilė 
tėvų žemei Lietuvai ir lie
tuvio prisirišimas prie že
mės. Kai kurie eilėraščiai 
parašyti poeto draugų pri-, 
siminimui arba tikrų atsi
tikimų įvykiai.

Poetui Bradūnui baigus 
kalbėti, mokiniai pradėjo 
statyti klausimus. Paklaus
tas kodėl mėgsta vartoti 
tautosaką, poetas atsakė, 
kad žmogus nuo pat mažų 
dienų susitinka su tautosa

ka. Poeto mama ir močiutė 
dainuodavo dainas ir sekda
vo pasakas, kai jis buvo ma
žas. šis vaizdas buvo jo pir
mutinis tautosakos vaizdas. 
Jeigu poetas ar rašytojas 
nori būti autentiškas kal
bos, savo tautos atstovas, 
jis turi ieškoti kuo skiriasi 
jo tauta nuo kitų tautų pa
saulyje. Pasirinkta tema 
turi simbolizuoti tą kraštą. 
Todėl poetas Bradūnas pra
dėjo rašyti tautosakos mo
tyvus savo eilėraščiuose. 
Kiekviena poeto parašyta 
knyga yra pavergtoje Lie
tuvoje. Poeziją pradėjo ra
šyti ir spausdinti, būdamas 
15 metų. K. Bradūno eilė
raščiai yra išversti į anglų, 
vokiečių, latvių, lenkų ir ru
sų kalbas. Poetas Bradūnas 
yra parašęs 14 poezijos 
knygų, iš kurių 9 yra laimė
jusios premijas. Taip pat 
redagavęs antologijos ir ki
tas knygas. Paklaustas ar 
dabar ką nors rašo, poetas 
atsakė: 1987 m. bus 600 
metų sukaktis nuo Lietuvos 
krikšto. Poetas Bradūnas 
šiai progai yra pramatęs 
išleisti knygą, kuriai net 
pavadinimą yra parinkęs: 
"Krikšto vanduo Joninių 
naktį”.

Svečias pasirašė j mūsų 
literatūros knygas, kad ne- 

. pamirštume šio prasmingo 
susitikimo. Paulius Bindo- 
kas mokinių vardu padėko
jo mielam poetui Kaziui 
Bradūnui už atsilankymą į 
mūsų klasę ir už įdomų poe
zijos pokalbį. Mes mokiniai 
esame dėkingi literatūros 
mokytojai R. Kučienei už 
suteiktą mums progą su
sitikti ir pasišnekėti su poe
tu Kaziu Bradūnu.

Vida Brazaitytė
Kr. Donelaičio 

aukštesniosios lit.
mokyklos, 8 kl. mokinė

BOSTON
NAUJA LB BOSTONO 

APYLINKĖS VALDYBA

LB Bostono apylinkės 
metinis susirinkimas įvyko 
kovo 24 d. šv. Petro para
pijos salėje. Susirinkimą 
atidarė apyl. pirm. Henri
kas Čepas. Susirinkimui pir
mininkauti pakvietė Brute- 

. nį Veitą, o sekretoriauti 

Eleną Juciutę. Pranešimus 
padarė buv. pirm. Danielius 
Averka, pirm. Henrikas Če
pas, ižd. Kazys Bačanskas 
ir apygardos pirm. Česlovas 
Mickūnas. Buvo aptarti 
ateinantiems metams dar
bų planai.

Į naują valdybą išrinkti: 
Brutenis Veitas, Kazys Ba
čanskas, Darius Ivaška, Ša
rūnas, Norvaiša, Marius 
žiaugra, Gintaras Čepas ir 
Rimvydas Veitas.

Į revizijos komisiją: Ro
mas Veitas, Bronius Gali
nis ir Gediminas Ambrazie
jus.

PARENGIMAI

• Balandžio 13 d. 7:30 
vai. vakare Kultūrinis su
batvakaris specialiai prisi
minti dail. Viktorą Andriu- 
šį, kurio gyvenimo pėdsa

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų naujoji valdyba: vice
pirm. Aloyzas Pečiulis, ižd. Vincas Juodvalkis, sekr. Bronius 
Dūda, pirm. Jonas Petronis ir vicepirm. Ramūnas Bražėnas.

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor 
savininkas

EAST SHORE REALTY

866 East 185 Street, Cleveland, Ohio
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

Mums reikia namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road.

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis į mano įstaigą.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio L, William J. Sr., 
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.

kai yra palikti jo darbuose 
ir Subatvakarių salėje.

• Balandžio 20 d. 2:30 
vai. LMF Bostono klubo 
susirinkimas. Programoje: 
kalbės aktorė Aleksandra 
Gustaitienė tema "Vienišo 
vyro gyvenimas”. Visi yra 
kviečiami.

