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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Derybos su sovietais 121
Ar Aliaska verta Suvalkijos 

kampo?
Vytautas Meškauskas

• I

Tas klausimas buvo iškilęs 
vokiečių-sovietų derybos dėl 
Lietuvos atidavimo paskuti
niųjų įtakai. Pereitam Nr. pri
minėm, kad mūsų kraštas slap
tu 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
protokolu buvo išmainytas į 
Liublino vaivadiją ir kai ku
rias kitas Lenkijos žemes, ta
čiau Hitleris sau pareikalavo 
bent truputį Lietuvos teritori
jos į pietus nuo Širvintų, Pil
viškių, Marijampolės, Simno 
ir zapockinės linijos. Tačiau - 
kaip apie tai pranešti Lietu
vai, kuri tuo laiku formaliai 
dar buvo nepriklausoma?

Berlynas ir Maskva tai atski
rai padaro spalio 5 d., visų pir
ma pasigirdami Lietuvai grą
žinę jos sostinę ir pranešdami, 
kad faktinas tos teritorijos per
leidimas yra neskubus, jei vi
sas tas ‘biznis’ bus laikomas 
paslaptyje. Tokia sąlyga pri
vertė min. Urbšį iš Maskvos, 

. kur ėjo derybos dėl Vilniaus 
atidavimo ir sovietų igulų įsi
leidimo, grįžti į Kauną, kad 
asmeniškai apie pranešti, nes 
pranešimą telefonu ar telegra
fu sunku išlaikyti slaptu. Do
kumentai apie tai, kaip ir 
apie daug kitų to laikotarpio 
įvykių, yra paskelbti prof. dr. 
Bronio J. Kaslo knygoje THE 
AGGRESION AGAINST LI
THUANIA, išleistoje 1973 m. 
Robert Speller and Sons.

Kas atsitiko vėliau? 1940 m. 
liepos 13 d. Vokietijos ambasa 
dorius Maskvoje Schulenbur
gas telegrama raportavo Berly
nui, kad Molotovas pasišau
kęs jį tą dieną pranešė, jog 
pats Stalinas, rūpestingai ap
svarstęs padėtį, nutarė, kad 
vokiečių pretenzijos į tą Suval
kijos ruožą ir sovietų pažadas 
jas išpildyti yra neatšauktinos. 
Susidariusiose aplinkybėse ta
čiau, sovietų vyriausybei atsi
sakyti to ruožo būtų ypatingai 
nepatogu ir sunku. (Reikia 
atsiminti, kad Lietuvoje jau 
buvo išrinktas liaudies seimas, 
kuris liepos 21 d. prašys Lietu
vą priimti į Sovietų Sąjungą).

Į tą Schulenburgo telegra
mą rugpiūčio 2 d. atsakė Rib- 
bentropas, pavesdamas savo 
ambasadoriui painformuoti 
Molotovą, kad - prieš paten
kindamas Maskvos norą - Ber
lynas yra suinteresuotas suži
noti, ką už tai jam pasiūlys 
Maskva.

Schulenburgas rugpiūčio 7 
dieną pranešė, kad Molotovas 
atrodė atsakymu labai paten
kintas ir pareiškė, kad sovietų 
vyriausybė yra pasirengusi ap
svarstyti tinkamą kompensa
ciją.

Rugpiūčio 13 d. Schulen
burgas pranešė gavęs ilgą Mo
lotovo memorandumą, kuria
me įrodinėjamas sovietų ne
galėjimas' už Suvalkijos ruožą 
atsilyginti kita teritorija, ta
čiau sovietai yra pasiryžę už jį 
sumokėti 3,860,000 aukso do
lerių — t.y. pusė kainos, kurią 
JAV sumokėjo caro Rusijai 
už Aliaską - per dvejus metus 
auksu ar prekėmis. (Kam so
vietų pusėje atėjo ta idėja, kol 
kas lieka, neaišku.) Rugsėjo 6 
dieną Ribbentropas telegrafa
vo ambasadoriui Schulenbur- 
gui, kad jis - jei rastų reikalin
ga - praneštu Molotovui, jog 
Vokietija iš principo sutinka 
atsisakyti nuo jai priskirtos te
ritorijos už atitinkamą kom
pensaciją, tačiau sovietų pa
siūlyta suma yra nepakanka
ma. Spalio 10 d. Schulenbur
gas telegrafavo Ribbentropui, 
kad Molotovas kelis.kartus pra
šė pakartoti, kad Reiehas už 
atitinkamą kompensaciją su
tinka atsisakyti Suvalkijos ruo
žo. Jam, Schulenburgui, at
rodė, kad Molotovas buvo la
bai patenkintas.

Lapkričio 12 ir 13 d.d. su 
Molotovu kalbėjosi pats Hit
leris Berlyne. Pirmą pasikal
bėjimo dieną jis pareiškė, kad 
Lietuvos byloje jis sutinkąs 
pasitikti Rusiją pusiaukelyje. 
Iš ekonominio taško Lietuva 
esanti svarbi Vokietijai, bet iš 
politinio taško - jis matąs rei
kalą nekomplikuoti situacijos, 
kad ateityje išvengus tenden
cijų, kurios vestų prie Vokieti- 
jos-Rusijos santykių įtempimo. 
Antrą dieną Hitleris pabrėžė,

(Nukelta į 2 psl.)

Grupė LF pareigūnų, dalyvavusių Lietuvių Fondo suvažiavime kovo 30 d. Chicagoje. Iš 
kairės: F. Kaunas, A. Razma, P. Kilius, M. Remienė, J. Vaznelis, G. Balukas ir A. Juodvalkis. 
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Lietuvių Fondo suvažiavimo Chicagoje 
ir J. Račkauskas.

pirmininkai. Iš kairės:

Lietuvių Fonde nieko naujo
Antanas Juodvalkis

Lietuvių Fondo 22 meti
nis narių suvažiavimas įvy
ko 1985 m. kovo 30 d. Jau
nimo centre, Chicagoje, da
lyvavo 143 nariai su 9298 
balsais. Suvažiavimą pradė
jo naujasis tarybos pirm. 
Povilas Kilius ir perskaitė 
buvusio pirm. Stasio Baro 
atidarymo žodį, nes dėl lai
dotuvių negalėjo dalyvauti. 
Sukalbėjus maldą, Marija 
Remienė perskaitė 1984 m. 
mirusių 73 Lietuvių Fondo 
narių pavardes, pakviestas 
vyr. amžiaus narys A. Gri
galiūnas uždegė žvakę prie 
mirusiųjų narių albumo ir 
susikaupimo minute prisi
minti mirusieji nariai.
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Kiekviename suvažiavime, 
mirusių L. F. narių gėlėmis 
papuoštas albumas padeda
mas pagarbioje vietoje prie
šais prezidiumą, simboliš
kai ir įnirusiems dalyvau
jant Lietuvių Fondo veik
loje.

Šiam suvažiavimui vado
vauti buvo pasiūlyti ir suva
žiavimo dalyvių plojimu pa
tvirtintas šios sudėties pre
zidiumas: pirmininkauti — 
Vytautas Kutkus, Jonas 
Račkauskas ir Jonas Valai
tis, o sekretoriauti — Dai
na Kojelytė ir Ramunė Ku- 
biliūtė.

Pirmininkauti pradėjo 
Vytautas Kutkus. žodžiu 
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V. Kutkus, J. Valaitis 
J. Tamulaičio nuotr.

sveikino PLB valdybos pir
mininkas Vytautas Kaman
tas, o raštu — JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. In
grida Bublienė. Ilgą ir daug 
laiko užėmusi, praėjusio 
suvažiavimo protokolą per
skaitė Daina Kojelytė. Su
važiavimo dalyviai plojimu 
protokolą priėmė. Kalifor- 
nietis Juozas Kojelis siūlė 
ateityje protokoluoti tik 
nutarimus, bet ne vykusias 
diskusijas, šis siūlymas ne
buvo paremtas ir pasiliko 
tik vieno asmens nuomone.

Susirinkimas plojimu pa
tvirtino tarybos pasiūlytas 
šias komisijas; registraci- 
jos-mandatų (pirm. K. 
Barzdukas), n o m i naci j ų 
(pirm. V. Kamantas), bal
sų skaičiavimo (pirm. F. 
Kaunas), nutarimų (pirm.
M. Drunga) spaudos (pirm. 
A. Juodvalkis).

Pranešimai

Apie Lietuvių Fondo 1984 
metų veiklą pranešimus pa
darė taryboj pirm. Stasys 
Baras (jo pranešimą per
skaitė P. Kilius), valdybos 
pirm. Antanas Razma, fi
nansų komisijos pirm. Po
vilas Kilius, pelno skirsty
mo — pirm. Viktoras Nau
džius, palikimų — Kazys 
Ambrozaitis, informacijos 
— Antanas Juodvalkis, va
jų — Marija Remienė.

pirmininkavimą perėmė 
Jonas Valaitis. Apie Lietu
vių Fondo veiklą atskirose

(Nukelta ( 3 psl.)
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Gorbačevas sutinka susitikti su Reaganu, bet dar galvoja, 
kq galėtą prieš tai padaryti. - Žydų emigracijos padidėjimas

amerikiečiai, o sovietai tam 
priešinosi. Pozicijos pakeiti
mas patiktų europiečiams. Ži
noma, amerikiečiai galėtų 
paklausti, jei sovietai pasiūly
tų, kodėl puolamąsias raketas 
susieti su teorišku apsigynimo

Prezidentas Reaganas pa
reiškė VVASHINGTON POST 
korespondentui, ’ kad gavęs 
Gorbačevo atsakymą į savo 
pasiūlymą susitikti. Atsaky
mas buvęs teigiamas, bet dėl 
laiko ir vietos nieko konkre
taus dar nebuvo pasakyta. Ge- svarstymu? Už tat, jei Gorba- 
ra tam proga galėtų būti Gor
bačevo atvykimas į JT visuoti
ną susirinkimą rugsėjo mėn.

Kol kas atrodo, kad Gorba- 
čevui pirmiausia rūpi gerai su susitarimu, kaip eiti prie, 
įsitvirtinti Kremliaus soste ir 
atstatyti drausmę krašto vidu
je. Prie ‘poriadok’ atstatymo 
jis jau buvo prisidėjęs Andro
povui valdant, bet pastarojo 
greita liga, ir vėliau Černen
kos valdymas tą procesą gero
kai sulėtino. Akcija prieš pra
turtėjusius pareigūnus yra po
puliari kiekviename režime, 
Gorbačevo nesudaro išimties, 
nors daug sovietų piliečių į 
Gorbačevo pastangas žiūri 
skeptiškai. Tai esąs jau per 
didelis darbas vienam žmogui. 
O ką jis galėtų padaryti san
tykiuose su užsieniu?

Svarstydamas tokias gali
mybes, londoniškis The Eco- 
nomist nemano, l&d Gorbače- 
vas norėtų padidinti savo įsi
kišimą į centrinę Ameriką. Ji 
yra per toli, kad būtų galima 
įvykius joje tiksliai kontroliuo
ti.

Iš to taško žiūrint, gal grei
čiau galima būtu laukti sovie
tų spaudimo j Pakistaną padi
dėjimo. Iš sovietų pusės buvo 

-duota suprasti, kad - jei JAV 
bandytų karinėm pajėgom 
nuversti sandinistų režimą Ni
karagvoje - jie jaustųsi turį 
laisvesnes rankas santykiuose 
su Pakistanu. Sovietų kariuo
menės vadams Afganistane 
jau seniai niežti nagai subom
barduoti Afganistano pabėgė
lių stovyklas Pakistane. Bet 
toks žygis Vakarų-Rytų santy 
kius dar daugiau pablogintų, 
kuo Gorbačiovas šiuo metu, 
atrodo, nėra suinteresuotas.

Gorbačevas gudriau pasielg. 
tų bandydamas pagerinti san
tykius su Kinija. To pasiekti 
jis galėtų pasiūlydamas suma
žinti abejų šalių kariuomenes, 
sutelktas pasienyje. Iki šiol ki
nai tam minėjo tris kliūtis: 1. 
nesutarimai dėl pačios sienos; 
2. Vietnamo Kombodijos oku
pacija ir 3. Afganistanas. Ne
paisant to, Kinija gal būtų su
interesuota Gorbačevo pasiū
lymu sumažinti kariuomenes 
prie sienos, kas būtų bloga 
naujiena Vakarų Europai. Va
karai tikisi, kad Kinijai reika
linga ūkinė pagalba, kurios Ki
nija gali gauti iš Vakarų, to
dėl - kam Kinijai gąsdinti Va
karus?

Daugiau progos parodyti 
savo politinius sugebėjimus 
duoda Ženevoje vykstančios 
derybos. Čia Gorbačevas ga
lėtų pasiūlyti sumažinti stra
teginius ir į Europą nutaikin- 
tus vid. distancijos ginklus, už 
Reagano atsisakymą nuo apsi
gynimo nuo raketų planų. Iki 
šiol raketų sumažinimą siūlė

čevui tikrai norėtųsi santykių 
pagerinimo, jis savo pasiūly
mą sumažinti raketų skaičių - 
jei toks iš tikro būtų - susietų

praktiško apsigynimo nuo ra
ketų įgyvendinimo, jei jis pa
sirodytų įmanomas. Tai išgel
bėtų sovietus nuo labai dide
lių išlaidų ir kartu pagerintų 
santykius su JAV.

Kaip pasiruošimą tokiai ga
limybei, Washingtonas paskel 
bė jau ketvirtą metinį prane
šimą apie sovietų karinę galy
bę. Pagal tą raportą, sovietai 
turi per 10,000 mokslininkų, 
dirbančių laserio (spindulių) 
pritaikinimui kariniams tiks
lams - aspigynimui nuo sateli
tų ir raketų. Jie taip pat sku
biai ruošia naujas raketas pa
keisti senesnius tipus. Per pe
reitus metus jie padidino savo 
vid. distancijos SS-20 raketų 
skaičių iš 378 iki 414. Jie taip 
pat bando savo naujas strate
gines raketas SS-25 ir SS-24.

Sovietai yra sutelkę savo va
kariniuose rajonuose amunici
jos konvencionaliniams gink
lams 60-90 dienų laikotarpiui, 
kai tuo tarpu amerikiečiai Eu
ropoje laiko tik 30 dienų amu
nicijos atsargą, o jų sąjunginin 
kai teturi tik 5-10 dienų at
sargas. • ••

DER SPIEGEL praneša, 
kad sovietai tyčia nušovė ame- 
ridiečių ryšininką prie sovietų 
kariuomenės mjr. Nicholsoną, 
nes iš 1947 m. susitarimo leisti 
ryšininkams judėti svetimose

zonose vakariečiai turi dau
giau naudos negu sovietai. Jie 
norėtų tą susitarimą atšaukti. 
Tuo tarpu PRAVDA paskelbė 
straipsnį prieš sovietų kariuo
menės Rytų Vokietijoje draus
mės sumažėjimą, kas gali būti 
laikoma netiesioginiu kaltės 
už nušovimą sumetimu pap
rastam eiliniui. Gynybos Sek
retorius Weinbdrgeris pareiš
kė, kad sovietai visų pirma tu
rėtų už tą nušovimą atsiprašy
ti, o antra - sumokėti kompen
saciją nušauto majoro šeimai.•••

Sovietų noro pagerinti san
tykius su JAV ženklu yra lai
komas padidėjęs žydų išleidi
mas. Pereitą mėnesį leista iš
važiuoti 97, o per visus perei
tus metus - 896, kai tuo tarpu 
detentes laikais (1979 m.) jų 
išvažiavo 50,000 . Izraelio ra
dijas pranešė, kad dabar leis
ta 280 žydų šeimų, viso labo 
apie 1,000 žmonių, išvažiuoti 
į Izraelį. Kai kuriems žydams 
Sovietijoje pranešta atnaujinti 
savo prašymus išvažiavimo vi
zoms gauti.

