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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Po rinkimų
Nuotaikų

Užpereito sekmadienio rin
kimai į Bonnos seimą ir Pran
cūzijos savivaldybes turi vieną 
bendrą bruožą - jie liudija vi
suomeninių nuotaikų posūkį į 
dešinę. Žinia, savivaldybių 
rinkimuose dažnai nulemia lo
kaliniai reikalai ir kandidatų 
asmenybės, tačiau bendras 
vaizdas iš toliau parodo nuo
taikas: dešinieji kandidatai 
surinko daugiau kaip pusę bal
sų (50.1 %), kai tuo tarpu per 
1977 m. rinkimus jie gavo 
46.1%. Daugumoje Prancū
zijos miestų su 30,000 ar dau
giau gyventojų jie turės dau
gumą. Dabartinės vyriausy
bės 6 ministeriai, kurie Pran
cūzijoje gali ir būdami tame 
poste dalyvauti miestų savival
doje, nebuvo perrinkti. Sako
ma, kad balsavimo rezultatas 
rodo nepasitikėjimą dabarti
nės vyriausybės ekonomine 
politika, kuri su visą pasaulį 
apnikusiais ūkiniais sunku
mais bandė kovoti pasukdama 
daugiau į kairę, įmonių suvals- 
tybinimą ir pan., kas nedavė 
gerų rezultatų.

Teigiama, kad ir Vokietijo
je rinkimus nulėmė ekonomi
niai klausimai, nors iš pradžių 
- bent spaudoje - į pirmą vietą 
buvo iškilęs amerikiečių vidu
tinės distancijos raketų Vokie
tijos klausimas. Objektyviai 
sunku kaltinti buvusią social
demokratų V. Vokietijos vy
riausybę dėl sunkios ūkinės 
būklės. Toji yra pasaulinio 
pobūdžio, tačiau ji Vokietiją 
ištiko soc-demokratams val
dant ir tokiais atvejais vyriau
sybė netenka pasitikėjimo. To 
kioje situacijoje socialdemo
kratai, netekę savo koalicijos 
liberalų partijos, ieškojo popu
liarumo pasisakydami prieš ra-
ketas, kurios iš viso nėra labai 
populiarios vokiečių tarpe, 
nes į jas automatiškai turės bū
ti nutaikytos ir sovietų raketos.

Prieš raketas pasisakė ir 
naujas ‘žaliųjų’ sąjūdis, kuris 
daugiau ar mažiau primena 
1960 metų Amerikos jaunimo 
nuotaikas. Kaip nekartą sa
kiau - Europa idėjų srityje yra 
20 metų atsilikusi nuo Ameri
kos. Konkuruodami su ‘žaliai
siais’, socialdemokratai neteko 
nuosaikesnio elemento para
mos. Tai, plius ekonominė 
būklė, privedė prie didžiau
sio jų pralaimėjimo pokario is
torijoje - jie surinko 38.2% vi
sų balsų (balsavo beveik 90 % 
visų turinčių tą teisę), t.y. 
4.7% mažiau negu gavo per 
1980 m. rinkimus. Krikščio
nys demokratai surinko 48.8 
procentus visų balsų. Tai reiš
kia, kad jie turės laikytis koa
licijos su liberalais, kurie gavo 
6.9% balsų, beveik trečdaliu 
mažiau negu per paskutinius 
rinkimus. Abi partijas sudė
jus, vyriausybė gali pasi-

Europoje
į dešinę, bet...
Vytautas Meškauskas

džiaugti labai patogia valdyti 
dauguma. Tarp kitko, krikš
čionių demokratų ir jų broliš
kos partijos bavarų krikščio
nių socialų nesugebėjimas gau
ti daugumos, greičiausiai už
sienio politikos ministerio kė
dėje paliks liberalą Genscherį. 
Priešingu atv'eju jį pakeistų 
bavaras Franz Josef Strauss, 
kurio visų kraštų liberalai la
bai nemėgsta.

Tokiu būdu beveik visuose 
svarbiausiuose laisvojo pasau
lio kraštuose nuotaikos yra pa
krypusios į dešinę. Ar tai leis 
dešiniesiems surasti bendrą 
kalbą? Teoriškai, nusiteiki
mas už laisvą ūkį turėtų vesti 
prie bendros politikos, tačiau 
praktiškai susiduriama su ne
mažais sunkumais. Imkime, 
pavyzdžiui, kad ir tą pačią Vo
kietiją. Ji mielai naudojasi 
JAV atominio skėčio apsauga. 
(Faktinai ir socialdemokratai 
pasisako už tą apsaugą, jei tu
rėtų pasirinkimą tarp sovietų 
ir amerikiečių hegemonijos, 
jie tik nori didesnio atlydžio 
tarp super-galybių. Ne tik dėl 
to, kad yra fronto linijoje, bet 
ir todėl, kad Rytų Vokietija to 
liau palieka įkaitu sovietų ran
kose. Tol, kol Rytų Vokietija 
yra įkaitas, V. Vokietija nori 
jai galimai lengvesnės būklės, 
nors tai reikia išgauti kyšiais ir 
sovietams ir sovietų pastaty
tiems Rytų Vokietijos valdo
vams.)

Reagano administracija iš 
sustiprėjusios kanclerio Kohl 
vyriausybės gali tikėtis glau
desnio bendravimo, tačiau čia 
neužtenka tik noro. Šiuo me
tu Amerikoje vis stiprėja bal-

(Nukelta į 2 psl.)

PraėjusĮ sekmadieni, kovo 13 d., Clevelando skautuos surengta Kaziuko mugė buvo visapu
siškai pasisekusi. Mugę atidarė lietuvių skautijos vieni iš pirmūnų vs V. Šenbergas su žmona 
vs Apolonija, asistuojant vadovėms ir vadovams. Nuotraukoje detalė iš mugės atidarymo. A. ir 
V. Šenbergai kerpa atidarymo juostą. Už jų stovi dalis vadovų: A. Miškinienė, J. Budrienė, S. 
Gedgaudienė, R. Belzinskas ir V. Jokūbaitis. J. Garlos nuotr.

Tautinių šokių grupė "Grandinėlė” šį savaitgalį minės savo veiklos 30 metų sukakti. 
Grupei nuo įsikūrimo vadovauja Liudas Sagys. Sukaktuvinis koncertas įvyks šį šeštadieni, kovo 
19 d. Dievo Motinos parapijos auditorijoje. „T. Garlos nuotr.