PALTINAI KONCERTUOS

Muzikas Arvydas ir sol. 
Nelė Paltinai, Margučio 
kviečiami, trečią kartą at
vyksta į JAV.

Balandžio 14 d. 2:30 vai. 
p. p. koncertuos Floridoje 
Miami lietuvių klube..

Balandžio 17 d. Floridoje 
St. Peterburgo lietuvių klu
be.

Balandžio 21 d. 3 vai. p. 
p. Chicagoje Jaunimo Cen
tre.

4-
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Kaziuko mugė
Clevelande

Kai kasmet laisvojo pa
saulio skautai kovo mėne
syje ■ rengia grandiozines 
Kaziuko muges, visuomenei 
parodydami savo darbo vai
sius, savo rankomis paga
mintais darbeliais surenka 
lėšas stovykloms ir kitiems 
savo organizacijos reika
lams, nenoromis kyla min
tis giliau pažvelgti į Kaziu
ko muges. Kažkodėl, net 
ir Lietuviu Enciklopedija 
(žiūr. XI — 300) vengia 
minėti tą faktą, kad šv. Ka
zimieras, mūsų taip iškil
mingai pagerbtas šventasis 
ir Lietuvos skautų globė
jas, per visą lietuviškosios 
skautijos egzistavimo lai
kotarpį buvo skautų laiko
mas pagarboje ir Kaziuko 
mugės, kilusios iš Vilniaus 
šv. Kazimiero šventės pro
ga, neatskiriama skautijos- 
veiklos dalis. To niekur ne
buvo paminėta per ilgiau
sius šv. Kazimiero minėji
mų reportažus ir skautai 
nebuvo įtraukti į jokius 
garbės sąrašus, kaip išskir
tini šv. Kazimiero gerbėjai.

šv. Kazimiero šventės 
proga Kaziuko mugės-tur- 
gūs Vilniuje vykdavo kas
met su būdelėmis ir parda
vimo stalais, ant kurių buvo 
išdėstomi medžio dirbiniai, 
pintinės, kepiniai, jų tarpe 
ir populiarūs riestainiai. 
1940 metais vien iš Kauno 
į Kaziuko turgų suplaukė 
virš 10 tūkstančių lankyto
jų. Aišku, sovietų okupaci
jos dėka ir toji sena.tradi
cija tapo panaikinta..

Lygiai taip ir dabar per 
Kaziuko muges suplaukia 
dideli būriai lietuvių. Š. m. 
kovo 24 dieną Dievo Moti
nos parapijos salėje sureng
ta Clevelando skautijos Ka
ziuko mugė ir vėl pasižy
mėjo dideliu lankytojų skai
čiumi. Kaip paprastai, dai
liai išdekoruotoje salėje bu
vo daug medžio dirbinių, 
juostų, margučių, koplytė-

Vidurio rajono vadeivė A. Izokaitienė ir LSS kontrolės komisijos pirm. A Jarūnas prie 
Mindaugo draugovės stalo.

lių, rankdarbių ir "baron- 
kų”. Vistik norėtųsi, kad 
šitas žodis nebūtų vartoja
mas, jo vietoje tą "skanu
myną” vadintume tradici
niu "riestainiu”... Tačiau 
atskirų skautiškų pavilijo- 
nų pavadinimai, kaip Žemy
na, Širvinta, Aušrinė, Vy
tautė, Mindaugas ir kiti ne
noromis nukelia mintis į 
mūsų senovę ir lietuviškos 
kultūros bei mitologijos 
versmes.

Po pamaldų salėje susi
rinkus gausiems mugės lan
kytojams, aptvėrus mugės 
pavilijonus žaliu kaspinu, 
įvyko iškilmingas atidary
mas, kurio oficialią dalį pra
vedė skautininke Virginija 
Juodišiūtė. Maršo muzikai 
pasigirdus, į salę pradėjo 
žygiuoti skautų vienetų pa
radas, vedamas vyr. sk. Ri
mos Apanavičiūtės. Publi
ka plojo į taktą, pasitikda
ma mūsų jaunąjį skautijos 
prieauglį. Pilėnų tuntą dar
niai vedė ir komandą davė 
prityręs skautas Linas Bi
liūnas. Taip pat dalyvavo 
Martyno Jankaus vardo jū
rų budžiai, kuriuos vedė 
Džinaras Kižys. Tenka ap
gailestauti, kad tas gražus 
būrys neturėjo jokios uni
formos. Toliau buvo prista-

Prie skautininkių draugovės turtingo stalo: M. Kiziene, 
pirm. J. Budrienė, A. Muliolienė ir E. Nainienė.

LSS Vyr. skautininke vs S. Gedgaudienė, asistuojant Neringos tunto tunt. ps D. Vodopa- 
lienei ir Pilėnų tunto tunt. s. R. Belzinskui, atidaro Kaziuko mugę perkirpdama juostą. Kai
rėje D. Butkutė padavusi žirkles. Visos nuotraukos V. Bacevičiaus

Skautiška šeima. ,. Taraška su penkiais savo sūnumis skautais.