DERYBOS SU 
SOVIETAIS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kad ūkiškai Liublino vaivadi
ja neverta Lietuvos. Moloto-, 
vas i tai atsakė, kad Sovietiją 
nereikalavo tų mainų, jie 
buvo reikalingi Vokietijai, bet 
naujas sprendimas patarnavo 
abejų partijų interesams. Čia 
į pokalbį įsimaišė Ribbentro
pas pastebėdamas, kad Rusija 
tikrai nereikalavo tų mainų 
kaip būtinos sąlygos, tačiau ji 
jų labai norėjo. Hitleris pri
dūrė, kad ūkiškai žiūrint so
vietų pasiūlymas nesudaro tin
kamos kompensacijos.

B.J. Kasias mano, kad tas 
pokalbis turėjo lemiamos reikš

■ Iš kitos pusės

Kaip čia dabar susigaudyti? Nustebus kodėl katalikų 
kongresas Toronte pageidavo Lietuvai ne nepriklausomy
bės, bet tik savarankiškumo, Mykolas Drunga DRAUGE 
aiškino, kad tos sąvokos 'tai dvyniai sinonimai’, atseit, 
tas pats,-nors savo straipsnį vis dėlto užvardino: "Nepri
klausomai kazimierinei Lietuvai — valio!"

Kovo 19 d. Nr. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI dėsto visai ki
taip. Pirmiausia, suprask, reikia pažiūrėti, kas rašo. Girdi: 

”,.. kai kurioje liberalinėje spaudoje pasirodė an- 
tikazimierinių išpuolių, prie kurių prisidėjo ir ko
munistinė spauda ... Ten (manifeste — vm) pa
naudotas žodis savarankiškumas ... Pradėta įtari
nėti, esą kongresas tenkinasi autonomija. Bet tai 
visai nepagrįsta manifesto interpretacija. Sava
rankiškumas yra ryškesnė sąvoka nei įprasta ne
priklausomybė. Juk turime šiais laikais nepriklau
somų valstybių (Lenkija, Vengrija...), bet jos 
nėra savarankiškos ... Be to, angliškam manifesto 
tekste vartojamas terminas ’independent exis- 
tence’, kuris svetimtaučiui nekelia jokių abejonių.” 

Būdamas lietuviu, aš pagalvojau, kad autentiškas 
tekstas turėtų būti'lietuviškas, dabar pasirodo, kad ang
liškas, bet ir tokiu atveju priedas ’existence’ kažkaip su
mažino ’independent’ svorį.

Ne daug aiškiau liko su ta proga pastatyta opera. 
Katalikiškas DARBININKAS ją pavadino ’barškalyne’, 
o geriausias atsiliepimas (A. Lėto) pasirodė liberalų 
AKIRAČIUOSE. Kongreso pirmininkas Dr. Jonas Sun- 
gaila T. ž. 4 Nr. duoda geresnį už pasaulėžiūrinį operos 
vertinimo kriterijų:

"Tiems,'kurie domisi muzikos, ypač operos, 
istorija yra žinoma, kiek daug garsiųjų operų, ku
rios šiandien vyrauja didžiųjų pasaulio teatrų sce
nose, pradžioje žiūrovų buvo atmestos ir tik po 
nemažų pakeitimų librete ir muzikoje, po ilgesnės 
pertraukos vėl grįžo į sceną ir su dideliu entuziaz
mu žiūrovų buvo priimtos.”

Kitaip sakant, operos nepasisekimas iš tikro yra jos 
būsimo pasisekimo ženklas. Atrodo, kad viską reikia su
prasti atvirkščiai. (vm)

mės Hitlerio apsisprendimui 
pulti Sovietiją. Gruodžio 18 
d. jis jsakė tam ruoštis. Atly
ginimas už Suvalkijos kampą 
nuo to laiko jau nebebuvo la
bai aktualus, bet vokiečiai vis 
tiek dar bandė galimai dau
giau išsiderėti.

Gruodžio 29 d. Ribbentro
pas telegrafavo Schulenbur- 
gui, kad sovietų pasiūlyta su
ma yra permažai, nes iš tikro 
tas Suvalkijos ruožas yra ver
tas, Lietuvos kainomis skai
čiuojant, 13 milijonų dolerių. 
Tiek Vokietijai užtektų, jei už 
tą sumą būtų pristatyta žalia-

Neseniai Montrealio Neringos tuntas persiorganizavo ir užsiangažavo rimtai skautiškai 
veiklai. Kovo 31 d. su broliais skautais surengė sėkmingą Kaziuko mugę, ta proga pasikviesda- 
mos ir Vyr. Skautininkę S. Gedgaudienę, kuri išvakarėse susitiko su Neringos tunto vadovė
mis, o sekmadienio vakare su vyr. sesėmis ir broliais. Nuotraukoje Vyr. skautininke S. Ged
gaudienė tarp tunto vadovių. Prieky skautininkių draugovės pirm. Ina Kličienė ir Neringos 
tunto tuntininkė Asta Staskevičienė.

Apie toki pasiūlymą sužino
jęs Molotovas šoko aiškinti, 
kad tai per daug, ypač turint 
galvoje jog tame ruože gyvena 
tik 7.3% vokiečių, o už visą 
Pabaltijo vokiečių turtą, jiems 
repatrijuojant į Vokietiją, jau 
pažadėta sumokėti 200 mili
jonai aukso markių. Jis kelis 
kart pakartojo Schulenbur- 
gui, kad Lietuvos teritorijos 
atidavimas Sovietijai sudarė 
politinę problemą, kurios ne
galima įvertinti pinigais. Į ką 
Schulenburgas atsikirto, kad 
patys sovietai tą politinę prob
lemą pasiūlė išspręsti ūkiškai.

Po ilgesnių derybų 1941 m. 
sausio 2 d. Molotovas sutiko 
pasiūlytą sumą padvigubinti. 
Ribbentropas pareikalavo ją 
sumokėti nerūdijančiais meta
lais, o jei sovietai to negalėtų, 
tai pusė galėtų būti atlyginta 
auksu. Ribbentropui rūpėjo 
kiek galima daugiau gauti iš 
sovietų kaip galima greičiau, 
t.y. prieš prasidedant karui. 
Sausio 7 d. Molotovas sutiko 
kompensuoti auksu, atskai- 
tant tą sumą iš vokiečių mokė
jimų už sovietų žaliavų prista
tymus, bet vienas aštuntadalis 
bendros sumos būtų sovietų 
atlygintas nerūdijančiais me
talais per tris mėnesius. Taip 
ir buvo formaliai užfiksuota 
sausio 10 d. susitarime. Tą 
pačią dieną buvo pasirašyta ir 
kiti susitarimai, iškaitant ir 
apie 40,000 Lietuvos vokiečių 
repatrijaciją i Vokietiją.

Per 44 metus nuo tų derybų 
daug kas pasikeitė, tačiau So- 
vietiją valdo vis tas pats rėži
mas su tokia pat kieta derybų 
praktika. Tai verta atsiminti, 
skaitant apie dabar vykstan
čias derybas.
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Mieli lietuviškos 
spaudos bičiuliai!

šiemet tautinės minties laikraštis Dirva mini 70 me
tu sukaktį, šiai sukakčiai atžymėti Vilties draugijos 
(Dirvos leidėjo) ir Amerikos lietuvių tautinės sąjungos 
valdybų sutarimu yra sudarytas plačios apimties komi
tetas, pirmininkaujamas dr. Leono Kriaučeliūno, ALT 
S-gos pirmininko.

Kiekvieno laikraščio, neišskiriant ir amerikoniško, 
paruošimas, spausdinimas ir išplatinimas darosi kas kart 
sunkesns dėl įvairiopų priežasčių.

1. Pasensta ir susidėvi rinkimo bei spausdinimo prie
monės. Susidėvėjusių mašinų dalių neįmanoma gauti, nes 
senesniems modeliams nebegaminama. Tokioj padėty da
bar randasi Dirva, atseit, reikia pakeisti rinkimo mašinas.

2. Dirva turi tik vieną redaktorių. Norint, kad laik
raštis nustatytu laiku išeitų, jo redaktoriui nevalia nei 
sirgti, nei atostogauti, nei kelioms dienoms pasitraukti 
nuo redakcijos stalo . . . Reikėtų redaktoriaus pavaduo
tojo, kuris pralėtų laikinai, o reikalui ištikus ir pastoviai 
redaguoti mūsų Dirvą. Bet tokiu atveju susiduriama su 
išlaidomis, kurių prenumeratos pajamos nepadengia.

3. Jautrus Dirvos pastovių prenumeratorių klausi
mas. Komitetas skaito savo vienu iš uždavinių padidinti 
prenumeratorių skaičių. Į talką surasti naujus prenume
ratorius kviečiamas įsijungti kiekvienas Dirvos skai
tytojas ir geros valios lietuvis.

Trumpai, šiems ir kitiems reikalams įgyvendinti 
Dirvai reikalingos lėšos, kurių telkimo vajų Dirvos 70 
metų sukakčiai paminėti komitetas sėkmingai yra pra
dėjęs.

1. Surengtas solistės Reginos žymantaitės-Peters 
koncertas, 1985 m. vasario 24 d. Jaunimo centre, Chica
goje buvo sėkmingas ir pelningas, nes solistė atsisakė 
Dirvos naudai honoraro, o jos vyras Christopher Peters 
padengė visas kelionės, viešbučio ir akompaniatoriaus iš
laidas. Minimu koncertu pradėtas Dirvos 70 metų su
kakties minėjimas.

2. Vajaus atidarymo vakarienė įvyko š. m. kovo 16 
d. Chicagos lietuvių tautiniuose namuose. Vakarienė su
traukė pilnutėlę salę gražios publikos, suprantančios spau
dos padėtį ir savo dalyvavimu, o kai kurie ir įnašais, 
parėmė Dirvą. Aktorius Vitalis Žukauskas darniai atlikta 
humoristinės valandėlės programa sudarė visiems klau
sytojams malonią atgaivą, o jam priklausantį honorarą 
nukreipė Dirvai.

3. Komitetas yra išsiuntinėjęs spaudos bičiuliams 
laiškus, prašančius paremti Dirvos leidimą. Laiškai jau 
grįžta su aukomis arba su pareiškimais įstoti j Vilties 
draugijos narius. Laukiama ir kitų atsiliepiant.

4. Sukauptas Dirvos minėjimo metų derlius bus su
sumuotas ir visuomenei pagarsintas vajaus pabaigos po
kylyje, š. m. spalio 13 d. Chicagoje. Tuo pačiu metu bus 
įvykdytas dar vienas dovanų paskirstymas bei išskirti 
laimingieji rėmėjai, aukotojai.

5. Naujų Dirvos prenumeratorių telkimas. Tą leng
vai gali atlikti kiekvienas, surasdamas savo aplinkumoje 
bent vieną asmenį, norintį prenumeruoti Dirvą. Pirmoje 
eilėje tokių naujų prenumeratorių ieškoti savo šeimoje 
ir kaimynystėje. Reikėtų naujų prenumeratorių ieškoti 
jaunesniųjų lietuvių tarpe. Paraginkime atskirai gyve
nančius vaikus užsisakyti Dirvą ir užimti tėvų vietą. Dir
vos metinė prenumerata tik 17 dolerių!

6. Dirvos prenumeratorių įvairiomis progomis laik
raščiui prie prenumeratos skiriamos papildomos sumos 
yra labai vertinamos ir lengvina leidimo naštą. Komitetas

Lietuvių Fonde
(Atkelta iš 1 psl.) 

vietovėse, pranešimus pa
darė: Hot Springs įgal. A. 
Makaras, Grand Rapids — 
V. Kamantas, Clevelando
M. Lenkauskienė ir Detroi
to — V. Kutkus. Kontrolės 
komisijos aktą perskaitė 
pirm. Vaclovas Kleiza (kiti 
nariai — Adolfas Markelis 
ir Juozas Rimkevičius).

Diskusijos
Išklausius pranešimus, 

pirmininkaujantis atidarė 
diskusijas. Didžiausį dėme
sį sulaukė pelno paskirsty
mas. Pelno skirstymo komi
sija, kalbėjusių nuomone, 
kai kuriuos reikalus nepa
kankamai parėmė. Kai ku
rie pasisakymai, neturį tie
sioginio ryšio su pelno pa
skirstymo, buvo nukelti į 
klausimų ir sumanymų eilę. 
Vienas iš pareiškimų buvo 
padarytas Z. Juškevičienės, 
siūlant nutraukti L. Fondo 
paramą lituanistinei kated
rai, nes katedra veikia Sla
vistikos departamente - fa
kultete. Į tai platų paaiški
nimą davė prof. dr. Bronius 
Vaškelis, lituanistikos ka

tedros vedėjas. Mes vieni 
nesam pajėgūs turėti visą 
departamentą, todėl tenka 
glaustis prie jau veikiančių 
ir mus priimančių. Illinois 
universitete veikiantis sla
vų vardo departamentas, 
vadovaujamas serbų profe
sorių, yra lietuviams palan
kus ir net sutiko pakeisti 
pavadinimą į slavistikos ir 
baltistikos fakultetą. Gali
me tik džiaugtis, kad mūsų 
maža grupė sugebėjome 
įsteigti aukštojo mokslo 
įstaigą ir turime lituanisti
kos studijų centrą.

Ta pačia proga leiskite ir 
man pateikti pluoštą prisi- 
siminimų iš lituanistikos 
katedros steigimo. Litua
nistikos katedros steigimo 
idėja gimė PLB seime, įvy
kusiame 1978 m. Toronte, 
priėmus tuo reikalu nutari
mą. PLB valdyba, kurioje 
ir man teko dalyvauti, per 
spec. pakviestą L. Raslavi- 
čių, rinko katedrai vietą, 
studijavo sąlygas ir finan
sines galimybes. Buvo susi
rišta su 5-6 universitetais, 
bet geriausias sąlygas pa
siūlė Illinois universitetas 
Chicagoje. Pasirinkimą lė

prašo ir toliau šio gražaus pomėgio nepamiršti.
Komitetas čia ryškinamą savo uždavinį visose sri

tyse galės sėkmingai įvykdyti, jei bus lietuvių visuome
nės ir paskirų lietuvių remiamas bei talkinamas, šia pras
me šviesus žiburys švyti Toronte, Kanadoje. Ten savo 
iniciatyva susidaręs Dirvos rėmėjų ratelis išėjo į darbą 
ir rado didelį visuomenės pritarimą, tiek aukomis, tiek 
naujomis prenumeratomis. Visi sutinkame, kad Ameri
kos lietuviai yra pajėgūs įvykdyti didelius projektus, 
tad ir Dirvai sutelkti bent po 1000 dol. už kiekvienus jos 
eitus metus viso — 70,000 dol., nebūtų perdaug. Jei vil- 
tininkai dar 1907 m. pajėgė sutelkti 117 šimtininkų ir 
leisti aukšto lygio žurnalą, tai ir mums sutelkti 70,000 
dol. kapitalą neturėtų būti sunku. Visas aukas siųsti ko
miteto iždininkės adresu: Ona Daškevičienė, 7254 South 
Troy Street, Chicago, III. 60629.

DIRVOS 70 METŲ SUKAKČIAI 
PAMINĖTI KOMITETAS

Pirm. Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
13400 Parker Road 
Lockport, III. 60441 

Vicepirm. inž. Jonas Jurkūnas, 
Sekr. Verutė Lenkevičienė,

Ižd. Onutė Daškevičienė, 
7254 So. Troy St. 
Chicago, III. 60629

KOMITETO NARIAI: Petras Buchas, Dr. Danielius 
Degėsys, Salomėja Endrijonienė, Jurgis Janušaitis, An
tanas Juodvalkis, Jolanda Kerelienė, Aleksas Laikūnas, 
Matilda Marcinkienė, Karolis Milkovaitis, Rasa Plioplytė, 
inž. Kazimieras Pocius. Mečys Valiukėnas.