VENEZUELOS PABALTIEČIU KREIPINYS I ANDROPOVĄ
Venezuelos Baltų Sąjun

gos pirmininkas a. i. Algi
mantas Dugnas, lydimas ki
tų lietuvių sąjungos atsto
vų, lankėsi š. m. vasario 23 
dieną sovietų ambasadoje 
Venezueloje. Atsilankymas 
ambasados t a r nautojams 
buvo gana netikėtas ir de
legaciją priėmė asmeniškai 
pradedant nuo ambasados 
sekretoriaus iki ministerio 
patarėjo imtinai. Sovietų 
ambasadorius Venezueloje 
yra estas, Ivan Vialias.

Atsilankymo metu buvo 
Įteiktas laiškas Sov. S-gos 

premjerui Andropovui, ku
rio pilnas tekstas vėliau bu
vo paskelbtas Venezuelos 
spaudoje.

žemiau spausdiname šio 
laiško vertimą:

Vasario 16 diena tie Ve
nezuelos piliečiai, kurie yra 
kilę iš Pabaltijo, mini 65-tą 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukaktį. 1983 
metais yra taipogi minima 
730-oji sukaktis nuo kara
liaus Mindaugo karūnacijos, 
pirmojo suvienytos Lietu
vos valstybės karaliaus.

Po heroiškų kovų dėl sa

vo laisvės, Lietuva ir jai ar
timos Latvijos bei Estijos 
respublikos panaudojo savo 
nepriklausomybę tam, kad 
dinamišku ir kūrybingu bū
du kelti tautos gerbūvį. Ta
čiau 1940 m. birželio mė
nesį, Sovietų Sąjunga už
ėmė Pabaltijo valstybes 
ginklo jėga, tuo pačiu aki
vaizdžiai sulaužydamas sa
vo žodį duotą nepuolimo su
tartyje.

Ponas Pirmininke, nieka
da nebuvo Lietuvos, Latvi
jos, Estijos istorijoje toks 
kruvinas laikotarpis kaip 
tarp 1940 metų — metais 
kai Hitleris ir Stalinas buvo 
aukščiausiame savo galios 
punkte — ir 1953 m. Tikru
moje tas periodas užsimez
gė jau kiek anksčiau, tiks
liai rugp. ir rūgs, mėnesiais 
1939 metų su pasirašymu 
nepuolimo pakto tarp nacių 
ir sovietų (Ribbentropo-Mo- 
lotovo paktas) su pasirašy
mu slapto protokolo, kuria
me, be jokios juridinės jei- 
sės, buvo užleidžiamos Pa
baltijo valstybės Sovietų 
Sąjungai, šis tragiškas lai
kotarpis baigėsi su Stalino* 
mirtimi, po to kai buvo pa
aukota šimtai tūkstančių 
lietuvių, latvių ir estų ma
siniuose išvežimuose ir žu
dymuose ir brutaliu kalti
nimu koncentracijos sto
vyklose.

Minėdami sukaktį, išreiš
kiame mūsų dėkingumą 
toms vyriausybėms, kurios 
niekada nepripažino smur- 

(Nukelta į 4 psl.)
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sovniTiHĖ poum^^

Reaganas puola sovietus ir pasiūlymą užšaldyti ginklus. - Kaip 
KGB telkia sau bendradarbius Sovietijoje, o tie 

_____________ _ verbuoja agentus užsienyje... ___________
Pereitą antradieni Atstovų 

Rūmų užsienio reikalų komi
sija 27 balsais prieš 9 pasisakė 
už rezoliuciją, reikalaujančią 
‘užšaldyti’ abejose pusėse pa
tikrinamu būdu visus atomi
nius ginklus JAV-bėse ir Sovie
tijoje. Toji rezoliucija, kaip ir 
daugelis priimtų Lietuvos rei
kalu, praktiškai neįpareigoja 
vyriausybės, nors ir būtų visų 
Atstovų Rūmų ir Senato pri
imta. Nepaisant to, ji parodo, 
kad griežta prezidento Reaga- 
no politika sovietų atžvilgiu 
krašte sutinka, jei ne priešta
ravimo, tai bent didelių abe
jonių.

Už tat prezidentas tą pačią 
dieną kalbėdamas Orlando, 
Fl., tokį siūlomą ‘užšaldymą’ 
pavadino apgavyste. Ji esanti 
tik taikos iliuzija: tikrovė rei
kalaujanti, kad JAV siektų tai
kos per stiprybę. ‘Užšaldy
mas’ - bylojo Reaganas - ‘da
bartinėje padėtyje atims so
vietams akstiną rimtai derėtis 
Ženevoje ir sunaikins bet ko
kius šansus susitarti dėl ginklų 
sumažinimo, ką mes siūlome ’ 
Sovietai esą šių dienų pasaulio 
blogio centras. Jis, Reaganas, 
sutiktų su ‘užšaldymu’, jei jis 
iš tikro užšaldytų sovietų norą 
dominuoti visame pasaulyje.

Tą pačią dieną Pentagonas 
išleido 170 psl. studiją apie so
vietų apsiginklavimą, kuris 
daugelyje atveju pralenkęs 
JAV-bių.

• ••
1979 metais iš Japonijos štai 

ga dingo Maskvoje leidžiamo 
žurnalo Nauji Laikai kores
pondentas Stanislav Levčen- 
ko. Iš tikro jis buvo KGB pir
mojo departamento ‘Žvalgy
bai užsieniuose’ majoras. Jo 
uždavinys Japonijoje buvo 
rinkti reikalingas politines in
formacijas, per savo patikėti
nius infiltruoti politines orga
nizacijas ir įtaigoti politinę ei
gą taip, kad ji nevestų prie 
glaudesnio bendravimo su 
JAV ir Kinija, bet jo ieškotų su 
Sovietų Sąjunga. Kelis metus 
jis tylėjo, nenorėdamas pablo
ginti paliktos žmonos ir 18 m. 
sūnaus likimo. Dabar jis suži
nojo, kad yra už akių pasmerk 
tas mirti, o jo žmona ir sūnus 
turi taip sunkų gyvenimą, 
kad jo palengvinti jis jokiu bū
du jau negali. Be to, Litera- 
turnaja Gazeta paskelbė apie 
jį straipsni, kuriame jis pava
dintas - nors ir neminint tikros 
pavardės, o tik L raide - išda
viku, ištvirkėliu ir 1.1., kuris 
primelavęs ČIA norėdamas 
uždirbti.

