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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Nikaragvos mįslė
Ką dar galima būtų padaryti?

Vytautas Meškauskas
Atrodo, kad planas buvo 

toks. Kai tik Kongresas paten
kins administracijos prašymą 
duoti 14 milijonų dolerių Ni
caragvos sukilėliams-'contras’, 
jos vyriausybės galva Ortega 
turėjo pasileisti į Maskvą ir ki
tas sovietų bloko valstybes pra
šyti ekonominės pagalbos. 
Mat, ir prezidentas - kad kaip 
nors gauti tuos 14 milijonų - 
žadėjo juos skirti tik humani
tariniams, bet ne kariškiems 
(ginklams,. šaudmenims) rei
kalams. Tačiau nežiūrint 
visų prezidento pastangų, 
kaip jau žinome, Atstovų Rū
mai tą prašymą atmetė,' tikė
damiesi, kad tai padės kaip 
nors taikiai susitarti. Nepai
sant tokio Atstovų Rūmų mos
to, Ortega tuoj po balsavimo 
vistiek išvažiavo i rytus.

Sis faktas taip papiktino se
natą, kad jis priėmė rezoliuci
ją smerkiančią Ortegos kelio
nę, ‘kuri yra aiškus įrodymas 
sandinistų siekimo sustiprinti 
santykius su Sovietų Sąjunga, 
kad paremti savo militariza- 
cijos ir įsikišimo į kaimynų vi
daus reikalus politiką’. Rezo
liuciją pasiūlė respublikonų 
vadas senate Dole ir demokra
tų Byrd kartu. Kaip neilgai 
tetruko, kad paaiškėtų kokia 
buvo padaryta klaidai

Ortega Maskvoje buvo pri
imtas daug iškilmingiau, ne
gu jo valstybė yra verta. Tie
sa, oficialiai skelbiama, kad 
jis kalbėjosi tik apie ūkinę pa
galbą - ginklus jam jau seniai 
Maskva tiekia be didesnio 
triukšmo - tačiau aišku, kad 
Maskvai daugiau rūpi ne Ni- 
kargvos ūkinis klestėjimas, bet 
jos geografinė padėtis.

Kas toliau? Administraci
ja galės vėl prašyti tos sumos ir 
gal net daugiau, jei kongreso 
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nuotaikos liks pasikeitusios, 
bet kol kas Kongreso atsisaky
mo premti sukilėlius padaryta 
žala dar pasiliko. Mat, tas 
atsisakymas ne tik pakenkė 
sukilėliams, bet ir kaimyni
nėms valstybėms - Hondurui 
ir Costa Rica - sumažino norą 
leisti savo teritorijose sukilė
liams organizuotis, pailsėti ir 
treniruotis.

Tiesa, JAV parama sukilė
liams jau šešis mėnesius buvo 
tokia nežymi, kad verčia abe
joti čia kairiųjų skelbiamu tei
gimu, kad jie kovoją tik už pi
nigus. Jų skaičius visą laiką 
auga. Šiandien 15,000 kovo
tojų sudaro didžiausią parti
zanų armiją lotynų Amerikoje 
Priežastys, privertusios grieb
tis ginklo prieš savo vyriausy
bę, liks tos pačios ir be ameri
kiečių pagalbos. Jos yra : la
bai sunki ekonominė padėtis 
ir vyriausybės komunistinė 
ideologija. Tačiau pagalbos iš 
Washingtono nutraukimas il
gainiui negalės neturėti savo 
įtakos.

Kartu reikia atsiminti, kad 
nutraukdamos savo paramą, 
JAV nustoja ir įtakos į sukilė
lius bei jų kariavimo būdą. 
Nutraukimas pagalbos blogai 
veiks ir į Salvadorą. Ten ir 
dešinieji, ir kairieji gaus pa
pildomą įrodymą, kad JAV 
yra tik ‘popierinis tigras’, su 
kuriuo nereikia per daug skai
tytis.

Strateginiai ir taktiniai žiū
rint, kol ‘contras’ veikia Nika
ragvoje, tol jos valdovai neturi 
liuosų rankų kurstyti ir remti 
sukilimus Salvadore, Costa 
Ricoje ir Hondūre. Jau vien 
dėl to jie remtini! Kad to kai 
kurie JAV politikieriai nesu- 

(Nukelta į 2 psl.)

Dalis Grandinėlės šokėjų, atliekant progamą Clevelande Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
* Daivos L. Blynaitės nuotr.

Tautinių šokių koncertas Clevelande
Vytautas Matulionis

Š. m. balandžio mėn. 21 
d., vėlyvą ir netikėtai šiltą 
pavasario sekmadienio po
pietę, Clevelando lietuvių
gyvenimą praturtino dar 
vienas kultūrinis renginys: 
Grandinėlės tautinių šokių 
grupės ir Dievo Motinos pa
rapijos choro suruoštas PA
VASARIO KONCERTAS. 
Tai drąsus užsimojimas, 
įdomus menirmj jėgų sugre
tinimu, api??f bjvirš šimto 
šokėjų, dajusuA^ų ir kitų 
scenos daĄ uų. Parapi
jos salė bui sklidina žiū
rovų, šiltai įvertinusių pro
gramos atlikėjų ir rengėjų 
pastangas. Nors koncertas 
buvo šokėjų ir choro jung
tinių pastangų vaisius, tik
rosios koncerto "žvaigždės” 
buvo šokėjai, chorui atlie
kant labai svarbų pagelbinį 
vaidmenį, be kurio koncer
tas būtų nustojęs nemažos 
savo blizgesio dalies.

Koncerte, pradėtam be
veik laiku ir užsitęsusiam 
tik(!) pusantros valandos, 
(čia padėka priklauso ne tik 
rengėjams, bet ir vis labiau 
susiprantantiems — ačiū 
Dievui — žiūrovams, kurie 
anksčiau susirinkę į salę 
programos pradžią teužtęsė 
tik keletą minučių) buvo 
atlikta šešiolika lietuvių 
liaudies šokių: po du Gran
dinėlės vaikų ir jaunių gru
pių ir dvylika Grandinėlės 
koncertinės grupės. Koncer
to programa neperkrauta, 
įvairi šokių parinkimu, pri
taikyta trijų šokusių gru
pių sugebėjimams.

Mažas (bet visai pakan
kamas) orkestras susidedąs 
iš astuonių jaunų muzikų 
(įskaitant ir muzikos vado
vę Ritą Kliorienę) buvo su
sodintas salėje prieš pat

desnio įspūdžio nepadarė. 
Nesusikaupusių žiūrovų dė
mesį jis dar daugiau išblaš
kė.

sceną. Toks nedidelio or
kestro išdėstymas daug vie
tos neužėmė ir scenos veiks
mo neužstojo. Orkestras bu-

Grandinėlės vyrų sokis "Pakeltkojis”.
Daivos L. Blynaitės nuotr.

vo paklusnus dirigentės 
mostams ir kiekvieną jos 
pageidavimą stropiai ir no
riai pildė. Ateityje, ar ne
būtų galima koncerto pro
gramoje išvardinti ir orkes
tre grojamus instrumen
tus? Programos leidinį tai’ 
praturtintų, o žiūrovams, 
nesusipažinusiems su jnuzi- 
kos instrumentais, būtų įdo
mu.

Ritos Kliorienės sukurtą 
įžanginę muziką grojant, 
visas programoje dalyvau
jantis sambūris pripildė ne 
tik sceną, bet ir visus salės 
takus. Rengėjų noras taip 
pristatyti žiūrovams meninį 
vienetą yra suprantamas ir 
neretai dabarties teatruose 
naudojamas, bet čia jis di-

Dalis šokių buvo atlikta 
palydint dvidešimt dviejų . 
asrtienų parapijos chorui. 
Choristai, dailūs vakari
niuose rūbuose (moterys ir 
gintaro vėriniais pasipuo
šę), sustojo abejose scenos 
pusėse (ne pačioj scenoj), 
nesumažindami scenos erd
vės ir "įrėmindami” šokė
jus scenoje. Choro susidai- 
navimas darnūs, dėmesys 
dirigentei nesvyruojantis, 
įsijungimas į bendrą vaka
ro uždavinį nuoširdus. Nors 
choro dainos nebuvo nei 
balsiniai reiklios, nei muzi
kiniai painios, kai kuriuose 
šokiuose buvo ir sudėtin
gesnių įstojimų (Dzūkiškas 
kadrilis), o bešokant Linus 

(Nukelta į 5 psl.)
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Vietnamo karas ir jo įtaka šių dienų politikai. - Nepradėk 
----------------kariauti, jei nenori laimėti. ____________  

jei tik kiek pasvyra Vakarų- 
Rytų balansas.

Komunistams bebandant 
skverbtis toliau į Pietus, pre
zidentas Kennedy 1962-63 
metais apsisprendė padidinti 
JAV karinį dalyvavimą toje 
srityje. Anot Valstybės Sekre
toriaus Dean Rusk, Kennedy 
pastūmėjo tai padaryti klau
simas: kas būtų, jie Chruščio
vas nebūtų patikėjęs amerikie
čių ryžtingumu ir Kubos kri
zės metais? Jei JAV nesiryžta 
išpildyti savo sutartim nusta
tytų įsipareigojimų, kuo kitu 
gali remti viso pasaulio taika?

Jei taip - ar nereikėjo įsivel
ti į karą tarp dvejų Vietnamu 
ne palaipsniui, bet iš karto 
smogti visom jėgom? Washing- 
tonas tačiau norėjo išvengti 
karo su Sovietų Sąjunga ar Ki
nija. Jį baidė patyrimas Korė
joje. Ten MacArturas galvo
jo, kad kiniečiai tikrai neįsi
maišys, kai jis puls Siaurės Ko
rėją, bet jie atėjo ir nesustojo 
kariavę, kol nebuvo atstatyta 
siena. Griebtis atominių gink
lų nei Korėjoje, nei Vietname 
JAV nenorėjo.

Iš tikro tam ir nebuvo rei
kalo. Visus mūšius Vietname 
JAV laimėjo, įskaitant ir gar
siąją Tet komunistų ofenzyvą 
1968 metų pavasarį, kai jie

Pereitą savaitę suėjo 10 me
tų nuo paskutiniųjų amerikie
čių pabėgimo iš komunistų 
apsupto Saigono. Klausimas, 
kaip prie to prieita, yra ir šian
dien aktualus. Jis vaidenasi 
nūdien svarstant ką daryti Ni
karagvoje. Daug kam atrodo, 
kad ir ten gali pasikartoti Viet
namo istorija, prasidėjusi su 
karinių patarėjų pasiuntimu 
ir pasibaigusi su Pietų Vietna
mo atidavimu komunistams, 
netekus 58,721 užmuštais, 
303,713 sužeistų ir 2,477 din
gusiais, ir 189 bilijonais dole
rių.

Visa tai Jungtinėm Ameri
kos Valstybėm buvo pakelia
ma našta ir už tat šiandien 
daug kas jos nejausdamas, bet 
tik skaitydamas tuos skaičius, 
klausia: o kam tai buvo reika
linga?

Buvęs prez. Nixonas šian
dien sako, kad JAV įsikišimas 
į Indokiniją buvo reikalingas 
ir būtų buvę geriau, jei anks
čiau būtų padėta prancūzams. 
Tai daryti kliudė prancūzų 
noras atstatyti savo imperiją, 
kas Amerikai nebuvo prie šir
dies. Prancūzams pasitraukus, 
amerikiečiams vis tiek teko 
užimti jų vietą. Tai įpareigo
jo 1954 metų Pietų Rytų Azi
jos Taikos Organizacijos sutar- 

niŲ diskusijų pr: 
Ta sutartimi norėta garantuo
ti status quo, paliekant Viet
namą padalintą į dvi dalis. Pa. 
našiai kaip Vokietiją ir Korėją, 
Anksčiau ar vėliau tai turi pri 
vesti prie rimtesnio konflikto,

kurios istoiįma be didęs- praktiškai puolė visus Pietų 
įskusiju pritarė Senatas. V ietiiamo miestus, tikėčlamie-

Nikaragvos mįslė...
(Atkelta iš 1 psl.) 

pranta, aiškintina visų pirma 
nepasisekimo Vietname (žiūr. 
Apžvalgą) įtaka.

Iš tikro padėtis Nikaragvoje 
šiandien galėtų būti lyginama 
su Lietuvos, ją ką tik okupa
vus sovietų kariuomenei. Vei
kė dar daugiau ar mažiau 'sa
va’ Paleckio-Krėvės vyriausy
bė, gyvenimas dar bėgo įpras
ta vaga. Lietuvoje tas laiko
tarpis buvo labai trumpas, 
tačiau Nikaragvoje jis dar ne
visai pasibaigė penkiems me
tams po Somozos nuvertimo 
praėjus.

Ortega tik šiais metais buvo 
išrinktas prezidentu. Visos ge
rai veikiančios ūkio įmonės - 
fabrikai ir net ūkiai - paliktos 
jų savininkų vadovybėje. Ei
na net vienas privatus laikraš
tis, nors maždaug 25% jo no
rimos skelbti medžiagos yra 
cenzūros išbraukiama. Žo
džiu, iki šios sandanistai dar 
neturėjo pakankamai jėgos 
įvesti pilną komunistinę dik
tatūrą. Tai turint galvoje, su
kilėlių prieš ją rėmimas atrodė 
visai logiškas. Juk jei sovietai 
iš tikro įsigalėtų Nikaragvoje, 
prieš juos reikėtų panaudoti 
JAV karines pajėgas, kas kaš
tuotų daug daugiau ir padi
dintų atominio karo riziką.

si iššaukti visuotiną sukilimą. 
Iš tikro jie visur buvo su dide
liais jiems nuostoliais atmušti. 
Jie tačiau laimėjo pačiose 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Čia karas jau buvo nu
sibodęs iki gyvo kaulo, kas ver
tė naujai išri 
Nixoną tų pačių 
karą greičiau baigti, 
sausio 19 d. prasidėjo taikos 
derybos Paryžiuje. Tų metų 
lapkričio 3 d. prezidentas 
Nixonas griebėsi vadinamos 
karo ‘vietnamizacijos’, palie
kant kariauti tik P. Vietnamo 
dalinius, tačiau su JAV para
ma. Amerikiečių kautynių 
dalinių pasitraukimas pasibai
gė 1972 m. rugpiūčio 12 d. 
Kad priversti Siaurės Vietna
mą pasirašyti paliaubas, Nixo- 
nas 1972 m. gruodžio30 d. įsa
kė bombarduoti Hanojų ir 
Haipongą. Už kelių savaičių - 
sausio 23 d. paliaubos buvo 
pasirašytos Paryžiuje. Kovo 
31 d. paskutinis JAV karinis 
personalas paliko Vietnamą, o 
balandžo 1 d. buvo paleisti 
karo belaisviai. Tuo tarpu 
JAV pergyveno Watergates 
krizę ir Nixono atsistatydini
mą. 1975 metams pavasarė
jant, Siaurės Vietnamas į Pie
tus pasiuntė ne partizanus, 
bet reguliarią kariuomenę. Po 
jos pirmųjų laimėjimų kilo pa
nika, leidusi jai be didesnio 
pasipriešinimo pasiekti Saigo 
ną. Iš to miesto buvo evakuo
ta 1,373 amerikiečiai ir 5,595 
vietnamiečiai. Vietname pa
liktas JAV karinis turtas verti
namas 5 bilijonais dolerių. 
Daugelis tų ginklų šiandien 
užtinkama Nikaragvoje.

rezidentą 
rudenį 
69 m.

Ką karas pamokė amerikie
čius? Gen. Haig, jo karo veiks 
mų ir taikos derybų dalyvis, 
sako - nepradėk karo, jei nesi 
pasiryžęs jo laimėtil Tokiu at
veju reikia griebtis kitokių 
priemonių. Būdamas pirmuo
ju Reagano Valstybės Sekreto
rium jis aiškino, kad besiver
žiantį vandenį reikia stabdyti 
ne periferijoje, bet prie jo vers
mės. Tai, žinoma, teisinga, 
bet ar jis, būdamas Reagano 
pirmuoju Valstybės Sekreto
rium, sustabdė komunistų įsi
galėjimą Nikaragvoje?

Pereitą trečiadienį prezi
dentas Reaganas sustabdė pre
kybą tarp JAV ir Nicaragvos 
ir uždraudė jos laivams nau
dotis JAV uostais bei lėktu
vams čia nusileisti. Nikarag
va buvo viena iš nedaugelio 
valstybių, kuri JAV-bėse dau
giau pirko (už 120 mil. dol.) 
negu joms parduodavo (57 mil. 
dol.), tačiau ne dėl to taip 
ilgai delsta su tos rūšies sank
cijom. Nicaragva iki šiol tole
ravo privačią nuosavybę pra
monėje, nes toji sugebėjo apsi
rūpinti reikalingomis dalimis 
iš JAV. Tos galimybės nete
kus, dar veikiančios privačios 
įmonės bus greičiau suvalsty
bintos. Kam tai naudinga?

Įdomu, kad dabar ir keturi 
demokratų senatoriai, su Geor- 
giosSam Nunn priešakyje, jne- 
šė pasiūlymą duoti pagalbos 
Nikaragvos sukilėliams, kaip

Dr. Jonas Adomavičius, duodamas abejuose mūsų 
dienraščiuose mediciniškus patarimus, NAUJIENŲ ba
landžio 10 d. nr. juos taip praplėtė:

"Vėžys atsiranda NORMALIAI kūne esamai 
celei pavirtus į NENORMALIAI augančią, kitas 
gretimas celes šalin stumiančią ir tuo būdu jas 
sunaikinančią. Panašiai atsitinka ir visuomenėje, 
kai atsirando jėgos įgavęs NENORMALUS, AS
MENYBE NEŽMONIŠKAS asmuo. Jis, toks būda
mas, ima KENKTI GERIEMS žmonėms, kaip at
sitiko Pasaulio Lietuvyje, jo redakcijos apšmei
žimas pavyzdingiausio lietuvio dvasiškio.”

"Kova su vėžiu tiek žmogaus kūne, tiek ir 
mūsų visuomenėje yra viena ir ta pati: užsiaugi- 
nimas normalaus asmenybe žmogaus, jo apšvieti
mas ir atsakingoje vietoje pastatymas ...”

Kaip matome, daktaras mediciniškai pažiūrėjo į Nai- 
nio-Svilonio užpuolimą, kurį mes šioje vietoje jau seniau 
paminėjome. Jis palygino žmogaus kūną su visuomenine 
organizacija. Ir čia ir ten nenormalios celės išstumia nor
malias. Norėčiau pasiginčyti tik dėl terminologijos. Vėžio 
celė užmuša normalią celę žmogaus kūne, palaidoje visuo
menėje, nors ir bendruomene vadinamoje, sveikos celės 
dar gali pasitraukti ir likti gyvos. Už tat ir pasitaikan
čius kenkėjus gal būt tiksliau vadinti ne 'vėžiais’, bet 
'šašais’. Juo labiau, kad pagal mūsų kalbos žodyną, 'ša
šas’ gali būti ne tik ’plutelė susidariusi žaizdos ar odos 
paviršiuje’, bet ir 'menkas, įkyrus žmogus, pienburnis’. 
Ar ne tiksliau? (vm)

kad administracija prašė, už 
14 mil. dolerių nekariniams 
tikslams.

Šiuo metu Nikaragvos mįslę 
sudaro ne tik vyriausybės pa
keitimas, bet ir klausimas kuo 
Peru rašytojas Mario Vargas 
Llosa, kuris N.Y. Times ma
gazino prašomas ilgesnį laiką 
paviešėjo Nikaragvoje ir ten 
kalbėjosi su įvairių pažiūrų 
žmonėmis, mano, kad tas kraš 
tas Šiuo metu yra tokioje btlk- 
lėje, kad be diktatūros negalės 
atsistoti ant kojų.

Paminėta Baltijos Valstybių Sąjunga
Kovo 28 d. Baltų Drau

gija surengė Miunchene 
reikšmingą ifestaciją: 
tą dieną MenIBk imu patal
pose paminėta Baltijos val
stybių sąjungos (Ententės) 
50 metų sukaktis. Pati są
junga tarp Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos pasirašyta 
Ženevoje 1934 m. rugsėjo 
12 d. Minėjimas buvo nu
matytas praeitų metų ru
denį, bet dėl įvairių prie
žasčių, kurių svarbiausioji 
buvo lietuvio diplomato Dr. 
Alberto Geručio — konfe
rencijos iniciatoriaus — li
ga, nukeltas į šių metų pa
vasarį.

Minėjimo.globėjas, Dr. h. 
c. Alfons Goppel, buvęs il
gametis Bavarijos minis
tras pirmininkas, pasveiki
no dalyvius, kurie užpildė 
160 vietų turinčią salę. Jis 
savo turiningoje kalboje 
ypač pabrėžė visų trijų bal
tų tautų ryšius su Vakarų 
Europa ir pareiškė įsitiki
nimą, kad tos tautos vėl at
gaus savo vietą vakarti kul
tūros pasaulyje.

Po to sekė Europos par
lamento nario Otto von 
Habsburgo referatas apie 
baltų tautas bei Baltijos 
valstybes, žymusis Europos 
tautų apsijungimo šalinin
kas ir Pan-Europos Unijos

atskirtos

vokiečių 
suteiktas
Europos

pirmininkas, jau daugeliu 
atvejų pareiškęs savo gilias 
simpatijas baltams, dar la
biau paryškino Pabaltijo 
nenutrūkstamą priklauso
mumą vakarams. Referen- 

'tas išvedė, kad Europos 
vienybės idėja tol nebus 
pilnutinai įgyvendinta, kol 
baltų tautos liks 
nuo vakarų.