čekius, išrašytus Dirvos ar Vilties vardu, prašome 
siųsti komiteto ižd. O. Daškevičienei, 7254 So. Troy St., 
Chicago, III. 60629.

DIRVAI auka Dirvai 70 metų proga $.............................

VILTIS prašau įrašyti į Vilties Draugijos 
narius ar padidinti turimą įnašą $..... -.............

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

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

mė ne tik lengviausios fi
nansinės sąlygos (600,000 
dol., kai kiti universitetai 
norėjo visą milijoną), bet ir 
tirščiausiai lietuviais apgy
vendinta apylinkė bei jau 
veikiantieji I i t uanistikos 
kursai. Katedros steigimo 
klausimu spaudoje keletą 
metų buvo plačiai rašoma ir 
diskutuojama. Mat ir stei
gėjų tarpe nebuvo vienos 
nuomonės, nei didelio prita
rimo ir tik balsų dauguma 
nusprendus katedros steigi
mą ir išrinkus vietą, teko 
visiems jungtis prie dau
gumos nutarimo ir vykdyti 
įsipareigojimus. Steigėjai 
gerai žinojo, kad sutelkti 
tokią stambią sumą, nors ir 
per penkerius metus, nebus 
lengva. Tą ir šiandien ma
tome, nors jau įmokėta pu
sė sutartimi numatytos su
mos (300,000 dol.) ir litua
nistikos studijos jau veikia, 
bet tolimesnis lėšų telkimas 
sudaro didelį rūpestį. Bet 
tai jau kitas klausimas.

Mane nemaloniai nuteikė 
prof. Br. Vaškelio pasaky
mas, kad departamento pa
vadinimas pakeičiamas į 
slavų-baltų departamentą, o 
ne į slavų-lietuvių, kaip 
pradžioje buvo žadėta. Ge
rai prisimenu, kai 1983 m. 
lapkričio mėn. įteikiant pir
mąją mokėjimų ratą — 
200,000 dol., slavų departa
mento vedėja savo žodyje 
pažadėjo pavadinimą pa
keisti prie slavų pridedant 
ir lietuvių žodį, o dabar li
ko jau slavų baltų. Kodėl? 
Juk lietuvių pinigais įsteig
ta institucija turėtų tuo 
vardu ir vadintis. Pasiteisi
nimas, kad ir latviai gali 
įsteigti savo katedrą, ma
žiausiai yra įtikinantis. 
Renkant katedrai vietą, Ka
lifornijos universitetas iš 
karto nesutiko duoti lietu
vių vardą ir pasiūlė baltų 
vardą. Tada su tokiu pasiū
lymu PLB valdyba nesuti
ko ir pasitarimai buvo nu
traukti. Kodėl dabar ir Chi
cagos universitete lietuvių 
vardas išbraukiamas, nors 
sutartis pasirašyta ir pini
gai įnešami lietuvių.

Mano manymu, tai yra 
labai rimtas pakeitimas ir 
turėtų būti atitaisytas. 
Skaitytojus atsiprašau, kad 
į L. F. suvažiavimo eigą, 
įterpiau savo nuomonę, ne
pasakytą suvažiavimo me
tu, nes nenorėjau uždelsti 
laiką, o ir šis klausimas ne
priklauso Lietuvių Fondo 
veiklai, geriau tinka Lietu
vių Bendruomenei ar spau
doje iškelti.

(Bus daugiau)

O.D.-I.D. OPERATOR
"WOULD YOU LIKĘ TO LIVE IN 
FLORIDA?” — We need experienced 
O. D./l. D. Grinder for first class tool 
shop. 55 hour. Modern equipment. 
Fort Lnuderdale area. Contact: CON
TROL MACHINING. Call collect, 

305-421-8100.

VANTED AT ONCE EXPER1ENCED 
BL0W MOLD MAKERS 

Capable of complete manufacturing 
of blow molds. Salary open. Good 
benefits. Los Angeles area. Will help 
with relocation. Send Resume to 
M.B.K. 1NDUSTRIES. 7631 Airbama
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Lietuvių tautinė sąmonė išeivijoje
ALT S-ga pernai buvo paskelbusi jaunimui rašinių 

konkursų 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.

Kai naujoji lietuvių išei
vių banga atvyko į JAV po 
II-jo Pasaulinio karo, senie
ji lietuviai ateiviai tarytum 
pasitraukė iš aktyvios veik
los ir užleido vietą naujie
siems ateiviams. Jie buvo 
pasenę ir pavargę. Jų jau
noji karta taip pat gerokai 
buvo nutautusi. Jiems ne
buvo labai svarbūs lietuviš
ki reikalai. Senieji ateiviai 
stengėsi padėti įsikurti sa
vo giminėms, kuriuos dau
gumas atsikvietė iš pabėgė
lių stovyklų Vokietijoje. Tą 
darbą atlikę, jie jautėsi, kad 
turi teisę pailsėti ir kad jų 
vietą lietuviškoje veikloje 
ir tėvynės laisvinimo dar
buose dabar užims naujieji 
ateiviai, kurie buvo mokyti.

Taigi mes iš senųjų atei
vių paveldėjome šį didelį ir 
svarbų tautinį tikslą. Mes, 
kaip ir jie anksčiau, turi
me dirbti, kad Lietuva at
gautų savo laisvę.

Kaip šių dienų politika 
stovi, yra mažai vilčių, kad 
Lietuva artimoje ateityje 
atgaus n e p riklausomybę. 
Iki to brangaus laiko gali 
užtrukti dar daug metų. Se
noji, arba vyresnioji išeivių 
karta bus pavargusi (arba 
jau net išmirusi), todėl yra 
labai svarbu, kad jaunimas 
— naujoji mūsų karta iš
liktų lietuviška ir tęstų dar
bą.

Jaunimas turi suprasti, 
kad belaukiant Lietuvos ne
priklausomybės, i š e įvijos 
lietuviai gali atlikti ir at
lieka daug labai vertingų ir 
svarbių uždavinių, kuriuos 
negali atlikti mūsų broliai, 
likę okupuotame krašte. Jie 
yra uždaryti už geležinės 
uždangos, kuri neprarūdijo 
net per 40 metų ir nepralei
džia iš ten mūsų pavergtų 
brolių pagalbos šauksmo, 
čia mes esame laisvi ir nie
kas nedraudžia skelbti pa
sauliui apie mūsų tautai 
daromas skriaudas.

čia trumpai suminėsiu 
tuos didžiulius ir svarbius 
darbus, kuriuos atlieka iš
eivijos lietuviai (tie, kurie 
supranta savo tikrąją išei
vijos gyvenimo paskirtį ir 
tikslus). Didžiausias toks 
darbas, turįs nepaprastos 
reikšmės ne tik mums šian
dien, bet ir visiems Lietu
vos ateities laikams yra 
"Lietuvių enciklopedijos” 
leidimas. Iki šiol yra išleis
ta 36 tomai, o šiais metais 
turi išeiti 37-tas papildomas 
tomas. Tai yra milžiniškas 
darbas, gyvenant net ir sa
vame krašte. Gyvenant toli 
nuo savo tėvynės,-leisti en
ciklopediją yra labai sunku, 
nes medžiagos surinkimas 
reikalauja daug darbo ir 
daug žmonių, kurie tą dar

bą dirba. Okupuotoje Lie
tuvoje per visus tuos oku
pacijos metus tebuvo išleis
ta "Mažoji tarybinė enciklo
pedija", kuri yra daug pras
tesnė ir siauresnė, už tą, 
leidžiamą Amerikoje. Be to, 
Lietuvoje okupantai nelei
džia pasakyti teisybės. Jie 
iškraipo Lietuvos istoriją, 
nepriklausomybės gyveni
mo laikotarpį, jie iškelia tik 
tuos dalykus, kurie tarnau
ja komunistinei propagan
dai. Tikroji, teisinga me
džiaga žūtų, nes žmonės, 
kurie ją gali pateikti iš
miršta, jeigu "Lietuvių en
ciklopedijos" leidėjai (vyr. 
leidėjas J. Kapočius) nebū
tų pasirūpinę tą medžiagą 
surinkti ir išleisti.

Kitas panašus didžiulis ir 
vertingas darbas yra "Lie
tuvos bažnyčių” serija 
(red. Bronius Kviklys). 
Iki šiol jau išleistas 4 sto
ros knygos. Viena knyga 
skirta vienai Lietuvos vys
kupijai. čia sudėta medžia
ga nebūtų galima spausdin
ti okupuotoje Lietuvoje, 
kur persekiojama religija ir 
viskas, kas su religija su
rišta, iškraipoma arba iš
juokiama. "Lietuvos bažny
čių” tomuose aprašomos vi
sos vyskupijos ir visos pa
rapijos, buvusios ir esamos 
Lietuvoje. Tai labai svarbi 
dokumentinė medžiaga, ku
rią išeivija paliks nepri
klausomai Lietuvai.

Išeivijoje yra leidžiami 
leidiniai ir anglų kalba, ku
riuose parodomi žmogaus 
teisių pažeidimai, rusų vyk
domi okupuotoje Lietuvoje. 
Nuo 1971 m. yra leidžiamos 
"The Violations of Human 
Rigths in Soviet Occupied 
Lithuania” (red. Tomas Re
meikis) knygų serijos, ku
riose anglų kalba pateikia
mi dokumentai ir suregis
truoti atvejai, kaip rusai 
pažeidžia savo pačių pasi
rašytų sutarčių pasižadėji
mus. Tie dokumentai yra 
labai svarbūs ir kuomet 
nors bus panaudoti specia
liuose teismuose, kuriuose 
bus teisiami didieji nusikal
tėliai — komunistai, kaip po 
II Pasaulinio karo buvo tei
siami naciai. Kol tai įvyks, 
tie dokumentai yra pasiun
čiami įvairioms JAV ir ki
tų tautų įstaigoms, univer
sitetams, institucijoms, kad 
žmonės galėtų pažinti tik
rąjį komunizmo veidą. ”Vio- 
lations”... knygos daugiau
sia liečia politines žmonių 
teises Lietuvoje. Yra dar 
leidžiama kitų knygų serija 
"Lietuvos bažnyčių kroni
ka”. šis leidinys kalba apie 
religinių žmogaus teisių 
laužymus.

"Kronika" yra leidžiama

Paulius G. Bindokas

nuo 1973 metų. Iki šiol iš
leista 7 tomai. Kronika taip 
pat leidžiama anglų, ispanų 
ir prancūzų kalbomis. Jos 
vyriausias red. yra kun. K. 
Kuzminskas. Neseniai iš
ėjo ”LKB” kronikos septin
tasis tomas lietuvių kalba. 
Iš viso išleista 53,000 kny
gų egzempliorių.

Knygos yra siunčiamos 
visų tautų diplomatams, vy
riausybėms institucijoms, 
mokykloms, universitetams, 
vienuolynams, vyskupams 
ir kitokiems svarbiems 
žmonėms, kuriems reikia 
žinoti, kas darosi rusų oku
puotose kraštuose, kaip per
sekiojamas tikėjimas ir ti
kėjimo praktikavimas.

šių leidinių dėka pasaulis 
pamažu sužino, kad lietu
viai yra drąsūs ir kovoja už 
savo teises su dideliu ir 
galingu priešu.

Lietuvių Bendruomenė iš
eivijoje perspausdina ir pa
skleidžia okupuotoje Lietu
voje leidžiamus slaptus po
grindžio leidinius, kad kuo 
daugiau žmonių sužinotų 
apie skriaudas lietuviams 
ir jų narsumą. Pogrindžio 
spaudos okupuotoje Lietu
voje išeina daug. Vieni žur
nalai ir laikraščiai eina il
giau, kiti trumpiau. Rusai 
jų labai bijo ir stengiasi su
naikinti ne tik spaudą, bet 
ir žmones, kurie prie tos 
spaudos dirba. Ta pogrin
džio spauda yra perrašoma 
rašomomis mašinėlėmis. Jos 
tiražas yra labai nedidelis. 
Kai mikrofilmai įvežami į 
Vakarus, tai Lietuvių Ben
druomenė pasistengia juos 
spaustuvėse išspausdinti di
desniais tiražais. Kai kurie 
tie leidiniai paskui vėl slap
tai įvežami į Lietuvą. Ten 
lietuviams labai malonu ži
noti, kad jų pastangos ir 
kova plačiau sužinoma ir 
įvertinama.

Taigi, šie spausdiniai, lei
džiami išeivijoje, atlieka 
labai svarbią rolę lietuvių 
moralei sustiprinti okupuo
toje Lietuvoje, informuoti 
svetimų kraštų valdžias ir 
visuomenę apie Lietuvos 
gyventojų skriaudas ir pa
likti vertingą informacinę 
medžiagą ateities kartoms, 
kurios, bolševikų per dau
gelį metų auklėjamos, neži
nos apie tikrąją Lietuvos 
valstybės istoriją ir kultū
rą. Rusai okupantai sten
giasi sunaikinti ir iškraipy
ti žinias apie Lietuvos pra
eitį, ypač apie senovės ka
rus su Rusija ir apie Nepri
klausomybės laikus.

Ne tik svarbu gelbėti se
novės žinias, bet svarbu pa
dėti Lietuvai šiandien. Iš
eivija tai atlieka, kai ruošia 
demonstracijas prieš rusų 
neteisybes ir parodo pasau
liui okupantų daromas 
skriaudas. Pv., kai Simas 
Kudirka mėgino pabėgti iš 
rusų laivo, jei Amerikos 

lietuviai nebūtų sukėlę to
kio "didelio vėjo”, rusai jo 
nebūtų išleidę į laisvę. Kai 
Romas Kalanta susidegino, 
jeigu išeivijos lietuviai ne
būtų išgarsinę to atsitiki
mo, pasauliui, tas jo didy
sis pasiaukojimas nebūtų 
turėjęs tokios didelės reikš
mės..

šiais laikais išeivijos pa
skirtis Amerikoje yra tary
tum ryšininko — paskleisti 
pasauliui žinias, gaunamas 
iš pavergtos Lietuvos.

Komunistai yra geri pro- 
paganidninkai. šiuo metu 
jie mėgina vartoti savo pro
pagandą paveikti Amerikos 
vyriausybei, šiandienis OSI 
/KGB draugiškumas, kuris 
"gaudo nacius", iš tikrųjų 
yra tik organizuotos rusų 
pastangos sugrąžinti baltus 
atgal į Sovietų Sąjungą, 
kad juos galėtų sukišti j 
kalėjimus arba nužudyti. 
Išeiviai, ypač jaunimas, tu
ri budėti ir kovoti prieš šią 
neteisybę.

Amerikiečiai yra labai 
naivūs ir mano, kad jie gali 
draugauti su rusais, kaip 
lygus su lygiu. Tai neteisy
bė! Jei Amerika ir Rusija 
pasirašytų sutartį, kad šios 
dvi valstybės sunaikins vi
sus atominius ginklus, aš 
tikrai manau, kad rusai pa
siliktų pakankamai ginklų 
susprogdinti visus Vakarus. 
Rusai jokių sutarčių nie
kuomet nėra laikęsi, o jas 
pasirašo tik todėl, kad at
randa naivių žmonių, kurie 
jais tiki. Tačiau tai netie
sa ! Rusai pasirašė vieną su
tartį, kurios ir iki šiol lai
kosi: tai sutartis 1939 m. 
Stalino pasirašyta su Hit
leriu, kurioje jiedu pasida
lino Pabaltijo valstybes. 
Rusams teko Lietuva. Nors 
ši slapta sutartis jau šian
dien žinoma visam pasau
liui, rusai nenori jos "su
laužyti” ir grąžinti Lietuvai 
laisvę. Kad jokios kitos su
tartys rusams nėra svar
bios, matome iš pirmųjų 
SALT susitarimų, kuriuos 
jie seniai sulaužė. Jie šian
dien viešai laužo ir Helsin
kio pavergtųjų tautų teisių 
susitarimus.