Jis liudijo Atstovų Rūmų 
Nuolatiniam Žvalgybos Prie
žiūros komitetui ir viename 
Washingtono viešbučių davė 
pasikalbėjimą Der Spiegei, 
kuris jį paskelbė vasario 14 d. 
laidoje. Anot jo, KGB ieško 
sau bendradarbių Sovietuos 
universitetuose ir Aukštose 
Technikos Mokyklose. Daž
nai KGB pareigūnai būna už
simaskavę kaip personalinio 
skyriaus viršininkai, kurie se
ka studentus ir atžymi sau tin

kamus. Jei tokio prireikia, su 
juo pradedama kalbėtis. Jei 
užkalbintasis sutinka, jis pir
miausiai turi praeiti nuodug
nų sveikatos patikrinimą. Po 
to jis kokius aštuonius mėne
sius paliekamas savo vietoje, 
kol apie jį surenkamos visos ži
nios. Tam reikalui dažnai yra 
įtraukiami draugai ar drau
gės. Teigiamu atveju kandi
datas metams siunčiamas į špi
onažo mokyklą, ar trims me
tams į kokį technikos institu
tą.

Levčenko Maskvos univer
sitete buvo pramokęs japonų 
kalbos ir 1965 m. ruošėsi rašy
ti disertaciją apie Japonijos 
Taikos Sąjūdį. Jo nelaimei tas 
sąjūdis suskilo į dvi didesnes ir 
mažesnes grupes, kas su
trukdė jo disertaciją. Jis taip 
pat buvo vertėju iš Japonijos 
atvykusiom delegacijom ir 
turistams, dirbo komitete so
lidarumui su Azija ir Afrika 
vystyti. 1971 metais tarnybą 
jam pasiūlė KGB.

Tuo laiku jis jau buvo nusi
vylęs sovietiniu socializmu, 
nors kaip disidentas nepasireiš 
kė. Jis nežinąs, ar tas jo nuo
taikas KGB buvo susekusi, bet 
jį užverbavęs karininkas jam 
aiškino, kad įstodamas į tą or
ganizaciją jis galėtų supras
minti savo gyvenimą. Jis suti
ko ir metams buvo pasiųstas į 
šnipų mokyklą. J klausimą, 
ar visi sovietų spaudos kores
pondentai kartu yra ir KGB 
karininkai, Levčenko atsakė, 
kad to negalima visai tikrai 
teigti, bet kiekvienu atveju 
kiekvienas korespondentas tu
ri ryšį su KGB ir yra jos infor
mantas.

Svarbiausias KGB pareigū
no užsienyje uždavinys yra 
verbuoti sau bendradarbius ir 
rinkti žinias apie vyriausybės 
planus. Kad galėtų įvykius 
įtaigoti, pareigūnas turi ne tik 
pasitelkti sau reikalingus žmo
nes, bet ir paskleisti atitinka
mas informacijas, bei pravesti 
kai kurias operacijas. Į Spie
gei korespondento klausimą, 
kaip jis bandytų juos užver
buoti, Levčenko atsakė, kad 
visi žino, jog jie esą taikos šali
ninkai, pritarią geriems santy 
kiams su sovietais, bet ne ko
munistai. Tačiau tai dar ne
reiškia, kad KGB turėtų juos 
kontaktuoti. KGB pareigūnai 
Vakarų Vokietijoje prieš kon
taktą gautų atitinkamas infor
macijas iš centro - pvz. ar jie 
esą tam tikros rūšies specialis
tai, ar turi gerus asmeninius 
ryšius su vienos ar kitos parti
jos politikais. Po to KGB pa
reigūnas atydžiai perskaitytų 
jų straipsnių rinkinį ir galų 
gale paskambintų į įstaigą pa
reikšdamas norą išsiaiškinti 
kai kuriuos klausimus, nes 
šiuo metu jis pats rašąs straips 
nį ir norėtų pasitarti su žinovu.

Per sutartą susitikimą, 
KGB pareigūnas bus taip ge
rai pasiruošęs, kad pašnekovas 
turėtų susidaryti nuomonę, 
kad jis žino apie ką kalba, nors 
ir nejaustų jam jokių simpati

jų asmeniškai. Parodytas su
sidomėjimas pašnekovo žinio
mis ir reiškiama pagarba jo 
nuomonei, paprastai padeda 
įsigyti pašnekovų simpatijų. 
Po to sektų ilgas pašnekovo fi
nansinės būklės ir jo nuotaikų 
tyrimas. Po to seka vaišinimas 
restoranuose, seksualinių po
linkių - jei tokių yra - išnaudo
jimas ir pan. Visas procesas 
yra labai ilgas, dažnai užtrun 
ka 3-5 metus. Daugelis ir la
bai sovietams pasitarnavusių 
nesapnuoja, kad jie faktinai 
jiems jau dirba, o jei kokia pro - 
ga priimami pinigai, KGB 
apie tai pasilaiko raštiškus įro
dymus. Ideališkiausias KGB 
agentas Europoje buvo kancle
rio Brandto artimas bendra
darbis Guilllaume, nes jis ne 
tik galėjo suteikti reikalingas 
informacijas, bet ir savo bosą- 
kanclerį paveikti.

Čia reikia pastebėti, kad 
Levčenko dirbo pirmam de
partamente, kurios uždavinys 
yra ‘političeskaja rasveda’, ki
tiems uždaviniams veikia ‘V’ 
skyrius. Niekas nežino, iš ko 
yra kilęs tas pavadinimas, bet 
spėjama, kad iš ‘vipolnenije’ - 
išpildymas. Be to, yra pasku
tiniu laiku pagarsėjęs ‘specia
lių uždavinių skyrius’, kuris 
rūpinasi ‘taikos’ propaganda 
ir priešatominiais sąjūdžiais, 
kurių 99% nežino, kieno yra 
už nosies vedžiojami.