Kaip trečiam 
kalbėtojui žodis 
Dr. Fritz Pirki,
Parlamento nariui, ilgą lai
ką buvusiam Bavarijos dar
bo ministru, šis populiarus 
bavarų politikas iškalbin
gai pavaizdavo baltų tautų 
vaidmenį visuotinėje Va
karų Europos kultūroje ir 
išreiškė įsitikinimą, kad 
baltų tautos atgaus laisvę 
ir užims joms prideramą 
vietą vieningoje Europoje.

Iš pačių baltų referatus 
laikė Adolfs Šildė, latvių 
diplomatinės tarnybos įga
liotinis Vokietijoje, ir estas 
Dr. Olgred Aule, Baltų 
Draugijos pirmininkas, kaip 
Miunchene gyvenantis dau
giausia prisidėjęs prie ren
ginio pasisekimo. Teisių 
magistras šildė atpasakojo 
Baltijos Ententės sutarties 
turinį ir išvedė, kad jeigu 
Baltijos valstybių nebūtų 
1940 metais ištikusi mask-

vinė okupacija, tų trijų 
valstybių bendradarbiavi
mas būtų išsivystęs iki to
kio laipsnio, kuriam šian
dien pavyzdį teikia Beneltis 
valstybių grupė.

Dr. O. Aule kalbėjo apie 
"Baltijos valstybes sovietų 
okupacijoje”. Jis, tarp kita, 
nurodė į tai, kad baltų tau
tos ypač sunkiai išgyvena 
Maskvos pastangas izoliuo
ti jas nuo Vakarų Europos 
ir jos kultūros.

Tiek latvis šildė, tiek es
tas Aule savo referatų me
tu viešai pareiškė apgailes
tavimą, kad Miuncheno 
renginyje negalėjo daly
vauti mūsų tautietis Dr. 
A. Gerutis.

Renginį sveikino vengrų, 
lenkų ir ukrainiečių orga
nizacijų atstovai. Pabaigos 
žodį tarė Baltų 
vicepirmininkas 
lein.

Dalyvių tarpe
maža vokiečių šviesuome
nės atstovų ne tik iš Miun
cheno, bet ir tolesnių Vo
kietijos vietovių. Tarp jų 
pažymėtini prof. d r. H. J. 
Dahmen, ilgametis Baltų 
Draugijos vokiečių-lietuvių 
sekcijos pirmininkas, da
bartinis draugijos garbės 
pirmininkas, ir prof. dr. 
Georg von Rimscha paskel
bęs kelis svarius veikalus 
apie Baltijos valstybes.

Miunchene veikiantieji 
Laisvosios Europos ir Lais
vės Radijai per savo laidas 
išsamiai orientavo klausy
tojus anapus geležinės už
dangos. Taip pat Bavarijos 
radijas įtraukė renginį į 
savo programą. (pv)

Draugijos 
H. Hert-

buvo ne-
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MUSU DĖMESYS TAUTINES 
KULTŪROS KŪRĖJAMS

Kultūros Tarybos premijų 
šventės - tai kasmetinis susiti
kimas su mūsų tautinės kultū
ros kūrėjais, su kultūros dar
buotojais, radijo ir spaudos 
žmonėmis, su premijų mece
natais - Lietuvių Fondu ir 
JAV LB Krašto valdyba ir 
kartais su atskirais asmenimis, 
kurie padėką ir dosnumą reikš
dami skiria dideles sumas kul
tūros darbams. Čia galime 
paminėti Dirvos novelės kon
kursų mecenatą Simą Kašelio- 
nj ir kun. dr. J. Prunskj.

Susitikimai su kūrėjais ir su 
kūrybos interpretatoriais, tie
sa, vyksta nuolatos, per ištisus 
metus. Tai parodos, koncer
tai, literatūros vakarai, teatro 
spektakliai. Intymiausi ir dva
siniai labiausiai stimuliuojan
tys susitikimai būna universi
tetų ir apskritai akademinėje 
plotmėje. Išeivijos sąlygose, 
neturėdami savųjų akademi
nių institucijų, gaivinamės 
gana dinamišku sąlyčiu su vi
sa lietuviškąja bendruomene. 
Okai mūsų kūrybiniai įvykiai 
pakyla į profesionališkesnį ly
gį, ieškome būdų pasiekti ir 
svetimtaučių visuomenę. Čia 
mes iki šiol sėkmingiausiai pa- 
sirodėme dailės parodose.

Kultūros Taryba, rengda
ma premijų šventes, nori 
sukelti išeivijos lietuvių dėme
sį mūsų tautinės kultūros kū
rėjams ir jų darbams. Tokia 
šventė JAV pradėta rengti 
prieš penkerius metus. Ameri
kiečiai jau seniai ugdo šias tra
dicijas, rengdami autorinius 
susitikimus, koncertus, keliau
jančias parodas, menininkų 
ar rašytojų pagerbimą sostinės 
kultūros rūmuose - J.F. Ken- 
nedy centre, arba labai puoš
nius premijų spektaklius per 
televiziją. Tie įvykiai reika
lingi visuomenės ugdymui ir 
gyvų saitų tarp kūrėjo ir jo kū
rybos vartotojo palaikymui. 
Ar premijas gavo vieni ar kiti, 
čia kokio nors visuotinio ob
jektyvumo negalima pasiekti. 
Net ir garbingoji Nobelio pre
mijų komisija, susidedanti iš 
akademikų ir parlamentarų, 
susilaukia gausių priekaištų, 
nes jos nariai yra taip pat vei
kiami gyvenamojo laikotarpio 
visuomeninių ir socialinių nuo
taikų.

Premija iš tikrųjų nėra ulti- 
matinė rodyklė, kad ji skirta 

geriausiam kūriniui. Tai tik 
tų metų ir tos ar kitos komisi
jos vienkartinis sprendimas ir 
dargi nebūtinai objektyvus. 
Kūrinio vertė išryškės laiko 
tėkmėje. Taip ir yra, kad nau
ji arba naujoviški rašto, muzi
kos, dailės darbai dažnai pra- 
džoje susilaukia pasmerkimo, 
o ne pagyrimo. Vis dėlto pre
mijos reikalingos, kad paska
tinti talentingus kūrėjus, o ki
tais atvejais pareikšti jiems pa
garbą. ir padėką už daugelio 
metų kūrybos vaisius.

Tomas Venclova, 1980 me
tais kalbėdamas kultūros dar
buotojų sąskrydyje Clevelan
de, surikiavo mūsų tautinę kū 
rybą į tris grupes: oficialiąją 
Lietuvoje, pogrindžio ir išeivi
jos kūryba. Rūpestingas ste
bėjimas ir vertinimas šių kūry
binių klodų labai svarbus, nes 
istorinėje perspektyvoje šios 
trys grupės bus išsijotos 
bendrame mūsų tautinė kūry
bos aruode. Todėl ir išeivijos 
kultūrinis darbas labai svar
bus.
Turime solidžių darbų. Lie

tuvių Enciklopedijos išleidi
mas, stiprių beletristikos ir ly
rikos knygų pasirodymai, dai
lės srityje pakopėta iki tarptau
tinio lygio. Net negausi mūsų 
naujoji muzika sukėlė dėmesį 
ir veikė inspiruojančiai pa
vergtos Lietuvos kūrėjus.

Išeivijoje labai svarbu viso
mis priemonėmis skatinti mū
sų kūrėjus, populiarinti jų kū
rybą ir juos remti. Išeivijos vi
suomenė nesėdės alkana. Jei
gu mes netieksime savųjų dar
bų, ji imsis svetimomis gėry
bėmis tenkinti savo poreikius 
ir emocini alkį. Lietuvių Fon
das, šiai problemai spręsti telk
damas materialinius išteklius, 
eina teisingu keliu. Kultūros 
Tarybos premijų šventės nors 
dalinai padeda atskleisti tauti
nės kultūros rūpesčius ir teikia 
progos drauge su tos kultūros 
vartotoju - išeivijos lietuviu - 
pakilti virš dvasinį džiaugsmą 
gožiančio triukšmo ir visuome
ninio erzelio.

Lietuvos pogrindžio 1979 
metų leidinyje Alma Mater 
rašoma: ‘Lietuvoje šiuo metu 
ryškėja toks ‘dėsnis’; juo kas 
daugiau sielojasi dvasinėmis 
vertybėmis, tuo jis skurdžiau 
gyvena. Ir atvirkščiai: juo iš
taigingiau apsirūpinęs mate-

Demokratinėje valstybės 
santvarkoje išrinkti seimo 
ar kongreso nariai išreiškia 
krašte gyvenančių žmonių 
daugumos valią ir leidžia 
visiems gyventojams priva
lomus įstatymus. Lietuvių 
Bendruomenės kūrėjai, ją 
steigdami JAV-se norėjo, 
kad visus JAV lietuvių re
prezentuotų ir juos atsto
vautų JAV LB Taryba ir 
Krašto valdyba.
Nesibaigiantis ginčas dėl 
darbo sričių pasidalinimo

Dėl LB-nės veiklos sričių 
dar ir šiandien pilnai nesu
tariama : vieni tvirtina, kad 
LB-nė turėjo dirbti tik kul
tūros ir švietimo srityse, 
kiti mano, kad LB-nė turi 
apimti visas veiklos sritis, 
įskaitant ir politinę-visuo- 
meninę. Dėl šio nesutarimo 
išsivystė ginčas, daugumo
je prisidėjęs prie Bendruo
menės skilimo ir prie Reor
ganizuotos LB-nės atsiradi
mo.

Valstybiniu mastu pana
šų ginčą būtų galima ga
na lengvai išspręsti-: visuo
tinio referendumo ar teis
mo keliu. .Tiesa, JAV LB 
kreipėsi į JAV teismą. De
ja, toji byla susikomplika
vo, kadangi ji nebuvo pa
čiu tiksliausiu keliu pradė
ta, nebuvo prašyta taip va
dinamo ’Tnjunction”, kur 
R-LB nebūtų galėjusi veik
ti iki ta byla bus išspręsta. 
Šiuo atveju abi šalys būtų 
suinteresuotos bylą kuo 
greičiausiai užbaigti. To ne
sant, viena iš šSlįų byla 
visokiais te.» manev
rais vilkina. > . u pasėkoje 
byla jau tęsiasi virš 10 me
tų ir, deja, galo dar nesi
mato.

rialiai, tuo mažiau rūpi tauta, 
jos tragiška padėtis. Retokas 
atvejis, kadas materialinės ge
rovės kilimas sutampa su dva
sine ar kultūrine pažanga.’ 
Štai kokia yra okupuotos Lie
tuvos oficialios kultūros dalia.

Išeivijos kultūros augimo ir 
brendimo paraduojančios jė
gos yra ne materialinis gerbū
vis. Mūsų didžiausias rūpestis 
yra jaunos kartos netobulas lie
tuvių kalbos mokėjimas ir dėl 
per ilgai užtrukusios okupaci
jos dvasinių-tautiškų įvaiz
džių blyškėjimas. Gal būt, rei
kia solidaus kultūros kongre
so ar - Broniaus Railos Cleve
lande padarytu pareiškimu - 
tautiniam kultūriniam ane- 
miškumui šalinti reikėtų mąs
tytojų oazės, kurios minčių 
vandenys gaivintų sausros pa
liestus tautinio gyvenimo plo
tus.

Gegužės 11 dienos susitiki
mas Clevelande su poezijos, 
dailės, muzikos, teatro, tauti
nės minties kūrėjais ir gaivin
tojais tegu paskatina mus iš
tesėti dar daug Kultūros Ta
rybų premijų švenčių.

J. Stempužis

-Dr. Antanas Butkus, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas, 
srityse suderinimo planas 
buvo palankiai sutiktas ir 
ALTai ir JAV LB-nei tuo 
metu vadovaujančių žmo
nių, tik deja, niekas nesi
ėmė iniciatyvos jį įgyven
dinti. šiandien panašaus 
plano įgyvendinimas pasi
darė dar aktualesnis, nes 
nesutarimo pasekmės jau 
visur matosi. Gi jį įgyven
dinus dar ir šiandien sėk
mingai išspręstume kai ku
rias problemas vienu mas
tu. To pasėkoje žymiai su
stiprėtų JAV LB-nė ir 
ALTa.

Planą įgyvendinus, Ben
druomenės rinkimuose bal
suotų bent 25,000 lietuvių, 
vietoje dabartinių 6-9,000. 
Išsispręstų ginčas su R-LB, 
pranyktų nesusipratimai su 
VLIKu ir ALTa. Svarbiau
sia, politiniam - visuomeni
niam darbui turėtume ne
palyginamai daugiau talki
ninkų bei lėšų. .Rašydami 
memorandumus OSI ar ki
tais reikalais, sulauktume 
žymiai daugiau toms akci
joms pritariančių laiškų iš 
JAV lietuvių bei mums pri
jaučiančių amerikiečių, nes 
tom akcijom pravesti turė
tume daugelio lietuviškų 
organizacijų talkos.

Bylai taikiu būdu is- 
spręsti visuotino referendu
mo kelias dar nebuvo išban
dytas, nors Draugo redak
torius M. Drunga siūlė, kad 
JAV lietuviai pasisakytų 
kurią LB-nę jie laiko teisė
ta: JAV LB-nę ar JAV 
R-LB-nę. Tas M. D. siūly
mas nerado platesnio atgar
sio, nes jis per siauros ap
imties ir per griežtas, iš 
anksto daugumai gerai ži
nant jo išvadas.

ALTos ir Bendruomenės 
tarpusavio talka

Savo laiku aš siūliau su
derinti kultūrinį - švietimo 
veiklos barą su politiniu-vi- 
suomeniniu, padalinant jo 
vadovavimą tarp ALTos ir 
JAV LB-nės. Gi tiems dar
bams talkininkų imti iš tų 
abiejų veiksnių. Pavyzdžiui, 
dalis jaunesnių bendruome- 
nininkų, norinčių dirbti po
litinį darbą, galėtų gerai 
reikštis ALTos veikloje, re
miant vieną ar kitą kon
kretų projektą. Iš kitos pu
sės, yra ALTai priklausan
čių organizacijų narių, ku
rių ir talentas ir polinkiai 
labiau tiktų kultūrinėje — 
švietimo srityje. Jiems tu
rėtų būti atviras kelias 
LB-nėje. Svarbu, kad dar
bas nebūtų duplikuojamas 
ir kad veikloje "vieni ki
tiem neliptų ant mazoliu". 
Iš esmės tame projekte nie
ko kito nėra, kaip tik da
bartinio mūsų gyvenimo ir 
veiklos fotografija. Skirtu
mas tik toks, kad nuošir
džiai jį vykdant pasiektu
me tvarkos organizacinėje 
struktūroje ir išnyktų daug 
bereikalingų ginčų, eikvo- 
jančių mūsų gyvybinius re
sursus.

Bendros veiklos politinė
je ir kultūrinėje-švietimo

Savanoriškoje veikloje 
įsakinėti negalima

Lietuvių Bendruomenės 
vadovai pretenduoja į vi
suotinumą. Tokią ją kadai
se aptarė jos steigėjai, teig
dami, kad jai priklauso visi 
lietuvių kilmės asmenys lo
jalūs Lietuvos suverenite
tui. Kas iš tikrųjų priklau
so LB-nei nesutariama ir 
šiandien. Organizuotos LB 
darbą ir jos vadovus renka 
tam darbui prijaučią lietu
viai, kurių deja, tėra tik

(Nukelta į 4 psl.)
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6,500-9,000 asmeny. Tai 
siaubingai mažas nuošimtis 
visų JAV lietuvių, šimta
procentinio dalyvavimo rin
kimuose niekad nesulauk
sim ir to nereikia.. Jei gy
ventume pagal Valstybinę 
santvarką, Tarybos nutari
mai sudarant Krašto valdy
bą ir aptariant veiklos prin
cipus, bei tvirtinant biudže
tą būtų privalomi visiems 
gyventojams. Mūsuose visa 
veikla remiasi tik laisvano
rišku darbu, auka bei pri
tarimu. čia reikia ne įsaki
nėti, bet pritarti ir sutarti. 
Deja, kai kurie iš LB-nės 
"pirmūnų”, kuriuos aš vė
liau šiame rašinyje pavadi
nau Bendruomenės Klubas 
to nesupranta ar nenori su
prasti ir su LB-ne elgiasi 
lyg tai būtų jų asmeninė 
nuosavybė.

Tautinis solidarumas

Priklausyti LB-nei, daly
vauti jos Tarybos rinkimuo
se ir aktyviai prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo bei 
Lietuvos laisvinimo pastan
gų yra grynai laisvanoriš
kas apsisprendimas, išplau
kiąs iš tautinio susipratimo 
ir tautinio solidarumo pa
jautimo ir jam įsipareigoji
mo. Solidariai veikti reikia 
didelės tolerancijos kitaip 
galvojantiems asmenims. 
Reikia pakantos aiškintis, 
diskutuoti ir pozityviai ver-, 
tinti kitų panašias pastan
gas, pačiam prie jų priside
dant ar mėginant jas kore
guoti logiškai argumentuo
tu planu.

Tautinis solidarumas iš
plaukia iš žmogaus vidaus, 
kuris skatina kitus suprasti 
ir su jais draugiškai elgtis 
ir dirbti drauge. Solidaru
mo stoka galima gal pakęsti 
menkai išsilavinusiame as
menyje, bet jokiu būdu to 
toleruoti negalima lietuviš
koje veikloje besireiškian
čiam individe. Mūsuose, de
ja, tokių tautinio solidaru
mo stokojančių individų yra 
ir LB-nes vadovaujančių as
menų eilėje. Jie save stato 
virš LB-nės arba mano, kad 
jie ir jų. galvosena LB-nės 
veikloje yra neklaidinga 
dogma ir todėl jie yra ne
sukalbami bendram darbe, 
vengia pakaitos, nes bijo 
nustoti lemiamos reikšmės 
bendruomeniniuose spren
dimuose. Tai tie patys Ben
druomenės Klubo nariai.

Tarybos narių skaičius

LB-nes veiklos kryptį nu
sako jos Taryba, o darbą 
vykdo Krašto valdyba per 
apygardų bei apylinkių val
dybas. Tarybos narių skai
čius yra per mažas JAV-se, 
jį lyginant su Kanados LB 
Tarybos narių skaičiumi. 
Kanadoje skaitome, kad gy
vena bent 10 kartų mažiau 
lietuvių negu JAV-se, o jos 
LB-nės Taryboje yra tik 

pusę kart mažiau narių. Gi 
pagal lietuvių skaičių ten 
turėtų būti tik 6, jei JAV-se 
jų turime 60. Jokiu būdu 
nesiūlau Kanados LB-nei 
sumažinti savo Tarybos na
rių skaičių, bet yra būtina 
tą skaičių JAV-se žymiai 
padidinti. .

Daugelis tvirtina ir di
džiuojasi, kad JAV LB-nė 
yra demokratinė, nes jos 
Tarybos narius išrenkame 
tiesioginiu balsavimo keliu. 
Pilnoje demokratijoje to ne
užtenka. Reikia, kad išrink
tieji ar sudarytieji organai 
vykdytų daugumos valią. 
Iki šiol to Tarybos nariai ir 
prie geriausių norų negalė-, 
jo padaryti, nes jie daugu
mos valios nežinojo. Dar 
daugiau, net ii- juos renkan- 
tieji nariai apie juos ir apie 
jų pažiūras svarbiausiais 
bendruomenininiais klausi
mais nežinojo, nes iš Tary- 
bon kandidatuojančių as
menų nebuvo prašoma iš 
anksto tais klausimais pa
sisakyti. Kaip aš jau kele
tą kartų rašiau — perkame 
katę maiše. To pasėkoje ne 
tik visuomenė nežino kokio 
nusistatymo žmones jie ren
ka, o taip pat didelė daugu
ma kandidatų mažai težino 
apie darbus Bendruomenė
je, todėl jie gali būti ir yra 
iš šono visaip manipuliuo
jami.

Bendruomenininkų klubas

Dažnokai buvo daromi 
priekaištai, kad frontinin
kai pagrobė LB-nę į sAvo 
rankas. Kad didelė jų dalis 
Bendruomenėje dirbo, kai 
kurie ir dabar tebedirba, 
tiesa, bet netiesa, kad jie 
ten turi daugumą. Iš kitos 
pusės taip pat faktas, kad 
dalis Bendruomenėje dir
bančių ar joje dirbusių no
ri, kad ji "nenuslystų” į ki
taip galvojančių žmonių 
rankas. Tai nebūtų blogai, 
nes natūralu, kad visi mes 
norime turėti įtaką ir pra
vesti savo nuomonę. Svarbu 
tik, kad tai darytume kitų 
nemanipuliuodami ir ne
prievartaudami. Deja,,dalis 
asmenų to nesupranta ir vi
saip stengiasi pravesti sa
vo valią. Aš juos seniau irgi 
mėgindavau aptarti, bet ne- 
visados pavykdavo. Dabar 
manau jiems duoti Klubo 
vardą. Tai nekaltas ir pa
vyzdžiui Floridos lietuvių 
tarpe visai madingas žodis. 
Ten jau kai kur ir Bendruo
menės vardo vengiama, o 
Klube, sako, sutelpa visi. 
Tad-Bendruomenininkų klu
bas tiems save neklaidin
gais skaitantiems vadams 
būtų ir madingas ir gana 
tiksliai nusakantis. Tiesa 
tas B. Klubas yra gana už
daras. Savo tarpan jie ne
daug ką teįsileidžia. Įdo
miausia, kad kiekvienas to 
klubo narys skaito save iš
mintingiausiu visais ben
druomeniniais klausimais. 
Be B. Klubo pritarimo ir 

palaiminimo tikrai sunku 
pakliūti į LB Tarybą, o dar 
sunkiau į jos vadovaujan
čias pozicijas. Yra, žinoma, 
išimčių. Jų tarpe priskai- 
tau ir save. Bet tai buvo jų 
mažytis neapsižiūrėjimas.