★
Iš šių kelių mano min

čių jau yra aišku,, kad lie
tuvių išeivijos tautinė są
monė yra labai svarbi. Ji 
turi išlikti ir stiprėti, nes 
mūsų laukia dideli darbai 
tėvynei Lietuvai. Ypač 
svarbu, kad išeivijos lietu
vių jaunimas liktų nenutau- 
tęs. Kai Lietuva mėgins 
ateityje atsistatyti, jų pa
galba bus labai svarbi, šian
dien mūsų jaunimui atrodo, 
kad visi tie dalykai nėra 
labai svarbūs, nes Lietuva 
galutinai paskendusi Sovie
tų naguose. Jaunimas ne
mėgsta giliau pagalvoti apie 
savo paskirtį čia, išeivijoje. 
Tėvai ir mokytojai vis ka
la, kad reikia išlaikyti lie- 
tyvybę, o jaunimas auto
matiškai priešinasi. Jeigu 
jam tikrai rimtai kas iš
dėstytų visas išeivijos lie

tuvio pareigas ir tikslus, 
jaunimas kitaip tada gal
votų. Yra ir dabar daug 
lietuvių jaunimo, kuris dir
ba dėl Lietuvos, bet reikia 
dar daug daugiau. Kartais 
jaunimas padaro ką nors 
neprotingo arba nepadaro 
tai, ką reikia padaryti, tik 
dėl to, kad nepagalvoja, ne
supranta. Kai jaunimas su
bręs ir supras, kokia tikrai 
lietuvio užsienyje paskir
tis, tai jiems tie uždaviniai 
bus taip pat svarbūs.

Kaip jaunimas gali išlik
ti lietuviškas?

Organizacijos čia yra 
svarbios. Svarbu tautinių 
šokių grupės, stovyklos, 
kursai ir kitokie renginiai 
jaunimui. Bet lietuvybės iš
laikymas daugiausia guli 
ant tėvų pečių. Jeigu savo 
namuose jaunimas nemato 
tėvus kalbant lietuviškai, 
skaitant lietuvišką spaudą, 
einant į renginius ir rūpi
nantis lietuvybės reikalais, 
tai ką padės pašaliniai da
lykai?

Svarbiausia, jaunimas 
turi būti įjungiamas į kon
krečius darbus, o ne tik žo
džiais raginamas.. Kai jau
nimas ruošia kongresus, 
dalyvauja tautinių šokių ir 
dainų šventėse, kai suruo
šia demonstracijas ar budė
jimus, tuomet jie pasijun
ta lietuviais. Jaunimui bū
tų svarbus dialogas su su
augusiais šiais klausimais. 
Ne toks, kur suaugę tik mo
ko ir priekaištauja, o jauni 
turi klausytis ir linkčioti 
galvomis pritardami. Bet 
toks, kada kalba vienas 
protingas žmogus (arba 
grupė) į kitą kaip lygus su 
lygiu. Kai jaunimas su
pras, ką reiškia tautinė są
monė išeivijoje, kodėl ji 
svarbi ir reikalinga, tai pa
matys, kad ta lietuvybė yra 
geras reiškinys ir verta dė
mesio.

Dar kartą pabrėžiu, kad, 
jei norime išlaisvinti Lie
tuvą nuo komunizmo ir už
tikrinti jai laisvę, turime 
išlaikyti savo jaunimą lie
tuvišką.

Rusams yra svarbu, kad 
išeivijoje lietuvybė išnyk
tų. Jie bijo mūsų įtakos 
Amerikos ir kitų laisvojo 
pasaulio tautų vyriausy
bėms. Jeigu nebijotų, tai 
kam jie sugalvotų visą tą 
OSI KGB draugystės ko
mediją ir panašius reiški
nius, kurie skaldo ir naiki
na išeivių bendruomenes? 
Mūsų paskirtis daugiau 
kreipti dėmesio į jaunimą 
ir visomis pastangomis iš
laikyti jo tautinę sąmonę 
išeivijoje, kad neatsitiktų, 
ką prieš daugelį metų Kruš- 
čiovas pranašavo:

— Mes jus papjausime, 
sunaikindami jaunimo do
rybes ...

WANTED EXPER1ENCED 
PRINTING PRESS OPERATORS 

for all shifts.
Looking for individual who can oper
ete large flc small presses. Folder & 
cutter exp. also helpful. Mušt be 
willing to work hard. Steady work 
for qualified help. Apply in person 
please.

TRIWAY NETWORK INC.
301 N. FRIO

SAN ANTONIO, TEXAS 78207
(15-17)
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BROLIŠKAM DIAGOLUI PALENGVINTI

Kadangi jau 40 metų 
esame nelemto likimo at
skirti brolis nuo brolio ir 
liežuvis nuo liežuvio, tad 
nenuostabu, kad, retkar
čiais Lietuvoje ar išeivijoje 
susitikę, net įr lietuviškai 
kalbėdami, jau vienas kito 
nebesuprantame ir dar la
biau susipykstame. Mat tė
vynėje lietuvių kalba per 
tą laiką labai pažengė, ir 
kartais tais pačiais žodžiais 
reiškiamos visai naujos są
vokos, o išeivijoje ji liko 
tokia pat archaiška, kaip ir 

buvusi. Dėl to, naudoda
miesi tarybiniu "Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynu’’, ki
ta literatūra ir gyvąja liau
dies kalba, čia norime at
kreipti dėmesį bent į tuos 
dažniau vartojamus žodžius 
ir posakius, kuriems jau 
yra įdiegtas naujas turinys.

Pavyzdžiui, kai kalbame 
apie demokratiją, tai reikia 
turėti galvoje ne amerikie
tiškąją, nes tikroji demo
kratija, anot žodyno, dabar 
yra tik — "tarybinės vals
tybės valdymosi forma, 
aukščiausias demokratijos 
tipas”.

O antidemokratija — 
"Amerikos r e a k cinierių 
veiksmai.”

Be to, tarybinė demokra
tija kartu gali būti ir pro
letariato diktatūra, kuri 
taip pat yra įgyvendinta 
Sovietų Sąjungoje ir, to pa
ties žodyno teigimu, tai — 
"niekuo nepagrįsta, jokių 
įstatymų nevaržoma val
džia, besiremianti viešpa
taujančios klasės jėga.”

Lietuvos laisvė, irgi to 
žodyno definicija, yra — 
”LTSR konstitucijos straip
snis, kuriame pasakyta, kad 
LTSR piliečiui garantuoja
ma a) žodžio laisvė, b) 
spaudos laisvė, c) susirin
kimų ir mitingų laisvė, d) 
gatvės eitynių ir demons
tracijų laisvė.” Taigi dėl to 
nereikia nė ginčytis, nes 
daugiau ir platesnių laisvių 
nei buržuaziniai nacionalis
tai nežada Lietuvai suteikti.

Na o geresniam suprati
mui ir susipratimui verta 
atkreipti dėmesį ir į kas
dieninius gyvojoje kalboje 
liaudies vartojamus žodžius 
ir posakius, kurie taip pat 
yra įsiurbę naujas sąvokas, 
nors jų ir nėra surašytų 
leksikonuose. Pavyzdžiui:

Atlaidumas — "tarybi
nis teisingumas po mirties 
reabilituotiems.”

Badmirys — "buvęs Ne
priklausomos Lietuvos žmo
gus, priešingybė visada so
čiam tarybiniam piliečiui.”

Depresija — psichinė bū
sena, kai esi be karsto pri
slėgtas storo žemės sluoks
nio.

Epocha — laikas ne nuo 
Kristaus gimimo, bet nuo 
Stalino mirties, skaičiuoja
mas pirmyn ir atgal. Tai gi
liai įsisąmoninkite, nes išei
vijoje epochos skaičiuoja^ 
mos nuo pirmojo bolševik
mečio, vokiečių nacių oku
pacijos, antrojo bolševik
mečio ir Amerikos atradi
mo 1949-50 metais.

Išdavikas — ok. Lietuvo
je yra tas, kuris išduoda 
leidimus išvykti į Ameriką, 
o išeivijoje — kuris iš čia 
nuvyksta į Kazlų Rūdos gi
rią pasirinkti baravykų.

Kalbėti — tai meluoti, o 
kuždėti — sakyti teisybę.

"Akiračių" Buldogo tėvas, po karo likęs Lietuvoje, ir jo anūkas 
gimęs ir užaugęs jau Amerikoje.

Tą pat reiškia čia ir tenai.
Nugara — užpakalinė kū

no dalis, už kurios vis kas 
nors stovi ir klausosi, ką 
tu sakai.

Pakeltinė — priešakinė 
marškinių dalis, kuri seniau 
vadinosi sterble, šiais mora
linio nuosmukio laikais ji 
lygiai kilnojama Lietuvoje 
ir Amerikoje.

Smilkytuvas — seniau 
juo buvo vadinamas apeigi
nis įrangis grabui apkve- 
pinti, o dabar — asmuo, 
šlovinantis gyvus ir miru
sius aukštus valdžios parei
gūnus. Tarp kitko, išeivi
joje yra dar ir savismilkių.

žandas — kūno vieta, ku
ri pakelia daugiau smūgių 
negu sėdynė.

Vaduotojas — tarybinis 
terminas, kuriuo partietis 
sūnus keikia Amerikoje gy
venantį savo tėvą.

Baigdami galime dar pri
minti, kad seniau plačiai 
vartotas gyvosios kalbos žo
dis pagirioti dabar yra pa
keistas ir išeivijai su
prantamesnių i š r eiškimu 
"plėšti ožius”.

ATSARGAUS ELGESIO 
PATARIMAI

• Jeigu politinio pobūdžio 
minėjime išgirsi tai, kas 
dešimt kartų jau kitų anks
čiau buvo pasakyta, būk 
altruistas, leisk prelegentui 
išgyventi kalbėjimo džiaug
smą ir garsiai nemurmėk, 
nes gal greta tavęs sėdi jo 
giminaitis ar ideologinis 
draugas.

• Jeigu pobūvyje nori 
prie stalo ilgiau pabendrau
ti su jaunimo atstovais, ne
pradėk jiems pasakoti, kas 
ir kaip ten kadaise buvo 
Lietuvoje, nes tuoj liksi 
vienas ir dar turėsi apmo
kėti jų gėrimų sąskaitas.

• Jeigu esi vyresniosios 
kartos žmogus, nepradėk su 
išeivijoje mokslus baigusiu 
intelektualu rimto ginčo, 
nes galite abu susikompro
mituoti. Netrukus paaiškės, 
kad tu nežinai, kas toks 
yra Douglas Peacock, Pat 
O’Brien, Georg Kaufmann, 
Woody Allen, o jis — nėra 
girdėjęs, kas tokie buvo 
Jurgis Baltrušaitis, Myko
las Sleževičius, Balys Sruo
ga, Marius Katiliškis ir kiti 
panašūs. .

A. G.

ŽMOGUS
APIE

ŽMOGŲ

Rodėm skelbiantį tiesą iš sosto, 
žodį artimo meilės karštos. 
Kaip jis priešą ir šunį paglosto, 
Kurs dar vakar įkando pirštus.

Kalėm skrendantį raitą į rytus 
Iš kietos andezito uolos 
Ir priplotą, nuo žirgo nukritus, 
Kryžium žemę maldoj atgailos.

Ir tikėjom; pažinsi, žinosi 
Ir jo sielą, ir kūno vietas, 
O veikloj — sutinki raganosį 
Ir galvoji: ar tas, ar ne tas? ...

DAR NEPALIESTA 
TEMA DOKTORATUI

Dabar, kai jau įsteigėme 
Lituanistikos katedrą ir 
atsirado galimybė įsigyti li
tuanistinių mokslų dokto
ratą, manytume, kad būsi
mam mokslininkui vertėtų 
pagvildenti ir kiek įdomes
nę mūsų lietuvybę liečian
čią temą.

Pavyzdžiui, kodėl nėra 
nė vieno lietuvio poeto ei
lėraščio, skirto pagarbinti 
bet kuriam nepriklausomos 
Lietuvos buv. prezidentui?

Nėra jokio posmelio, de
dikuoto lietuvių tautos pa
triarchui bei "Aušros” re
daktoriui dr. Jonui Basana
vičiui, nei "Varpo” redak
toriui ir Lietuvos himno 
autoriui dr. Vincui Kudir
kai.

Joks "buržuaziniu nacio
nalistu” ir "hitlerininku” 
pravardžiuojamas kūrėjas 
ar net grafomanas nėra pa
rašęs nė vienos strofos

Tiek dainų apie žmogų sukūrėm, 
Tiek pripaišėm gražiausių galvų: 
Su karūnom, vaidilų kepurėm, 
Saule spindinčiu veidu dievų.

Z :

Adolfui Hitleriui padėkoti 
už "išlaisvinimą”.

Bet kodėl stambiausią ei
lėraščių rinktinę galima bū
tų sudaryti iš lietuvių poe
tų pašlovinimų Stalinui, ku
ris užgniaužė Lietuvos ne 
priklausomybę ir tūkstan
čius lietuvių numarino Si
bire?

Na, ar tokia tema never
ta mokslininkų dėmesio?

MUMS RAŠO

Kodėl apie tai 
nepagalvojama?

Gerbiamieji,
Ginant nuo OSI medžio

tojų vadinamuosius "karo 
nusikaltėlius”, sunaudoja
me daug energijos, išlei
džiame daug pinigų, o pra- 
radusiems Amerikos pilie
tybę vis tiek gresia pavo
jus grįžti į Sovietų Sąjun
gą, nes esą tik ji tokius 
nupilietintus asmenis sutin
ka priimti. Bet kodėl mūsų 
diplomatiniai veiksniai ne
gali paieškoti kurios kitos 
svetingos valstybės, kuri 
juos priglaustų?

Aš manau, kad tokį žy
dams nusidėjusį asmenį, ir 
dar su šiokiu tokiu kapita
lu, net išskėstomis ranko- 
mis sutiktų Libija, Sirija, 
Irakas ir bet kuri kita ara
bų valstybė. Juk tenai jam 
vis tiek būtų lengviau kasti 
pieskas negu Sibire sniegą. 
Kodėl apie tai niekas nepa
galvoja?

Susirūpinęs

Redakcija: Niekas apie 
tai nepagalvoja dėl to, kad 
niekas neturi tokios išradin
gos galvos kaip Tamsta.
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LOS ANGELES
LIETUVIŲ 

RESPUBLIKONŲ 
VEIKLA

Prabėgo 1984 metai, per 
kuriuos teko visiems ame
rikiečiams, o ypatingai res
publikonams daug išgyven
ti, padirbėti ir pasidžiaugti. 
Nebuvo išskirti ir Kalifor
nijos lietuviai respubliko
nai. Jų įdėtas darbas ir lai
mėjimai yra mūsų visų di
džiai vertinami.

Š. m. kovo mėn. 24 d. Ka
lifornijos Lietuvių Respub
likonų Sąjungos nariai gau
siai susirinko j savo meti
ni narių susirinkimą, kuris 
įvyko vaišingoje Lietuvių 
Tautinių Namų salėje-.

Susirinkimą atidarė pirm. 
Liucija Mažeikienė, pasvei
kino narius ir garbės sve
čius, Lietuvos genralinį 
konsulą Vytautą Čekanaus
ką su ponia ir Liną Kojelį 
atvykusį iš Washingtono. 
Susirinkimą pravesti pa
siūlė Feliksą Masaitį, o se
kretoriauti Audrą Nelsaitę.