Su Andropovu Levčenko ne 
buvo nė sykį susitikęs. Tokios 
progos turėjo gal tik keli iš 
200,000 KGB karininkų ir ka
reivių. Per pasitarimus ar ra
portus jo nesutiksi, tik jo pava
duotojus. Nėra kalbos, kad jis 
yra labai atsargus. Tas atsar
gumas gal išplaukė iš jo noro 
atsisėsti Brežnevo soste. Be
veik visi įsakymai iš viršaus 
ateidavo pasirašyti kitų. An
dropovas tūnojo šešėlyje kaip 
kokia pilkoji eminencija. Tie, 
kurie vis dėlto galėjo jį susitik
ti, neišsinešė įspūdžio, kad jis 
viską žino. Jis daugiau klausi
nėjo, tačiau nėra abejonės, 
kad jis žino apie visus KGB 
užsimojimų planus. Jei, pa
vyzdžiui, tikra, kad bulgarų 
saugumas buvo įmaišytas į 
pasikėsinimą prieš popiežių, 
Andropovas turėjo apie tai 
žinoti.

PO RINKIMU
EUROPOJE

(Atkelta iš 1 psl.) 
sai teigią, kad JAV per daug iš 
leidžia krašto ir jo sąjunginin
kų apsaugai. Kai kas siūlo at
sisakyti nuo vienos ar kitos 
ginklų sistemos, tačiau sutau- 
pymai čia, deja, negali būti 
dideli, jei JAV ir toliau turi 
būti pasiruošusios ginti ir Eu
ropą, ir Vid. Rytus, Indijos 
Vandenyno erdvę, Japoniją 
ir dabar net susirūpinti savo 
sienų saugumu iš Pietų. Dėl 
tokio JAV pajėgų pertempi
mo, Europa ir Japonija kaip 
nors turi prisidėti prie tų išlai
dų padengimo, arba pačios

■ Iš kitos pusės
P. LIETUVIS Vasario 16 d. proga paskelbė: 

”Netikim permainom ir nebelaukiam valdžių 
pasikeitimo Maskvoje nes kiekvienas naujas 
Kremliaus valdovas yra toks pat mūsų krašto 
engėjas, kaip ir jo buvęs pirmatakūnas. Nebeti
kim mes nė naujom, nors IR DEMOKRATIŠKAI 
IŠRINKTOM, laisvojo pasaulio kraštų vyriausy
bėm, nes kiekviena iš jų vienaip sako, bet kitaip 
daro. Ir nebetaip svarbu mums, kad ne mūsų 
katalikiška šalis, bet protestantiškas šiaurės kai
mynas susilaukė kardinolo, ir nebedaug mums be
rūpi, ar koks tai, garsiaburnis Vakarų politikie
rius skaito į jo kalbą išverstą už Lietuvos laisvę 
kovojančio mūsų tautos patrioto balsą, ar ne. Ne
betikime ... ir nebesvarbu”...

”Bet mes tikime j tą mūsų pogrindžio kovo
toją — šių laikų Lietuvių tautos didvyrį, nebi
jantį nei kalėjimo, nei ištrėmimo, nei pagaliau, 
mirties, ir mums nepaprastai svarbu kad jo bal
sas nenutiltų”...

Gaila nusivylusio redaktoriaus, tačiau iš kitos pu
sės žiūrint, ko jis gali tikėtis iš svetimų, pats išemigi-a- 
vęs? Ar tas nusivylimas neįrodo, kad rasit. Bendruome
nei geriau būtų nesikišti j nedėkingą politikavimo darbą, 
paliekant ją ALTui?

Deja, redaktoriaus nusivylimas kol kas liko tik jo 
asmeniniu pergyvenimu. Tame pačiame puslapyje lei
dėjas — PLB pirmininkas — V. Kamantas seka senas 
pasakas:

”... VI-sis PLB seimas turės aiškiai pasisa
kyti dėl tolimesnės mūsų laisvės kovos bei poli
tinės veiklos krypties, nes ... jis, Seimas, tik vie
nas reiškia lietuvių tautos ryžtą būti laisvai... 
Tik demokratišku būdu rinktieji pasaulio lietuvių 
atstovai gali kalbėti..., bet ne atskirų grupių ar 
partijų paskirti... PLB seimas yra vienintelė 
lietuvių aukščiausia institucija, atstovaujanti vi
siems lietuviams.”

Kažin, jei į tą seimą atvyktų redaktoriaus Nainio 
iškeltas pogrindžio kovotojas? Ar jis būtų įsileistas? 
Jis juk ne demokratiškai rinktas! (vnt)

daugiau rūpintis savo saugu
mu. Ieškant čia visus paten
kinančios išeities bus susidurta 
su daug sunkumų net tarp 
bendraminčių. Už tat visados 
reikia skaitytis su įvairiais ne
tikėtumais. Dar gali pasirody
ti, kad krikdemui kancleriui 
bus sunkiau priimti amerikie
čių raketas savo teritorijoje, 
negu socialdemokratui - lygiai 
kaip antikomunistui Nixonui 
lengviau buvo susitarti dėl de- 
tentės šuo sovietais, negu ku
riam demokratui, kaip ir dėl 
santykių su komunistine Kini
ja užmezgimo. Ir Vokietijos 
Ost-Politik faktinai pirmas 
pradėjo ne Willy Brandt, bet 
krikdemas Adenaueris, nuvyk 
damas į Maskvą ir išsiderėda
mas belaisvių bei vokiečių kil
mės asmenų grįžimą, kas mus 
pastato prieš vieną šių laikų 
mįslę.

LAMB FOR EASTER

MOTORIZED LAMB BARBECUES
CHARCOAL PAN

ALL UNITS FEATURE STAIN- 
LESS SPITS & STAINLESS PINS.
ALL ROTATE AT 6 R.P.M. WITH 
70 LB. LOAD PER SPIT.
PRICES F.O.B. CLEVELAND 
OHIO RES. ADD STATĖ TAX 
Bigger Units Available

Kaip žinią, sovietai taip vie 
šai pasisakė prieš Kohlio vy
riausybę, kad tai galima buvo 
palaikyti įsikišimu į svetimo 
krašto vidaus reikalus. Rezul
tatas buvo toks, kad Kohl tik 
surinko daugiau balsų. Ar to
kio ‘Judo pabučiavimo’ efekto 
nesitikėjo laikomas gudriu 
Andropovas? Jei jis ne visai 
kvailas - turėtų suprasti, kad 
komunizmas, arba ką jis vadi
na ‘socializmu’, gali laikytis 
tik durtuvų pagalba. Dėl viso 
to nesinori manyti, kad Krem
lius taip apsiskaičiavo. Grei
čiausiai jis kalkuliavo, kad 
toks griežtas pasisakymas 
prieš amerikiečių vid. distan
cijos raketas Vokietijoje - jei ir 
nenulemtų rinkimų - vistiek 
pastatytų naują Kohlio vyriau 
sybę prieš ‘Šacho’ (kalbant 
šachmatiškai) grėsmę.