B. Klubo nariams jų ta
riamos galios nepavydžiu. 
Gaila tik, kad jų pažiūros 
gana siauraregės ir labai 
savanaudiškos ir visai ne- 
tolerantingos kitaip galvo
jančių asmenų nuomenei. 
Tokia laikysena visiškai ne
atitinka Bendruomenės idė
jai bei jos principams, nes 
tokios pažiūros Bendruome
nę labai susiaurina, kadangi 
daugelis žmonių negali pa
kęsti būti manipuliuojami. 
Tas juos atstumia ir dėl to 
jie nenori LB-nėj dalyvauti.

Visuotinas plebiscitas

Pakartotinai tvirtinu, kad 
nežinome daugumos Ameri
kos lietuvių nuomonės. To
dėl atėjo laikas liautis kal
bėti už kitus, bet iš tiesų 
pasistengti patirti daugu
mos nusistatymą keletu 
svarbesnių klausimų dėl ku
rių dažnai kyla aštrūs gin
čai. Vienas iš tokių klausi
mų tai JAV LB Tarybos 
sudarymo būdas. Išsiaiški
nome, kad Taryboje reikia 
sutarti, nes veikiame lais
vanoriškai. Laisvanoriams 
negali gi įsakinėti, bet juos 
pritraukti ir patraukti. An
tra, neišmintinga jiems nu
rodyti kokiu būdu jie turi 
bendruomeninį darbą dirb
ti. Norint padaryti Bend
ruomenę visuotina reikia 
sudaryti kuo palankesnes 
sąlygas, kad kuo daugiau 
žmonių norėtų toje Bend
ruomenėje dalyvauti. Rei
kia jiems dūoti progos pa
sirinkti k<4Ku..būdu jie nori 
dalyvauti >os rinkimuo
se: a) asmeniniai tiesiogi
niuose rinkimuose ar b) de
leguoti į Tarybą savos or
ganizacijos atstovus ir c) 
suteikti ar ne apylinkių pir
mininkams ar jų valdybos 
atstovui Tarybos nario tei
sę, kad tuo būdu būtų už
tikrintas apylinkėse sun
kiausią bendruomeninę naš
tą nešančių asmenų atsto
vavimas Taryboje.

Aš siūlau, kad Tarybą 
turėtų sudaryti, a, b ir c 
punktuose nusakyti delega
tai. Tuo būdu suteiksim di
delį pasirinkimą ir tuo pa
darysime Bendruomenę at
viresnę ir visliotiniau pri
imtinesnę Amerikos, lietu
viams. Tos Tarybos sudary
mo būdas bus ir. demokra
tiškas ir visiškai neprasi
žengs nei Lietuvių Chartai 
nei LB-nės įstatams.. Dar 
daugiau, jau ir dabartinė 
LB Taryba turi dvejopai 
renkamus kandidatus: a) 
tiesioginiai ir b) netiesio
giniai deleguotus apygardų 
pirmininkus, arba jų valdy
bų atstovus. Gi apylinkių 
valdybos neša patį didžiau
sią LB darbą ir dėl to jų 
dalyvavimas Taryboje tu
rėtų neabejotinos naudos. 

Organizacijų atstovų da
bartinės Tarybos sudėtyje 
nėra. Tačiau tokie atstovai 
yra kitų kraštų Bendruo
menėse ir jie ne tik ne
kenktų, bet dar ir labai su
stiprintų JAV LB-nę. Rei
kia tik susitarti kokių or
ganizacijų ir po kiek kiek
vienos organizacijų atstovų 
įeitų į Tarybą. Tam tikslui 
turėtų būti sudaryta komi
sija šiam projektui paruoš
ti. Manyčiau, kad tik cen
trinių organizacijų atstovai, 
kurios turi visuotinus su
važiavimus ir demokratiniai 
išsirenka savus organus, 
galėtų pretenduoti į atsto
vų pasiuntimą Tarybon. 
Dauguma tokiu organizaci
jų sudaro ALTą. šalia to 
Lietuvos Vyčių ir Susivie
nijimų atstovų dalyvavimas 
LB-nės Taryboje būtų ne
paprastai naudingas ir tom 
organizacijom ir pačiai L. 
Bendruomenei.

Plebiscitą turėtų praves
ti JAV LB Krašto valdyba 
ir duomenis pateikti LB 
Tarybai, kuri pasinaudotų

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūrom

1985 METŲ KELIONĖS l LIETUVĄ:
KELIONĖS NR. 007 OCTOBERFEST. Ruošėjo mėn. 21 d. Iki apallo 
mėn. 3 d. Luaembourg, Heldelberg, Rothenburg, Munchen, 
Inzall, Fuaaen, Lucarne, Strasbourg, Salzburg, Inabruck, 
Oberammergau. Priedai: Laivu ekskursija Rheln'o upe, Eagles 
Nešt, Chlemaee, kasdieniniai pusryčiai, 9 pietos, priešpiečiai 
(lunch) Hofbrauhaus Ir daug kitų priedų.
PILNA KAINA IŠ CHICAGOS — $1,289.00.

KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
S dienos Helsinkis
Iš Nevv 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 Nevv 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 
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PRESIDENTTI HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, (VAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ.

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KO
OPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVARKANT DOKUMENTUS 
IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS 
KELIONIŲ REIKALAIS PRAŠOME KREIPTIS Į:

G.T. INTERNATIONAL, INC.
P.O. Box 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TELEFONAI: (312) 471-1700 ARBA 
471-1702

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI 
LĖKTUVAIS 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tek: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

tais rezultatais ir vykdytų 
JAV lietuvių valią.

Pabaigai dar kartą nuo
širdžiai prašau visus JAV 
lietuvius kuo gausingiau da
lyvauti JAV LB XI Tary
bos rinkimuose ir balsuoti 
už tokius Tarybos narius, 
kurie praeityje darbais yra 
įrodę, kad sugeba dirbti ir 
yra tolerantingi bei nuosai
kūs kitų nuomonei, kuri 
jungia bet neskaldo. Tik to
kie Tarybos nariai ugdys 
LB-nę ir padarys ją atvi
resne visiems, kurie ras 
bendrą darbą su kitais 
veiksniais.

ENVELOPE 
MACHINE ADJUSTERS

Rsoidlv prowino envelooe company 
tocated In a beaufiful Centrai Penn- 
sylvania community is looliinp for 
adiusters wlth 5-10 vrs experience 
on RA-RH-HO machlnes.
This is a around lloor opportunity 
wltb excellent ctiances for ad- 
vancemenl. Superylsory posilions 
are availabfe to oualifled individ
uali. Good salary & benefits. No 
phone Inouiries please. Send re-

Human Resource Manaaer 
Norfh American Communicatlon 

POBox39 
Duncansyille, Pa 16635 

An Eaual Oopty Employer
119-21 t
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Tautinių šokių koncertas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

dainavo ne tik choras, bet 
ir šokėjai, šiais atvejais bu
vo ypač žymi tvirta dirigen
tės ranka, sėkmingai išlai
kiusi vienodą ritmą visose 
grupėse, šia proga norisi 
pridurti, kad šokėjai ir dai
nininkai kvėpavimą naudo
ja skirtingai, todėl šokėjus 
dainavimu apsunkinti ne
vertėtų.

Vaikų grupė koncerte pa
šoko Kalvelį ir Voveraitę su 
vaikams nebūdingu susik
aupimu, be išsiblaškymo ar 
žvalgymosi į salę. Tai gra
ži, drausminga pradžia, bū
tina tolimesnei pažangai bet 
kurioje meno šakoje. Matyt, 
kad šios grupės šokių pa- 
ruošėja Kristina Freuden- 
berger tai pilnai supranta.

Jaunių grupė pasirodė su 
čigonėliu ir Gyvataru. Abu 
šokiai buvo atlikti gyvai. 
Ypač dailus buvo Gyvata- 
ras. čia taip pat jaučiama 
tvirta mokytojos Dalios Mo
tiejūnienės ranka: jau pa
stebimi šokėjiškos kūno lai
kysenos pradai, dėmesys 
savo partneriui, šokio ap
imties suvokimas, reikšmin
gesnė veido išraiška, vai
dybiniai priedai ir t.t. Ma
lonu, kad atydžių žinovų 
priežiūroje auga nauja lie
tuviškų tautinių šokių kar
ta..

šokis yra laisvo, bet 
drausmingo, nes uvaržyto, 
bet tikslaus, prasmingo ir 
išraiškaus judesio menas. 
Šokiu žmogus gali išreikšti 
visą savo vidinę būseną, šo
kis užsimezga sieloje, šo
kiui būtina erdvė. Šokis — 
tai visuotinė judesių kalba, 
galbūt senesnė už žodinę 
kalbą, šokėjai yra vieninte
liai atletai (taip, atletai) 
sukaustyti ypatingai griež
tų reikalavimų. Jų kūnai 
privalo būti stipresni už 
plieno spyruoklę, jų veidai 
neturi būti iki neatpažini- 
mo iškreipti antžmogiškų 
pastangų, jie neprivalo 
jausti pūslėtų ir kraujuo
jančių kojų ir geliančių są
narių. Jie neturi teisės pra
kaituoti ir, nors plaučiai 
maldaute maldautų oro, jie 
neturi sustoti atsikvėpti nes 
tai pertrauktų šokio tėk

Grandinėlės merginų šokis "Kuskinelis”. Daivos L. Blynaitės nuotr.

mę! Pagal "žinoviškus” žiū
rovus, šokėjai turi plasnoti 
lyg drugiai, plaukti oru lyg 
pienės pūkas ir vaikščioti 
neliesdami žemės lyg bekū
nės užkerėtos dvasios! Visa 
kita turi būti rūpestingai 
paslėpta už nepermatomos 
lengvumo ir grakštumo už
dangos.

Po tokių neapgalvotų 
"reikalavimų” ką besakyti 
apie Grandinėlės koncertinę 
grupę? šis subrendęs lietu
viško tautinio šokio viene
tas jau gyvuoja daugelį me
tų. Nepailstančių vadovų 
Liudo ir Aleksandros Sagių 
(nuostabi jų ištvermė) ga- 
biose rankose išaugęs, būT 
rio rėmėjų palaikomas, šis 
jaunimo sambūris tebegar
sina lietuvišką tautinį šokį 
plačiame pasaulyje. Api< 
šią grupę jau daug rašyta 
— įvairiomis kalbomis. Ap
keliavę daug kraštų, nors 
ir "mėgėjai”, jie savo gru
piniu patyrimu jau scenos 
"veteranai”, žodis "mėgė
jas” čia naudojamas tik 
pabrėžimui, kad Grandinėlė 
iš šio duonos nepelno — šo
kis jiems malonus, bet labai 
atsakingas laisvalaikio už
siėmimas. Profesionalizmas 
nevisada reiškia kokybę. 
Yra "ant laurų užmigusių” 
profesionalų kuriems "mė
gėjo” vardas būtų pergeras.

Grandinėlės koncertinę 
grupę sudaro rinktiniai šo
kėjai. Jų sceninis elgesys 
patrauklus, jaučiamas ne
mažas įgudimas ir savimi 
pasitikėjimas. Kadangi ši 
šokio grupė jau turi visus 
rimto šokio vieneto privalu
mus, kritiškesnės pastabos 
taikintinos tik jai. šokėjai 
gerai apvaldę būdingą lie
tuviško šokio judesį ir su
maniai bei taikliai jį nau
doja. Primityvaus lietuviš
ko tautinio šokio Grandinė
lės koncertinė grupė nešo
ka. Palyginus su kai kurių 
tautybių šokiais, lietuvių 
tautiniai šokiai yra "nekal
ti”. Nėra juose liepsnojan
čių žmogiškų aistrų nei 
dangų siekiančio keršto 
kaip ugninguose ispanų šo
kiuose, nekaraliauja juose 
nesaikis Viduržemio jūros 
pakrančių n e r ū pestingu-

"Linai” — jaunimo žaidimas, dalyvaujant šokėjams, dainininkams ir muzikantams. 
Daivos L. Blynaitės nuotr.

mas, nesirodo juose Tolimų
jų Rytų deivės ir dievaičiai, 
nerasi ten ir Afrikos gen
čių prietaringumo. Bernelio 
ir mergelės santykiai juose 
labai ”dori” ir "pagarbūs”, 
bet kartu ir žemiški. Kon
certinės grupės šokami šo
kiai jau choreografų (daž
niausiai Juozo Lingio ir 
Liudo Sagio) išdailinti lie
tuviškoje liaudyje gimę ju
desiai, žinoviškai tampriai 
supinti į stiprią pynę, su
drausminti, pritaikyti sce
nai, palydimi lietuviškomis 
liaudies melodijomis pagrįs
ta muzika.

Dažnai skundžiamės mū
sų "pilnam klestėjimui” ne
pakankamomis "dabartinė
mis sąlygomis.” Be pagrin
do. Ir amerikiečiu mėgėju 
vaidybos ir šokio sambū
riai nuolat kovoja su sceni
niais nedatekliais. Ar bū
dami savoj šaly kiekvienoj 
salėj turėtume visus teat
rinius patogumus? Prie be
sikeičiančių sąlygų reikia 
prisitaikyti. Grandinėlė taip 
ir padarė. Vos išbėgus kon
certinei grupei į sceną, pa
sirodė, kad scena permaža. 
šokėjai negalėjo pilnai "įsi
bėgėti” ir tikrai po sceną 
"paskraidyti”. Nei pločiu, 
nei giluma, parapijos salės 
scena tokio dydžio energin
gam šokėjų būriui nėra pa
kankama. Todėl, kaip ir tin
ka prityrusiems scenos "ve
teranams”, šokėjai prie to
kių ribotų sąlygų greit pri
sitaikė kiek "sutirštinę” sa
vo susigrupavimą ir suglau

dę eiles. Jei erdvės truputį 
trūko, tai užsidegimo tik
rai ne. .šiltomis bangomis 
jis liejosi nuo scenos į besį- 
grožinčių žiūrovų glėbį, di
deliam‘jų malonumui.. Iš
tvermės netrūko. Netruko 
ir meniško judesio. Netrū
ko nei noro, nei oro.

Pradiniuose šokiuose kon
certinės grupės vaikinai at
rodė kiek nedrąsūs ar per 
dąug kuklūs, bet pradedant 
Rusniečiu jų veidai pagy
vėjo, pasipuošė šypsenomis 
ir jų dėmesys savo partne
rėm tapo nuoširdesniu. Jie 
užtarnautai susilaukė gra
žaus įvertinimo po Pakelt- 
kojo — vyrų šokio avint 
klumpes. Visos šokio dalys 
buvo atliktos vįeningai, la
bai tiksliai, kartais su juo
ką keliančiu šelmiškumu. 
Keistą, bet šis šokis kiek 
primena graikišką vyrų šo
kį.. . Sutapimas ?

Kaip ir dera karūnuo
toms, Grandinėlės koncer
tinės grupės merginos pasi
žymėjo gražia galvos laiky
sena, liemens tiesumu. Ran
kų judesiai dar šiek tiek to
bulinti. Meniškas rankų val
dymas, tiek šokėjams, tiek 
aktoriams sudaro nemaža 
sunkumų. Kai kuriuose šo
kiuose merginų rankos bu
vo perdaug tiesios — trūko 
gražaus sulenkimo per al
kūnę, ypač rankas keliant 
virš galvos.

Bendrai, koncertinė Gran
dinėlės grupė daro puikų 
įspūdį. Poros gerai susišo- 
kę, akių sąryšis su žiūro
vais nuolatinis, šokėjų iš
vaizda daili, rūbai puošnūs, 
nusilenkimai darnūs. Daug 
vykusios vaidybos parody
ta Jaunimo žaidime, nema
ža išradingumo Juostose, 
pažymėtini ir Linai ir su
dėtingas Dzūkiškas kadri
lis (su ilgiausia choro par
tija). Atskirai minėtinas 
Kupolinis užbaigęs koncer
to programą. Tai jau beveik 
ne šokis, bet visa šokių sce
na, kuri tinkamai muziki
niai apipavidalinta, galėtų 
būti ir dar neparašytos lie
tuviškos operos dalimi, čia 
ir iš stebulių pagaminti ži
bintai ir šokinėjimas per 
laužą ir paparčio žiedo ieš
kojimas — žodžiu, Joninės. 
Tinkamu šio šokio apšvieti

mu pasirūpino Tony Wolk.
Laimingi yra Clevelando 

lietuviai turėdami savo tar
pe Grandinėlę. Kai kuriais 
atžvilgiais ji nenusileidžia 
ir profesionalų šokėjų gru
pėms. Jei ir toliau tokio 
gražaus ir pasišventusio 
jaunimo turėsim, tautinio 
šokio ateities nereikės pieš
ti tamsiom spalvom. Pagir
tini tėvai kurie savo jauni
mą skatina tokiam laisva
laikio užsiėmimui, bet to 
dar negana. Reikia ne tik 
tėvų, bet ir nuolatinės, stip
rios visuomenės paramos. 
Reikia atverti ne tik širdis, 
bet ir pinigines. Grandinėlė 
to nusipelnė.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
V. Bacevičius,

Los Angeles ................. 13.00
J. Jurkus. Rochester ... .10.00 
V. Lange. Lakewood .... 1.00
J. Kazickas, Greenvvich 13.00
J. Dunčia, St. Petersburg 5.00 
Dr. A. Grushnys, Wichita 25.00 
A. Reventas, Gulfport ..10.00 
Palm Beach Lietuvių

Pensininkų klubas ....25.00
Lietuvių Bendruomenės

Baltimorės apyl. v-ba 25.00 
A. Dikinis,

Fairfield Glade ......... ' 3.00
A. Rapčys, Hamilton .... 5.62
J. Kregždė, Cincinnati .. 8.00 
E. Damijonaitis.

Riviera Beach ............. 8.00
Baltic Associates

LTD, Boston ............. 6.00
A. Idzelis, Cleveland .. 8.00 
A. Bartuškienė,

Willoughby ................  8.00
V. Kačinskas, Sawyer ..10.00
M. Momkus. Chicago .... 1.00 
Z. Vyšniauskienė,

Malvem ........................ 10.00
M. A. Kuzmickas,

Santa Monica ...'.......  3.00
K. Cicėnas, Woodridge .. 8.00
P. Koncė, Stockbridge .. 3.00
Z. Dautartas, Chesterland 10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

MACHINST needed tor N. Caroline
Aluminum Fabricator., Al»o: SET- 
UP PERSON5, FOREMEN. TOOL 
MAKERS. Hut»t have good knovvledge 
or miliing equip., punch presues, etc. 
1-800-221-0998 Mon.-Fri. aak for Mr. 
Kelliher. (18-22)

HOUSEKEEPER
Houeekeeper needed live in. 5 days 
Tues. thru Sat. Duties include houne- 
keeping. Inundry etc. No cooking. 
Muat love dogą. Send retume to: Li
thuanian American Nevspaper, P. O. 
Box N-3 1016 Chesnut St.. Phaladel- 
pia, Pa. 19107._____________ (18-20)
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LOS ANGELES LIETUVIAI
TAUTININKŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS

š. m. balandžio mėn. 28 
d. Los Angeles Lietuvių 
Tautiniuose Namuose įvyko 
metinis Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Los An
geles skyriaus susirinki
mas, kuriame, nors ir tik 
svečio teisėmis dalyvauda
mas, turėjau progos arčiau 
"įžvelgti” į skyriaus veik
los vidų, nes metiniuose su
sirinkimuose visada gali 
daugiau išgirsti ir matyti, 
negu šiaip eiliniuose pasita
rimuose.

Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyrius čia veikia 
jau nuo 1949 m. dėlto jo 
veiklos istorijoje yra atžy
mėta stambių kultūrinės ir 
politinės veiklos atsiekimų. 

Skyriui pirmininkauja 
jau nebe vieneri metai drą
si ir gabi tautininke Rūta 
Šakienė (ji priklauso ir 
daugeliui kitų lietuvių orga
nizacijų, yra net jų valdy
bose, kaip Lietuvių žurna
listų Sąjungos centro val
dybos iždininkė). Ji pradė
jo ir šį susirinkimą pakvies- 
dama atsistojimu pagerbti 
skyriaus mirusius narius: 
Kazimierą Statkų, Joną 
Mockų ir Juozą Miliūną. 
Susirinkimui p i r mininku 
pakvietė Edviną Balcerį, ži
nomą Neolituanų Korpora
cijos veikloje, sekretore — 
taip pat tautininką, pasta
raisiais metais ypačiai pa
sižymėjusią Lietuvių Res- 
publįkonų veikloje L. Mažei
kienę.

E. Balceris tuoj ėmėsi 
darbo — pagal dienotvarkę: 
pirmiausiai skyriaus pirmi
ninkės Rūtos Šakienės pra
nešimas apie praėjusių vei
klos metų darbus. Praneši
mas buvo gerai paruoštas, 
beveik smulkmeniškai pami
nint kas buvo padaryta. Ne
šimu čia visa tai atpasako
ti, nes kas skyriaus buvo 
padaryta — buvo jau 'Dir
voje” aprašyta, nes R. Ša
kienė yra gabi žurnalistė ir 
labai darbinga ’--------
bendradarbė. Tokį įspūdį 
susidariau s k a i t ydamas 
"Dirvą”.