Pirmininkaujantis iškvie
tė Angelę Nelsienę perskai
tyti pereitų metų susirinki
mo protokolą. Pirm. Liuci
ja Mažeikienė padarė są
jungos atliktų darbų ap
žvalgą. Metai buvo tuo ypa
tingi, nes rinkome JAV pre
zidentą, viceprezidentą . ir 
kitus valstybes pareigūnus, 
tas pareikalavo daug darbo 
ir pasišventimo. Suruošti 
parengimai, kurie davė.gra
žaus pelno, kas padėjo sėk
mingiau pravesti rinkiminę 
akciją. Pakviesta dalyvauti

‘Aipber Hdidays”
1985 M. EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

RUGPIUČIO 21 — 10 DIENŲ
LIETUVOJE — $1,675.00

Liepos 22 —$1706.00
Liepos 31 — $1465.00
Rugpjūčių 6 —$1698.00
Rugsėjo 3
Rugsėjo 18
Rugsėjo 23
Spalio 1
Gruodžio 26 — $1309.00

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

Balandžio 17 —$1135.00
Gegužės 8
Gegužės 8
Gegužės 14
Gegužės 27
Birželio 10
Birželio 19
Liepos 17

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 Wcst Broadway 
P. O. Box 116,

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

MCMBCn

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT ^TA 0324

Dalis susirinkimo dalyvių. Pirmoje eilėje Vincas Skirius, 
Linas Kojelis, Vytautas Vidugiris, Liucija Mažeikienė, Janina 
Čekanauskienė ir konsulas Vytautas Čekanauskas.

didelis skaičius amerikiečių 
politikų ir kandidatų j abu 
parengimus. Pirmininkė ir 
kai kurie valdybos nariai 
dalyvavo visuose Kaliforni
jos respublikonų partijos 
suvažiavimuose. Pirminin
kei teko kaip Kalifornijos 
Respublikonų Partijos at
stovei dalyvauti Respubli
konų Konvencijoje Dalias 
mieste, Be to kelis kartus 
Washingtone, pirmą kar
tą Amerikos Respublikonų 
Tautybių Grupių Tarybos 
ir Federacijų metiniame 
suvažiavime, jame dalyva
vo ir Angelė Nelsienė. Ant
rą kartą prezidento Reaga
no ir viceprezidento Bush 
inoguracijoje. Su ja dalyva
vo ir vicepirmininkas Vy
tautas Vidugiris. Valdybos 
vardu OSI reikalu buvo iš
siųsta virš 50 laiškų. Da
lyvauta kasdieninėje Kali
fornijos Respublikonų Par
tijos veikloje ir Kaliforni

— $1679.00
— $1212.00
— $1173.00
— $1279.00 

jos Respublikonų Tautybių 
Grupių Tarybos veikloje. 
Atgaivinta San Francisco 
lietuvių respublikonų veik-* 
la, kurie nutarė įsijungti į 
Kalifornijos Lietuvių Res
publikonų Sąjungos veiklą.

Iždo pranešimą padarė 
iždininkas Vincas Juodval
kis. Pajamų turėta virš 
10,000 dol. Pinigai panau
doti kandidatams paremti, 
rinkiminę akciją tinkamai 
pravesti ir lietuvių laikraš
čius paremti, skelbiant juo
se apmokėtus skelbimus.

Revizijos komisijos pra
nešimą paskaitė jos pirm. 
Vladas Pažiūra užgirdamas 
valdybą ir iždininką už ge
rai atliktus darbus.

Visi pranešimai susirin
kimo buvo patvirtinti, o Fe
liksas Masaitis visų vardu 
išreiškė padėką pirmininkei, 
valdybos nariams ir iždinin
kui.

Pirmininkaujantis pa
kvietė svečią Liną Kojelį 
tarti kelis žodžius. Linas 
pranešė, kad Baltuose RūT- 
muose mūsų lietuvių res
publikonų veikla yra labai 
vertinama. Prašė ir toliau 
remti prezidentą rašant 
laiškus, nes laiškų rašymas 
yra labai vertinamas ame
rikiečių politinėje veikloje. 
Palinkėjo ir toliau geros 
veiklos, pažadėjo, kiek jam 
bus galima, padėti.

Sekantiems metams į val
dybą buvo pasiūlyti ir iš
rinkti: Liucija Mažeikienė, 
Albinas Markevičius, Vy
tautas Vidugiris, Romas 
Nelsas, Rimvydas Paškaus- 
kas, Vincas Juodvalkis ir 
Dalia Jasaitytė. Į revizijos 
komisiją: Vladas Pažiūra, 
Renata Nelsaitė ir Jonas 
Petronis.

Dirkusijose Vytautas Vi
dugiris, Albinas Markevi
čius, Vladas Pažiūra ir Liu
cija Mažeikienė pasisakė 
respublikonų veiklos reika
lais ir kaip galima būtų ge
riau išvystyti veiklą. Su
tarta dėti pastangų surasti 
daugiau asmenų, kurie įsi
jungtų į amerikiečių politi
nę veiklą ir ten rastų gali
mybę geriau reprezentuoti 
lietuvių reikalus.

Diskusijas užbaigus -nu
sirinkusieji buvo pavaišin
ti kavute, sumuštiniais ir 
pyragaičiais.. (am)

Los Angeles sporto klubo Banga moterų tinklinio komanda 
kun dalyvaus š Amerikos lietuvių sporto žaidynėse Detroite 
balandzi0 13-14 d. Pirmoje eileje stovi: Vilija Butkytė, Giedrė 
Riškiene, vadove Vilija Karalienė ir D. Butnp. Antroje eilėje’ 
Daiva Rugieniūtė J. Nelson, Dana Janulaitienė. Trūksta Aud
ros Koklytes ir Danos Prasauskaitės.

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYC,OS 

2533 West 71 St, Chi<.ag„ 
14,0 av., „4,: * 

Tel.; 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBiUAMs sTATyTl



1985 m. balandžio 11 d. DIRVA Nr. 15 — 7

CHICAGOS LIETUVIAI
• Chicagos lietuviu opera 

stato Verdi 4 veiksmų ope
rą DON CARLO. Premjera 
jvyks š. m. balandžio 27 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. J. 
Sterling Morton Rast High 
School auditorijoje, 2423 
So Austin Blvd., Cicero, III. 
Cicero miestelis yra prisi
glaudęs prie Chicagos mies
to ir teskiria Cicero gatvė, 
visiems lietuviams lengvai 
pasiekiamas. Praėjusių me
tų lietuvių operos spektak
liai vyko toje pačioje audi
torijoje.

Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje — Gift Interna- 
tional, 2501 W. 71st St., 
Chicago, III. 60629, telef. 
(312) 471-1424.

Lietuvių opera šiuo pa
statymu pradeda 29 sezoną. 
Operos vadovų pastangos 
tęsti šią veiklą susiduria su 
Įvairiais sunkumais, ypač 
finansiniais. Operos vado
vybė daro viską, kad spek
takliai pavyktų gerai, o vi
suomenė kviečiama gausiai 
atsilankyti ir savo dalyva
vimu bei aukomis paremti 
vadovų pastangas.

Tad iki pasimatymo Don 
Carlo operoje.

Antanas Juodvalkis

• Chicagos Lietuvių Ta
rybos metinė konferencija 
įvyks šeštadienį, balandžio 
27 d., Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Pradžia 2 vai. p. 
p. Spaudos bei organizacijų 
atstovai ir lietuviška visuo
menė kviečiama dalyvauti.

• Salomėja Endrijonienė 
išrinkta nauja Chicagos 
Jaunimo centro valdybos 
pirmininke-direktore. Šitas 
pareigas perims iš Irenos 
Kriaučeliunienės, kuri JC 
vadovavo penkerius metus, 
nuo gegužės 1 dienos.

• Moterų klubų federaci- 
jps Chicagos klubas š. m, 
balandžio 14 d., Atvelykio 
sekmadienį, 3 vai. p. p. Lie
tuvių tautiniuose namuose 
(6422 So. Kedzie Avenue), 
ruošia Velykų stalą.

Lietuviškoji visuomenė 
prašoma atsilankyti ir sta-. 
lūs ar vietas rezervuoti pas 
valdybos nares.

• Margučio ruošiamas 
muziko Arvydo ir solistės 
Nelės Paltinų estradinės 
muzikos koncertas įvyks š. 
m. balandžio 21 d., sekma-

LIETUVIŲ TAUTINĖS 
KAPINĖS CHICAGOJE

Turbūt vienintelės laisva
jame pasaulyje yra Lietu
vių Tautinės kapinės Chi
cagoje. Jos įsteigtos 1910 
m. VI. 12 ir nuo 1911 m. 
III. 28 d. pradėjo veikti. 
Kapinės buvo įsteigtos ne 
dėl pelno, bet kad Ameri
kos lietuviai turėtų savas, 
lietuviškas, nuo jokios tarp
tautinės, politinės ar religi
nės organizacijos nepriklau
sančias; laisvas kapines, 
kuriose lietuviai ir lietuvių 
kilmės amerikiečiai bei jų 
šeimos nariai galėtų būti 
laidojami pagal senus ir da
bartinius laidojimo papro
čius.

šių metų kovo 10 d. Chi
cagoje, Dariaus ir Girėno 
salėje įvyko Lietuvių Tau
tinių Kapinių sklypų savi
ninkų metinis gausus susi
rinkimas. Susirinkimui pir
mininkavo LT kapinių pir-

dienį, 3 vai. p. p. Jaunimo 
centro didž. salėje.

Bilietai gaunami Vazne
lių prekyboje ir Margučio 
raštinėje.

Visi kviečiami gausiai at
silankyti ir bilietus įsigyti 
iš anksto.

Arūnas Kaminskas.
Dirigentas

Christian Smith, 
Režisierius

Darrell Rowader, 
Don Carlo

LIETUVIŲ OPERA

VERDI
4 veiksmų opera

DON CARLO
Nerija Linkevičiūtė, 

Eliza beta

Aldona Stempužienė, 
Eboli

1985 m.

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

Vytautas Paulionis, 
Inkvizitorius

Audronė Gaižiflnienė, 
Tebaldo. Chormeisterė

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

Bronius Mačiukevičius 
Vienuolis

v J

-

Kazys Oželis, 
Scenos produkcija

Visus ir iš visur 
prašome atvykti į spektaklius

Operos choras
Alfonsas Gečas 

Chormeisteris

mininkas kun. dr. Eugeni- 
pus Gerulis. Susirinkimo 
pradžioje buvo prisiminti ir 
pagerbti šiose kapinėse pa
laidoti lietuviai. Meniški 
kryžiai ir gražūs paminklai 
ir netoli 11,000 lietuvių ka
pai byloja, kad čia ilsisi pra
eito ir šio šimtmečio lietu
viai. čia amžiną poilsį rado 
žymūs valstybininkai, kul
tūrininkai ir lietuvių išeivi
jos nusipelnę veikėjai bei 
paprasti eiliniai emigran
tai.

Susirinkimui išrinkus 
balsų skaičiavimo komisi
ją, priėmus darbotvarkę ir 
praeito susirinkimo proto
kolą, susirinkimo dalyviai 
išklausė pirmininko kun. 
dr. E. Gerulio ir šių direk
torių: J. P. Kužo, P. Dep- 
ser, A. Dargio, M. Batučio, 
A. Povilionio, A. Mickevi
čiaus, V. Uznio ir G. La- 
žausko pranešimus. Karštų 
ginčų sukėlė nenaudojamoj 
kapinių dalyje, kuri yra že
moje šaltiniuotoje ir drėg
noje vietoje reikalas. Ši 
vieta yra 30 pėdų žemiau 
negu dabartinis laidojimui 
naudojamas plotas. Į šį kai 
kurių direktorių karštą gin
čą ir ne visai gerai supran
tančių projekto esmę ir ap
imties didį daug šviesos ir 
padėties supratimo įnešė 
inž. Jono Talandžio prane
šimas ir aiškūs paaiškini
mai apie projekto detales.

Paaiškėjo, kad jau anks
čiau direktoriai sudarė su
tartį su kontraktorium dėl 
žemių užpilimo ir tų darbų 
kontrolės, taip pat naudo
jantis inž. J. Talandžio pa
tarimais. Tačiau dabar pa
pildomai bus pasirašyta su
tartis su miestelio pareigū
nais dėl žemės tinkamo iš
lyginimo ir tinkamo nuo
laidumo vandens nutekėji
mui. šitokio darbo reika
lauja įstatymai ir pagal šias 
taisykles turės laikytis kon- 
traktorius, kurį kontroliuos 
miestelio inžinierius ir LT 
kapinių direktoriai. Galuti
nai išsiaiškinta, kad že
miausioje kapinių dalyje, 
dėl apylinkėje vandens kon
trolės, turės būti, kaip ir 
dabar yra, nedidelis maž
daug vieno akro ežeriukas, 
šis vaizdas tik paįvairins ir 
pagražins tą buvusią iki šiol 
apleistą, pašliugusią ir ne
naudojamą kapinių dalį. 
Šis inž. J. Talandžio prane
šimas buvo priimtas ne tik 
šiame susirinkime, bet ir 
anksčiau direktorių posėdy
je. Susirinkimas išsprendė 
dar kitą labai svarbų klau
simą, kuris būdavo kiek
viename susirinkime kelia
mas. Tai tinkamos patal
pos urnoms laikyti. Inž. J. 
Talandis patiekė tris pro
jektus. Iš patiektų projek
tų, susirinkimas nutarė prie 
dabartinio pastato-tam rei
kalui pastatyti specialų gra- 

. žios išvaizdos priestatą su 
atitinkamais vidaus pagra
žinimais.

Susirinkimo dalyviai bu
vo didžiai susirūpinę pen
kių direktorių rinkimais. Į

penkias laisvas vietas bu
vo išstatyta net 11 kandi
datų. Balsams skaičiuoti 
komisija pranešė šiuos bal
savimo duomenis: Aldona 
Daukus — 77 balsai, Julius 
R. Kuzas — 58, Matas Ba- 
tutis, — 51, Robert Sebas- 
tian — 48, Ema Petraitie- 
nė — 46, Vyt. Yotka — 
43, Alg. Modestas — 43, 
Peter Depser — 42, Tony 
Powel - Povilionis — 42,
Myk. Pranevičius — 38 ir 
Martynas Gudelis — 31. 
Tokiu būdu į direktorius iš
rinkti penki pirmieji, dau
giausia balsų gavę. Pažy
mėtina, kad pirmą, kartą 
LT kapinių veiklos istori
joje buvo išrinktos dvi mo
teris: Aldona Daukus ir 
Ema Petraitienė.

Ign. Andrašiūnag

TRUCK OWNERS/OPERATOftS 
Doirylond Tronsport of Wiscon- 
sin, a well-established corrier, 
is looking for eontraefors. Mwt 
have a 77 or newer tanflem 
tractor with sleeper able to puH 
45' ond 48’ reefers ond vans to 
the East Coost, Midwest, South, 
Southwest, loaded both wavs. 
Paving the highest rate in the 
industrv, 75% oulltng comoany 
tratfers & up to 85% pulling 
vour own trailers, plūs more 
benefits. Mušt oass all D.O.T. 
reauirements and have a good 
safetv record. We have the best 
program available. Sign on im- 
medialelv and start inereosing 
vour income. Call

DAIRYLAND TRANSPORT 
TOLEDO, OHIO 

^$4882.