Vyr. skautininke S. Gedgaudienė (vidury), su Vid. Rajono 
vadeivom A. Izokaitiene ir G. Deveikiu.

tyti garbės svečiai: naujoji 
Seserijos vyr. skautininkė 
v. s. tn. Stefa Gedgaudienė, 
lydima vadijos narių, Lai
mutės Kormos, Julijos Tao- 
rienės ir iš Chicagos atvy
kusios Vidurio Rajono Va- 
deivės A. Izokaitienės bei 
skautininkų — Gedimino 
Deveikio ir vidurio rajo
no vadeivos Antano Jarū- 
no. Vyriausioji skautininkė 
Stefa Gedgaudienė, nuo pat 
atvykimo į Naująjį Pasau
lį apsigyvenusi Clevelande, 
savo veikla Seserijoje yra 
gerai pažįstama, todėl jos 
trumpas sveikinimo ir ati
darymo žodis buvo papras
tas ir nuoširdus. "Smagu 
būti pakviestai atidaryti 
Kaziuko mugę savo namuo
se, kur nereikia prisistaty
ti. Iš visos širdies linkiu, 
kad tėvynės meilės žiežirba 
degtų jūsų širdyse ir kad 

toliau sėkmingai dirbtumė
te Dievo, Tėvynės ir artimo 
tarnyboje”.

Po atidarymo svečiai ir 
lankytojai pasipylė, kaip 
Baltijos banga, po mugę, 
pirkdami skautų darbelius, 
užkandžiaudami riestainiais 
ir stebėdami skautų darbo 
vaisius.

Parapijos svetainėje vy
ko skautų tėvų komiteto pa
gaminti pietūs, o unifor
muotas jaunimas kruopščiai 
ir tvarkingai tvarkė stalus, 
nurinkdamas naudotus in
dus, šakutes, puodukus. Dvi 

mažos skautukės taip sąži
ningai ėjo savo pareigas, 
kad aš nuo jų turėjau labai 
atkakliai ginti savo nebaig
to valgyti torto likučius ... 
Tvarka buvo puiki.

Antrą valandą salėje bu
vo trumpa programa, kuriai 
vadovavo v. s. Audra Nas
vytytė. Skautės ir skautai 
be dirigento sudainavo ke
letą skautiškų dainų. Prieš 
programą buvo loterija. 
Programos metu pastebė
jau kelias nematytas jau
nas skautes ir supratau, 
kad tai taip pat būta vieš
nių iš Chicagos. Pasiteira
vus patyriau, kad Loreta 
Deveikytė, Rima Striputė ir 
Meilė Biškevičiūtė, atstova
vo Aušros Vartų tuntui, o 
Viktorija Meilytė — Ker
navės tuntui. Buvo nepa
prastai malonu matyti mū-

(Nukelta į 14 psl.)
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Chicagietės

MEMBER

Wmll«wet Lmh buurMMCv*.

Kaziuko 
mugė...
(Atkelta iš 13 psl.) 

su jaunas skautes, atvyku
sia į "kaimyninę” mugę 
viešnių vaidmenyje, nes pa
prastai jaunimas mėgsta 
pašvęsti savo savaitgalius 
mieliau ten, kur jis gali vie
šai pasirodyti.

Mugę galima būtų laikyti 
pavykusia, nes negalima ne
įvertinti padėtų pastangų, 
ir įdėto darbo. Tačiau ap
gailestauti tenka, kad to 
darbo svarbiausieji organi
zatoriai, t. y. Pilėnų ir Ne
ringos tuntų vadovai ne
buvo viešai visuomenei pri-

skautės atsilankiusios į Kaziuko mugę Clevelande.

Virtuvėje karšta... S. Žiedonienė ir D. Penkauskienė rū
pinosi, kad "alkani” būtų pavalgydinti...

statyti, kad bent vienų kar- gerbti už ju neįvertintą pa
tą metuose ir jie būtų pa- sišventimą ir pastovų ne-

IBM! /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namu remontams,
*■

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /oving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

LIETUVIAI 
BURIUOTOJAI LIŪDI 
PROVIZ. KAZIMIERO 

MĄŽONO

Lietuvos buriuotojų šei
ma neteko pioneriaus — 
garbingo buriuotojo. Savo 
jaunystėje proviz. Kazimie
ras Mažonas praleido Pa
langoje. Jam nebuvo sveti
mas Baltijos jūros bangų 
ošimas. Grįžus Klaipėdos 
kraštui prie Lietuvos, jis 
buvo pirmas, kuris atvykęs 
į Klaipėdą, įsikūrė nusipir
kęs vasitinę. Jis turėjo di
delį pasitikėjimą ne tik lie
tuvių, bet ir vokiečių tarpe.