Skyriaus iždininkas Ra
mūnas Bužėnąs, nepamai
nomas ne tik Tautinės Są
jungos bet ir daugelio kitų 
organizacijų iždo tvarkyto
jas ir atskaitytojas, per
skaitė savo pranešimą, iš 
kurio paaiškėjo, kad sky
riaus finansinis stovis yra 
geras, skolų nėra, kasoje 
dar yra "grynų”, nors ir ne
daug — vistiek tūkstantu
kas su viršum.

Revizijos komisijos aktą 
irgi trumpą ir tikrą — per
skaitė komisijos pirminin
kas Vincas Juodvalkis.

Visi pranešimai užgirti 
visuotinu susirinkimo pri
tarimu — gausiu nuploji- 
mu.

Atėjo ir "valdžios” rinki
mai, bet ir čia laiko reikėjo 
labai nedaug: pirmininkė R. 
Šakienė pranešė, kad prieš 
susirinkimą atsiklaususi bu
vusios valdybos narių — 
gavo jų sutikimą pasilikti

‘Atbber Holidays”
1985 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

RUGPIŪČIO 21 — 10 DIENŲ 
LIETUVOJE — $1,675.00

— $1389.00
— $1692.00
— $1401.00
— $1514.00
—$1706.00
— $1465.00

Rugpiūčio 6 —$1698.00
Rugsėjo 3
Rugsėjo 18
Rugsėjo 23
Spalio 1
Gruodžio 26

ir sekančiai kadencijai — 
hu R. Šakienės sutikimu 
taip pąt likti, šis praneši
mas, žinoma, narių buvo su
tiktas tikrai entuziastingai. 
R. Šakienė pranešė, kad 
prieš porą metų į skyrių 
priimtas naujas narys Vy
tautas šeštokas, kuris pasi
rodęs gana darbščiu, dėlto 
ji pasiūlė jį darinkti j val
dybą penktuoju nariu, nes 
sekretoriui Jonui Mockui 
mirus — valdyboje liko tik 
4 nariai. Tokiu būdu priim
tas naujas valdybos narys, 
valdyba, vėl yra pilno sąs- 

"Dirvos” tat°, ją dabar sudaro: R. 
Šakienė — pirm., Pr. Do
vydaitis — vicepirm., J. 
Petronis — vicepirm., R. 
Bužėnas — ižd., Vyt. šešto
kas — naujas narys, parei
gas gausiąs sekančiame po
sėdyje.

Revizijos komisija liko ta 
pati: V. Juodvalkis — pir
mininkas, E. Balceris — 
sekr. ir J. čekanauskienė — 
narys.

Atrodė, kad susirinkimas 
neužtrukęs nei valandos 
bus ir baigtas, bet... už
kliuvo ilgėliau prie "Dir
vai” aukų vajaus, nes šis 
klausimas buvo gana pla
čiai apkalbėtas, norint kad 
aukų būtų galima sukelti 
galimai daugiau ir kad va
jaus užbaigos renginys spa
lio mėn. būtų kuo iškilmin
gesnis ir pelningesnis. "Dir
vos” vajaus reikalu kalbėjo 
J. Petronis, Vyt. Aleksand- 
rūnas, inž. A. Mažeika, E. 
Balceris, R. Bužėnas Vyt. 
Sirutis R. Šakienė ir kt. 
Reikalas aptartas smulkiai 
ir jį vykdyti pavesta nau
jai valdybai, be abejo tal
kinant visiems nariams, dėl 
kurių pasišovimo šiam rei
kalui nėra jokios abejonės.

Grįžtant prie pirmin, 
R. Šakienės pranešimo, įdo
mu pastebėti, kad ji nusa
kė ir skyriaus didesnius 
renginius (be "Dirvos’’ va
jaus) šiais metais: liepos 
mėn. gegužinė 'po stogu” 
Tautiniuose Namuose. Tau
tos šventės minėjimas Tau
tiniuose Namuose rugsėjo 
8 d. Sekančių metų vasario

Drauge su taip žavingai ir puošniai 
Pavasario gamta atgimusia šiandieną, 
Mes sveikinam Motulę mūsų mielą 
Ir linkim Jai gyvuot ilgai, ilgai...

Tavi vaikai senai apleidom gimtą gūžtą, 
Sukūrėme savus lizdus ir tapome tėvais, 
Bet meilės Motinos galybė nepalūžta — 
Lydėt ir gobti mus savais sparnais.

Tavam glėby, kaip protėvių aukštoj tvirtovėj, 
Užuovėjoj saugioj Tavos beribės meilės, 
Be vargo — rūpesčių mes augom ir tikrovę 
Gyvenimo pajutom žengę į pasaulį...

Bet ir šiandien, po taip ilgą klajonių 
Grubiu gyvenimo keliu, Tu mums švieti 
Kaip švyturys, kurs savo dvelkimu maloniu 
Į uostą meilės Motinos kvieti...

Tesaugo mums Tave, Motule, Visagalis, 
Mes prašom Jo Tavi vaikai, 
Tetrumpina tremties gyvenimo nedalią. 
Lai tėviškėn vartus teatkelia plačiai...

Viktoras Vilkutaitis 
Cleveland, gegužės 1 1955 m.

9 d. parapijos salėje, kuri 
jau yra užsakyta, rengia
mas operos solistės Reginos 
žymantaitės-Peters koncer
tas — pirmą kartą Los An
geles. Akompaniatore pa
kviesta Raimonda Apeiky
tė. ši bus vienintelė proga 
čia išgirsti R. žymantaitę- 
Peters.

ALT S-gos Los Angeles 
skyrius nėra gausus na
riais, bet stovi ant labai 
tvirtų kojų ir yra vadovau
jamas energingų ir tvirto 
tautiško nusistatymo žmo
nių, kaip štai ir dabar kad

yra pirmininkė Rūta Šakie
nė.

Po susirinkimo jo daly
viai buvo pavaišinti užkan
dėliais ir Tautinių Namų 
pirm. Jono Petronio baro 
gėrybėmis.

Vėliau daug kas iš susi
rinkimo nuvyko į R. Šakie
nės namus Glendale kalnuo
se — ją pasveikinti gimta
dienio proga, kur jau buvo 
susirinkę daug kitų jos 
draugų. (vb)

— $1679.00
— $1212.00
— $1173.00
— $1279.00
— $1309.00

Gegužės 27
Birželio 10
Birželio 19
Liepos 17
Liepos 22
Liepos 31

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

1-800-722-1300 (Toli Free)

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.

393 West Broadwav
P. O. Box 116,

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

įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRITILS ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCF5. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

MCMBCn o k''*
Los Angeles veikiančios Juozo Daumanto šaulių kuopos 

valdyba, perrinkta dviems metams. Iš kairės: Vytautas Apeikis, 
Jonas Avižienis, kuopos garbės šaulys Kazys Karuža, Vladas 
Šimoliūnas, Judita Paškauskienė, pirm. Juozas Pažėra.

WEAVERS AND LOOM FIXERS 
Fletcher, RH Reel Needle, Drapper, 
Mueller, lwer ahuttlesa loome. Muki 
have exp. All shifts available. Week- 
end shift* lwo (2) 12 hour shift
weekends. 36 hours pay.
Apply in person, MUTUAL INDUS- 
TRlES, Columbia Cape Div., 625 
Wauhington St., Red Kili. Pa. (215) 
679-7682. (19-21)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work 
a small 
mi....— 
NURSES ________________

311 Shift.
Good starting salary. Shift differan- 
lial flc fringe benefits. Apply call or 
writc to Dircctor of Nutmcm

DOCTORS MEMORIAL HOSPITAL
P. O. BOX 188 

I3ONIFAY. FLORIDA 32 125 
904-547-4271

(19-22)

and live in Sunny Fia. In 
small congenial community. 40 

inutes to Panama City Beaches.
for GENERAL DUTY & ICU 

311 Shift.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

PHYSICIAN 
INTERNAL MEDIC1NE OR FAMILY 

PRACTICE 
ALSO 

REGISTERED NURSES 
3-11 — 11-7 SHIFT 

Competitive salary ftc shift differen* 
tial nurses. We have a 29 bed, acute 
care facility in in an underulilized 
service, sceking a physician willing. 
to relocates to nprthern Maine. Very 
liberal income guaranteed for Ist 
year of practice. Office space pro- 
vided by facility. lf interested call or 
write to: A. Mitchell, Physician Re- 
eruiter, Van Buren Community Hos- 
Rital, 2 Main • Street, Van Buren.

laine 04785. (207) 868-2796.
Eųual Opportunity Employer 

(I9-2U
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REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGUA

LIETUVIS PRIVALO BOTI RIMTAS!
Pastaruoju metu dėl ere

zijų ir pašaipaus rimtų pro
blemų svarstymo susilau
kus gerbiamo prelato L. Tu- 
labos interdikto (Dirvoje 
Nr. 18, 4 psl.), visa mūsų 
Okulistų kolegija liko labai 
skaudžiai morališkai su
krėsta. Dėl to po ilgos kon
templiacijos ir išsamiai iš
studijavę Rytų išminčiaus 
Ajatolos Chomeinio "kietos 
savitvardos”, "absoliutinės 
rimties” ir "politinės discip
linos” filosofiją, kiek ji tin
ka lietuvių visuomenei, 
jausdami kolektyvinę atsa
komybę ir jūsų pageidavi
mą, viešai skelbiame sau ir 
kitiems bent šias kelias gai
res mūsų keliui j šviesesnę 
ateitį pažymėti:

• Būkite paklusnūs savo 
valdžiai ir patys neieškoki
te teisybės, kurią išmanin
gasis Alachas delnu užden
gė nuo jūsų akių taip, kaip 
jūs uždengiate maišu galvą 
savo arkliui, idant anas ne
sibaidytų pirmą kartą su
tikto automobilio šviesų.

• Būkite visada rimti. 
Neimkite pavyzdžio iš nedo
rovingų jankių, kurie juo
kiasi net iš savo preziden
tų, o prezidentai — iš sce
noje juos pamėgdžiojančių 
pašaipūnų, tuo bendrom jė
gom griaudami valdžios au
toritetą. Mūsų vadus visada 
tesutinka ir tepalydi tik 
mūsų-garbingas tradicinis 
šūkis — triskart valio!

• žinokite, kad verkti vi
sada yra saugiau negu juok
tis. Juk net ir Stalino lai
kais niekas nėra nukentėjęs 
dėl pralietų ašarų, o galvas 
prarado visi tie, kurią šai
pėsi iš savo Tėvo ir Moky
tojo. Tas dėsnis galioja ir 
mūsų išeiviškoje tėvynėje.

SKUNDAS
Parašai. Rodos, žodžiai geriausi: 
Skamba tarsi bažnyčios varpai. 
Rods, nei dangų, nei žemę sugriausi, 
.Jeigu šlovę kvailių apkarpai, — 
O už dūlį idėjų kilnių 
Siunčia velnią velniai po velnių...

• Atsiminkite, kad žmo
gus gimsta rimtas, susirau
kęs ir verkdamas, o juoktis 
pradeda tik vėliau, jau nei
giamai paveiktas nuodėmin
gojo pasaulio.

• Be to, kaip mūsų tau
tosaka, liaudies skaptuoja
mi pinčiukai, o net ir "Faus
to” opera liudija, iš žmo
gaus nelaimių juokiasi tik
tai velnias, ir niekad nesa
te matę plačiai besikvato
jančio angelo.

• Nuoširdžiai šaipytis ga
lima tik iš nuogo, nes toksai 
yra begėdis, beginklis ir ne
pavojingas. Bet užtat nie
kad nelieskite uniformuo
to, nes gal patsai Alachas 
jį šitaipos papuošė už jums 
nežinomus nuopelnus, ir dėl 
to galite skaudžiai pasipa
žinti liežuvį.

• žinoma, visur ir visada 
pasitaiko "chamuilų", ku
riems nieko nėra šventa, 
bet tokiems reikia užrišti 
nepraustą snukį iš anksto, 
kol jis dar neprasižiojo.

Tokių principų ir mes da
bar esame pasiryžę laikytis 
ir atsiprašome, kad iki šiol 
gyvatės gyliu nuodijome 
visuomenę.

Okulistų Kolegijos 
Prezidiumas

DIRVA

NARSUMO 
PRIEPUOLIS

Kažkoks buvęs anonimi
nis "aptiekorius”, matyt, 
pasiskaitęs "Akiračiuose” 
iš "Laisvosios Lietuvos” 
perspausdintą J. Vsts. 
straipsnį, kuriame ragina
ma jau dabar mūsų veiks
niams Lietuvos laisvinimui 
ruošti parašiutininkus, kul
kosvaidininkus, bazukinin- 
kus ir net atomines rake
tas, taip susižavėjo naujo
mis kovos idėjomis, kad, 
jas užgirdamas, atsiuntė 
dar ir "patobulintą” savo 
pasiūlymą. Esą, — "kol tie 
kovos daliniai bus mūsų or
ganizacijų paruošti spren
džiamam mūšiui, jau dabar 
reikia pradėti Lietuvoje 
ruskius nuodyti”... Be to, 
jis dar prideda ir pluoštą 
įvairiausių nuodų receptų ir 
nurodymų, kaip juos varto
ti.

žmogeli, atsiųsk savo tik
rą vardą, pavardę ir adre
są, kad kartais netyčia ne- 
užklystume pas tave į sve
čius, nes iš narsumo gali ir 
čia pradėti savo priešus 
žiurkių "trucyzna” vaišinti.

MUMS RAŠO
KODĖL TAIP 
SKUBATE?

Ponai Mecenatai,
Aš neprotestuoju kaip 

kiti dėl kūrybinių premijų 
gausybės, tik pageidaučiau, 
kad pinigų dalinimo termi
nai būtų paskelbti bent po
ra metų iš anksto. O da
bar — vieni nemalonumai. 
Antai buvo paskelbtas no
velės konkursas, pradėjau 
rašyti novelę, o terminas 
jau čia pat, tai nesuspėjau 
pabaigti, ir visas mano dar
bas nuėjo ant šuns uodegos. 
Paskui buvau jau sukombj- 
navęs eilėraščių rinkinį, bet, 
ieškant leidėjo, vėl prabė
go metai, ir kitas pasiėmė 
pinigus, o tu — nors pasi
kark! Kai šiuo metu rašau 
jau kiek ilgesnį romaną, tai 
mano ranka jau dabar dre
ba, nes matau, kad vėl ga-

Nr. 19 — 7

MIGLOTAS 
RYTAS
(MODERNIŠKA KASDIENINĖS KALBOS 

POEZIJA Iš LIETUVOS)

Norėtumei džiaugtis — dangus apsiniaukė. 
O vakar dar buvo ir giedra, ir karšta. 
Vidurnaktį lijo. Ir katinas kniaukė. 
(Sunku man suprasti tą gyvulio nerštą).

Įsmukęs į kelnes, apsivelku striukę. 
Ar eiti į darbą, ar smukti į barą? 
Nors plaučiai kaip kiaulė išalkusi kriūkia, 
žmona dar nuo vakar be pertraukos barti.

Vis liepia iš arklio atgimti į žmogų. 
Galvoti, kovoti ir lėbauti liautis, —» 
O netgi teisybę sakyt nepatogu: 
Už ką gi kovosiu, kad pats esu liaudis 
Ir liaudies gerovę taurelėj turiu, 
Su liaudim ulioju, už liaudį geriu?

liu nesuspėti į konkursą ir 
kitas gali nusinešti tūkstan
čius. Kodėlgi jūs negalite 
palaukti gero kūrėjo ir ge
rai iškeptų kūrinių, o pa
skubom dalinate garbę ir 
lėšas už žalią tešlą?

Tris kartus nukentėjęs

Redakcija: Tamsta į kon
kursus turbūt pasivėlini dėl 
to, kad savo kūrinius rašai 
neįgudusią ranka. Pasisam
dyk gerą mašininkę ir ta
da pralenksi visus konku
rentus.

NEPAGRĮSTAS 
PRIEKAIŠTAS

Gerbiamieji,
Jūsų laikraštyje buvo iš

keltas priekaištas literatū
ros premijų skirstymo ko
misijoms, kurios prašo au
torius ar leidyklas atsiųsti 
bent po 5 siūlomas premi
juoti knygas, kad komisijų 
nariai galėtų su tuo ”mate- 
rijolu” susipažinti. Straips
nio autorė įtaria, kad pa
tys sprendėjai turbūt jokių 
knygų neperka ir neskaito, 
o jas tik premijuoja.

Aš manau, kad taip ir 
turėtų būti. Juk teismai 
"jury” narius taip pat ren
ka iš tokių, kurie apie 

sprendžiamą bylą nieko nė
ra girdėję ir nieko neišma
no, o jiems visą reikalą nu
šviečia teisėjas ir advoka
tai. Tad ir komisijas galė
tų painformuoti tie, kurie 
tas knygas yra skaitę, kad 
laurus ir pinigus paskirsty
tų tik objektyvus sąžinės 
balsas.

Rašytojų draugas

Iš LIETUVOS 
ATKLYDUSIOS MINTYS

Rašytojas Vytautas Pet
kevičius, "Nemuno” žurna
le (1984, nr. 11) atsakyda
mas j rašytojams pateiktų 
10 klausimų, apie praslin- 
kusį kūrybos penkmetį taip 
prasitaria:

"Penkmetis ... kūryboje 
— neduok tu dieve! Ypač 
kai autoriui reikia laukti 
penkerius ir daugiau metų, 
kol pasirodys jo kūrinys. 
Tokiais tempais leisdamas 
knygas, vidutinis prozinin
kas privalo gyventi mažiau
siai tris šimtus metų, kad 
galėtų įgyvendinti bent pu
sę dar gimnazijoje sugalvo
tų sumanymų.”

O apie talentus — taip: 
"Netolimoje praeityje 

mes buvome valstiečių tau-
(Nukelta į 8 psl.)
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Operai DON CARLO suskambėjus...
Antanas Juodvalkis

Chicagos lietuviu operos 
vadovybė, sunkiomis išeivi
jos sąlygomis, kiekvienais 
metais išveda į sceną lietu
vių kalboje vieną žinomu 
kompozitorių operą, šių me
tų 29-tame operos sezone 
buvo pastatyta Giuseppe 
Verdi 4 veiksmų opera 
DON CARLO. Libretą į lie
tuvių kalbą vertė Stasys 
Santvaras. Spektakliai vy
ko balandžio 27 ir 28 die
nomis Morton East High 
School, auditorijoje, 2423 
Austin Blvd., Cicero, Illi- 
noisi

Operos vadovybę sudarė: 
dirigentas — Robert Ka-

Pro mėlynus 
akinius...

(Atkelta iš 7 psl.)

ta. Tada kiekvienas kaimas 
turėjo ir savo išminčių, ir 
savo kvailelį. Dabar tų iš
minčių vaikai ir anūkai su
gužėjo į Vilnių, baigė moks
lus, prisiskaitė protingų 
knygų, pasidarė viską ži
nantys ir madingai išsičius- 
tiję miestiečiai, bet savo vi
duje jie taip ir nepajėgė 
įveikti tos tik namudiniu 
mileliu kažkada teprideng
tos parapijinės didybės. Ne
nuostabu, kad iš rašančiųjų 
dabar kas antras yra geni
jus arba pranašas, todėl 
tarp tokių be galo didelių 
žmonių būti tik talentinr 
gam — jau ne tik nelinks
ma, bet ir pavojinga; kur 
kas geriau apsimesti kvai
leliu ir pasislinkti arčiau 
žemės.”

Lietuvybės žlugimo 
ženklas

Ponai Redaktoriai,
Esu labai nusiminęs. Va

žinėdamas tarnybos reika
lais autobusais ir trauki
niais Čikagoje, New Yorke, 
Bostone ir Los Angeles, esu 
dažnai girdėjęs jaunimą, 
tarpe savęs garsiai klegantį 
ispaniškai, kinietiškai ir 
Vietnamo ar Kambodijos 
kalbomis, o nė karto neiš
girdau nė lietuviško kuždė
jimo, nors esu matęs ke
liaujančių mūsų skautų uni
formoje berniukų ir merge
lių, pasipuošusių lietuviš
kais tautiniais rūbais. Argi 
tai nėra mūsų išeivijos gy
vosios lietuvybės žlugimo 
ženklas?

J. K-Ias
Redakcija: žinoma, toks 

ženklas yra nepaguodžian- 
tis. Bet nenusiminkite. Lie
tuvybė dar visiškai nežus, 
nes mes esame girdėję vie
nos parapinės mokyklos 
chorelį, kuriame didelis bū
rys juodukų, kiniečių, ja
ponų ir filipiniečių vaikų 
labai nuoširdžiai giedojo 
"Lietuva, tėvyne mūsų .. 

minskas (lietuviams žino
mas Arūno vardu), režisie
rius — Cristian Smith, 
chormeisteriai — Audronė 
Gaižiūnienė ir Alfonsas Ge
čas, apšvietimas — Denis 
Mae, akompaniatorius — 
Robert Mockus, techninis 
vadovas — Tom Rusniak, 
asistentas scenai — Jonas 
Paronis, patarėjas — Kazys 
Oželis.