OWNER/OPERATORS
WE NEED POWER UN1TS — COM
PANY OWNEt> TRAILERS. MUŠT 
MEET DOT 8, OUR OWN DRIVER 
QU ALIF1CATIONS. GUARANTEEO 
80 CENTS PER MILE LOADED * 
EMPTY MILĖS.
VAN OR MACHINERY DIVISION 

HUSBAND & WIFE TEAM 
WELCOME

•CALL COLLECT 
201-&96-1616 

FREDERICK TRANSPORT 
LYNDHURST, N. J. 07071

(10-16)

OPERATORS
Riss international has openings 
for owner operotors with ton- 
dem tractors to pult componv 
eauipment. Prompt vreekly sėt- 
liemenis Generous trip ad- 
vances. Qulck turnaround. For 
more detoils call Lindo trom 9 
o m to 4 p.m at 614-345-6677 or 
1 600-282 2350

OPPORTUNITY FOR 
EXPERIENCED

MACHINE TOOL 
REBUILDERS

To vvork in a Congenial community 
an aggreaaivc leader in machine tool 
rebuilding industry in need of
machine tool rebuilders. Interesl-cd 
applicants mušt have a minimum 
of 10 years experience in the rebuild
ing environmenl. Send reiume vvith 
salary requirements in conlidence to:

MACHINE REPAIR INC.
202 W. 9TH AVĖ.

DENVER, COLORADO 80204 
(11-15)

MACHINE TOOL DESIGNER 
Winona Van Norman a Diviston of

Ihe Hein-Werner Corp. has an 
immediale opening for a qualified 
machine lool"designer. Applicants 
should have a BS Degree in 
Mechanical Engineering and ai 
least 5 yrs. ln machine tool 
design. Salary and benefits com- 
mensurate with abilily. Send re- 
sponses to Mio». i Koons, Vlce 
President Industrial Relalions 
and Personnel.

Hein-VVerner Corp. 
1005 Perkins Avė. 

Waukesna. VVI, 53187 
Egual Opportunity Employer

EXPER1ENCED 
Mochinist Hardinge lathe

Milling Machine 
Centerleas Grinding 
Cylindrical Grinding 

Thread Grinding 
Surface Grinding 

Steady work. Good Pay. Call 
L & M Precision Grinding, 
127-05 22nd Avenue. College 
Point, N. Y. 11356.

(718) 939-4488 (14-16)
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JAV suvažiavimas
EMILIJA ČEKIENE

JAV LB Krašto Rytinio ra
jono apygardų ir apylinkių 
pirmininkų ir atstovų gausus 
suvažiavimas įvyko š.m. kovo 
30 d. Kultūros Židinyje, 
Brooklyn, N.Y., kuriame daly 
vavo ir Krašto valdybos nariai 
Prezidiumą sudarė K. Ziedo- 
nis, A. Vakselis, T. Gečienė, 
V. Padvarietis ir V. Zidžiū- 
nas. Suvažiavimą atidarė or
ganizacinių reikalų pirm. K. 
Ziedonis ir po svečių pristaty
mo ir darbotvarkės priėmimo

prasidėjo atstovų pranešimai. 
Krašto valdybos pirmininlAii 
dr. A. Butkui iš aerodromo at
vykti pavėlavus (nes mūsų 
Kultūros Židinio, nors jis stovi 
ant aukšto kalno žalių medžių 
pavėsyje, kiekvienas taksi šofe
ris ilgai ieško, kol suranda), 
pranešimą pirmoji padarė 
Kultūros tarybos pirm. Ingri
da Bublienė.

Ingrida Bublienė išsamiai 
apibūdino savo kadencijos lai
kotarpio nueitą veiklos kelią,

LB jau keli 
išleisti anglų 
psl. knygutę 
Sunku išleisti

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ
DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 716 (17 dienų): liepos 16- rugpjūčio 1 — $2,059
10 dienų Lietuvoje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze. LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono

KITOS KELIONES SU 10 DIENU LIETUVOJE

No. 813 A (18 dienų): rugpjūčio 13-30 — $1,999
10 dienų Lietuvoje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio 2 - 16 — $1,479
10 dienų Lietuvoje su dviem dienom Kaune, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 117 (15 dienų): lapkričio 7 - 21 — $1,339
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK
No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA

No. 618A: birželio 18 - liepos 4 — $1,949
No. 917A: rugsėjo J 7 - spalio 3 — $1,839

11 dienų Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze. 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ESTIJA IR SUOMŲA
No. 805: rugpjūčio 5 - 18 — $1,829
5 dienos Vilniuje, 2 TuBine laivu, 2 Leningrade, 3 Helsinky, 
FINNAIR iš JFK.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA
No. 609: birželio 9 - 22 — $2,089
No. 922: rugsėjo 22 - spalio 5 — $1,869
No. 106: spalio 6 - 19 — $1,869
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALITALIA iš JFK ir Bostono

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
No. 702: liepos 2 -14 — $1,729
No. 813 B: rugpjūčio 13 - 25 — $1,729
No. 903: rugsėjo 3 - 15 — $1,729
No. 930: rugsėjo 30 - spalio 12 — $1,389
6 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, BAVARIJA 
No. 820: rugpjūčio 20 - rugsėjo 1 — $1,769 
No. 924: rugsėjo 24 - spalio 6 — $1,669
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 4 Miunchene, 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 618B: birželio 18 • 29 — $1,669 
No. 702C: liepos 2 - 13 — $1,669 
No. 806C: rugpjūčio 6 -17 — $1,669 
No. 917B: rugsėjo 17 - 29 — $1,439
6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze, LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono

10 DIENŲ — LIETUVA, SUOMIJA
No. 916: rugsėjo 16 - 25 — $1,339
6 dienos Vilniuje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:
BALTIC TOURS

293 AUBURN ST.
NEWTON, MA 02166 

(617) 965-8080 arba (617) 969-1190 
BALTIC TOURS tvarko:

giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

pasisekimus, nesekmes ir atei
tyje numatomus atlikti darbus. 
Pažymėjo, kad 
metai stengiasi 
kalba apie 50 
apie Lietuvą,
laikrašti, pav. Aidai labai sun
kiai eina. Tais dalykais reikia 
rūpintis, sakė ji, nes kas iš tos 
politikos, jei nebus lietuviškos 
kalbos. Užsako tėvai laikraštį 
varduvių proga, bet praeina 
metai ir baigta. Reikia paro
dyti visuomenei jaunųjų gabu
mus, kalbėjo ji. Raginam jau
nimą rašyti į spaudą ir jie rašo 
bet reikia daugiau. Radijo lie
tuviškos valandos veikia gerai, 
tačiau tai privačių asmenų ini
ciatyva ir parama.

Priminė ji ir lietuvių teatrą, 
kuris yra apleistas ir veikia tik 
privačių iniciatorių dėka. Tu
rim Stonio atvežtą reikšmingą 
archyvą. Menininkų turime 
daug, bet jau būtų laikas visą 
surinkti į vieną vietą. Šiais 
metais bus švenčiama Sv. 
Krikšto sukaktis, reikia ir 
mums prisidėti. Ji priminė, 
kaip jos kadencijos metu iškel
ti kultūrininkai ir jų darbai. 
Anksčiau Kultūros taryba ne
turėjo jokio prestižo. Jis tik 
dabar pradėjo reikštis, sakė ji.

Švietimo tarybos pirm. Jo
nas Kavaliūnas kalbėjo apie 
lituanistinį švietimą ir apie Li 
tuanistikos katedrą Illinois 
universitete. Šiuo metu JAV 
yra 31 lietuviška mokykla su 
1324 mokiniais ir $26,000 Lie
tuvių Fondo parama, bet mo
kinių skaičius mažėja. Visa 
našta lieka tėvams ir mums - 
LB-nei, gali tekti mokykloms 
užsidaryti. Dabar yra rengia* 
mas vadovėlis. Lituanistikos 
katedrai netrukus bus įmokė
tas ketvirtas tūkstantis dolerių.

Jonas Urbonas, visuomeni
nių reikalų atstovas, siūlė 
jungtis į JAV politines parti
jas, nes tik tokiu būdu galime 
daugiau laimėti. Buvo para
šyta JAV kongresui dėl Jaltos 
sutarties. Svarbūs esą OSI rei
kalai. Jis prašė remti ir auko
mis.

Dr. V. Stankus daugiausia 
dėmesio skyrė lietuvių teisių 
gynimo klausimui. Pranešė, 
kad yra surinkta $55,000. Siū 
lė reaguoti, atsakyti į kaltini
mus, metamus lietuviams, 
aiškinti kaip lietuviai atsisakė 
sudaryti dalinius padėti nacių 
Vokietijai. Kongresas sako - 
duokit mums raktą, mes no
rim jus remti..

K. Ziedonis, organizacinių 
reikalų pirm., pažymėjo, kad 
kasoje yra 28,300 dol.. Vasa
rio 16 d. pinigai, daugiausiai 
iš St. Petersburgo - 4,000 dol.

K. Jankūnas kėlė minti, ko
dėl VLIKas leidžia save svei
kinti R LB-nei. Tačiau Mic- 
kūnas pabrėžė, • kad nesutar
dami įvairiais klausimais gali
me pagimdyti ir trečią LB-nę. 
Buvo diskutuojama įvairiais 
klausimais: dėl svarbaus rei
kalo OSI per maža reagavimo 
iš visų lietuvių ir organizacijų. 
Vieni siūlė neaplenkti politi
kos, kiti - nesivelti į politiką, 
nei tų klausimų gvildenimą, 
įdomu buvo išgirsti, jog PLB 
nebebendradarbiauja su JAV 
LB Krašto valdyba. New Yor- 
ko LB apygardos pirm. A. 
Vakselis pareiškė, kad PLB pa
sidarė tartum egzekutyvas, su 
krašto LB-ne nepalaiko ryšių.

Malonu išklausyti ir visų su
važiavusių atstovų - apygardų 
ir apylinkių pranešimus, ku
rių tarpe buvo ir jaunosios kar
tos atstovų, Z. Dresliūtė, A. 
Dzikas ir kt.

Rezoliucijų komisiją suda
rė: A. Dzikas, K. Jankūnas, 
M. Budrys ir J. Kavaliūnas.

KULTŪRININKŲ 
PASITARIMAS

» Suvažiavimui pasibaigus, 
LB Kultūros Tarybos pirm. 
Ingrida Bublienė pakvietė vi
sus į pasitarimą kultūros rei
kalais. Ką jūs kviečiate į tą 
pasitarimą? - klausė kiti. Ji at
sakė, jog mes visi esame kul
tūrininkai.

Čia buvo svarstomi įvairūs 
klausimai — kaip jaunimą 
užinteresuoti lietuviškos kultū
ros klausimais, kad jie studi
juotų lietuvių kalbą', rašytų į 
spaudą, išugdyti redaktorių, 
kad atsirastų daugiau tokių, 
kaip Ingrida, kuries pavyzdys 
gali uždegti jaunimą. J. Ka
valiūnas pabrėžė, kad lietu- 
vyje yra daug jėgos. Vieni au
kojasi tėvynėje, taip mes ga
lim aukotis čia.

J. Kiznissakė, kad jam atro
do, jog Kultūros Tarybos pag
rindinė mintis yra kaip išvilio
ti pinigus savo leidžiamiem 
žurnalam. Ar negeriau būtų 
bandyti suruošti parodą iš Lie
tuvos dailininkų. I. Bublienė 
atsakė, jog negalime, nes nėra 
lygaus kultūrinio bendradar
biavimo ir pasiūlė pasisakyti 
dail. V. Jonynui.

Jis kalbėjo, kad čia leidžia
mas Pasaulio Lietuvis, bet 
jame labai maža kultūrinio 
prado. Meno sritis čia sąmo
ningai apleista. Tai mūsų stei 
giamojo seimo 22 partijų pali-

kimas. Jei Lietuva priima 
mūsų paveikslus, tai mes (dai
lininkai) ten ir vežam. Tad 
kur juos padėti čia? Ar į gatvę 
išmesti? Aš pasigendu infor
macijas kultūrinėm temom. 
Aš jūsų veiklos iki šiol nepaju
tau. Kai kalbam apie kultūrą 
ir pamirštam kūrėjus, kurie 
visi yra jautrūs, nesuprantami. 
Aš ‘Draugo’ tiktai kultūrinį 
priedą imu. Man Lietuva gy
va ir lietuvis brangus, jie neša 
sunkią naštą. Ar mes pažinę 
ir matę jų kūrybinį indėlį nu- 
biednėsim? Mes gyvenam ne
žinojime. Jaunimas ir seni
mas niekad nedėvėjo tų pačių 
batų, bet jeigu sugebėsim 
jiems parodyt dėmesį tam, 
kuo jie seka ir domisi, juos lai
mėsime. Buvo Čikagoje dai
lininkų paroda, nustebau ka
taloge parašyta ‘I-ji paroda’ - 
tai nesąmonė! Prašome duoti 
daugiau informacijos apie kul
tūrą iš viso pasaulio ir Lietu
vos.

V. Žukauskas siūlė rūpintis 
ir žodžiu įrekorduoti žodinę 
informaciją, kol dar turime 
asmenų. Pasitarimą baigė 
Alksninis ir New Yorko LB 
apygardos vardu dėkojo vi
siems pasitarimo dalyviams.

• Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro visuoti
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, balandžio mėn. 28 
d., 12 vai. Šv. Antano pa
rapijos patalpose, 3565 W. 
Vernor Hwy., Detroite. Val
dyba prašo Detroito orga
nizacijas atsiųsti savo at
stovus.

0PP0RTUN1TY
Licenaed Ph^Bical Therapiet for I>i- 
rector of Physical Therapy Dept. In- 
patient, out-patient, home health 
services. Top salary .hoapitalizations, 
relirement, Apply or call R. Soader 
ai Riverskie Manor Nursing & Reha- 
bilitation Center, II00 E. Stale Rd., 
Newcomerstown, Ohio 43832, 614*
498-5165, betvveen 9 am-4pm.

(10-16)

KNITTER
Leadlng moufocturer of lodies' 
sporfsweor hos on opening for 
a sweater sample hond knltter. 
Applicont should be experlenced 
on flof knltting mochlnes.
Solory commensurote wlth ex- 
perlence. Excellent beneflt pro- 
gram. For confldential inter- 
vlew, pleose coli or send re- 
sume to:

Rocco Screnci

DALTON INDUSTRIES
DALTON BLVO.

VflllOUGHBY. OH 44094
(216) 946-4000 ext 291 

(11-15)

MAINTENANCE POS1T1ONS
One of the fastest grovving plastics company in the US is expanding 

and will be hiring for the following maintenance potilions: 
WELDER /FABRICATORS

4 plūs years experience in A'RC M1G & TIG
MAINTENANCE MACHINISTS

5 plūs years experience able to read blue prints and do own sėt upa. 
TRAILER MECHAN1CS

4 plūs years dry van experience.

Ali position rėquire overtime salary dependent upon positions 6c 
experience. Non smokers only. Apply ai

POLY AMERICA 
2000 W. MARSHALL 

GRANO PRAIR1E, TEXAS 75051 
Equal Opportunity Eniployer M/F

(9-16)

Viešėdami Chicagoje aplankykite DID IMA
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — 1

2534 WEST 69th STREET. Telefonas; RE 7-3332
Saviaiakas J. Mažeika

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir ldtoHų gėrimų, gi delikatesų skyriui stebina savo įvairumu.