Bet jį traukė pajūris. 
Dažnai vykdamas keltu į 
Smeltinę, jis stebėdavo kaip 
vietinio vokiečių jachtų klu
bo nariai Kuršių marėse 
buriuodavo. Ar mūsų jauni
mas ir mes negalime turėti 
tą patį malonumą? šaukia
mas lietuvių besidomaujan- 
čių buriavimo sportu susi
rinkimas ir 1928 metais 
įsteigiamas Klaipėdos Jach
tų Klubas.

Klubas yra, bet jachtų 
nėra.. Proviz. K. Mažonas 
nuperka iš vokiečių jachto 
klubo jachtą ”Sturm Vo
gei”. Iš audringo vardo tam
pa ”Gulbė”. Proviz. K. Ma
žonas organizuoja pirmą 
tolimojo plaukiojimo kelio
nę. Po visų pasiruošimų 
1931 m. "Gulbė” pasileidžia 
į Suomiją, Estiją. Aplanky
ti jacht klubai, pasikeista 
vimpilais ir po pirmo "ke
lionių krikšto” grįžtame 
namo.

1932 m. vėl organizuoja
ma kelionė į Borgholm — 
Kopenhagą, kur vėl aplan
kyti buriavimo klubai, pa
sikeista vimpilais ir laimin
gai grįžtame namo. Pada
ryta 900 mylių kelionė. 
Proviz. K. Mažonas turi 
naujus planus šį kartą ap
lankyti lietuvišką koloniją 
Londone, Anglijoje.

Vyksta stropus pasiruo
šimas tai kelionei, nes prie
šakyje yra šiaurės jūra, ku- 

dėkingo darbo vykdymą. 
Jei skautiškas kuklumas ir 
nereikalauja reklamos, tai 
vistik būtų svarbu eiliniam 
visuomenės nariui bent iš 
tolo pažinti Neringos tunto 
tuntininkę ps. Danguolę 
Vodopalienę ir Pilėnų tunto 
tuntininką ps. Remigijų 
Belzinską. Tuntui vadovauti 
reikia daug ištvermės ir jė
gų bei tikro skautiško idea
lizmo. Jų darbui palengvin
ti yra būtina ištvermės ir 
jėgų bei tikro skautiško 
idealizmo. Jų darbui paleng
vinti yra būtina pastovi tė
vų ir visuomenės talka, be 
kurio jokia organizacija 
egzistuoti negali. Gi atsi
žvelgiant į skautybės auk
lėjimo principus, kuriuose 
glūdi visi pilnutinio žmo
gaus asmenybės ugdymo 
elementai, skautija yra rei
kalinga ne vien paramos, 
bet ir moralinio įvertinimo.

(amb)
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Proviz. Kazimieras Mažonas

ri nepasižymi ramumu ir 
Atlantas.

1933 m. pakeliamas inka
ras ir "Gulbė” pasileidžia į 
tolimą kelionę. Viskas pra
ėjo kaijx proviz. K. Mažonas 
numatė, tik buriuojant iš 
Londono į Oslo užėjo stipri 
audra ir nulaužė stiebą. Ne
žiūrint to, buriuotojai savo 
tikslą pasiekė, stiebas su
tvarkytas ir galima kelionę 
tęsti.

Ir šitoje kelionėje buvo 
su klubais pasikeista vimpi
lais. Visus kelionės vimpi- 
lus bei dovanas proviz. K. 
Mažonas nepasilaikė sau, o 
dovanojo Klaipėdos Jacht 
klubui.. Ir koks buvo sveti
mųjų buriuotojų nustebi
mas, kai Klaipėdoje vyko 
Tarptautinė regatą 1938 m. 
Jie rado Klaipėdos Yacht 
klubo patalpose tiek daug 
vimpilų ir kitų klubų dova
nas.

Prisilaikant buriuotojų 
tradicijų ir pradedant šių 
metų buriavimo sezoną, pa- 
skirkim vieną dieną pager
bimui seno Lietuvos pione
riaus buriuotojo, nuleiskim 
mūsų vimpilą ir vėliavą. O, 
mūsų mielam senam buriuo
tojui tebūnie lengva šio 
krašto žemelė.

L, Knopfmileris

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

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

WANTED 
TOOL AND DIE MAKER

Applegate Tool Co., an employee 
owned Texas Corp. engaged in the 
manufacture of mechanical and elec- 
tro mechanical componenls, asemblies 
and products has need of TOOL AND 
DIE MAKER. Paid holidays & vucu- 
tion, income protection plan, en»- 
ployees stock ownership plan. EOE. 
Applegate Tool Co. 309 Industrini 
Bfvd., Austin, Tx. 78745. Or call 
Bob Schultz at: 512-447-5555.