Veikėjai (pasirodymo ei
le) : Vienuolis — Bronius 
Mačiukevičius, Don Carlo, 
Ispanijos princas — Darrell 
Rowader, Rodrigo, Posos 
markyzas — (premjeroj) 
Algirdas Brazis, (sekmadie
nį) — Clyde Crewey, Te- 
baldo, Elizabetos pažas — 
Audronė Gaižiūnienė, Ebo- 
li, princesė — Aldona Stem-. 
pužienė, Elizabeta iš Vali- 
jos, Pilypo II žmona — Ne
rija Linkevičiūtė, Pilypas 
II, Ispanijos karalius — Jo
nas Vaznelis. Karališkasis 
šauklys — Edward Ozaki. 
Dangiškasis balsas — Mary 
Juzėnaitė. Lermos grafas
— Juozas Aleksiūnas. Di
dysis inkvizitorius — Vy
tautas Paulionis.

Choras, atlikęs dvasiškių, 
karių, vienuolių, deputatų, 
eretikų ir kitus vaidmenis. 
Grimas ir perukai — Ed 
Meekin, Art Anthony ir Ju
lius Balutis.

Dekoracijos ir kostiumai
— Ercole Sormani, Milano, 
Italija, Anthony Stivanello,
N. Y. Veiksmas vyksta 1560 
metais Ispanijoje.

Don Carlo operos trumpas 
turinys

Opera yra ilgoka, trun
kanti tris su puse valandos, 
susideda iš 4 veiksmų, ku
rių pirmieji trys turi po dvi 
scenas. Kaip ir daugelio ki
tų klasikinių operų, Don 
Carlo turinys paimtas iš ka
raliaus rūmų gyvenimo ir 
ten vykusių meilės bei įsi
teikimo valdovui intrigų.

Pirmoji scena prasideda 
vienuolyne, kuriame jauna
sis princas Karolis ieško 
paguodos ir susitinka savo 
ištikimą draugą markizą 
Rodrigą. Išklausęs Karolio 
širdies skausmo, draugas 
pataria pasitraukti iš pilies 
ir pasišvęsti priespaudą 
kenčiančių žmonių gelbėji
mui. Abu prisiekia kovoti 
už sugrąžinimą laisvės pri
spaustai žmonijai.

Antra scena vyksta vie
nuolyno sode. Rūmų damos 
kalbasi su princese Eboli ir 
džiaugiasi saulėtu rytu. At
vykus karalienei Elizabetai 
linksmi pasakojimai nutyla 
ir pavirsta oficiale rimtimi, 
bet pasirodžius markyzui 
Rodrigo, kuris tik ką grįžo 
iš linksmojo Paryžiaus, 
linksma nuotaika grįžta ir 
prasideda nuotykių pasako
jimas. Rodrigo atnešė iš 
motinos laišką ir įteikė ka

ralienei, kartu įsprausda
mas ir Karolio laiškutį, pra
šantį pasimatymo. Susitiki
mas įvyksta, kurio metu 
Karolis išpažįsta karalienei 
savo meilę, bet ji pataria 
viską užmiršti ir savo šir
dies skausmą skirti tėvy
nės gerovei. Netikėtai pa
sirodęs karalius Pilypas nu
stemba radęs karalienę vie
ną, atleidžia palydovę, o 
markvzą Rodrigo nori ap
dovanoti, bet tas prašo pa
lengvinti flandrų gyvenimo 
sąlygas. Karalius įtaria sū
naus Karolio palankumą 
karalienei, bet neturėdamas 
įrodymų, pat aikaujančių 
dvasiškių apsuptas, nesi
ryžta veikti.

Antro veiksmo pirma sce
na vyksta vidurnaktį kara
liškųjų rūmų sode. Karolis 
laukia pasimatymo su ka
raliene, bet šydu apsiden
gusi atvyksta princesė Ebo
li. Manydamas, kad kalbasi 
su Elizabeta, Karolis išpa
žįsta savo meilę, bet nu
ėmus šydą, pasirodo Eboli 
veidas. Karolis pastebi sa
vo klaidą, bet per vėlai. Pa
sirodęs Rodrigo nori per
kalbėti Eboli, bet nepasise
kus griebiasi kardo. Karo
lis jį sulaiko, o Eboli išbė
ga. Likus vieniems, Rodri
go prašo Karolį atiduoti 
jam svarbius dokumentus.

Antroje scenoje iškilmių 
diena dvaro aikštėje, žmo
nės renkasi pasižiūrėti 
svarbiausio dienos įvykio 
— eretikų teismo ir sudegi
nimo ant laužo. Atvyksta 
karalienė apsupta palydo
vių, pasirodo Rodrigo su 
provincijų atstovais. Vyks
ta bažnytinė procesija, vys
kupas laimina susirinku
sius. Atvyksta ir karalius 
Pilypas visoje savo didybė
je ir pasmerkia eretikus, 
bet jam kelią pastoja ir 
prašo pasigailėjimo Fland
rijos pasiuntiniai. Prie jų 
prisijungia karalienė, Ka
rolis, Rodrigo ir minia. Ka
rolis, nusivylęs gyvenimu, 
prašo tėvą karalių leisti 
jam valdyti Flandriją, bet 
Pilypas nesutinka, bijoda
mas sūnaus įsigalėjimo ir 
jo nuvertimo. Įvyksta susi
kirtimas tėvo su sūnumi, 
bet Rodrigas atima iš Karo
lio kardą ir įteikia kara
liui. Karolis sargybos su
imamas ir uždaromas į ka
lėjimą, o Rodrigui suteikia
mas kunigaikščio titulas.

Trečio veiksmo pirma sce? 
na vyksta karaliaus rūmuo
se, kur Pilypas apmąsto 
savo kančią. Karaliaus vie
natvę sudrumsčia atėjęs 
Didysis inkvizitorius reika
lauti Karolio ir Rodrigo 
mirties, nes jie yra pavo
jingi maištininkai. Karaliui 
nenorint sutikti, inkvizito
rius primena Bažnyčios ga
lią, didesnę ir už karaliaus.

Pasirodžiusi Elizabeta 
pasiskundžia dingusia bran

genybių dėžute. Karalius 
pasisako turįs dėžutę ir ati
daręs randa Karolio minia
tiūrą, kurią trenkia ant že
mės, apkaltindamas kara
lienę neištikimybe. Kara
lienė apalpsta ir, karaliui 
pašaukus, atvyksta prince
sė Eboli su Rodrigo. Eboli 
kenčia sąžinės išmetinėjimą 
ir karalienei atsigavus, pri
sipažįsta savo nusikaltimą, 
neteisingai informavusi ka
ralių ir savo nusidėjimą 
primetusi karalienei. Kara
lienė įsako princesei apleis
ti karaliaus rūmus, o Eboli 
apgailestaudama savo kal
tę, pasižada gelbėti Karolį.

Antra scena vyksta kalė
jime .Rodrigo aplanko Ka^ 
rolį ir stengiasi paguosti, 
nors ir jam pačiam gręsia 
karaliaus kerštas už ruoši
mą sąmokslo. Pasigirsta šū
vis ir Rodrigo krenta mir
tinai sužeistas. Atvyksta 
karalius, norėdamas susi
taikyti su sūnumi, bet Ka
rolis primeta draugo mirtį 
ir kaltina tėvą. Įsiveržia 
minia, reikalaudama paleis
ti Karolį. Sąmyšio metu, 
Eboli globojamas, Karolis 
pabėga, o minia nusilenkia 
karaliui, nes to reikalavo 
pasirodęs Didysis inkvizito
rius.

Ketvirtas veiksmas vyks
ta vienuolyne, kur Elizabeta 
meldžiasi prie Karolio V-jo 
kapo. Atvyksta Karolis pa
skutiniam susitikimui. Pa
sirodęs karalius nuveda 
juos prie inkvizitoriaus ir 
prašo atlikti teisėjo parei
gą. .Karolis bando kovoti, 
bet pasirodęs Karolis V-sis 
(vienuolis) įsako baigti be
prasmį tarpusavį karą.

žiūrovo įspūdžiai

Toks paprastas ir nekom
binuotas Don Carlo operos 
libretas. Pirmas veiksmas 

Puikiausius kailius 
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINA
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601
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buvo ilgas ir nuobodokas, 
ypač antroji scena. Kitą 
įspūdį paliko antro veiksmo 
antroji scena, čia greta so
listų pasirodė ir lietuvių 
operos stiprybė — choras 
pilname, gal net pastiprin
tame sąstate. Scena buvo 
nepaprastai įspūdinga ir di
dinga. Operos pabaiga taip 
pat paliko gerą įspūdį.

Dekoracijos ir kostiumai 
buvo nuomoti ir praturtino 
visą operos pastatymą. Ka
raliaus sodai, pilies kam
bariai, kalėjimas tokie vaiz
dingi ir natūralūs, kad tie
siog kvepėjo viduramžiai. 
Miesčionių, karių, didikų 
apranga buvo labai spalvin
ga ir atitiko istoriškam lai
kotarpiui.

Vienu žodžiu, kas buvo 
nuomojama ir gauta iš pro
fesionališkų agentūrų, at
rodė tikrai ir gerai, bet ką 
reikėtų pasakyti apie ope
ros dalyvius, kurie yra pa
tys svarbiausi, čia vienos 
nuomonės nebus. Vieniems 
bus nepatikusi vaidyba, ki
tiems balsai, tretiems sce
ninė laikysena. Sakyčiau — 
visokių yra, visokių ir rei
kia.

(Bus daugiau)

WANTF.D EXPER1ENCED 
SURFACE GR1NDERS 

JIG GRINDERS 
E. D. M. OPERATORS 
LATHE OPERATORS 

Mual be experienced on punch and 
die detali or close lolerancen. Mu.l 
be able to work overlime. Excel. pay 
benefits and workinu conditionB. Ap- 
ply In person to: KEN FORGASH.

MOELLER MFG. 
12173 Market St.

Livonia. Mi. 48150 313-591-6222
(19-2I I

TOOL & CUTTER GRINDER 
EXPERIENCF.D ONLY NF.ED APPLY 

MUŠT HAVE:
• FLAT FORM F.XPERIENCE

• OWN TOOLS 
DAY SHIFT 
OVER.T1ME

APPLY
9 AM-NOON & 1 PM-4 PM 

DAILY
ŽALO MANUFACTUK5NG CO.

625 5 HALLF. DR1VE 
VALLEY VIEW. OHIO 44125 

<16-20)



1985 m. gegužės 9 d. DIRVA Nr. 19 — 9

PAVASARIO ŠVENTE ROCHESTERYJE
Rochesterio lietuvių skautų 

‘Dainavos’ vietininkija, vado
vaujama Stasio Ilgūno ir Tau
tinių šokių grupės ‘Lazdynas’ 
vadovė Jadvyga Reginienė su
ruošė ‘Pavasario vakarą’ š.m. 
balandžio 20 d. Sv. Jurgio lie
tuvių parapijos salėje. Prog
ramą atliko svečias, aktorius 
Vitalis Žukauskas iš New Yor
ko.ir ‘lazdyno’ šokėjai.

Rochesterio lietuviai jau se
niai buvo matę mūsų mielą 
aktorių, humoristą Vitali savo 
scenoje. Vitalis Žukauskas - 
tai mūsų Rob Hope. Dar Lie
tuvoje, vokiečių okupacijos 
metais spėjo pasireikšti kaip 
puikus aktorius Kauno valsty
biniame teatre ir radiofone. 
Teko matyti man jį išvykose i 
provincijos miestus - kaip Aly
tų, Birštoną ir kitur - kur jis 
kartu su kitais aktoriais vai
dino.

Tur būt nedaug bus lietu
vių, kurie nebūtų matę Vita- 
lio Vokietijoje po karo, kai jis 
gastroliavo su Augsburgo lie
tuvių dramos aktorių grupe. 
Gi Amerikoje, kartu su Brook- 
lyno vaidintojų grupe, jis yra 
pastatęs visą eilę veikalų, ku
riuose vaidino įvairias roles.

Su savo vadinamu ‘Vieno 
žmogaus teatru’, jis yra aplan 
kęs daugelį lietuvių kolonijų 
Amerikoje, kai kurias net po 
kelis kartus. Gi savo pasirody
mu Rochesterio scenoje, jis iš 
karto linksmai nuteikė publi
ką, kurioje matėsi daug jauni
mo - jie matė jį pirmą kartą.

Juokas prailgina žmogaus 
gyvenimą. Tačiau prajuokin
ti yra sunkiau negu supykinti
- tam reikalinga panaudoti 
net 69 veido raumenis! Gi Vi
talis yra meistras savo nepel
ningoje profesijoje, dažniau
sia jo atlyginimas - kelionės iš
laidos ... Jis paliečia įvairias 
mūsų gyvenimo apraiškas, 
parodo trumputes scenas iš šei
mos ir mūsų išeivijos, vykusiai 
vaidina jo paties sukurtus cha- 
raketerius. Bandysiu čia pri
siminti ryškesnius, jo sukurtus 
ir Rochesterio scenoje maty
tus, ‘vieno žmogaus teatro’ 
epizodus.

‘Vertingiausias žmogaus 
amžius - 70 metų!’ - pradėjo 
jis, įdomiai prisistatęs publi
kai. ‘Sidabras galvoj, auksas 
burnoj, akmenys tulžy ir inks
tuose!’ Tačiau tokiame amžiu
je reikalinga daktarų pagalba 
ir jis čia pateikia eilę pasima
tymų pas daktarą, kurio keisti 
patarimai, ypač apie nemigą, 
prajuokina publiką. Roches
terio lietuviams pensininkams 
jis nepataria važiuoti į Floridą
- tą ‘Dramblių slėnį’.

Kalbėdamas apie vedybas - 
jis vos nepasmaugęs žmonos ją 
beglamonėdams, gi vėlesnis 
gyvenimas jau nesąs toks mei
lus. Jis skundžiasi šeimos biu
džetu. Negalįs galo su galu su 
vesti, kaip kad šuo negali savo 
uodegos pasiekti. Stebėjęs jis 
kaimyno katę ir šunį, kurie la
bai gražiai sugyvenę. Bet, sa
ko jis žmonai, apženyk juos ir

MATAS & TURNER 
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Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis į mano įstaigą.

pamatysi kaip jie susipeš! Juo. 
ką iššaukė jo pasakojimas apie 
nusipirktą sklypą kapinėse, 
kur jis sodinęs bulves ir paskui 
jomis vaišinęs svečius.

Visą eilę humoristinių sce
nų pavaizdavo iš šeimos gyve
nimo. Pavyzdžiui - grįžta jis 
iš svečių be skrybėlės. Tik ki
tą dieną, bažnyčioje išgirdęs 
apie 6-jį Dievo įsakymą, pri
siminė kur ją palikęs. Arba 
vėl, žmonai išvykus į kitą mies
tą jis bijojęs namie miegoti, 
tai išėjęs pas kaimynę.

Toliau aktorius pasakojo 
apie šių laikų modernius rašy
tojus ir jų kūrybą:: Šventieji 
akmenys, Šventoji migla, 
Šventoji kelionė laivu per At
lantą, ir apie merginą, kuri 
gyveno Šančiuose, o apie ją ži
nojo visi Žaliakalnyje. Gi įsi
mylėjęs poetas rašė: ‘Tavo 
akys kaip taxi prožektorius ...’

Ypač daug juoko sukėlė jo 
citavimas lituanistinės mokyk 
los mokinių pasikalbėjimo, bei 
vienos mokinės laiško, jos ra
šyto ‘boifrendui’. Ji rašo: 
‘Dear Albi: Bus long vacation 
Aš nenoriu eiti į mokyklą, bet 
mano old man vis rėkia. John 
labai gerai tvistina. Parašyk, 
kada bus pižamų partija’ ... 
Toliau aktorius citavo dar jau
no lietuvio mokslininko kalbą, 
sumaišytą su anglų kalba.

Kalbėdamas apie moterų ‘li- 
beration’ jis teigė, kad vedy
bos turėtų būti atnaujinamos, 
kaip automobilių ‘license’. 
Jam patinka rūkančios mote
rys, nes ‘kur dūmai, ten ug
nis’. Sekė įdomus moterų po
kalbis kirpykloje ir patarimai 
girtuokliui vyrui. įrodė, kad 
moterys geriausiai naudoja lie 
piamąją nuosaką: Pietauk res 
torane, Nusipirk, Eik miegot 
ir t.t.

Jis pasidžiaugė, kad mes 
esame turtingiausia tauta 
Amerikoje. Surinkome 500 
mil. dol. Lietuvių fondui, 128 
milijonus Lietuvos laisvinimui, 
18 mil. Balfui, už 21 mil. dol. 
pasiuntėme siuntinių į Lietu
vą, 7 mil. išleidome kelionėms 
į Lietuvą. Bet daugiausia pi
nigų išleidome jaunimui, o tas 
net nenori lietuviškai kalbėti.

Smagiai nuteikė lietuvio 
pulkininko, atėjusio aplankyti 
savo draugą Chicagoje, pokal
bis su jo sūnumi, o taip pat ir 
panašūs monologas vieno čika- 
giečio, atėjusio pasveikinti sa
vo draugą-jubiliatą jo sukak
tuvių proga. Vaizdžiai nupa
sakojo įdomią akimirką iš da
bartinio gyvenimo Palangoje, 
kur jam teko lankytis nuvykus 
į Lietuvą.

Baigdamas savo turiningą 
programą, aktorius pasidžiau
gė, kad aktoriaus profesija yra 
garbinga, nes gi ir popiežius, 
ir Amerikos prezidentas yra 
buvę aktoriai. Vitaliui, tur 
būt plojo nemažiau kaip prez. 
Reaganui per jo inauguracijos 
kalbą. Tai buvo Rochesterio 
lietuvių padėka jam.

Tolimesnę programos dalį 
gražiai atliko Jadvygos Regi- 
nienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė ‘Lazdynas’, grakš
čiai pašokusi Gyvatarą, Čigo
nėlį, Audėjėlę, Subatėlę, Ože
lį ir kitus šokius, akordeonu 
palydint Andrew Smagin. Po 
programos buvo šokiai, gro
jant puikiam orkestrui.

J.Jurkus

SAVANORIO 
MOTINA
VIENATVĖS BALADĖ

BALYS AUGINĄS

KUR tu, Sūnau — vienintelė palikusi šaka 
Bedžiūstančio senatvės medžio? Girdžiu 
Nutolstančius žingsnius stikliniam gruode — 
Jie skamba, tarsi dūžtantys 
Likimo laimės veidrodžiai-------
Ir aštrios skausmo šukės 
Įsminga mano vienišon širdin--------

O, gulbine išskridęs mano! 
Tavieji žodžiai atsisveikinant
Dar virpa ausyse — Juos paslėpiau 
širdies slapčiausioje kertelėj — 
Tai lobis, užrakintas raktais 
Iš niekad nerūdijančios vilties!

— O, Mama — tu sakei — Balti
Balandžiai snapuose atneša 
Saulėtekio varsom ataustą žinią
Nuo Gedimino Miesto ligi vienkiemių 
šiaudinių. Ir spindintys danguj 
Vaivorykštės lašai srovena laisve 
Bundančion širdin-------
Ir keliasi Tėvynė — nubudus mūsų žemė 
Aušrų rasotom akimis jau žvelgia-------

------- Mamut, ir aš einu Saulėtekį 
Sutikt kartu su keliančiais prieš Rytą. 
Parnešiu Tau, Mamut, ne šilko skarą, 
Ne vėrinį gintaro Tavo nuostabiam 
Mielajam kaklui apkabinti — Svajonėse 
Regiu vainiką laisvės, pinamą iš kraujo 
Ir vilties, ir žygių, bręstančių krūtinėj--------

Ir tu čiulbėjai man, lyg vieversys 
Prieš aušrą tvinstančią pragydęs — 
Nesupratau tavų troškimų —
Tačiau giesmė mūs Krašto Saulei
Įaudrino mane------------ Ir saldžiai apsvaigino -

Kodėl tada tos laimės prieangio šešėliuos 
Pasivaideno man laukuos vientulis, 
Besiblaškąs pavasario agonijoje, beržas 
Su kruvinų sulos lašų šaltiniais? Ir baimės 
Daužoma širdis drebėjo griaustiniu — 
Tave — savo vienintelį — prarast-------

Ak, medi mano, sodyboj mūsų pasodintas—• 
Užuovėja vienatinė senatvės vėjuos-------
Likau tik lapas vėtroje —
Be gležno pumpuro, bežiedė------------

Raudų liūtim aš išsiliejau.
Ir žodžių potvyniu užpyliau lyg banga — 
Ir ašarų grandinėmis norėdama Tave pririšti 
Prie namų------------

------------Ir išėjai
Audringo lapkričio vėjuotą naktį.
Ir paukščio giesmę,
Ir saulės vyzdį išsinešęs su savim------------

Dabar taip tykiai byra mano dienos — 
Nužydę obelų ir vyšnių trupantys žiedai-------
Ir nors pavasario ugningi pirštai 
žvakutę tulpės man darželyje įžiebia 
Nušviesti pėdas vienišas senatvės —
Aš tulpių degančioj liepsnoj
Regiu, Sūnau, tik Tavo skruostus------------

Ir kai pavasarių naktim aš pabundu — 
Girdžiu — tik vėjas skambina
Konvalijų varpeliais, 
žolė neatneša man Tavo žingsnių.
Budžiu, nebodama dienų, nei valandų, 
O žydi dulkėse tyla — ir tuščias kelias--------

Nejau, kaip pienės pūkas sausroje, 
Viena atodūsyje vėjo dingsiu?------
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
■ Antanas Laukaitis

DAUGIAU TOKIŲ 
VIZITŲ

šešių savaičių vyskupo 
P. Baltakio vizitavimas 
Australijos lietuvių, jų pa
skirose tiek didesnėse, tiek 
ir mažesnėsie kolonijose, 
buvo ypatingai sėkmingas, 
Iki šiol jau ne vienas mūsų 
žinomasis dvasininkas ar 
veikėjas, lankė Australijos 
lietuvius, tačiau, mano nuo
mone, nei vienas jų, nebu
vo taip populiarus ir taip 
Australijos lietuvių širdis 
pavergęs kaip vyskupas P. 
Baltakis. Visur, kur tik jis 
lankėsi, tuoj pat rado kalbų 
ir su jaunimu, ir su vyres
niaisiais politikais ir veikė
jais. Ne daug kam pavyks
ta tas padaryti ir tai paro
do, kad žmogus, nors ir tu
rintis labai aukštas bažny
tines pareigas, gali būti 
toks paprastas, sukalbamas 
ir taip lengvai supranta
mas. Jo tiesūs, be jokių už
kulisinių minčių žodžiai, gi
lus tautinis supratimas ir 
didelė meilė savajam kraš
tui Lietuvai, neiškeliant 
bent kokios politinės parti
jos į aukštumas, padarė 
taip populiarų visų mūsų 
tarpe.