Kainos i e m o i - Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

L
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Pranas Domšaitis
- amžinas keleivis

Aurelija Balašaitienė

"Aš vis dar esu pakely”, 
mirties patale pasakė Pra
nas Domšaitis, savo gyve
nimo kelionę baigdamas 
Pietų Afrikos Johannesbur- 
go didmiestyje, toli nuo sa
vo gimtųjų Kuršių marių, 
sulaukęs 80 metų. Jo kūry
bingas ir audringas gyve
nimas, nubloškęs jį iš Klai
pėdos pamarių į platųjį pa
saulį, tarp Berlyno, Kon
stantinopolio, Paryžiaus, 
Florencijos, Skandinavijos 
kraštų iki Pietų Afrikos, jo 
menininko talentui ne vien 
suteikė tarptautinį kolori
tų, bet tuo pačiu davė jam 
kūrybines šaknis, kurios 
savo paprastume ir tuo pa
čiu giliame įžvalgume, kal
bėjo jo kilmės dvasios kal
bą. Tai vienas iš nedaugelio 
didžių menininkų, kurio bio
grafija yra ne mažiau įdo
mi už jo kūrybą, nes joje 
išryškėja kad ir giliai pa
slėptas, bet galiausiai įžvel
giamas savęs ieškojimas.

Jo pirmasis mokslas bu
vo grynai vokiškas, o jo gi
mimo faktas buvo taip pat 
įrašytas į knygas vokiškai 
kaip ”Franz Domscheit”. Su 
laiku išryškėja, kad jis ”at- 
lietuvėjo”, nors ilgus metus 
pats lyg ir nežinojo, kas 
esąs. Todėl meno žinovų 
(Elsa Verloren Van Temaat 
— knygos "Pranas Domšai
tis’’ autorė) tvirtina, kad 
"Domšaitį galima laikyti 
šiaurės-rytų europiečiu su 
šaknimis Lietuvos kaimie
čių kultūroje". Profesorius 
Neville Dubow lygina Dom
šaitį su Mare Chagall saky
damas, kad "abu jungia že
miškąjį (elementą) su die
viškuoju, tik Chagall vaiz
davo intymias žemiškas fi
gūras, kylančias į dangų, o 
Domšaitis pristatė dangiš
kąją hierarchiją kaip žemės 
dalį”. Apie jo meną kalba
ma kaip apie "šiltą ir ramų 
junginį transcedentinio ir 
religinio ar net realaus pa
saulio". Dar būdamas vai
ku, nors ūkininkui tėvui ne
pritariant, jis jau mėgo 
piešti gamtovaizdžius ir gy
vulius, vietoje to, kad poil
sio valandomis žaisti su ki
tais kaimo vaikais. Jo anks
tyvas sugebėjimas tapyti 
romantiškai impresionisti
niame stiliuje vėliau stebi
no meno žinovus. Atrodo, 
kad jo motina palaikė savo 
sūnaus norą tapyti ir turė
jo į jį raminančios ir įkve
piančios įtakos. Galimas 
dalykas, kad jo moterų fi
gūros, apgaubtos įspūdin
gais drabužiais, šiltos ir 
spalvingos, atvaizduojan
čios "amžinąją Moterį”, bu
vo jo motinos įkėptos.

Baigęs meno studijas Ka
raliaučiuje, jis jau buvo 
paliestas tuolaikinių vokie
čių impresionistų įtakos, 

tačiau vėliau palinko į pran
cūziškąjį ekspresionizmą. 
Tapydamas, studijuodamas 
iv pildydamas užsakymus, 
jis keliavo į Florenciją, Pa
ryžių, Londoną, Amsterda
mą ir Petrapilį. Vėliau ar
timai susidraugavo su Nor
vegijos menininku Edvard 
Munch, kurio dėka prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą Vo
kietijoje gimė impresioniz
mas. Ten įsižiebė ta kibirkš^ 
tis, kuri atsispindėjo Dom
šaičio vėlesnėje kūryboje. 
Jo sugebėjimas išreikšti 
gerbūvio ir ramybės atmos
ferą yra taip įvertinamas 
Dr. Albert Werth: "Mono
toniška kasdieninė žemdir
bio kova dėl būvio, tų 
šiurkščių vyrų ant savo že
mės, jų žemiškas susigyve
nimas su sunkaus darbo ne
išvengiamumu įgyja ant
gamtinę dvasią, kuri juos 
jungia su amžinybe”.

Didžiojo karo metu Dom
šaitis buvo priverstas trum
pai tarnauti vokiečių ka
riuomenėje, iš kurios jam 
pavyko laimingai pasitrauk
ti, ir jau 1920 metais jis 
tapo Lietuvos piliečiu, nors 
savo paveikslus dar pasira
šinėjo vokiškai "Franz- 
Domscheit”. Ieškodamas ra
mybės ir trokšdamas iš
blaškyti karo meto įspū
džius, jis kurį laiką tapė 
Austrijoje ir Bavarijoje. 
Viename Bavarijos vienuo
lyne pradėjo domėtis pra- 
kartėlėmis, kurios jį įkvė
pė tapyti religinėmis temo
mis. Tuo tarpu jo garsas 
plito, ir Domšaitis jau pla
čiai su savo paveikslais da
lyvavo tarptautinėse paro
dose drauge su to periodo 
garsiais menininkais. To 
meto įtakingas meno kriti
kas, pavedęs Domšaičiui 
iliustruoti savo knygą "Ry
tų siela”, buvo taip paveik
tas, kad išsireiškė: "Dom
šaitis tuo skiriasi iš kitų 
menininkų, kad jis sugeba 
kurti poeziją tapybos me
todu”. 1921 metais dalyva
vęs meno parodoje Essene, 
jau sulaukęs 40 metų am
žiaus, jis susilaukė tokio 
įvertinimo iš meno kritiko 
Rudolf Klein Diepold: ”... 
jis yra modernaus religinio 
meno viltis”. Tarp 1925 ir 
1933 metų Domšaitis apke
liavo Turkiją, Vengriją ir 
Rumuniją, kur jis sukūrė 
gyvas kaimo scenas ryškio
mis spalvomis, tuo išsklai
dydamas kurį laiką apie jį 
pasklidusį mitą, kad jis esąs 
tik "paprastas kaimietis 
mistikas”. Tuo pačiu metu 
jo paveikslai buvo išstatyti 
parodose IStambule, Vokie
tijoje ir Šveicarijoje.

Naujojo realizmo bangai 
prasidėjus, Domšaičiui bu
vo patarta keisti savo sti
lių, nes jo paveikslai esą
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Dailininkas Pranas Domšaitis

per liūdni ir tamsūs. Dom
šaitis perėjo į "žaliąjį" pe
riodą, tačiau tame prarado 
dalį savo mistiškos atmos
feros. Jo spalvos pagyvėjo 
ir pašviesėjo. Bet galėjo 
būti įtaka jaunos kylančios 
dainininkės Adelheid Arm- 
hold, kurią jis netrukus ve
dė. Ji gyveno savo muzikai, 
o jis — menui, palaikydami 
vienas kitą. Adelaidei pa
garsėjus, jis su ja vėl ap
keliavo visus Europos did
miesčius, o ir jo paties po
puliarumas kaip tarptauti
nio masto dailininko buvo 
pačioje aukštumoje.

Nacių režimui palietus ir 
meną, 1938 metais buvo 
konfiskuota 5000 paveikslų 
ir 1200 grafikos kūrinių, 
kaip dekadentiško meno 
darbų, kovojant prieš eks- 
presionalizmą, kai kurie 
darbai buvo sudeginti. 
Domšaitis tais pačiais me
tais buvo paskelbtas "nepa- 
geidaujaumu elementu*’ ir 
jam buvo uždrausta tapyti, 
išskyrus specifinėmis temo
mis, kaip "nekaltus "natiur
mortus. Tai buvo labiau į 
realizmą linkę paveikslai; 
jų technika lygesnė, tačiau 
savotiškai bedvasios ir ne
gyvi. 1944 metais susidrau
gavo su lietuviais meninin
kais pabėgėliais, kaip Pau
liu Augium ir Telesforu Va
liu, su kuriais susitiko Aus
trijoje. Jame atgimė lietu
viški jausmai ir 1946 me
tais jis vėl pradėjo tapyti 
lietuviškomis temomis, da
lį savo paveikslų paskleis
damas pas plačiame pasau
lyje išemigravusius lietu
vius.

1949 metais, jo žmonai 
gavus vyriausios dainavi
mo lektorės poziciją Cape 
Town, Pietų Afrikoje, jis 
drauge su ja išvyko ir iš
gyveno tame egzotiškame 
krašte iki savo mirties. Čia 
jo tapyba buvo paveikta 
aplinkos elementus, jis "pri
mityvius Rytų Europos 
liaudies meno aspektus per
vedė į Pietinės Afrikos ap
linką, išgaunant beveik ant

gamtišką spindėjimą”. Nuo 
1938 metų, patekęs į "išsi
gimusių menininkų” eiles, 
jis visus savo paveikslus iki 
paskutinio pasirašinėjo lie
tuviškai Pranas Domsaitis 
arba tik "Domsaitis”.

Naudojant tokius autori
tetingus šaltinius, kaip "Da
barties vokiečių tapybą”, 
išleistą Weimare 1930 me
tais, ar "Pranas Domsaitis” 
monografiją, išleistą 1976 
metais Cape Town, susida
ro nepaprastai įdomios, tu
riningos ir mistiškos asme
nybės — menininko vaiz
das, kurio gyvenimo nepa
stovumas tapo amžino sa
vęs ieškojimo vienintele pa
stovia vertybe.

Pasinaudodama monogra
fijų puikiomis, spalvotomis 
r e p rodukcijomis, negaliu 
nesižavėti "Bėgimo į Egip
tą" dinamiškų dviejų pa
veikslų nuotaika, kurios 
niūriame laukime, baimės 
nei nežinios nepaliesta, švie
sioje angoje matosi rami 
Motina su Kūdikiu. Bėgi
mas dar turi ir kitą foną — 
bėgimas nuo karo šmėklos, 
paliekant gimtąjį kaimą, 
tempiant užsispyrusį gyvu
lį. "Lietuviškas kaimas ka
ro metu" Domšaičio vaiz
duotėje atkuria ne vien kai
mo idilijos žlugimą, be dvel
kia grėsmės ir siaubo dva
sia, nors pačiame paveiksle 
nesimato nieko, kas konkre
čiai primintų karo veiks
mus. Visa nuotaika yra 
spalvose, dinamiškuose tep
tuko brūkšniuose, išsigan
dusių motinų pečių susi
traukime, glaudžiant savo 
vaikus.. Jo motinos portre
tas yra sudvasintas bruožų 
paprastume ir veido išraiš
kos rezignacijoje. Paveiks
lai religinėmis temomis su 
mažiausia brūkšnių pertei
kia istorinės tikrovės misti
nius momentus, o žiemos 
vaizdai vilioja akį į sniego 
kalvomis paslėptą, paslap
tingą akiratį. Jo paveikslas, 
pavadintas "Aš vis dar esu 
pakeliui", gyvai primena
M. K. Čiurlionį — tai ke

leiviu šešėliai, nematantys 
kelio pabaigos.

Domšaitį galima suprasti 
tik iš arti pažvelgus, su jo 
tapyba susipažinus.. Jo pa
veikslai visur sukelia didelį 
susidomėjimą. Reikia tikė
tis, kad ir Clevelando lietu
viai parodą gausiai lankys. 
Nežinia, ar Domšaitis kada 
nors svajojo, kad jo pa
veikslai sugrįš į ten, kur 
jie turėtų būti — pas lietu
vius, nors ir ne gimtojoje 
žemėje.

Sekmadienį, balandžio 14 
dieną, 12 vai. Dievo Motinos 
parapijos salėje bus įdomūs 
pranešimai, kuriuos pada
rys iš Chicagos atvykę sve
čiai, Lietuvių Fondo pirm, 
dr. Antanas Razma ir Lie
tuvių Dailiojo Meno Insti
tuto pirm. dr. Gediminas 
Balukas. Parodą rengia Lie
tuvių Fondas su Clevelando 
LB Apylinkės valdyba.

DRIVERS
Pioneer Transportation, a who)ly 
owned subaidiary of Preaton Corpo
ration, is seeking DRIVERS to ope- 
rate company tractora with flut bed 
trailer*.

ALSO NEEDED
OWNER OPERATORS 

WITH OR WITHOUT TRAILERS. 
Applicants muvt be 23 yeare of age 
have one year ateel hauling experi- 
ence, and have a good drivlng record. 
We offer top pay and company 
benefits.
If you want to join a financially 
aound organization that cares about 
its Drivera, contacl:

JEFF JENKINS 
800-824-8104 (OHIO ONLY) 
800-231-1151 (Oulaide Ohio) 

or (216) 369-6151
Equal Opportunity Employer

PRINTING PRESS Operator- 
ezperienced. Webtron or Mark Andy 
Oper needed for rapidly growing 
quality labei printer. Good salary 6c 
benefits. Call PLANT MGR.

CRICKET CONVERTORS
120 STOCKTON STREET 

HIGHTSTOWN. N. J. 08520 
609-443-3700

(15-17)

VVEB-OFFEST PRESS OPERATORS
Due to recent expansion, Century 
Graphics Corporation of New Orleans, 
LA, a leading vveb-offset nevvspaper in- 
sert printer has opportunities for indi- 
viduals vvith four-color web*offset press 
experience all posltions, press mainte- 
nance, and pre-press experience. Cen
tury Graphics offers a career vvith Ist 
class benefits and an excellent vvork en
vironment. Send 'resume to:

CENTURY GRAPHICS 
CORP.

Personnel Manager
P.O. Box 158 

Metairie, LA 70004
An Equal Opportunity Employer
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AUTOMOTIVE TECHNICIANS 
Wonted: General loaders, guoli- 
fieO tehnklons to loln our srowing 
teom. We hove ezcellent pov plon 
plūs many extro benefits. Im- 
mediote openinss. Coli today, 
505-884-2801, exf. 270. Ask for Don 
ot Sunshine Buick/GMC Truck. 
2801 Carllsle, Albuguergue, NM.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ 

AGENTŪROS

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
1985 METŲ KELIONĖS I 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 F1NNAIR lėktuvais

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 įstaigų.

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
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., sekma
dienį 1:30 vai. p. p. Birželio 
minėjimas Old Stone Church 
Public Sųuare. Ruošia A. L. 
Taryba, Estų Taryba ir Latvių 
Sąjunga.

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

• BIRŽELIO 30 D. Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė prie ežero.

• 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 
pakrantėj Ramovėnų gegužinė.

• RUGPIŪČIO 18 D. Lietu
vių klubo metinė gegužinė 
Austrų sodyboje.

• RUGSĖJO 29 D. sekma- 
dienį, 100 metų gimimo prel, 
M. Krupavičiaus ir prez. A. 
Stulginskio minėjimas Dievo 
Motinos parapijoje.

• SPALIO 5 D. Jaunųjų mu
zikų konkursas. Rengia JAV 
LB kultūros taryba.

• SPALIO 12 D. Žalgirio 
šaulių kuopos rudens paren
gimas Lietuvių Namuose.

• SPALIO 19 D. solisto A. 
Grigo koncertas. Rengia Pen
sininkų Klubas ir Vasario 16 
d. gimnazijai remti komitetas.

• SPALIO 26 D. Dainavos 
stovyklai paremti renginys.

• LAPKRIČIO 9 D. Lietuvių 
namų metinis balius.

• LAPKRIČIO 23 D. LKVS 
Ramovė rengia kariuomenės 
šventės minėijmą.

T ■ I in A VIENINTELIS LIETUVIŲA 11U A KREDITO KOOPERATYVAS | nUI ■■ 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.

PATARNAVIMAI
METINIS

MOKAME: KURSAI PRIEAUGLIS
Galioja nuo bal. 1, 1985 

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

mui, asmeninės paskolos.

($3,000 ar daugiau)
12 mėn. 9.5% 9.84%

6 mėn. 9.0% 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-

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.

MATAS & TURNER 
REALTY

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

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

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL BAGGOTT
PATRICIA ŠAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 
HOWARD TURNER - 
Adv. VYTAS MATAS

Attorney
- teisinis patarėjas

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

STUDIOS, mc
Didelis pasirinkimas dovanoms 505 East 185 Street, 
įvairių meno darbų. CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius Tel. (216) 531-3500

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.