(9-14)
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• JAV LB XI Tarybos rinki 
mai visuotinu slaptu balsavi
mu vyks š.m. gegužės 18-19 
dienomis.

Clevelando apylinkės rinki
mų komisiją sudaro: Petras 
Bielinis - pirmininkas, Mečys 
Aukštuolis, Albina Bakūnienė 
Stepas Butrimas, Algis Miški
nis, dr. Danutė Stankuvienė 
ir Gintas Taoras.

Visi Clevelando apylinkės 
lietuviai maloniai prašomi 
rinkimuose dalyvauti. Rinki
mų būstinės bus paskelbtos 
vėliau.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

/J------------------------------------------------

ŠV. VELYKŲ

proga sveikiname savo klijentus,

gimines ir draugus.

PATRIA 
KRIPAVIČIŲ ŠEIMA

T* Al If) 1 VIENINTELIS LIETUVIŲA 11P A KREDITO KOOPERATYVASI nUI n OHIO VALSTIJOJE.

18022 Neff Road, Cleveland, Ohio 44119 
BŪSTINĖ: Dievo Motinos parapijos patalpose. 
SKYRIAI: adv. A. širvaičio įstaigos patalpose, 

(Lietuvių Namai) ir Šv. Jurgio parapijoje.
Tel.: 692-3253, 531-8687, 442-9091.

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

PATARNAVIMAI
METINIS 

MOKAME: KURSAI PRIEAUGLIS
Galioja nuo bal. 1, 1985

($3,000 ar daugiau)
12 mėn.
6 mėn.

9.5%
9.0%

9.84%
9.31%

SUPER-SHARE
($2,000 ar daugiau) 8.5% 8.77%
Reg. indėliai 6.0% 6.14%
($100 ar daugiau)
SKOLINIAME: Automobiliams, namų pagerini

mui, asmeninės paskolos. 
NUOŠIMČIAI MAŽESNI, SĄLYGOS GERESNES.

Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS raštinėje. 
TAUPOS DARBO VALANDOS 

Treč. ir šeštadieniais nuo 10 iki 1 vai. p. p. 
adv. A. širvaičio įstaigos patalpose. 
Sekmadieniai nuo 11 iki 1 vai. p. p. 

Dievo Motinos'ir šv. Jurgio parapijose.
Taupykite ir skolinkitės tiktai TAUPOJE

Visos santaupos apdraustos su National Deposit 
Guarantee Corporation.

I CLEVELANDO 
L PARENGIMAI _

• BALANDŽIO 13-14 D. 
dail. Domšaičio paroda Dievo 
Motinos parapijos auditorijo
je Ruošia Lietuvių Fondas ir 
LB Clevelando apylinkė.

• BALANDŽIO 21 D. Dievo 
Motinos parapijoje popietė su 
Grandinėle ir parapijos choru.

• BALANDŽIO 27 D. Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos parengimas.

• GEGUŽĖS 4-5 D. Ateiti
ninkų šeimos metinė šventė.

• GEGUŽĖS 11 D. LB Kul-

DIRVA

• Dailininkės su atvykusiais į parodą svečiais: dail. Regina 
Petrutienė, kun. G. Kijauskas, S. J., dail. Danguolė Stončiūtė- 
Kuolienė ir I. Bublienė. V. Bacevičiaus nuotr.

Pasisekusi dailės meno paroda
ALDONA ZORSKIENĖ

Clevelando Lietuvių na
muose kovo 9-10 dienomis, 
Korp! Giedra surengtoje 
parodoje, Cįevelando visuo
menė gėrėjosi Danguolės 
StončiūtėsrKuolienės grafi
ka ir Reginos Petrutienės 
medžio dirbiniais, šeštadie
nio vakare, parodą atidarė 
LB Kultūros tarybos pir
mininkė Ingrida Bublienė, 
supažindindama su dailinin
kėmis ir jų kūryba.

Danguolė Stončiūtė-Kuo- 
lienė pradėjo studijuoti gra
fikos meną dail. V. Petravi
čiaus studijoje dar būda
ma pradžios mokyklos mo
kinė. Mundelein kolegijoje, 
Chicagoje, baigė dailės me
no studijas su bakalauro 
laipsniu ir toliau gilina 
mokslą Chicagos Meno In
stitute. Jos pirma asmeninė 
paroda įvyko 1974 m. Mun
delein kolegijoje. Danguolė 
dalyvavo įvairiose lietuvių

tūros Tarybos premijų įteiki
mas Dievo Motinos parapijos 
salėje.

• GEGUŽĖS 12 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
Motinos dienos minėjimas.

• GEGUŽĖS 18-19 D. Skau
čių Židinio parengimas.

• GEGUŽĖS 25-26 D. Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Są
jungos suvažiavimas Cleve
lande.