Savo viešnagėje čia, jis 
nesitenkino buvimu vien 
tik lietuvių tarpe. Jau pra
dedant Sydnėjumi, jis tu
rėjo ilgus pasikalbėjimus su 
didžiausio rytinio dienraš
čio ir katalikų laikraščio 
korespondentais, taip pat, 
kaip ir spaudoje, savo radi
jo pasikalbėjime australams 
iškėlė Lietuvos bažnytinę ir 
politinę padėtį, vėliau susi
tikdamas su aukštaisiais 
bažnytiniais Australijos va
dovais.

Melbourno didžiausias 
dienraštis ”The Sun” įdėjo 
didžiulę jo nuotrauką, kar
tu su Melbourno arkivysku
pu Fr. Little, janf įteikda
mas šv. Kazimiero medalį ir 
savo pasikalbėjime spaudai 
pareikšdamas, kad popie
žius Jonas Paulius II jam 
pareiškė viltį, kad jis 1987 
metais, Lietuvai švenčiant 
600 metų krikšto sukaktį 
turi vilčių aplankyti Lietu
vą, kas pačiai Lietuvai ir 
lietuviams labai daug reikš
tų.

Būdamas Adelaidėje, sve
čias turėjo radijo pasikal
bėjimą, buvo paminėtas 
spaudoje, susitiko su mi- 
njsteriu T. Crafter, buvo 
svečias arkivyskupo J. 
Gleeson, kurio rezidencijo
je buvo supažindintas su 
kitais aukštaisiais šios vals
tijos bažnytiniais ir visuo
meniniais veikėjais. Būnant 
čia, jis susipažino ir turėjo 
pasikalbėjimus su visa 
Krašto valdyba ir jos pir
mininku V. Neverausku.

Vizitu(<amas Tasmaniją, 
jos sostinėje Hobarte, jis 
dalyvavo "Kalinių bičiulių” 
draugijos susirinkime, ku-

ri buvo įkurta A. Taškūno 
ir šiai draugijai priklauso 
daugiausiai jauni žmonės, 
norintieji padėti politiniams 
kaliniams. Hobarte jis turė
jo pasikalbėjimus su spau
dos ir televizijos korespon
dentais, pietavo Parlamen
to rūmuose su geru lietuvių 
draugu buv. miriisteriu B. 
Miller ir kitais parlamenta
rais. Hobarte vyskupas P. 
Baltakis buvo arkivyskupo 
Sir G. Young svečias, kuris 
yra taip pat didelis lietuvių 
draugas, labai gerai žinan
tis Lietuvą ir mūsų visą 
istoriją. . . .

Panašūs sutikimai ir su
sipažinimas su vietiniais 
bažnytiniais ir politiniais 
veikėjais, tą paminint ir 
iškeliant Lietuvos ir lietu
vių vardą, vyko ir kitose 
mažesnėse vietovėse.

Sydnėjus buvo paskutinė 
prieš išvykimą iš Australi
jos, vietovė. Atlaikęs iškil
mingas velykines pamaldas 
ir pasakęs tikrai patriotinį 
prisikėlimo pamokslą, sve
čias, su gausiai pamaldose 
dalyvavusiais tau tiečiais 
nusifotografavo ir po to da
lyvavo sportininkų jam su
ruoštuose pietuose, kurie 
vyko buv. sporto klubo 
"Kovo” ir ALFAS valdybos 
pirmininko Valentino ir jo 
žmonos Danos Gulbinų iš- 
taikinguose namuose, šiuo
se pietuose dalyvavo "Ko
vo” garbės nariai prel. P. 
Butkus, D. Atkinson su 
žmona, ALFAS pirm. J. 
Dambrauskas su žmona, 
"Kovo” pirm. J. Karpavi
čius ir kt. Pietų iškilmin
gąją dalį pravedė A. Lau
kaitis, sugiedant svečiui 
"Ilgiausių metų” ir jam 
įteikiant sportininkų atmi
nimo dovanėlę. Visi kalbė
tojai iškėlė svečio ir spor
tinį darbą ir jo didelę pa
ramą Toronto "Vyties” 
sportininkams. Padėkos žo
dyje vysk. P. Baltakis pa
sidžiaugė, kad Australijos 
sportininkai yra taip gau
sūs ir taip gerai veikia, pri
simindamas, kad mes netu
rime mišrių šeimų išskirti 
iš savo tarpo, bet juos kuo 
daugiau įtraukti į lietuviš
ką gyvenimą, padarant juos

Vysk. P. Baltakis su Australijos lietuvių sporto klubo Kovo 
garbės nariais: prel. P. Butkumi (dešinėje) ir A. Laukaičiu...

Vysk. P. Baltakis suteikęs sutvirtinimo sakramentą Sydnėjaus jauniesiems lietuviukams, 
su jų tėvais ir artimaisiais.

gerais lietuvių draugais.
Radęs valandėlę laiko, pa

prašiau mielą svečią atsa
kyti į kelis klausimus ir pa
sidalinti įspūdžiais iš Aus
tralijos.

— Kokią nuomonę jūs 
išsivežate iš Australijos?

— Bendrai kalbant, Aus
tralija man padarė labai 
gerą įspūdį. Jūs esate ge
rai organizuoti ir, nors bū
dami skaičiumi negausūs, 
tačiau sueinate su Australi
jos vyriausybe, palaikote su 
jų ir opozicijos vadovais 
artimus ryšius ir, kaip jie 
sako ir mano, kad Austra
lijoje yra labai daug lietu
vių, ką parodo jūsų pada
ryti darbai.

— Jums buvo išreikšta ir 
mūsų gyvenimo problemos. 
Ar jos jau yra tokios di
delės ir ar jums pasisekė 
jas išspręsti?

— Didelių problemų pas 
jus nėra. Kas liečia Adelai
dę, tai gal buvo tik nesusi
pratimas ir komunikacijos 
stoka. Kun. dr. A. Savickas, 
susitarus su Australijos 
vyskupais, dabar yra įre
gistruotas į lietuvišką pa
storaciją ir, kadangi Pertho 
lietuviai neturi savo kuni
go, tai susitarus su Adelai
dės ir Pertho vyskupais, jis 
dviejiems metams yra per
keltas į Perthą.

— Būdamas čia jūs susi
tikote su eile parlamentarų, 
ministerių ir- kitų politikų, 

bei aukštųjų dvasiškių. Ar 
jiems yra žinoma Lietuvos 
reikalai?

— Visi politikai ir bažny
čios vadovai, ,kuriuos man 
teko sutikti, yra labai ge
rai informuoti apie Lietu
vą, jos reikalus gerai žino 
ir, jeigu reikalas bus, tai 
jie visuomet Lietuvos rei
kalus rems. Pvz. Klaipėdos 
bažnyčios klausimu, Aus
tralija buvo viena valsty
bė, kuri tą reikalą parėmė. 
Tie politikai ir bažnyčios 
vyriausybė ,o ypatingai jau
nieji Tasmanijos ir kitų 
miestų politinių kalinių 
draugai australai ir nemaža 
mišrių šeimų, kurie turi pa
siėmę po vieną ar daugiau 
politinių kalinių ir jiems 
rašo, Lietuvos istoriją ge
riau žino negu daugelis lie
tuvių.

— O kaip yra su Vilniaus 
arkivyskupija, dabar oficia
liai dar priklausančia Len
kijos bažnytinei valdžiai?

— Vilniaus arkivyskupi
jos klausimas yra politiniai 
gana keblus. Jeigu tuo rei
kalu oficialiai bus kalbama 
su Sov. S-ga, tai tuo pačiu 
bus pripažįstama ir Lietu
vos prijungimas prie Sov. 
S-gos, todėl ir Vatikanas 
tuo atžvilgiu laikosi ribotai. 
Tačiau pats popiežius man 
patarė aplankyti visus Len
kijoje gyvenančius lietu
vius ir su jais palaikyti ar
simus ryšius. Vatikane dir
bantis ir turįs labai aukš
tas pareigas prel. A. Bač- 
kis, yra labai vertingas 
mums asmuo ir jis tikrai 

(labai daug padeda lietu
viams visuose reikaluose.

— Išvykstant ką galėtu
mėte palinkėti Australijos 
lietuviams?

— Per tas kelias savai
tes, praleistas,su jumis, aš 
pamačiau, kad jūs labai 
gražiai evikiate ir kai kurių 
vyresniųjų žmonių galvoji
mas ir pesimistiškos nuo- 
gražiai veikiate ir kai kurių 
viskas bus baigta, yra' tik
rai neteisingas. To tikrai 
nebus, nes jūs turite gra
žaus jaunimo, kurie užims 
vyresniųjų vietas. Tą aš įsi

tikinau susitikdamas su vi
su jūsų jaunimu, su jais 
nuoširdžiai išsikalbėdamas 
ir išklausydamas jų nuomo
nių. Man labai patiko jūsų 
lietuvių namai, klubai ir 
ypatingai gražų įspūdį pa
darė Sydnėjaus lietuvių se
nelių sodyba, kurios gyven
tojai yra tokie aktyvūs ir 
taip gražiai veikia. Jūs tu
rite daugiau dėmesio kreip
ti į mišrias šeimas, nes jų 
pačių ir per juos gauta kitų 
australų ir svetimtaučių 
draugystė, yra labai svarbi 
ir visame mūsų lietuviška
me gyvenime.

Išvykdamas aš patariu 
optimistiškai žiūrėt į gyve
nimą ir j visą ateiti, ypa
tingai ir toliau kreipt dau
giau dėmesio į visą mūsų 
jaunimą. Aš tikiu, kad busi
masis Pas. Liet. Jaunimo 
Kongresas ir vėliau IlI-ji 
Pas. Liet. Sporto šventė 
Australijoje, ko visas jau
nimas jau dabar labai lau
kia ir tam ruošiasi, jį labai 
suartins ir visą lietuvišką 
veiklą ir tarpusavio drau
gystę labai sustiprins. Ma
no didžiausia padėka vi
siems Australijos lietu- 

,viams už tokį gražų ir šiltą 
priėmimą Australijoje.

Nuoširdus ačiū ir Jums, 
mielas vyskupe P. Baltaki, 
už visa tai ką jūs padarėte 
čia. Mes tikime, kad ir to
liau mūsų nepamiršite ir, 
pirmai progai pasitaikius, 
aplankysite ir vėl mus, ko 
Australijos lietuviai tikrai 
visuomet lauks. Geriausios 
sėkmės jūsų ateities gyve
nime ir visuose jūsų dar
buose.

OPPORTUNITY FOR 
RNS 

Progressive sktlled nuraing faeility is 
looking for ambitioua dedicated ■ RNs, 
who are intere9ted in relocating. Cam- 
petitive salary. Mual have nursing 
home experience. Send resume to: 
JOSEPH WOOD. ADMINISTRATOR. 

Canterbury Vilią of Hanford, 
1007 LACF.Y BLVD.

HANFORD. CA. 93230
(18-21)

1ST CLASS SKILLED
FOREMAN — needed for 3rd ahift 
with through knowledge in manufac- 
turing of cutting IooIb. such drilla, 
reamers and elc. Plea«c call 805-922- 
8222 or write to
SEMCO TWIST DRILL AND 

TOOL CO. INC.
2936 INDUSTRIAL PKWY. 

SANTA MONICA, CALIF. 93455 (18-21)
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

LB Vidurio Vakarų apygardų atstovų 
suvažiavimas

Suvažiavimas įvyko 1985 
m. balandžio 28 d. Jaunimo 
centre, Chisagoje. Tuo pa
čiu metu buvo šaukiami net 
du suvažiavimai: vieną šau
kė JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba, o ant
rą, rajoninį — JAV LB. 
Krašto valdyba.

Suvažiavimą atidarė apy
gardos pirm. Kazys Laukai
tis ir pateikė darbotvarkę. 
Apygardos valdybos pateik
toje darbotvarkėje pirmiau
siai buvo numatyta svars
tyti apygardos veiklos rei
kalai, o po to rajoninis su- 
važiavimas, kuriame nu
matyta visų Krašto valdy
bos narių pranešimai.

Krašto valdybos išsiun
tinėta apygardų valdyboms 
darbotvarkė numatė pirma 
rajoninį suvažiavimą, o po 
to Vidurio Vakarų apygar
dos atstovų susirinkimą, 
buvo bandyta tartis dėl dar
botvarkės sukeitimo, bet 
nepavyko.

Atidarius suvažiavimą šis 
klausimas iš naujo iškilo ir 
tik švietimo tarybos pirm. 
Jonui Kavaliūnui tarpinin
kaujant, buvo sutikta palik
ti apyg. valdybos pasiūlytą 
darbotvarkę, t r u mpinant 
pranešimus ir laiką, kad vi
si reikalai būtų baigti ant
rą valandą ir suvažiavimo 
dalyviai suspėtų į Don Car
lo operos pastatymą.

Sugaišus pusvalandį lai
ko, prasidėjo darbotvarkės 
vykdymas. S u v ažiavimui 
ves K. Laukaitis pakvie
tė valdybos vicepirm. Mo
destą Jakaitį ir sekretorę 
Agnę Katiliškytę-Counsell, 
o parlamentaru — Vaclovą 
Kleizą (iškilusiems klausi
mams aiškinti).

Taupydami laiką, apy
gardos pirm. K. Laukaitis 
ir ižd. Linas šoliūnas raš
tu pateikto pranešimo ne
skaitė, bet tuo pačiu metu 
įteikė pasižymėjusiems ben- 
druomeninininkams padė
kos plaketes. Kontrolės ko
misijos trumpą aktą per
skaitė Julius Balutis, iš
reiškęs padėką iždininkui 
už tvarkingą kasos vedimą 
ir pasiūlė suvažiavimui apy
skaitą patvirtinti.

Sklandžiai riedėjęs dar
botvarkės vykdymas, pri
ėmus apygardos valdybos 
rinkimus, sustojo, nes no
minacijų komisija savo pa
reigos neatliko ir kandidatų 
nepateikė. Iš vietos siūlo
mi kandidatai, iš anksto jų 
sutikimo negavus, atsisaki
nėjo ir buvo gaištamas lai
kas be rezultatų. Išklausius 
vieną kitą siūlymą, parla
mentarui V. Kleizai sutin
kant, apyg. valdybos rinki
mas buvo nukeltas vėles
niam laikui, bandant suras
ti kandidatus. ,

Apylinkių pirmininkų 
pranešimai ėjo sklandžiai ir 
greitai, nes jų dauguma bu
vo paruošti raštu. Prie šių 
pranešimų prisijungė ir Al
gis Regis, painformuoda
mas apie šv. Kazimiero lie
tuvių kapinių laidojimo 
tvarką. Yra pasikeitimų ka
pinių administracijoje ir 
bendradarbia v i m a s yra 
sklandesnis. Pagrindiniams 
kapinių steigėjų paminkle, 
lietuvių kalba įrašams skir
ta pakankamai vietos. Ap
gailestavo, kad mirusiųjų 
artimųjų dalis nesinaudoja 
iškovotomis laidojimo apei
gomis ir karstus palieka 
koplyčioje, bet nenulydi 
prie duobės, šis laidojimo 
būdas, savo laiku reikala
vęs pastangų, dabar dauge
lio paneigiamas ir einama 
didesnio patogumo keliu..

Po trumpų pasisakymų, 
pranešimai buvo priimti. 
Apygardos atstovų suvažia
vime dalyvavo 66 atstovai 
ir 2 svečiai. Pasigedome to
limesnių apylinkių atstova
vimo.
Taip apygardos atstovų 

suvažiavimas truputi po 11 
vai. .buvo baigtas ir prasi
dėjo rajoninis 4 apygardų 
suvažiavimas, kuriam pir
mininkavo Krašto valdybos 
org. reikalų vicepirm. Ka
zys žiedonis.

Iki pietų pertraukos spė
jo pranešimus padaryti 
Krašto valdybos pirm. dr. 
Antanas Butkus ir Michi- 
gano apyg. pirm. Vytautas 
Kutkus, nes turėjo išva
žiuoti.

Po pietų pertraukos su
važiavime negalėjau daly
vauti, nes vykau į operos 
Don Carlo pastatymą.

Užsklandai

Svarbūs yra visi prane
šimai, ypač apylinkių, nes 
iš jų galima jausti lietuvių 
nuotaikas ir pažiūras į ša
kotą bendruomeninę veik
lą. Apylinkių pranešimuose 
jautėsi minorinės gaidos. 
Vyresnieji pavargsta, o jad- 
nų jėgų per mažai ateina, 
švietimo, kultūros, politinė 
ir visuomeninė veikla lyg 
ir atvėsta, mažėja. Gyven
tojų kaita, kai kurių apy
linkių veiklą visiškai su
stabdė ir bent susilpnino. 
Pakeitę gyvenvietes, ne vi
sada įstengia naujoje vie
toje įsijungti į apylinkių 
veiklą.

Iš suvažiavime vyravu
sių nuotaikų susidarė įspū
dis, kad tarp Krašto valdy
bos ir Vidurio Vakarų apy
gardos bei PLB valdybų ne
buvo nuoširdaus bendradar
biavimo. Tarp Krašto val
dybos ir apygardos valdy
bos, atrodo, nebuvo vienos 
nuomonės dėl reorginio teis

mo, o gal ir kitų politinių 
ėjimų. Tarybos prezidiu-. 
mas, ypač jos pirm. dr. Ka
zys Ambrozaitis rodė daug 
gerų norų, kad nuomonių 
skirtumai nesumažintų ben
druomeninės nuotaikos. Ne-_ 
girdėjus Krašto valdybos 
visų pranešimų ir diskusi
jų, sunku padaryti išvadas 
dėl nuomonių skirtumo tarp. 
Krašto ir PLB valdybų.

šaukti du suvažiavimai 
tokią svarbią dieną — lie
tuvių operos pastatymo die
ną, nesudarant sąlygų da
lyvauti popietiniame spek
taklyje, yra vadovų neap- 
dairumos. Iš toliau suvažia
vę atstovai gal norėjo da
lyvauti ir operos spektak
liuose. Vargu, ar po pietų 
pertraukos beliko pusė už
siregistravusių atstovų, o 
Krašto valdybos narių pra
nešimai galėjo būti įdomūs 
visiems. Jie suvažiavo iš 
tolimesnių vietų, padarė iš
laidas, gaišo laiką, kad pa
informuotų saujelę žmonių.

Menkas p a s i r uošimaa 
apyg. valdybos rinkimams, 
nesmagiai nuteikė suvažia
vimo dalyvius. Apyg. pirm. 
Kazys Laukaitis, vadovavęs 
apygardai tris kadencijas 
— 9 metus, pasitraukdamas 
paliko tuštumą. Parlamen
taro V. Kleizos siūlymu ras
ta išeitis: dabartinė valdy
ba ir kontrolės komisija ei
na pareigas iki š. m. lapkri
čio 15 d., sudaroma nomi
nacijų komisija iš 5 apylin
kių pirmininkų — Mar- 
ąuette Parko, Brigton Par
ko Gage Parko, Cicero ir 
Lemonto.

Apyg. pirm. K. Laukaitis 
turi nemažai nuopelnų au
ginant bendruomeninę veik
lą ir skleidžiant jos idėjas. 
Jam priklauso padėka už il
gametį darbą ir pasišventi
mą. Neseurandant pakaita
lo, tai tik parodo to darbo 
sudėtingumą ir atsakomy- 
bš. Tikėkime, kad ši krizė 
išsispręs ir rudenį turėsi
me naują ir veiklią apyg. 
valdybą.

Dar tenka sustoti prie 
artėjančių tarybos rinkimų. 
Stebėtina, kad savo prane
šimuose apylinkių valdybos 
pro rinkimus praėjo negir
domis ir tik diskusijų metu 
šis klausimas buvo iškeltas, 
o norima balsuotojų skaičių 
padidinti. Kai tarp bend
ruomenės vadovybių nėra 
sklandaus bendradarbiavi
mo, tai ir žmonėse tas at
siliepia. Vidurio Vakarų 
apygardoje yra išstatyti J 
tarybą 35 kandidatai, o 
kiek j u dalyvavo šiame su-

Repetuojant "Uždangą”. Komp. Petras Aglinskas kairėje 
su gitara.

važiavime? Balsuoti reikia, 
bet rinkti tik tuos kandida
tus, kurie dalyvauja veik
loje, o ne vien tik mėgau
jasi kitų darbais.

KAMERINIO 
ANSAMBLIO 
KONCERTAS

Filisterių Skautų Sąjun
gos Chicagos skyrius ruo
šia dabartinių lietuvių kom
pozitorių koncertą gegužės 
12 d. 4:00 vai. p. p., Jauni
mo Centro Didžiojoj salė
je. Programą atliks Chica
gos "Loop Group” kameri
nis ansamblis, vadovauja
mas; muziko Petro Aglinsko.