CERT. CHECK, M.O. 
OR C.O.D. ONLY
Milmark Machlnery
5723 Porter Road
N. Olmsted, Ohio 44070 
Tel. 216-779-9083
Milan Zec - Owner
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KODĖL MASKVA BIJO 
MAŽYTĖS LIETUVOS

Lietuva ir Vatikanas VYT. ALANTAS

Lietuvos generalinio 
konsulo A. Simučio Va
sario 16-sios minėjimo 
proga per Radio Liber- 
ty Į Lietuvą pasakytas 
žodis.

Praslinkus dvejiems me
tams po nepasisekusio 1864 
metų sukilimo prieš caro 
valdžią Kauno gubernato
rius privertė vyskupą Va
lančių perskaityti pamokslą 
Kauno katedroje, kuriame 
buvo ir toks sakinys:

"Kartą ant visados 
atsisakyti minties, jog 
būsime kuomet nors 
savistovi valstybė, ne
priklausoma nuo Rusi
jos.”

Kaip vėlesni įvykiai pa
rodė, caro gubernatorius 
klydo, nes praėjus pusšim
čiui metų nuo tų žodžių pa
sakymo, lietuvių tautos va
dai 1918 m. vasario 16-tą 
dieną deklaravo Vilniuje 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą, kuris tarptauti
niai tebėra pripažintas iki 
šios dienos.

šiandien carų palikonys 
irgi skelbia, kad Lietuva 
amžinai Įjungta Į vadina
mąją Sovietų Sąjungą, iš 
kurios niekada neišsiva
duos.

Kaip anais laikais klydo 
caro valdžia ,taip lygiai 
klysta ir šių laikų sovieti
nės Rusijos valdovai. Kolo
nijinių imperijų laikai yra 
praėję. Sovietinė Rusija yra 
likusi vienintelė kolonijinė 
imperija pasaulyje, kuri ne
išvengs mažųjų tautų išsi
laisvinimo evoliucijos, kaip 
to neišvengė Vakarų impe
rijos. Visa nelaimė, kad pa
sėkoje per amžius Įsigalėju
sio žiauraus autokratinio 
režimo bet koks progresas 
Į Rusiją ateina bent šimt
metį pavėlavęs.

Kai 1945 metais San 
Francisco mieste buvo pa
sirašyta Jungtinių Tautų 
Organizacijos charta, tai 
nariais buvo tik 51 valsty
bė, o šiandien nariais yra 
156-šios valstybės, kurių 
daugelis teritorijos dydžiu 
ir gyventojų skaičiumi yra 

mažesnės už Lietuvą. Taigi 
narių skaičius per tuos 37 
metus patrigubėjo — tai vis 
iš buvusių kolonijinių impe- 
rijii išsilaisvinusios naujos 
valstybės. Natūralūs klau
simas — kiek tautų į laisvę 
paleido vadinamoji Sovietų 
Sąjunga ? Nė vienos. Ir dar
gi atvirkščiai — ji susita
rusi su hitlerine Vokietija, 
okupavo Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, o pastaraisiais me
tais siekia okupuoti Afga
nistaną, iš kurio nuo sovie
tinių įsiveržėlių persekioji
mo į kaimyninę Pekistano 
valstybę yra pabėgę net 
trys milijonai gyventojų. Ir 
štai tokios sovietinės Rusi
jos tautų kalėjimo valdovai 
drįsta Vakarų valstybes va
dinti imperialistinėmis. Ar 
Baltijos valstybių okupaci
ja ir Afganistano invazija 
nešaukia dangaus keršto?

Kaip jau gal esate girdė
ję, šių metų sausio mėn. 
Europos Parlamentas nu
balsavo Baltijos valstybių 
d e k o lonizacijos klausimą 
perkelti į Jungtinių Tautaų 
Organizaciją. Vargiai sovie
tinės imperijos valdovai su 
tuo skaitysis kaip jie nesi
skaito su J. Tautų 104-rių 
valstybių reikalavimu) at
šaukti savo kariuomenę iš 
Afganistano. Bet vis tik yra 
ženklai, kurie rodo, kad pa
vergtos valstybės, jų tarpe 
ir Lietuva, vis daugiau dė
mesio ir užtarimo susilau
kia tarptautinėje arenoje. 
Ir gal netoli tas laikas, ka
da sovietų kolonijinė impe
rija vis tik turės rimtai 
skaitytis su viešąja pasau
lio opinija.

Tad tokiomis aplinkybė
mis viso pasaulio lietuviai 
pagarbiai minime mūsų 
valstybės ir tautos didžiąją 
šventę — Vasario 16-sios 
Aktą. Kai laisvajame pa
saulyje tą viešai minime 
pamaldomis bažnyčiose, iš
kilminguose susirinkimuose 
kur greta kitų šalių vėlia
vų laisvai plevėsuoja mūsų 
trispalvė, kur laisvai gieda
mas Lietuvos himnas, Jūs 
Tėvynėje, Sibiro ištremime 

Kodėl nebuvo paskirtas 
kardinolas Lietuvai?

Kardinolų paskyrimo is
torija jau praeityje bet 
mums, lietuviams, tas klau
simas tebėra ir dar bus ilgai 
aktualus kadangi betarpiš
kai liečia mus: turiu gal
voje kardinolo paskyrimą 
Lietuvai. Jis itin pasidarė 
aktualus po to kai popiežius 
paskyrė kardinolą ”in pec- 
tore”. Pasaulio viešoji opi
nija bene labiau domėjosi 
nepaskyrimu kardinolo Lie
tuvai, kaip paskyrimu 18 
kardinolų kitoms tautoms. 
Spauda ir diplomatai visaip 
spėliojo ,kodėl Vatikanas 
nepaskyrė kardinolo Lietu
vai, o paskyrė Latvijai. 
Mūsų išeivijos spauda gan 
plačiai painformavo savo 
skaitytojus apie patį fak
tą, daugiausia persispaus
dindama užsienio spaudos 
pasisakymus. Vatikano po
litiką liečiančių klausimų 
mūsų spaudą lietuvišku po
žiūriu paprastai nekomen
tuoja ,turbūt atsimindama 
tą dogmą, kad popiežius ne
klysta ...