1985 m. balandžio 11 d. DIRVA Nr. 15 — H

* A. A. Vaclovas Kasa- Linas Kojelis iš Baltųjų
kaitis, 86 m. amžiaus, š. m. 
balandžio 1 d. mirė Cleve
lande. Amerikoje išgyveno 
35 metus. Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo švietimo mi
nisterijos darbuotojas, Sei
mo narys, spaudos bendra
darbis.

Atsisveikinimas su ve
lioniu įvyko Jokubauskų lai
dotuvių namuose. Balandžio 
4 d. palaidotas dalyvaujant 
gausiam būriui bičiulių.

Nuliūdime liko duktė Ro
ma su vyru dr. Algiu Če
pulių, brolis Bronius su 
žmona dr. Birute ir kiti gi
minės ir draugai.

TARĖSI PLGS 
SUVAŽIAVIMO REIKALU

Kovo 24 d. V. ir A. Mau
ručių namuose įvyko lietu
vių gydytojų susirinkimas 
pasitarti artėjančio Pasau
lio Lietuvių Gydyto Sąjun
gos suvažiavimo reikalu..

Suvažiavimas įvyks š. m. 
gegužės 25-26 dienomis 
Harley Hotel, South Inde
pendence, Ohio.

MM /uperior/aving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /avings
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio
| Telefonas: 481-3008
Į DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 

penktadieniais 9:00 iki 6:00;
I šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

Rūmų sutiko dalyvauti su
važiavime ir padarys pra
nešimą politine tema "Lie
tuvių profesionalų vaidmuo 
visuomenėje”. Taip pat su
tiko dr. Rimvydas Šilbajo
ris skaityti paskaitą kultū
rine tema — "Dabartinė 
lietuvių literatūra”.

Suvažiavimo metu tose 
pačiose patalpose vyks Gin
taro meno galerijos paroda.

Suvažiavimo rengimo ko
mitetas kviečia visus gydy
tojus, jų šeimas, draugus 
ir lietuviškąją visuomenę 
gausiai atsilankyti i suva
žiavimą.

DAIL. PR. DOMŠAIČIO 
KŪRINIŲ PARODA

žymaus dailininko Prano 
Domšaičio kūrinių paroda 
įvyksta šį savaitgalį, balan
džio 13, 7 vai. vak. parodą 
atidarys PLB vicepirminin
kė kultūriniams reikalams 
Milda Lenkauskienė. Apie 
dail. Domšaičio kūrinių ko
lekcijos atsiradimą JAV ir 
Lietuvių dailiojo meno in-

Ohio lietuvių gydytojų draugijos valdybos ir moterų pagel- 
binio vieneto nariai pasitarimo metų. Iš kairės: dr. A. Aželis, 
A. Maurutienė, D. Puškorienė, pirm. dr. J. Stankaitis, sekr. dr. 
R. Degėsienė ir ižd. dr. V. Maurutis.

stitutą kalbės pirm. Dr. G. 
Balukas. Prano Domšaičio 
kolekcijoje yra 760 įvairios 
technikos paveikslų. Iš jų 
36 paveikiai atvežami į Cle- 
velandą. Meno mėgėjai ga
lės įsigyti tik 30 paveikslų, 
kiti šeši yra pastovios Dom
šaičio kolekcijos kūriniai. 
Drauge su Domšaičio kūry
ba į Clevelandą atkeliauja 
mūsų žymaus grafiko Pet
ravičiaus keturių paveikslų 
ciklas "Lietuva”.

Sekmadienį, balandžio 14, 
parodą galima lankyti nuo 
11 va.l ryto iki 3 vai. po 
pietų. 12 valandą parodos 
salėje kalbės Lietuvių Fon
do pirm. Dr. A. Razma, 
LDM instituto pirm. Dr. G. 
Balukas ir parodos rengėjų 
vardu Milda Lenkauskienė.

MEMBER

FSIiC
Marti itvrga Ii lo*nlmur«no«C4rp

Your Savwx)t Inturad to M0.000 

Svečių pranešimai plačiau 
atskleis Lietuvių Fondo rū
pestį išsaugoti lietuvių me
no kūrinius, kad laiko ver
petai jų nesunaikintų, kad 
jie neliktų dūlėti svetimų
jų pastogėse.

Į šią įspūdingą parodą 
kviečiami visi atsilankyti.

TĖVYNĖS GARSŲ 
RADIOTONAS

Tėvynės Garsų radijo 
programa nuo 1984 rugsė
jo 16. girdima per viešąją 
radijo stotį WCPN FM 90.3. 
ši stotis, kurios bangos la
bai plačiai ir gerai girdi
mos, išlaikoma įvairių fon
dų parama ir narių meti
niais mokesčiais. Jos meti
nis biudžetas siekia apie du 
milijonus dolerių. Stoties 
vadovybė paragino tauty
bių programas, kurių iš vi
so yra dvylika, surengti ra- 
diotoną ir paraginti tauty
bių klausytojus tapti vie
šosios radijo stoties nariais 
ir žinoma, nuolatiniais klau
sytojais. Pensininkams ir 
moksleiviams nario mokes
tis — $10 metams, kitiems 
— $25.00.

Tėvynės Garsų radiofo
nas bus vykdomas kitą sek
madienį, balandžio 14. Pra
šom visi 8 vai. ryto įsijung
ti radijo aparatus FM ban- 
gon 90.3. Paskambinę tele
fonu (216) 432-3700. galė
site užsiregistruoti ir tapti 
WCPN radijo nariais. Ra
diofono programoje kalbės 
mūsų visuomenininkai, o 
talkininkai atsakys telefo
ninius šaukimus ir regis
truos narius. Smulkesnė in
formacija apie narius bus 
paskelbta radiofono progra
mos metu.

ŠV. JURGIO BAŽNYČIA
6527 Superior Avė., Cleveland, Ohio

PARAPIJIEČIŲ PIETOS ateinantį sekma
dienį, Atvelykyje, balandžio 14 d., 11:30 vai. r. 
mes iškilmingai švęsime savo Dangiškojo Globėjo 
šv. Jurgio šventę. Ta proga bus parengtas tradi
cinis VELYKŲ stalas ir bus savanoriam rėmė
jams pagerbti pietūs.

Visus parapijiečius ir draugus nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti. Bilieto kaina $5.00. Jų gali
ma gauti klebonijoje ir pas parapijos taryboB na
rius.

• Lietuvių Golfo klubas 
pradės sezoną gegužės 4 d. 
Astorhurst G. C. 8:30 vai. 
ryto. Klubas kviečia visus 
žaidėjus ir ragina įsijung
ti naujus. Dėl informacijos 
kreiptis; Algis Nagevičius 
845-4954, ar Edis Bliumen- 
talis 943-4375. (15-17)

• 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.

NATIONW1DE 
INSURANCE Nabonw.de >» on yov»

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.

HELP WANTED
Part time 7-10 a. m. or 

3-8 p. m. located near Down 
Town Cleveland. Mature 
good figų re aptitude, duties 
receiving, shipping, post- 
ing and Inventory of small 
pachages. Mušt be' steady 
and reliable for six days 
operation 120 hour certi- 
ficate, experien«e with V/v 
ton truck plūs būt menda- 
tory. Call Mr. Crosby 431- 
1479 betvveen 10 a. m. — 2 
p. m.

HELP WANTED
For genitar ideal position 

for mature, reliable, retired 
or semi retired 5 days ge- 
nitoriai responsobility along 
with light maintenance 
painting and erronds. Call: 
Mr. Crosby 431-1479.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4

Nabonw.de


DIRVA
• Aldona Noakaitė- 

Pintsch, gyv. W. Milford, 
N. J., atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
25 dol. Ačiū.

STAMBI AUKA IR 
GRAŽUS SOLIDARUMO 

MOSTAS

Buvę clevelandiečiai, da
bar gyveną St. Petersbur-

ge, Floridoje, Dalia ir dr. 
Jonas Maurukai Vasario 16 
d. proga paaukojo po $500 
ALTai, Lietuvių Bendruo
menei ir VLIKui. Tai reto 
didumo auka ir gražus mos
tas lietuvių veiksnių soli
darumui pareikšti. Dalia ir 
dr. Jonas yra labai dosnūs 
lietuviškos veiklos rėmėjai- 
mecenatai.

A. A.

VACLOVUI KASAKAIČIUI 
mirus, jo broliui BRONIUI ir dr. BIRUTEI 

KASAKAIČIAMS, Dirvos rėmėjams ir Vil

ties draugijos tūkstantininkams, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

• A. A.

VACLOVUI KASAKAIČIUI

mirus, jo broliui, ilgamečiam mūsų bendra-'

darbiui, BRONIUI KASAKAIČIUI ir kitiems

Velionio artimiesiams reiškiame užuojautų

Chicagos Lietuvių 
Tautinių Namų 

Taryba ir Valdyba

A. A.

VACLOVUI KASAKAIČIUI

• LB Floridos Apygardos 
suvažiavimas įvyks balan
džio 20 d. Miami lietuvių 
klube. Dalyvaus LB Krašto 
valdybos vicepirmininkas 
organizaciniams reikalams 
Kazys žiedonis. Bus renka
ma nauja Apygardos valdy
ba ir aptariami kiti organi
zaciniai reikalai.

Ta proga Juozas Tąoras 
iš St. Petersburgo suruoš 
parodėlę iš savo turtingos 
kolekcijos Lietuvos pašto 
ženklų, pinigų ir kitų Lie
tuvą liečiančių eksponatų.

Z/ THO VOICE OF AMER- 
/ ICA, Washington, DC, is 

recruiting continuously for 
ųualified International Ra- 
dio Broadcasters in the Li
thuanian language. Salary 
rangės f rom $17,824 to 
$26,381. VOA representa- 
tives will be in Cleveland 
intervi'ewings and testing 
potential candidates during 
the months of May and 
June. Candidates with a 
fluency in Lithuanian and 
English, and experience in 
journalism, translating, and 
/or academic research may 
obtain an interview by 
sending a resume to: Voice 
of America, Recruitment 
and Placement Division, 
Room 1192, 330 Indepen- 
dence Avė., SW. Washing- 
ton, D. C. 20547. VOA is 
an Equal Opportunity Em-

> ployer. (15-18)

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)

Dr. Birutė ir Bronius Kasakaičiai,
Chicago, III................. ................................1,000.00

Dr. X Y., Europoje  ..................................... 500.00
Stasys Petrulis, Chicagoje ........................... 50.00
Genovaitė Budraitis, Harbert, Mich............. 10.00
Kazys Beiga, Chicago, III................................ 10.00
D. Petrutytė, Chicago, III................................ 10.00
S. Bernatavičius, Cicero, III........................ 10.00
Aldona Griškus, Chicago, III........................ 10.00
Aleksas Lauraitis, Willow Springs, III......  25.00
Aldona Rimas, Chicago, III............................ 25.00
Pijus Pazariūnas, Melrose Park. III...........  20.00
Elena Legeckas, Libertyville, III. ............. 10.00
Vacys Numgaudas, Chicago, III................... 5.00
Pranė Prankienė, Chicago, Iii....................... 25.00
A. Barčas, Downers Grove, III.................... 10.00
P. Beinarauskas, Chicago, III. .................... 10.00
A. M. Šimkus, Chicago, III. ..... 70.00
V. Sinkus. Chicago, III. ............. ,........... 10.00
Tadas Varanka, Clarendon Hills, III. ........ 20.00
Dr. Juozas Bartkus, Chicago, III................... 100.00
Inž. Eugenijus Bartkus,

Beverly Shores, Ind. ............................. 100.00
Dr. R. Sidrys, Streaton, III........................... 25.00
V. Petrauskas, N. Chicago, III. ................ 20.00
J. Kviklys, Chicago, III. ........   5.00
Leonardas Dargis, Meųuon, Wisc. ............ 10.00
ALT S-gos Chicagos skyrius .................... 200.00
Alfonsas Pimpė, Chicago, III....................... 25.00
Juozas Lekas, Chicago, III. .............................. 15.00
E. Smilgys, Michiana City, Mich................... 10.00
Juozas Gasperas, Chicago, 111....................... 10.00
Akvilia Malėta, Chicago, III......................... 50.00
Dr. Aldona K. Rugis,

Daytona Beach, Fla. ............................. 30.00
X. Y., Montreal ......................................  25,00
Los Angeles Dramos Sambūris ................ 25.00

(Bus daugiau)

mirus, jo broliui BRONIUI ir visiems arti-
LB BOSTONO 
APYGADOS 

KANDIDATAI '

miesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame

Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai

A. A.

VACLOVUI KASAKAIČIUI

mirus, jo dukrą ROMUTĘ ir žentą dr. ALGĮ 

ČEPULIUS, jų šeimos narius bei visus arti

muosius skausmo valandoje giliai užjaučia

me ir drauge liūdime

Juoze ir Jonas
Daugėlai

Florida,

GINTARAS ČEPAS, 44 
m. žemės ir pastatų įver- 
tintojas (Real Estate Ap
raišei-) . Skautų Brolijos na
rys, Lietuvių etnografinio 
ansamblio Bostono SODAU
TO narys, Lietuvių kredito 
draugijos TAUPA direkto
rius. Buvęs aktyvus tauti
nių šokių, lituanistinės mo
kyklos ir LB jaunimo sek
cijos narys.

VYTAUTAS IZBICKAS, 
65 m. inžinierius-mokslinin- 
kas. Ištisos eilės profesinių 
organizacijų narys. Iškilus 
LB veikėjas, buvęs Tarybų 
narys ir IX TARYBOS pre
zidiumo pirmininkas. X-sios 
Tarybos narys.

ALDONA KAIRIENĖ, 55 
m. LB veikėja nuo 1953 m. 
Socialinių reikalų specialis
tė. X-tosios Tarybos narė 
ir dabartinė LB Bostono 
Apygardos valdybos narė.

EDVARDAS KAMINS
KAS, 49 m. Medicinos dak- 
taras-profesorius.

EDUARDAS MEILUS Jr. 
30 m. Chemijos inžinierius. 
X-tosios Tarybos narys. 
Nuo 1982 m. Visuomeninių

reikalų Tarybos narys. Pa
saulio Lietuvių seimų (V ir 
VI) atstovas.

TERESĖ MEILUVIENĖ, 
28 m. grafikė-fotografė. 
Nuo 1982 m. Visuomeninių 
reikalų Tarybos narė.

MINDAUGAS PAUTIE- 
NIS, 40 m. Daktaras — 
odontologas.

ANTANAS VALIUŠKIS, 
72 m. Veterinarijos dakta
ras. LB aktyvus veikėjas 
nuo 1967 m. žurnalistas.

WANTED EXPERIENCED PLASTIC 
1NJECTION MOLDING 

FOREMAN
PLASTIC INJECTION MOLDING 

COMPANY — Needa expęrienced »hift 
loreman, mušt have minumum 2 years 
exper“ience in thermo plauties and/or 
thermoset*. Mušt have own tools. 
Computer knovvledge helpful since 
company is changing to computeriz.ed 
manufacturing with robotą. Fringe 
benefits include educational program 
and bonus for the righC peraon. Ad- 
vancemenl potenlial. Call 8-5 at Hilco 
plastics, (313) 957-1081. (14-16)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Clay & Metai 
Modelmaken

Experienced. Send resume to: 
Donna Kutylowski, N.A.E.L., 
Suite 208, 4917 Schaefer, Dear- 
born, MI 48126, or phone (313) 
581-7160.

A. A.

Dipl. girininkui

KAZIMIERUI KVEDERUI

mirus, jo žmonai MARIJAI ir sūnams: dan

tų gydytojui VAIDOTUI ir JUOZUI su šei

momis, reiškiu gilią užuojautą

Jonas Kreivėnas
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