• BIRŽELIO 1 D., šeštadie
nį, Dievo Motinos parapijos 
salėje Chicagos skautės ir 
skautai suvaidins Balio Sruo
gos vaidinimą "Užgavėnės ben
drabutyje ties kreivuoju tiltu”. 
Režisuoja Dalia Sruogaitė-By- 
laitienė. Rengia Clevelando 
skautininkių draugovė.

• BIRŽELIO 2 D. Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų baigimas.

• BIRŽELIO 16 D. Onos 
Mikulskienės kanklių muzikos 
studijos 20 metų veiklos su
kakties mokinių rečitalis..

• LIEPOS 14 D. Lietuvių 
Pensininkų klubo gegužinė 
Dievo Motinos parapijoje.

• LIEPOS 21 D. Balfo ge
gužinė prie ežero.

• LIEPOS 28 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero spaudai paremti.

• RUGPIŪČIO 1-4 D. Old 
World festivalis East 185 gat
vėje.

• RUGPIŪČIO 4 D. ežero 

ir amerikiečių parodose 
Chicagoje, Toronte, Bosto
ne, Kennebunkporte ir New 
Yorke. 1982 m., Duxbury, 
Mass., kur tuo metu Kuolų 
šeima gyveno, vietinė meno
sąjunga jos darbus pager
bė atskira premija. Taip pat 
1982 m. New Yorke, lietu
vių surengtoje parodoje, 
jos darbai buvo atžymėti 
garbės pažymėjimais. Dai
lininkė iliustruoja žurnalus 
Ateitį ir Eglutę ir yra su
kūrusi viršelius ir iliustra
cijas visai eilei lietuviškų 
knygų.

šioje parodoje grafikė, 
Danguolė Stančiūtė-Kuolie- 
nė išstatė 26 kūrinius — li
no raižinius, litografijas, 
monotipus, ofortus ir plas- 
tigraviūras. Jos darbai pa-
sižymi tematikos įvairumu, 
piešinių ryškumu, ir plokš
tumų išbalansavimu. Ji pri
stato gamtą ir žmogų kaip 
savąją tikrovę, ir jos sub- 
tyli vizija skleidžiasi iš 
kiekvieno abstraktaus kū
rinio. Oforte, "Augimas”, 
trapūs daigai sutelkę visas 
savo augališkas jėgas kovo- 
te kovoja su negailestingu, 
kietu žemės sluoksniu, kad 
kuo greičiau išvystų saulę. 
Koks paprastas, bet esmi
nis išreiškimas amžinosios 
kovos.

Plastigraviūra pasižymi 
grafikės ieškojimais ir at
radimais. Vaizdai išbrėžti 
plastiko plokštėje, išryškin-

Dailininkės su Korp. Giedra valdyba: R. Petrutienė, A.
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ti spalvą, ir įrėmuoti juo
dame fone sukuria paslap
tingą ir pasakišką viziją.

Regina Petrutienė yra 
medžio deginimo specia
listė, pirografė. šiuo menu 
ji susidomėjo, talkindama 
skautiškoms Kaziuko mu
gėms. šeimą paauginusi, 
ėmė lankyti medžio apdir
bimo kursus ir visą laisva
laikį skyrė pirografijai. Jos 
darbai pasižymi tradicine 
lietuvių liaudies ornamenti
ka, darniai sukompanuota 
ir išradingai pritaikyta 
kiekvieno medžio dirbinio 
paviršiui bei formai. Su in
dividualiomis parodomis bei 
paskaitomis apie pirografi- 
ja, Regina yra apkeliavusi 
daugelį lietuviškų kolonijų. 
Gyvendama Washingtone, 
ji priklauso Maryland 
Craftsman Guild ir daly
vauja amerikiečių rengia
mose parodose. Ji 1979 m. 
yra laimėjusi Aukso meda
lį už savo medžio darbus 
Valstybės Departame n t o 
surengtoje parodoje. Jos lie
tuviškais raštais išmarginti 
margučiai yra puošę Baltuo
sius Rūmus Velykų metu.

šioje parodoje, pirografė 
Regina Petrutienė išstatė 
didelį rinkinį medžio dirbi
nių — sagutės paveikslus 
ir net kraičio skrynią. Visi 
puošėsi tautiškais raštais 
ar stilizuotais vaizdais išde
gintais medyje, kartais iš
ryškintais spalva. Geomet
rinės formos, paukščiai, ir 
gėles, o ypač tulpės, karto
jasi įvairiais variantais jos 
kūriniuose. Kiekviena kom
pozicija išsvajota, pergal
vota ir pritaikyta daikto' 
formai ir paskirčiai. Kūri
nys "Irisai” skyrėsi iš ki
tų, nes augmenija buvo ne 
stilizuota, bet natūrali. Trys 
švelnūs ir trapūs vos pra
žydę irisų žiedai skleidė pa
vasario ilgesį.