Dešimt ansamblio instru
mentalistų atliks Petro Ag
linsko, Felikso Bajoro, Os
valdo Balakausko, Vytauto 
Barkausko, Broniaus Ku
tavičiaus ir Antano Reka
šiaus kompozicijas.

šia pačia proga galėsite 
išgirsti naujai sukurtą Pet
ro Aglinsko kompoziciją

kameriniam a n s am bliui 
"Uždanga”, kurioje sopra
no partiją atliks solistė Da
lia Kučėnienė, ir Broniaus 
Kutavičiaus "Mažasis spek
taklis”, dviems smuikams, 
dviems planiniams ir ak
torei.

Bilietai gaunami Vazne
lių prekyboje, kainos 8, 7, 
ir 5 dol.

Iki malonaus pasimatymo 
šiame ypatingame koncer
te gegužės 12 d.

Rita Likanderytė

NURSE
RN’s

Needed immediatly to work in 42-bed' 
Rural Hospital. Shifts 3 p. m. to 11 
p. m. and 11 p. m. to 7 a. m. in OB. 
Med.-Surg., ICU. We offer excellent 
benefits along wilh moving al!owance. 
Please send resume to. or call: to 
Administratore.

Also needed
RADIOLOGIST

DUCHESNE COUNTY 
HOSPITAL

2SO WEST 300 NO. (78-2) 
ROOSEVELT, UTAH 84066 

PHONE (801) 722-4691
Eoual Opportunity Employer 

(18-20)KASA Lietuvių Federalinė Kredito Unija
CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG

KASOS VALANDOS:

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

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00 

Ketvirtadieniais 
, , iki 7:00
Šeštadieniais:

9:00-2:00

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

New York tel.: 
718-441-6799

St. Petersburg: 
813-367-6304

AKTYVAI 37,000,000 DOLERIU

TAUPYMO CERTIFIKATAI

SUMA

$500

$20,000

-49,999

TERMINAS

3 mėn.
6 mėn.
1 metų,
2 metų,
3 metų

3
6
1
2
3

mėn. 
mėn. 
metų, 
metų 
metų

KURSAS

8.80%
8.80%
9.25%

10.00%
10.15%

9.00%
9.00%
9.35%

10.10%
• 10.25%

$50,000 Ir daugiau - pagal susitarimą.

IRA - 10% (metinis prieaugis 10.92%)

TAUPOMOJI SĄSKAITA - 7.0% 
(metinis prieaugis 7.25%)

SKOLINA tik savo nariams žemesniais 
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

Viešėdami Chicagoje aplankykite

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

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

Kainos žarnos-— Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ - ĮSITIKINSITE.
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PABALTIEČIŲ taikos ir laisvės ryžto žygb

PASIRUOŠIMAI LAISVĖS RYŽTO 

ŽYGIUI SKANDINAVIJOJE

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto valdy
ba pritarė Pabaltiečių Tai
kos ir Laisvės ryžto,žygiui 
Skandinavijoje praėjusių 
metų vasario mėnesį ir 
energingai šiam įvykiui 
ruošiasi.

Prie išvykos Baltijos jū
ra prisidėjo jr Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdy
ba.

Pabaltiečių Taikos ir 
Laisvės ryžto žygis Skandi
navijoje yra nepaprastos 
svarbos įvykis. VLIKas yra 
labai suinteresuotas jo pa
sisekimu bei gausiu lietu
vių dalyvavimu ir jam įgy
vendinti paskyrė 60,000 do
lerių. Tai suma, kuri žymiai 
viršija ankstesnes VLIKo/ 
TAUTOS FONDO metines 
sąmatas. Ižde ne tik nėra 
atliekamų lėšų, bet joms pa
pildyti būtinos gausios au
kos, Tačiau žygio svarba ir 
pramatoma politiška nauda 
Lietuvai yra didesnė, negu 
rizika, žygis būtų neįmano
mas be lietuvių įsipareigo
jimo jį remti.

PABALTIEČIŲ TAIKOS 
IR LAISVĖS ŽYGIS 

APIMA DU ĮVYKIUS:
I. Pabaltiečių Pasaulinės 

Santalkos (Pasaulio Estų 
Tarybos, Pasaulio Laisvų 
Latvių Federacijos ir Vy-. 
riausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto) ruošia
mą SOVIETŲ SĄJUNGOS 
TEISMĄ už nusikaltimus 
prieš taiką, Pabaltijo vals
tybes ir žmogaus teises, ku
ris įvyks liepos 25-26 d. d. 
SAS Hotel Scandinavia, Ko
penhagoje. Teismui vado
vaus penki pasaulinio mąsto 
tarptautinės ir žmogaus tei
sių specialistai iš Anglijos, 
Australijos, Prancūzijos, V. 
Vokietijos ir Švedijos. Jie 
apklausinės kiekvienos tau
tos liudininkus, tarptauti
nių organizacijų atstovus ir 
įvertins Pabaltiečių Pasau
linės Santalkos pristatytą 
dokumentaciją. Daugiau ne
gu dvidešimt žinių agentū-

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). Also 
delinųuent tax property.

Call (805) 687-6000, Ext. 
GH-5823 for information.

(16-23) 

RUMFORD COMMUNITY HOSPITAL. a 97 bed 
JCAH accredited acute care facility extends an in- 
vitation to you to join our pragressive nursing stoff. 
if you believe that caring is not old-fashioned.
Immediate *ull and part-time openings in our 
Maternity, Medical and Surgieal Departments for 
the professionol who is challenged by change 
At RCH. you make it happen 1

Picose submit resume in conf idence to:
Joyce Perkins 

Administrative Office
RUMFORD COMMUNITY HOSPITAL

420 Franklin Street 
Rumfcrd, ME 04276

An Equol Opportunity Employer M F

rų ir laikraščių pasižadėjo 
atsiųsti savo koresponden
tus šio teismo eigai sekti. 
Apie du šimtai tarptautinių 
korespondentų, kurie dirba 
Kopenhagoje, seka įvykių 
ruošą.

II. Pabaltiečių komiteto 
Stockholme ruošiamą IŠVY
KĄ BALTIJOS JŪRA ir 
KULTŪRINĮ SĄSKRYDĮ 
STOCKHOLME. šiai išvy
kai pritaria ir ją lėšomis 
remia Pabaltiečių Pasaulinę 
Santalką sudarančios pabal
tiečių centrinės atstovybės. 
Įvykis prasidės Kopenha
goje liepos 25 d. drauge su 
Sovietų Sąjungos Teismu. 
Tos pačios dienos vakarą 
dalyviai traukiniu keliaus 
į Stockholmą. Liepos 26 d. 
ryte jie laive įsijungs į ak
tyvią kultūrinę, politinę ir 
meninę programą. Laivas 
išplauks liepos 26 vakare 
pro Gotlando salą į pietry
čius, siekdamas 56-ą lygia
gretę (Lietuvos pakraš
čius), o iš ten šiaurėn į Hel
sinkį, kuriame sustos lie
pos 28 d. Iš Helsinkio bus 
grįžtama į Stockholmą, ku
ris bus pasiektas liepos 29 
d. apie pietus. Liepos 30-31 
d. d. išvykos dalyviai praleis 
gyvame kultūriniame sąs
krydyje Stockholme. Daly
viai bus aprūpinti kelione 
traukiniu iš Kopenhagos, 
maistu ir nakvyne laive, 
nakvyne Stockholme, ir da
lyvaus visuose įvykiuose 
Kopenhagoje, laive, Helsin
kyje ir Stockholme.

Dalyvių Skaičius abiejuo
se įvykiuose yra ribotas, 
nes jie vyksta pačiame tu
ristinio sezono įkarštyje. 
Norintieji juose dalyvauti 
turėtų kuo greičiausiai re
gistruotis ELTOS adresu: 
1611 Connecticut Avė., N.
W., Suite 2, Washington, 
D. C. 20009, USA. Apytikrė 
kelionės kaina iš šiaurės 
Amerikos yra $800. Pabal
tiečių Taikos ir Laisvės iš
vykos (liepos 25-31 d. d.) 
kaina yra $300, $350, $400. 
(pagal klasę). Kelione į 
Skandinaviją ir atgal pasi
rūpinama asmeniškai, gali
mi ir grupiniai papiginimai 
per kelionių agentūrą.

Pabaltiečių Taikos ir 
Laisvės Ryžto žygio daly
viai turės progą susipažinti 
su pagrindiniais atbėgėliais

Rašytojo A. Kairio susitikimas su 7 kl. mokiniais kovo 23 d. Kr. Donelaičio aukšt. lit. 
mokykloje. Kairėje mokyklų dir.. J. Širka, dešinėje — literatūros mokytoja R. Kučienė.

J. Tamulaičio nuotr.

SUSITIKIMAS SU 
RAŠYTOJU 

ANATOLIJUM KAIRIU

Rašytojas A. Kairys ap
lankė Kr. Donelaičio mo
kyklos 7-ją klasę kovo 23 
d. Jis yra poetas, beletris
tas ir dramaturgas. Be to, 
Rašytojų draugijos pirmi
ninkas.

Mokinius su rašytoju su
pažindino mokyklų dir. Ju
lius širka. Svečias pasako
jo mums apie literatūrą ir 
kūrybą. Ragino mus iš ma
žens ruoštis gyvenimui ir 
būti kuo nors: rašytoju, 
dailininku ar muziku.

Sužinojome, kad rašyto
jas A. Kairys baigė Vil
niaus universitetą, kuriame 
studijavo pedagogiką, filo
sofiją ir psichologiją. Bai
gęs universitetą kurį laiką 
mokytojavo Šiaulių gimna
zijoje, bet vėliau atsidavė 
tik rašytojo darbui. Rašy
mas, kūryba reikalauja 
daug darbo ir laiko.

A. Kairys mėgsta rašyti 
dramas. Yra parašęs "Ka
rūną” ir "Laisvės sonatą”. 
Abi parašytos eilėmis, to
dėl galima būtų priskirti 
poezijai. Su vyresniu am
žiumi A. Kairys ėmė dau
giau rašyti romanus, nove
les, nes vyresnio amžiaus 
žmogus nori daugiau išsi
pasakoti, daugiau prisimi
nimų panaudoti. Didesnės 
apimties romano parašymui 
užtrunka virš metų, kartais 
net iki 3 metų. Rašytojas 
turi ilgai mąstyti, galvoti, 
planuoti, kol prieina prie 
tokio taško, kad turi būti
nai rašyti. Romaną daug 
kartų pataiso ir perrašo. 
Svečias teigė, kad geriau
sias kūrybos laikas jam yra 
nuo 5 vai. ryto iki 9 vai. 
Per tą laiką parašo apie 7 

iš Sovietų Sąjungos ir juos 
išgirsti. Jie veiks drauge su 
pasaulio mąsto kultūrinin
kais ir politikais, santy
kiaus su svarbiausiais estų, 
latvių ir lietuvių išeivių 
darbuotojais bei jaunimo 
atstovais, žygis bus įspū
dingas, turiningas, svarbus 
ir gilių asmeniškų išgyveni
mu pilnas politiškas įvykis!

(E) 

puslapius, bet tai dar ne
reiškia, kad viską gali pa
naudoti. Jis ragino mus pra
dėti rašyti, tik po vieną 
puslapį per dieną. Pradžio
je reikia pradėti rašyti kokį 
gerai žinomą įvykį, kas at
sitiko mokykloje, apie žmo
gaus veidą ,rankas ar pana
šiai. Niekada nerašyti ko 
nors didelio, nes mes dar 
nesugebėsime.

Rašytojas sakė kad sa
vo kūrinius suriša su Lietu
va, su Lietuvos gyvenimu, 
su istorija ir praeitimi. Jis 
mėgsta fikcinius dalykus 
skaityti, bet nemėgsta poli
tinių knygų. Sakė, kad 
amerikiečių pasaulis labai 
skirtingas nuo lietuviškojo.

Mokinių užklaustas atsa
kė, kad geriausias jo roma
nas yra "Pažadų dvaras”. 
Tai tautosakinis romanas, 
laimėjęs Rašytojų draugi
jos grožinės literatūros pre
miją 1982 metais. Čia pa
grindinis veikėjas yra Vin
cas Krėvė, kurį rašytojas 
visada mėgo ir skaitė. Iš 
dramų — "Karūna”. Su
žinojome, kad A. Kairiui 
patiko iš mirusiųjų lietuvių 
rašytojų Putinas, Krėvė, o 
iš gyvųjų — B. Pūkelevičiū- 
tė, K. Bradūnas ir Nika-Ni- 
liūnąs.

Mes. nuoširdžiai dėkoja
me A. Kairiui už tikrai 
įdomią literatūros pamoką 
ir už dovanotas mums kny
gas "Laisvės sonatą”. Dė
kojame auklėtojai ir litera
tūros mokyt. B. Kučienei, 
kad davė mums progą susi
tikti su rašytojum.

Asta Tijūnėlytė
Kr. Donelaičio aukšt. 
lit. .mokyklos, 7 kl. 

mokinė

DETROIT
DLOC SUSIRINKIMAS

Balandžio 28 d. šv. An
tano parapijos mokyklos 
klasėje įvyko DLOC meti
nis susirinkimas. Pradėjo 
valdybos v i c epirmininkas 
dr. Saulius šimoliūnas ir 
pateikė 11 punktų dlarbo- 
tvarkę. Atsistojimu ir ty
los minute buvo pagerbti 
mirę nariai: poetė Marija 
Sims ir Pranas Polteraitis.

Praeito visuotino susirin

kimo protokolą perskaitė 
Antanas Grinius. Sekė val
dybos narių pranešimai. 
Valdybos pirmininkas dr. 
Algis Barauskas padėkojo 
valdybos nariams už gražų 
bendradarbiavimą ir pami
nėjo praeitais metais atlik
tus darbus. Vietoje įprastų 
Pavergtų Tautų festivalių, 
kurie įvykdavo prie Detroi
to upės, Hart Plaza liepos 
21 d. 6 vai. turėsime Pa
vergtų Tautų minėjimą'uk
rainiečių kultūros centre. 
Bus akademija, meninė da
lis ir pietūs. Įėjimas 15 
dol. asmeniui. Į minėjimą 
yra pažadėjęs atvykti vice
prezidentas George Bush.

Ižd. Antanas Vaitėnas 
apibūdino kasos stovį: 
DLOC-ras turėjo pajamų 
5913.32 dol., išlaidų 4275.00 
dol. ir kasoje turi 1638.32 
dol. Pranešimai išdiskutuo
ti ir priimti.

Saulius Brizgys pranešė, 
kar birželio trėmimų minė
jimas įvyks birželio 9 d. 
Dievo Apvaizdos parapijoje, 
prasidės 10:30 mišiomis. 
Bus akademija ir progra
ma. Salės parengimu rūpi
nasi Stefanija ir Kęstutis 
Miškiniai. Baltų jaunimo 
kongresas įvyks 13-16 d. 
birželio mėn. jaunimo sto
vykloje "Dainava”. Smul
kesnės žinios bus vėliau. Į 
parašytus laiškus, minint 
Vasario 16, žmonės gausiai 
atsiliepė ir šiais metais au
kas padidino net 900 dol.

Sumanymų skyriuje An
tanas Grinius, L. ž. S-gos 
Detroito skyriaus atstovas 
pasiūlė Vasario 16 minėji
me aukas rinkti visiems 
veiksniams: ALTui, VLIK 
ir Lietuvių Bendruomenei. 
Susirinkime nesant nei Vli
ko, nei Lietuvių Bendruo
menės atstovo, jo pasiūly
mas nebuvo paremtas.

Centro valdybos sekreto
riaus Stasio šimoliūno pra
nešimu, susirinkime daly
vavo 16 atstovų nuo 12 or
ganizacijų.

Susirinkimą pravedė dr. 
Saulius šimoliūnas, sekreto
riavo Kazys Gogelis.

a.gr.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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KONCERTAS CLEVELANDE

Įėjus pro Dievo Motinos 
parapijos salės duris šešta
dienio vakare lyg ir nuste
bau: kaip visada, salėje bu
vo daug žmonių, bet šį kar
tą nepaprastai daug lietu
viško jaunimo. .Ieškodama 
savo vietos pastebėjau ati
darytą sceną, kurioje buvo 
išdėlioti įvairūs muzikos in
strumentai : gitaros, akor
deonas, būgnas, didžiulis 
juodas fortepionas. Užsigę- 
sinus salės šviesas, scenoje 
užsidegė stiprios šviesos ir 
triukšmavusi publika ūmai 
nutilo ir nekantriai laukė 
Toronto Lietuvių Jaunimo 
Ansamblio Gintaro pasiro
dymo. Pagaliau į sceną įėjo 
muzikantai ir atsisėdo prie 
instrumentų. Prie jų prisi
dėjo dar ir fleitistė. Po or
kestro sekė Gintaro Ansam
blio dainininkės: Apolonija 
Paliulytė-Bathson, Aldona 
Biskytė, Dana Čepaitė, Da
na Dirmantaitė, Renata 
Kaknevičiūtė, Mirga šalt- 
miraitė ir žibutė Žilinskai
tė. Jos buvo apsirengusios 
tautiniais drabužiais su 
gintariniais karoliais ir il
gomis kasomis! ! ! Po jų į 

gramą Clevelande.

muziką ... R.Kai muzikai susitinka, aišku kalbasi apie 
Čyvaitė-Klioriene, J. Govėdas ir A. Bielskus.

V. Bacevičiaus nuotr.

sceną išėjo solistas Rimas 
Paulionis.

Patenkinta publika mielai 
klausėsi senų lietuviškų 
liaudies dainų, pradėtų su 
taip retu armonikos akom- 
paniamentu ”Ei drauguži”. 
Visos šešios pirmosios pro
gramos dalies dainos buvo 
lietuvių liaudies dainos, at
liktos modernios muzikos 
nuotaikoje. Po liaudies dai
nų solistas Rimas Paulio
nis liko vienas scenoje su 
muzikantais. Jis pristatė 
ansamblį ir padainavo solo 
dar dvi liaudies dainas ”Už

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis Gintaras, atliekant pro-

T|Į ' tuR’ i
i •' r m f r, 1 ” ’

komiteto vardu Dr. Dainius 
Degėsys padėkojo ansamb
liui už gražiai atliktą pro
gramą, kuri buvo ir lietu
viška, ir moderni. Gėlėmis 
ansamblį apdovanojo Bar
bora Taraškienė su savo 
dukrele Veronika.

Programa buvo įdomi ir 
originali: kiekvienos dainos 
palydą sudarė įvairių ins
trumentų kombinacija, kas 
iššaukė didžiausią publikos 
susidomėjimą. Taip pat bu
vo originalu matyti moterų 
tarpe vyrą solistą, o ne at-

V. Bacevičiaus nuotr. virkščiai. Dalis programos 
atrodė senoviškai su tauti
niais drabužiais, ilgomis ka
somis, bet taip pat turėjo 
modernų toną su instrumen
tais, šviesomis ir mikrofo
nais.

Negaliu pakankamai at
sidėkoti "Gintaro” ansamb
liui ne tik už gražų pasi
rodymą, bet taip pat už pa
darytą lietuvišką įnašą, ku
ris palietė daugelį mūsų 
jaunimo Jaunimui reikia 
daugiau dalyvauti lietuviš-

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis Gintaras su vadove G. Paulioniene, sol. R. Paulioniu ir 
akomp. J. Govėdu. v. Bacevičiaus nuotr.

žalios girelės” ir "Anoj pu
sėj Dunojėlio”. Jam baigus 
dainuoti, į sceną sugrįžo 
"Gintaro” mergaitės, apsi- 
vilkusios tamsiai rudais, il
gais sijonais su smėlio spal
vos bliuzėmis ir gintariniais 
karoliais. Antroji progra
mos dalis susidėjo iš estra
dinės muzikos ir prasidėjo 
"Spaudos baliaus valsu”.

Programai pasibaigus, 
"Gintaro” vadovė Giedra 
Rinkūnaitė-Paulionienė pub
likai padėkojo už nuoširdu
mą ir atrodė patenkinta’ 
Gintaro pasirodymu. Tuo 
buvo patenkinta ne vien va
dovė, bet ir Clevelandas. šv. 
Kazimiero Mokyklos tėvų 

kuose renginiuose, nes tik 
taip išliks mūsų Lietuva 
gyva čia Amerikoje. Ačiū 
"Gintarui”!!!

Auksė Bankaitytė
(šv. Kazimiero 

Lituanistinės mokyklos
12 kl. mokinė)

Construction
PROIECT MANACĖR 

STRUCTURAL STEEL 
National fabricator ereclor has open
ing for Project Manager to execute 
structural steel niodification projects. 
Mušt have Severai year construction 
and managemenl cxperience in the 
industrial markei. Send resume to: 

W. H. Treharne, Vice President 
BROAD CORP.

195 Campbell 
River Rouge, Mich. 48218 

((18-20)

INJECTION MOLD 
DESIGNERS

OVERT1ME
FULL BENEFITS 
1NSURANCE 
PENSION AND MORE

CAD training available for experi- 
enced mold designers.