Kad nebuvo paskirtas 
kardinolas Lietuvai mums, 
lietuviams, nėra jokia mįs
lė: Kremlius nesutiko. To
kie balsai atsiaidi ir iš Lie
tuvos, ir aš manau, kad jie 
teisingi. Tarp kitko buvo 
pranešta, jog popiežius pa
skyręs kardinolą Jugoslavi
jai neatsiklausė vyriausy
bės. Tai buvo galima pada
ryti Jugoslavijai, kur apie 
tikinčiųjų persekiojimus 
nieko negirdėti, tik ne So- 
vietijai, kur krikščionybės 
naikinimas yra Įrašytas Į 
partijos programą.

Kad Kremlius nesutiko Į 
Lietuvą įsileisti lietuvio1 
kardinolo, tai aišku ir be 
platesnių komentarų. Lietu
vai kardinolo paskyrimas 
kietai kovojantiems prieš 
maskolius katalikams, ir gal 

ir Gulago lageriuose vargs
tantieji turite savo jaus
mus slėpti. Nė viena laisvo
jo pasaulio šalis nebijo Va
sario 16-sios Akto, nebijo 
Lietuvos trispalvės, kaip 
nebijo ir Lietuvos himno, 
šiais metais JAV Atstovų 
Rūmai ir Senatas vienbal
siai priėmė rezoliuciją Va
sario 16-ją paskelbti Lietu
vos Nepriklausomybės die
na. Prie to Lietuvos Nepri
klausomybė iškilmingai bus 
paminėta JAV-bių Kongre- 
so abiejuose rūmuose.

Tad kodėl iki dantų bran
duoliniais ginklais apsigink
lavusi ir pasauliui grasi
nanti sovietinė imperija tu
rėtų bijoti mažytės Lietu
vos laisvės simbolių? Mato
mai okupantas jaučia, kad 
tuose simboliuose slepiasi 
pavojus1 jo imperijai. Jis bi
jo, kad vienos pavergtos 
tautos laisvės kibirkštys 
nesukeltų gaisro kitų jo pa
vergtų tautų tarpe. 

ne tik katalikams, būtų bu
vusi didelė moralinė para
ma ir paskata tvirtai lai
kytis užsibrėžtos linijos. 
Kovotojai būtų supratę, 
kad popiežius juos remia ir 
laimina jų kovą, kitaip sa
kant, Maskva, jei būtų suti
kusi įsileisti kardinolą, bū
tų kirtusi šaką, už kurios 
pati laikosi. O jei Vatika
nas vis vien būtų skyręs 
kardinolą, neatsižvelgdamas 
į Maskvos užmačias, tai 
greičiausiai būtų iššaukęs 
dar didesnę rusų reakciją 
prieš Lietuvą. Tad, manau, 
popiežius gerai padarė, kad 
nuo tokio ėjimo susilaikė, 
laukdamas geresnių laikų.

Kardinolas ”in pectore”

Reikia tarti keletą žodžių 
dėl kardinolo vadinamo ”in 
pectore”, kuris štai jau ku
ris laikas kaip intriguojan
tis šešėlis slankioja mūsų 
ir tarptautinės spaudos 
puslapiuose. Kai kurie ita
lų laikraščiai, lyg ir ramin
dami Lietuvą bei teisinda
mi popiežių, priminė, jog 
Lietuva jau turinti kardi
nolą ”in pectore” ir kad dėl 
to nebuvę reikalo skirti ant
rą kart. Ar tas ”in pectore” 
hierarchas yra lietuvis, ar 
nelietuvis, niekas tuo tarpu 
tikrai nežino, o jei pagaliau 
ir lietuvis, tai praktiškai 
Lietuva kardinolo vis dėlto 
neturi.

Visa ta istorija ima pa
našėti Į situaciją dramoje, 
kur vaidintojai visą laiką 
kalba ir laukia herojaus pa
sirodymo, bet niekas neži
no, ar jis pasirodys veikalo 
atomazgai atmegzti, ar rei
kės uždangą nuleisti be ato
mazgos. Jei tas aukštas 
dvasiškis ”in pectore”, sa
kau popiežiaus užkilisiuose 
paslėptas, yra lietuvis, tai, 
atrodo, mums dar teks ilgai 
laukti, kol jis bus išvestas 
į sceną. Visa ta istorija per 
ilgai užtruko, ima nusibosti 
ir atsiduoti operetinėm nuo
taikom ... Jei Vatikanui 
kilo reikalas skirti Lietuvai 
kardinolą, tai reikėjo iš 
anksto susitarti su Maskva, 
ir jei ji to aukšto hierarcho 
nesutiko Į Lietuvą įsileisti, 
reikėjo tuo visą istoriją ir 
baigti, o nežaisti lietuvių 
tautiniais jausmais .. .

Kodėl paskirtas kardinolas 
Latvijai?

Jei kardinolo nepaskyri- 
mas Lietuvai mums abejo
nių nesukelia, tai kardinolo 
paskyrimas Latvijai buvo 
tikra mįslė tiek mums, tiek 
tarptautinei opinijai. Nieko 
apie tai nebuvo kalbama iš 
anksto, nieko negirdėjome 
apie latvių katalikų kovas 
su okupantais, pagaliau, ir 
jų katalikų protestantiško
je Latvijoje tėra apie 
250,000, ir staiga: netikė
tumas, kardinolas! (Tarp 
kitko norėčiau pastebėti, 
kad 16-me amž, popiežius 

Grigalius XIII buvo pasky
ręs Lietuvai kardinolą Jur
gį Radvilą).

Kyla savaime supranta
mas klausimas, kas ir ką iš 
to Vatikano ėjimo laimėjo? 
Lietuva tikrai nelaimėjo 
nieko, tik pralaimėjo, nes 
vienaip ar antraip galvosi
me, ji buvo aplenkta ir su
kėlė visai pagrįsta nusiste
bėjimą tokia "popiežiaus 
meile” Lietuvai, žinoma, 
Čia negali būti kalbos apie 
kažkokį "pavydą” latviams, 
bet vis dėlto darosi apmau
du, kai Vatikanas taip ne
apdairiai žongliruoja lietu
vių tautiniais jausmais.