Per parodą pravestoje lo
terijoje Danguolės Stončiū- 
tės-Kuolienės grafiką lai
mėjo Diana Mayes, o Regi
nos Petrutienės medžio dir
binį — Ada Stungienė.

Paroda turėjo gražų pa
sisekimą. Apsilankė virš 
300 svečių. Daugelis jų pra
turtėjo dailininkių kūri
niais.

pakrantėj Ramovėnų gegužinė. Stungienė, D. Stončiūtė-Kuolienė, T. Kalvaitienė ir R. Balytė.
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• Antanas Rinkūnas, 76 
m. amž., pedagogas, Lietu
vių Bendruomenės veikėjas, 
Toronte, nuo širdies smūgio 
mirė kovo 30 d. Palaidotas 
balandžio 1 d. .

• Petras Žilionis, 78 m. 
amž., gyvenęs New Yorke, 
mirė kovo 30 d. Liko žmona

Galia ir duktė Eglė. Nepri
klausomoje Lietuvoje velio
nis tarnavo Užsienių reika
lų ministerijoje.

• Reorganizuota Lietuvių 
Bendruomenė, kuriais vado
vauja dr. Vytautas Dargia, 
išleido atsišaukimą j lietu
vių visuomenę, kviečiant 
susilaikyti šiais metais nuo

Mokytojui, rašytojui ir bendruomeni- 

ninkui
A. A.

ANTANUI RINKŪNUI
mirus, jo žmoną ir šeimą nuoširdžiai užjau

čia ir drauge liūdi

JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba

Kap. JUOZUI BYLAI

iškeliavus amžinybėn, liūdesio prislėgtą žmo

ną IEVĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai už

jaučiame ir kartu liūdime

A.L.T. S-gos Elizabeth, N. J.
15 skyriaus

valdyba ir nariai

PRANUI GRIGONIUI

mirus, jo žmonai ELEONORAI, sūnui JUR

GIUI ir dukrai VIDAI su šeimomis ii' kitiems

giminėms gilią užuojautą reiškiame

Kazys ir Jonė 
Karaliai 

Florida.

kelionių į ok. Lietuvą, kada 
okupantas įvairiom iškil
mėm ruošiasi paminėti 45 
metus "išlaisvinimo” su
kaktį. Kviečia kelionę ati
dėti kitiems metams.

• Dr. Vytautas Tauras, 
Chicagoje, siųsdamas 50 
dol. vykstančiam Dirvos va
jui, linki redakcijai ir ben
dradarbiams nepavargti ir 
kaip iki šiol būti darbin
giems puoselėjant Lietuvos 
auštančio laisvės ryto ryžtą 
ir viltį.

• Lietuvių kilmės jauni
mui stovykla Dainavoje 
įvyks nuo rugpiūčio 11 iki 
18 d. Visa programa vyk
doma anglų kalboje, išski- 
rus dainas. Priimamas jau
nimas nuo 8 iki 17 m. am
žiaus. Registruotis pas J. 
Damušienę, 13255 Oak 
Ridge Ln., Lockport, lllinois 
60441.

EKSKURSIJĄ Į 
EGIPTĄ...

"Lietuvos Atsiminimų” 
radijo direktorius, prof. dr. 
Jokūbas Stukas, organizuo
ja dviejų savaičių ekskursi
ja j Romą, Italiją, Kairą 
ir istorines vietas Egipto 
žemėje, taip pat į Jeruzalę, 
Betliejų ir Nazaretą, šven
toje žemėje.. Ekskursija 
ruošiama š. m. birželio 
(June) 30 d. iki liepos (Ju- 
ly) 13 d. Ekskursantai ga
lės dalyvauti šv. Tėvo au
diencijoje, ir aplankyti lie
tuvių šv. Kazimiero kolegi
ją Romoje. Praleidę naktį 
Kaire, plauks istorine Nilo 
upe pamatyti piramides ir 
kitas senos civilizacijos lie
kanas. Ekskursijos kaina 
tik $1899 asmeniui, du vie
nam kambaryje. Dėl infor
macinės ekskursijos brošiū
rėlės, kreiptis j Dr. J. Stu- 
ką, 234 Sunlit Drive, Wat- 
chung, New Jersey. Telef. 
(201) 753-5636.

• Lietuviška Kultūrinė 
radijo valanda, perduodama 
anglų kalba per Seton Hali 
Universiteto radijo stotį, 
89.5 FM banga, nuo kovo 
31 d.. Verbų sekmadienio, 
bus transliuoiama nauju 
laiku: sekmadieniais, 6:05 
iki 7:00 vai. vakaro. Pro
gramos laiko pakeitimas 
(anksčiau buvo 2:05 iki 
3:00 vai. p. p.) įvyks dėl to, 
kad sekmadienio popiečiais 
bus transliuojama universi
teto beisbolo komandų 
rungtynes ... šiai progra
mai jau 20 metai vadovau
ja prof. dr. Jokūbas Stukas.