DELTA MODEL& 
MOLD COMPANY 

1360 E. Big Beaver Rd. 
Troy.MI 48083 
(313)689-5482

1985 METŲ GEGUŽES 11-TĄ DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ,
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, „ 

ČIURLIONIO ANSAMBLIO PATALPOSE,
877 EAST 185TH STREET, CLEVELAND, OHIO 44119, TEL. (216) 531-2131

ŠAUKIAMAS
LIETUVIŲ MUZIKŲ IR MUZIKOS DARBUOTOJŲ

SUVAŽIAVIMAS
Šiame suvažiavime kviečiami dalyvauti visi chorvedžiai, solistai, 

instrumentalistai ir muzikos darbuotojai.
Darbotvarkėje:

Lietuvių Muzikų Sąjungos kūrimas ir VH-sios JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventės, reikalai.

Pradžia 9:30 vai. ryto.
Smulkesnių informacijų norintieji ir apie savo dalyvavimą pranešti 

skambinkite p. Ritai Kliorienei telefonu (216) 531-6459.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBOS ĮGALIOTI INICIATORIAI

TAUPA VIENINTELIS LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS 
OHIO VALSTIJOJE.

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

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

MOKAME:

PATARNAVIMAI
METINIS 

KURSAI PRIEAUGLIS 
Galioja nuo bal. 1, 1985

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SKOLINIAME: Automobiliams, namų pagerini
mui, asmeninės paskolos. 

NUOŠIMČIAI MAŽESNI, SĄLYGOS GERESNES.
Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS raštinėje. 

TAUPOS DARBO VALANDOS 
Treč. ir šeštadieniais nuo 10 iki 1 vai. p. p. 

adv. A. širvaičio įstaigos patalpose. 
Sekmadieniai nuo 11 iki 1 vai. p. p. 

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

Visos santaupos apdraustos su National Deposit 
Guarantee Corporation.

($3,000 ar daugiau) 
12 mėn.
6 mėn.

9.5%
9.0%

9.84%
9.31%

SUPER-SHARE
($2,000 ar daugiau) 8.5% 8.77%
Reg. indėliai 6.0% 6.14%
($100 ar daugiau)
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AMBER

STUDIOS, Ine IČlG
505 East 185 Street, 

CLEVELAND, Ohio 44119

Tel. (216) 531-3500

Didelis pasirinkimas dovanoms 
įvairių meno darbų.

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius
, . M I —— — ■ W

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 
ij JFK ir Bostono

KITOS KELIONĖS SU 10 DIENŲ 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.

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• GEGUŽĖS 11 D. LB Kul
tūros Tarybos premijų įteiki
mas Dievo Motinos parapijot 
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 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 Sąuare. 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 29 D. Joninių 
laužas V. ir O. Jokūbaičių so
dyboje. Rengia skautininkų 
Ramovė.

• 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.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

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

• 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 j ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St.. 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

NAMAS FLORIDOJE

Juno Beach lietuvių ko
lonijos centre pigiai par
duodamas geras namas ne
toli jūros. Skambint: 1-305- 
626-0303. (16-19)

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbaro Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tk Street, Cteveland, Otio 44119 
Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinamą 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje.* Didelė aikštė automobi- • 

liams pastatyti.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA

No. 618A: birželio 18 - liepos 4 — $1,949
No. 917A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $1,839

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

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ESTIJA IR SUOMIJA
No. 805: rugpjūčio 5 - 18 — $1,829
5 dienos Vilniuje, 2 Talline 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 \ ilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALIT?\LIA 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. 
NEVVTON, 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

ISM Zuperio/ Aviną/|
ĮASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
| SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
Į $ 100,000.00 Į

PASKOLOS TEIKIAMOS: |
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti, Į

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Žavinę/
Pagrindinis skyrius

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

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

MEMBIR

1SIIC
htn ai Sa»<ng» k Loan Inaurann Corp

You/ Savlnga Inaurad to M0.000
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IAV LB KULTŪROS T1R1BOS PENKTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ

Nyka-Niliūnas Vytautas Kašuba Juozas Kapočius

Dr. Juozas Girnius

1985 m. gegužės 11 dieną, 

šeštadienį, 7:00 vai. vakare

Dievo Motinos Auditorijoje

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119.

Laureatų pristatymas ir premijų įteikimas. 

Meninę programą atlieka 

sol. Anita Pakalniškyte, 

akomp. muz. Jonui Govėdui.
Darius Lapinskas

Maloniai visus kviečiame susitikti su mūsų kūrėjais ir pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių kultūrą.

Globoja LB CLEVELANDO APYLINKĖS VALDYBA Rengia JAV LB KULTŪROS TARYBA

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE
SVARBI SPAUDOS 
KONFERENCIJA

Koalicija už konstitucinį 
teisingumą ir piliečių sau
gumą drauge su Baltų ame
rikiečių laisvės lyga pradė
jo visuotinę akciją prieš 
Teisingumo departamento 
Specialių tyrimų įstaigą 
(OSI), kad sudrausti jos 
žalingą nekonstitucinę veik
lą.

Tuo reikalu Clevelande 
įvyks tarporganizacinis pa
sitarimas, kuriam vadovaus 
Koalicijos ir Baltų laisvės 
lygos koordinatorius Anta
nas Mažeika. Penktadienį, 
gegužės 10, 1 valandą po 
pietų Antanas Mažeika šau
kia spaudos konferenciją, 
kuri įvyks Lietuvių namuo
se. Į konferenciją kviečia
mi amerikiečių laikraštinin
kai, radijas, TV ir taip pat 
lietuvių, ukrainiečių ir kitų 
tautybių spaudos ir radijo 
darbuotojai. Tokios konfe
rencijos jau įvyko Los An
geles ir Washingtone.

Papildomų žinių apie 
spaudos konferenciją gali
ma gauti pas šios akcijos 
atstovą Clevelande — Dr. 
Viktorą Stankų, telefonu: 
381-3580.

• Į Kultūros Tarybos 
premijų šventę atvyksta 
šie laureatai: poetas Al
fonsas Nyka - Niliūnas, 
skulptorius Vytautą Kašu
ba, prof. Vytautas Marijo- 
šius, Darius Lapinskas, dr. 
Juozas Girnius, Juozas Ka
počius ir N. Anglijos radijo 
programos "Aušra” vedė
jas Eduardas V. Meilus. 
Taip pat iš Chicagos atva
žiuoja naujasis Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininkas 
Povilas Kilius.

• Motinos Dienos minėji
mas, rengiamas šv. Kazi
miero lituanistinės mokyk
los, įvyks šį sekmadienį, ge
gužės 12 d. 11:30 vai. ryto 
Dievo Motinos parapijos 
salėje. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti.

LB TARYBOS RINKIMAI

Lietuvių Bendruomenės 
XI tarybos rinkimai Cleve
lando apylinkėje vyks se
kančia tvarka:

šeštadienį, gegužės 18 d. 
Dievo Motinos parapijos sa
lėje-vestibulyje nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. p. p.

Sekmadienį, gegužės 19 d. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. 
šv. Jurgio parapijos salėje 
ir nuo 11 vai. iki 7 vai. p. 
p. Dievo Motinos parapijos 
salėj’e-vestibuly.

Negalį atvykti į rinkimi
nę būstinę, prašomi kreiptis 
į rinkimo komisijos pirmi
ninką, Petrą Bielinį telef. 
531-4111 arba j komisijos 
narius: S. Butrimą, telef.

481-2130, A. Aukštuolį, tel. 
481-9928, kad jums atsiųs
tų balsavimo medžiagą.

Visi sulaukę 18 m. am
žiaus kviečiami balsavime 
dalyvauti.

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 17-19 dienomis, 
Clevelande įvyks Lietuvos 
Vyčių Vidurio Centro Apy
gardos suvažiavimas. Posė
džiai bus Holiday viešbuty, 
Wickliffe, Ohio.

Į suvažiavimą atvyksta, 
delegatai ir svečiai iš Pitts- 
burgh, Pa., Southfield, Mi., 
Dubois, Pa., Dayton, Ohio, 
Detroit, Mich., Saginaw,

PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGĄ 

MALONIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į O.L .G. S.
PENKIOLIKTO SUVAŽIAVIMO

BALIŲ
Š. M. GEGUŽĖS 25 D., ŠEŠTADIENI, 
HARLEY HOTEL OF CLEVELAND SOUTH

5300 Rockside Road, Independence, Ohio 44131 
Programoje:

6:00 Pažinčių atnaujinimas ir kokteiliai.
7:30 Meninė programa — atlieka Clevelando Vyrų Oktetas, vadovauja

mas Ryto Babicko.

8:00 Vakarienė ir šokiai.
Auka asmeniui 30 dol. Jaunimui 25 dol. Dėl stalų'sudarymo prašom kreip

tis į Aldoną Maurutienė telef. (216) 256-1383 arba į Birutę Skrinskienę teL 
(216) 951-7937.

P. L. G. S. VALDYBA

Mich. ir Chicagos, III.
Penktadienį, gegužės 17 

d., 8:30 vai. vak. Holiday 
viešbuty bus delegatų ir 
svečių susipažinimas ir re
gistracija.

šeštadienį, gegužės 18 d., 
9:30 vai. ryto viešbuty 
įvyks susirinkimas ir , už
kandžiai.

2:00 vai. p. p. susirinks 
rutulių (bowling) žaidimui 
Palisades II salėj, 27401 
Tungston Rd., Euclid, Oh.

Vakare, 8:30 vai. visi 
linksminsis vaišėmis ir šo
kiais Lietuvių Namuose 
185-toj gatvėj, Clevelande.

Sekmadienį, gegužės 19 

d., 10:00 vai. ryto Dievo 
Motinos parapijos bažny
čioj bus pamaldos. Po mi
šių, 12:00 vai., visi rinksis 
į Lietuvių Namus banketui. 
Čia rutulių tournamento 
atsižymėjusiems bus su
teiktos premijos.

Vincas Gražulis

• LB Clevelando apylin
kės narių metinis susirinki
mas įvyks gegužės 19 d. 4 
vai. p. p. Dievo Motinos pa
rapijos kavinėje.

Bus dalinai perrenkami 
valdybos nariai ir statomi 
nauji kandidatai į valdybą.



DIRVA
MIRĖ GEN STASYS 

RAŠTIKIS

Praeitą savaitę, gegužės 
1 d. naktį Los Angeles mi
rė gen. Stasys Raštikis, su
laukęs 89 metų amžiaus.

Liko žmona Elena ir kiti 
giminės.

Velionis Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenėje ėjo 
įvairias aukštas pareigas. 
Pasitraukęs nuo sovietų ir 
atvykęs į Ameriką buvo 
lektoriumi. Yra parašęs ke
lis tomus savo atsiminimų, 
sukėlusių kontraversiją.

Po gedulingų pamaldų 
šv. Kazimiero bažnyčioje, 
palaidotas šv. Kryžiaus lie
tuvių kapinėse.

• JAV LB XI Tarybos 
vyriausioji rinkimų komisi
ja ragina visus lietuvius 
dalyvauti ir raginti savo ar
timuosius ir pažįstamus lie
tuvius gausiai dalyvauti 
1985 m. gegužės mėn. 18-19 
dienomis LB Tarybos bal
savimuose.

Balsuoti yra kiekvieno, 
sulaukusio 18 metų am
žiaus, JAV lietuvio ir lietu
vės pareiga ir gąrbė.. Bal
suoti galima asmeniškai 
balsavimo būstinėje arba 
laišku.

Nauji balsuotojai į LB 
balsuotojų sąrašą gali už
siregistruoti ir pačioje rin
kimų komisijoje rinkimų 
diena.

A. A.

LEOPOLDUI PARULIUI

mirus, skausmo prislėgtą motiną TATJANĄ, 

seseris IRENĄ ir REGINĄ su šeimomis, 

nuoširdžiai užjaučiame

Ona ir Antanas 
Juodvalkiai

• Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdybos šaukiamas 
korporantų s u v ažiavimas 
įvyks Darbo dienos savait
galyje (rugpiūčio 31 — 
rugsėjo 2 d.) Dainavoje, 
Michigane.

Visus Korp! Neo-Lithua- 
-nia filisterius, senjorus ir 
junjorus, prašome rezer
vuoti laiką ir suvažiavime 
dalyvauti. Smulkesnė pro
grama ir sąlygos bus pa
skelbta vėliau.

LITUANISTINĖS 
KATEDROS LĖŠŲ 

VAJUS

PLB valdyba ir PLB Fon
do taryba sausio 26-27 die
nomis nutarė 1985 metus 
skelbti Lituanistikos Ka
tedros metais ir su savo 
pareiškimu kreipėsi į pasau
lio lietuvius kviesdamos su
stiprinti lėšų telkimą Li
tuanistikos Katedrai Illi- 
nois universitete Chicagoje 
ir dar šiais metais surinkti 
reikalingą likusią sumą. Iki 
šiol jau surinkta apie 
360,000 dol., dar reikalinga 
surinkti apie 240,000 dol.

Visais Lituanistikos Ka
tedros lėšų telkimo ir kito
kiais reikalais rūpinasi 
PLB valdybos patvirtinta 
PLB Fondo taryba: pirmi
ninkas Vytautas Kyman
tas, iždininkas Stasys Joku- 
bauskas, nariai Birutė Ja
saitienė, Kazys Laukaitis, 
d r. Antanas Razma ir dr. 
Tomas Remeikis, reikalų 
vedėja Nijolė Balzarienė ir 
teisįnis patarėjas adv. Sau
lius Kuprys. Jiems taikina 
lėšų telkimo komitetai, įga
liotiniai ir LB kraštu val
dybos.

Visos aukos JAV ir Ka
nadoje gali būti nurašomos 
nuo mokesčių (IRS ID No. 
36-3097269). čekius ir tes
tamentinius palikimus rašy
ti LITHUANIAN WORLD 
COMMUNITY FOUNDA
TION vardu ir siųsti 5620 
So. Claremont Avė., Chica
go, III. 60636, U. S. A.

JAV ir Kanados Lietuvių 
Fondai, kurie remia dauge
lį lietuvių švietimo ir kul
tūros darbų, didesnėmis su
momis parėmė ir Lituanis
tikos Katedrą. Iki šiol JAV 

Lietuvių Fondas Katedrai 
davė 60,000 dol., o Kanados 
Lietuvių Fondas — 5,000 
dol.

Australijos Lietuvių Die
nų metu Lituanistikos Ka
tedros lėšų telkimo įgalioti
nis Australijoje Bronius 
Stašionis įteikė PLB valdy
bos pirmininkui Vytautui 
Kamantui 2,000 dol. dovaną 
surinktą iš Australijos lie
tuvių, o Australijos LB 
Krašto valdybos buvęs pir
mininkas Vytautas Bukevi- 
čius įteikė 1,000 dol. pa
skirtą iš Krašto valdybos 
iždo.

PLB Fondo taryba nuta
rė, kad visi Lituanistikos 
Katedros aukotojai būtų 
tinkamai įvertinti ir pa
gerbti. Todėl Katedros stei
gimą užbaigus ir surinkus 
600,000 dol. visų paaukoju
sių 1 dolerį ar daugiau pa
vardės ir galutinės sumos 
bus surašytos į dvi specia
lias Lituanistikos Katedros 
aukotojų knygas, kurių vie
na bus laikoma Illinois uni
versitete Chicagoje, o ant
ra PLB būstinėje. Paukoję 
nuo 1 iki 1,000 dol. bus va
dinami rėmėjai, nuo 1,000 
iki 5,000 dol. mecenatai, 
nuo 5,000 iki 10,000 dol. 
steigėjai, ir 10,000 dol. ir 
daugitau garbės steigėjai. 
50 ar daugiau paaukoję rė- 
daugiau garbės steigėjai, 
ir garbės steigėjai gaus 
atitinkamus meniškus pažy
mėjimus. 500 dol. ar dau
giau aukojusių pavardės 
bus įrašytos į dvi specialias 
garbės lentas, kurių viena 
bus pakabinta Illinois uni
versitete Chicagoje, o ant
ra — PLB raštinėje Jau
nimo Centre Chicagoje. .

(PLB)

CAPE COD
ATŠVENTĖ 50 METŲ 
VEDYBINĘ SUKAKTĮ

Cape Cod balandžio mėn. 
21 d. Our Lady of Victory 
bažnyčioje įvyko Veronikos 
ir Jono Rūtenių 50 m. ve
dybinio gyvenimo prisimi
nimui specialios pamaldos, 
kur Veronika ir Jonas dar 
ir po 50 metų pakurtojo sa
vo vedybų priesaiką ir ce
remoniją.

Po to svečiai rinkosi į 
puošnią Dunfey’s Hyannis- 
port salę, kur buvo iškil
mingai atšvęsta ši garbinga 
sukaktis. Rengėjai ir svar
biausi organizatoriai buvo 
sūnus Gražvydas ir dukra 
Margarita. Buvo perskaity
ta daugelis sveikinimo tele
gramų. žodžiu sveikino sū
nus ir dukra, švogeris Dei- 
kis ir Deikienė pravedė dai
nų pynę apie "jaunuosius”. 
LB Bostono Apygardos var
du sveikino J. Vasys, Cape 
Cod Apylinkės vardu pirm. 
V. židžiūnas, o St. Santva
ras draugų vardu ne tik 
gražiai pasveikino, bet ir 
savo įdomiu humoru visus 
maloniai nuteikė.

Svečių buvo iš įvairiau
sių vietų.

Linkime jaunavedžiams

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. Jonas ir Dalia Maurukai,
St. Petersburg, Fla.................................2,000.00

Viktoras ir Veronika Sutkai,
Bad Kreuznach ........................... 1,000.00

S. V. Endrijonai, Chicago, 111........................ 15.00
Stasys Petokas, Chicago, III. ........................ 20.00
Gražina ir Vytautas Žukauskai,

Chicago, III....... .............     50.00
Amanda ir Algirdas Mulioliai,

Euclid, Ohio ............. -............................. 20.00
Klaipėda jūrų šaulių kuopa, Cicero, III.....  25.00
Elena Gaižutienė, Chicago, III.   ......... 10.00
Gedas ir Elvyra žemaičiai,

Cleveland, Ohio ..................................... 20.00
Irena Vinclovienė, Mayfield Village,. Ohio 35.00 
Antanas ir Halina Milakniai,

Santa Monica, Calf..................................... 50.00
Teresė Stankūnaitė, Boston, Mass............... 100.00
Elena Janulis, Cleveland, Ohio....................... 15.00
Juozas ir Bronė Vadapalai.

Westchester, III. ...........................   20.00
Vladas Mieželis, Sun City. Ariz...................... 10.00
Alfonsas ir Bronė Nakai, Birmingham, Mi. 15.00 
Albinas ir Genovaitė Karsokai,

Cleveland, Ohio ..................................... 20.00
Jonas ir Rūta Vidžiūnai. Valencia, Calif. 25.00 
Stasys Jurgaitis, Cleveland, Ohio ..... 10.00
Dr. Lilija Ignatonis, Chicago, III. ___ __ 50.00
Algirdas L. Zenkus, Webster, Mass. .... 10.00
Eugenijus Slavinskas, St. Petersburg, Fl. 10.00 
Vytauto D. šaulių rinktinė, Chicago, III. 70. 00 
Genė Valūnienė, St. Petersburg, Fla. ....... 20.00
Aleksas ir Bronė Urbonai,

St. Petersburg, Fla. .....................  25.00
Albinas Grigaitis, Manchester, Mich........  10.00
Ona šiaudikienė, St. Petersburg, Fla. .... 25.00
Pik. Karolis Dabulevičius, Chicago, III.....  25.00
Bronė ir Vytautas Mikliai,

St. Petersburg, Fla. ............................. 50.00
Mečys Krasauskas, So. Pasadena, Fla. .... 10.00
Petras ir Angelė Bukniai, Dearborn, Mi. 20.00 
Pranas Kasparas, Gulfport, Fla................... 5.00
Vytautas ir Jada Griniai, Chicago, III...... 100.00
Vincas Misiūnas, Elizabeth, N. J............... 25.00
Kazys Zemeckas, Indianapolis, Ind.............  20.00
Pranas Sidaravičius. Cicero, III................... 10.00
Dirvos rėmėjų būrelis Toronte, Ont.......... 507.50

Verutei ir Jonui geriausios 
sveikatos ir ilgiausių lai
mingų ir sėkmingų metų.

(jed)

• Jonas Gabuonis, Dirvos 
ilgametis skaitytojas Ang
lijoje, š. m. balandžio 21 d. 
staiga mirė. Dirva reiškia 
užuojautą velionies artimie
siems.

• Bronius Magdusauskas, 
ilgametis Dirvos skaityto
jas, š. m. balandžio 20 
d. Oftersheime, Vokietijoje 
tragiškai mirė. Palaidotas 
to pat miestelio kapinėse 
balandžio 26 d.

• Lietuvių Bendruomenės 
Baltimorės apyl. valdyba, 
per ižd. A. Prasus, įvertin
dama Dirvos darbą, laikraš
čiui paremti atsiuntė auką 
25 dol. Ačiū.

(Bus daugiau)

• Dr. Arnoldas ir Gertrū
da Grushniai, gyv. WichL 
ta, Kans., atnhujindami 
Dirvos prenumeratą,' pri
dėjo auką 25 dol. laikraš
čiui paremti. Ačiū.

• Palm Beach Lietuvių 
Pensininkų klubas, per ižd. 
St. Balčiūnienę, Dirvai pa
remti atsiuntė auką 25 dol. 
Ačiū.

• Jonas Vengris, gyv. Os- 
terville, Mass., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

TOOL & DIE
SUPERINTENDENT

(OR MASTER MECHAN1Č) 
Mint have a atrong background In 
tool & die for automotive atamplng 
plant. Conlact Personnel Office. 

Lapeer Metai Products Co. 
930 SAG1NAW ST. 

LAPEER. MICH. 48446 
313-664-8588 or 963-8376 

(18-22)
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