Neaišku ką iš to pasky
rimo laimės Latvija. Vargu, 
ar kardinoliška skrybėlė 
išjudins latvių katalikus 
griežtesnei kovai su oku- 
apntais, nors mes jiems to 
tikrai linkėtume, bet grei
čiausiai ta skrybėlė liks tik 
garbės dalykas.

Gal iš to žygio laimės 
Vatikanas? Vargu. Sovieti- 
joje niekas nesidaro be 
Kremliaus sutikimo. Kodėl 
Maskva leido Vatikanui 
skirti kardinolą Latvijai 
(kodėl neleido Lietuvai, kal
bėjome aukščiau) ? Matyt 
dėl to, kad maskoliams to
kia politika buvo naudinga 
ir štai dėl ko: senas, 87 m. 
latvis kardinolas prieško- 
munistinės veiklos nebeiš- 
vystys, negausingi latviai 
katalikai aplamai niekad 
didesnio vaidmens Latvijos 
gyvenime nevaidino, tad vi
daus politikoje kardinoliška 
skrybėlė nieko iš esmės ne
gali pakeisti, o tuo tarpu 
pasaulinei viešajai opinijai 
parodė, jog Kremlius jau 
nėra toks žiaurus tikinčiųjų, 
persekiotojas, nes nesiprie
šino įsileisti net ir aukštą 
katalikų bažnyčios hierar- 
chą. Taigi, jei kas iš tos Va
tikano "Ostpolitik” laimėjo, 
tai tik Kremlius. Būtų bu
vę daug geriau, jei Vatika
nas nebūtų savo "Ostpoli- 
tik” aktyvinęs ir viską pali
kęs po senovei: tuomet lie
tuviai nebūtų pasijautė ap
eiti, o maskoliai nebūtų tu
rėję progos pasireklamuoti 
savo "tolerancija”...

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat<onwide is on your s»de

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si i OBEI.ENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 161-3500.

OPPORTUNITY FOR
MEDICAL TECHNOLOGISTS AND 
MEDICAL LABORATORY TECHNI- 
CIANS — Multispecialty elinie and 
101 bed general hospital has im
mediate opening for Medical Tecii- 
nologists and Medical Laborą tory 
Technicians. Good fringe benefits. 
Salary commensurate with experience. 
Write or call Jonathan Everson Chief 
Tech.

THE MYERS CLINIC
I 12 N. Wood St.

Philippi, West Virginia 26416 
304-457-2800

(8-15)
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Venezuelos pabaltiečių kreipinys į Andropovą
(Atkelta iš 1 psl.) 

to keliu pravesta trijų Pa
baltijo valstybių prijungi
mą prie Sovietų Sąjungos. 
Naudojamės šia proga, po
ne Pirmininke, tam, kad 
Jums priminti, jog Lietu
vos, Latvijos, Estijos ne
priklausomybės atstatymas 
nėra filantropijos dalykas, 
bet teisingumo įgyvendini
mas. Taigi reikalaujame vi
soms trims Pabaltijos vals
tybėms nepriklausomybės 
grąžinimo ir sovietų okupa
cinės kariuomenės pasitrau
kimo.

Specifiniai, priemename 
ir jūsų svarstymui išvardi
name sekančias užgaules:

1. šiuo raštu reikalauja
me, kad Pabaltijo valstybės
— Lietuva, Latvija, Esti
ja   būt*! laivai atidary
tos tarptautiniam turizmui-
- . . valstybės yra vie
ninteliai kraštai, kurie spe
cialiai yra izoliuoti nuo lais
vojo pasaulio, šiuo metu va
kariečių turistų buvimas 
yra apibrėžtas tiktai visų 
trijų respublikų sostinėmis: 
Vilnius, Ryga, Talinas. Toks 
apibrėžimas negali būti pa
teisintas jokiomis tarptau
tinėmis normomis. Mes, pa- 
baltiečiai, kurie gyvename 
už Pabaltijo ribų esame pri
jungti prie mūsų tėvynių 
prigimtimi, kalba, istorija, 
kultūra ii’ religija. Ponas 
Pirmininke, žinokite, kad 
mes norime lankyti mū
sų žemę, t. y. teritoriją ku
rioje Jus neturite jokios 
teisės būti. Visai neseniai 
Jūsų valdžia atsisakė duoti 
vizą lietuvei Venezuelos pi
lietei, virš 70-ties metų am
žiaus, kuri tiktai norėjo ap
lankyti sergantį 86 metų 
amžiaus brolį, gyvenantį 
Kaune, antrame Lietuvoj 
mieste. Klausiame: kuo 
remdamiesi darėte tokį nu
tarimą ? Kokiais saugumo 
sumetimais argumentuojate 
tokį įskaudinanti draudi
mą? Kokį pavojų sudaro 
jūsų valstybei ir jūsų ga
liai šis atsilankymas? Ar 
nemanote Jūs, ponas Pirmi
ninke, kad toks elgesys Įžei
džiančiai paneigia pagrin
dines teises žmogaus, kuris 
nori aplankyti kraštą, ku
riame gimė, augo, išėjo 
mokslą ir kurį turėjo ap
leisti tam, kad kitur rastų 
prieglaudą ir laisvę dėl karo 
ir Jūsų agresijos? šią pa
dėtį turite pakeisti, ponas 
Pirmininke, nedelsiant.

2. Pabaltiečių bendruo
menė kuri gyvena laisvame 
pasaulyje, reikalauja kad 
būtų sumažinti milžiniški 
muitai, kurie yra uždėti 
maisto ir rūbų siunti
niams, siunčiamiems Pabal
tijo kraštuose esantiems 
giminėms ir tautiečiams, 
kuriems tas yra reikalinga. 
Ypatingai norime iškelti 
vaistų siuntimo klausimą. 
Mūsų veiksmai nėra moty
vuoti politiniai, o jūsų 
veiksmai yra tik politiniai
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motyvuoti. Mums tie daly
kai yra meilės ir gailestin- 
gurno veiksmai. Skaitome, 
kad nėra teisinga, kad Jūsų 
valdžia ignoruotų visame 
pasaulyje gaišuojančias nor
mas ir mus prievartautu 
milžiniškais muitais, ku
riuos reikalaujate mokėti 
tiktai doleriais. Gaunasi iš 
to netiesioginiai jums mo
kami mokesčiai, kurie pa
deda finansuoti mūsų tautų 
priespaudą.