• "Lietuvos Atsiminimų” 
radijo stotis, WEVD, 97.9 
FM banga, žymiai padidino 
savo pajėgumą. Programos 
vedėjas dr. Stukas, kviečia 
ne tik Didžiojo New Yorko 
ir New Jersey lietuvius, gy
venančius toliau nuo Man- 
hattano, bet taip pat Con- 
necticut miestų lietuvius 
įsijungti į jo klausytojų 
šeimą. Gauta laiškų, kad 
programos girdimos Stam- 
forde, Darien, Bridgeporte, 
New Havene, Waterburyje.

Šaunus balius, koncertas 
ir banketas, "Lietuvos At
siminimų" radijo 44 metų

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

minėti atsišaukimą, sukelti Dirvai paremti 70,000 
dol., aukojo šie asmenys:

(Pradžia Dirvoje Nr. 13)

Cezaris ir Genovaitė Modestai,
St. Petersburg, Fla................................. $100.00

Ona Navasaitienė, Detroit, Mich................... 100.00
Mykolas Karaitis, St. Petersburg, Fla...... . 100.00
Jonas Bivainis, Sarasota, Fla. ..................... 100.00
Juozas žvynys, St. Petersburg, Fla............... 100.00
Vincentas Gruzdys, St. Petersburg( Fla. .... 100.00 
Antanas Gudonis, St. Petersburg, Fla........ 100.00
Antanas Diškėnas, St. Petersburg, Fla...... 100.00
Jonas Kalpokas, Tampa, Fla........................ 100.00

i Sofija Jurkūnienė, Chicago, III. ................ 100.00
Jonas Kirtiklis, St. Petersburg, Fla............. 50.00
Juozas Babrys, Gulfport, Fla........................ 25.00
Kostas Andriuškevičius, St. Petersburg, Fla. 20.00 
Vytautas Augustinas, St. Petersburg, Fla. 20.00 

[ Jadvyga Povilaitienė, Omaha, Nebr. ........ 20.00
; Vladas Vailionis, Munster, Ind. ................. 15.00

Antanas ir Marija Rudžiai,
Blue Island, III. .........  100.00

Į: Karolis Milkovaitis, Chicago, III................... 20.00
Į; ALT S-gos Elizabeth skyrius ..................... 100.00
i Ignas Petrauskas, Chicago, III.   .............. 20.00

Juozas Matusevičius, Evanston, III. ............ 35.00
Antanas Valiulis, Los Angeles, Calif........... 50.00

i Kazys Rožanskas, Chicago, III. .................... 20.00
Rožė Kriaučiūnienė, Chicago, III. ................. 5.00

i Bronius Kviklys, Chicago, III. .................... 20.00
Kazys Katilius, Vilią Park, III. .................... 10.00
Elena Gibisas, Chicago, III............................ 5.00

i Liucija Hoffmanienė, Oak Lawn, III. 10.00 J
Antanas Pleškys, Chicago, III..................   . 10.00 Į
Juozas Mažeika, Chicago, 111. .......................... 20.00
Vytautas Petrauskas, Chicago, III. ............ 25.00
Mykolas Puskarskis, Chicago, III. ............ 10.00
S. V. Ruibis, Chicago, III.. .........  5.00

I" Bronė Motusienė, Cicero, III.  ......................... 5.00
A. J. Simonaitis, Chicago, III........................ 20.00

Norman Buršteinas, Chicago, III. ................ 50.00
Dr. V. Kaunas, Cicero, III. ......................... 100.00
Alg. Grybauskas, Chicago, III........................ 20.00
T. Straukas, Chicago, III....................   5.00
Dr. Dubinskas, Chicago, III. ......................... 25.00
Jane ir Juozas Daunorai, Oak Uiwn. III. 100.00 
J. Yla, Chicago, III................  10.00
M. Tonkūnas, Chicago. II........................... 30.00
Jonas ir Anelė Gumbelevičiai,

Winston, Org.......................   25.00

Dr. Vytautas ir Aldona Taurai, Chicago, III. 50.00

(Bus daugiau)

gyvavimo sukakčiai pami
nėti, yra ruošiamas gegu
žės (May) 11 d., šeštadie
nio vakarą, 7 vai. 30 minu
čių, Šv. Trejybės lietuvių 
parapijos salėje, Newark, 
N. J. Programą atliks, dai

nuos ir gros populiarus dai
nos vienetas iš New Yorko, 
"Jinai ir Trys Gintarai”. 
Kvietimai gaunami pas 
prof. dr. Jokūbą Stuką, 234 
Sunlit Dr., Watchung, N. J. 
07060.
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