3. Sekančiais metais lie
tuvių tauta švęs penkis 
šimtus metų nuo savo pa
trono, šv. Kazimiero, mir
ties. Venezuela buvo palai
minta ta prasme — ji turi 
miestą ir bažnyčią to šven
tojo vardu, kuriuose tikin
tieji gali laisvai išpažinti 
savo katalikų tikėjimą. De
ja, Vilniuje, šv. Kazimiero 
bažnyčia buvo paversta ate
izmo muziejumi; istorinė 
katedra, kurioje ilsisi šven
to Kazimiero palaikai irgi 
buvo paversta į meno mu
ziejų. Reikalaujame, kad 
abi bažnyčios, o drauge su 
jomis ir kitos uždarytos 
bažnyčios kurių yra arti 
šimto, būtų grąžintos tikin
tiesiems. Reikalaujame, kad 
baigtųsi Lietuvos katalikų 
bažnyčios per s ekiojimas, 
kurio metu tikintieji ken
čia dėl priešingo konstituci
jai pažeidimo jų pagrindi
nių teisių.

4. Mes, Venezuelos pabal- 
tiečiai, remiame vieningai 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Kongreso, įvyku
sio Sao Paulo mieste, Bra-
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zilijoje, rezoliuciją priimtą 
1982 metais ir pasiųsta po
nui Brežnevui ir kitiems va-
dovams bei institucijoms 
Sovietų Sąjungos. Rezoliu
cijoje yra išreikštas abso
liutus pasipiktinimas dėl 
politinių kalinių ir žmogaus 
teisių gynėjų nuteisimo So
vietų Sąjungoje, kurių tar
pe yra lietuviai — daugelis 
JŲ jauni žmonės — nuteisti 
kalėti sunkiųjų darbų lage
riuose ar uždaryti į specia
lius beprotnamius.

Ponas Pirmininke, jūsų 
spauda teigia, kad naujoji 
Sovietų Sąjungos konstitu
cija užtikrina daugiau tei
sių ir laisvės negu Univer
sali žmogaus Teisių Dekla
racija. Tamsta žinote, kad 
toks deklaracijos 19 para
grafas suteikia žmogui lais
vę turėti savo įsitikinimus 
ir laisvai išreikšti savo nuo
monę ir idėjas, savo valsty
bėje ir užsienyje. Taigi ko
dėl jūsų valdžia draudžia 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos jaunimui išreikšti savo 
lojalumą tėvynei ir savo ti
kybai? Kodėl jiems nėra 
leista tikrinti ar yra pildo
mi sutarimai, kuriuos So
vietų Sąjunga pasirašė Hel
sinkio sutartyje, kurių pil
dymas turi būti įgyvendin
tas ir sovietų užimtuose’ 
kraštuose? Kodėl Sibiro iš
vežimų aukų vaikai, kurių 
nekaltumą pripažino Jūsų 
valdžia, tebėra išskiriami 
diskriminacijos būdu tiek 
akademiniame, tiek ir vie
šame gyvenime?

Kodėl yra žiauriai bau

džiama, tarp kitų dalykų, 
psichiatriniais gydymais, 
kuriuos išgalvojo jūsų re
žimas už tai, kad yra gina
mos žmogaus teisės, kurias, 
priedu, dargi garantuoja 
Sovietų Konstitucija.

Tarptautinė žmogaus 
Teisių Sutartis formaliai 
pabrėžia, kad niekas negali 
būti kankinamas, nežmo
niškai traktuojamas, paže
minamas, ar baudžiamas dėl 
savo nuomonės ar įsitikini
mų. Ar jūsų valdžios iškil
mingi užsiangažavimai net 
ir dabar neturi jokios reikš
mės?

Venezuelos pabaltiečių są
junga reikalauja tuojau 
grąžinti laisvę lietuviams, 
latviams ir estams kurie 
yra kalinami todėl, kad gy
nė žmogaus teisės ir sąžinės 
laisvę. Tikime, kad Sovietų 
Sąjunga atsisakys agresijos 
ir priespaudų politikos, ku
rią taiko tautoms tų valsty
bių, kurias ji užėmė.

Pasaulis trokšta taikos, 
tos taikos apie kuria tiek 
kalba jūsų propaganda. Ta
čiau kai sakome "taika”, 
mes turime omeny ramybę, 
tvarką, bet ne beviltišką 
pasidavimą. Negali būti tai
kos jei nėra laisvės.

Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties metu verta 
yra prisiminti, kad Lietuva 
daug kartų savo istorijos 
bėgyje buvo išbandyta, ly
giai kaip ir jos seserys, 
Latvijos ir Estijos respubli
kos. Pabaltiečiai savo ątsie-

NAUJI LITUANISTIKOS INSTITUTO NARIAI
1982 metų pabaigoj į Li

tuanistikos Institutą buvo 
išrinkta dešimts naujų na
rių:

Literatūros skyrius — 
dr. Jolita Kavaliūnaitė, as- 
sociate profesorė, dėstanti 
prancūzų kalbą ir literatūrą 
Akrono universitete; Auš
ra Liulevičienė, anglų lite
ratūros specialistė, "Drau
go” kultūrinio priedo re
daktorė ;

Menotyros skyrius — me
nininkė Aleksandra Kašu- 
bienė, menotyros žinovas 
Juozas Pivoriūnas, dr. Kęs
tutis Paulius žygas, archi
tektūros ir meno istorijos 
assistant profesorius Uni
versity of Southern Cali- 
fomia;

Psichologijos skyrius — 
psichologė doktorantė Vita 
Musonytė Aukštuolienė, dr. 
Antanas Paškus, klinikinis
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ka nežiūrint kokia kieta bus 
priespauda. Visais atvejais, 
mes negalvojame, kad nuo
latinės agresijos politika 
būtų Jūsų valdžiai teigia
mas dalykas.

Venezuelos Baltų Sąjun
ga yra įsitikinusi, kad ši 
padėtis kartą baigsis, bus 
ištaisyta nes taip turi būti. 
Galvojame, kad mūsų tau
tų likimas turi būti pakeis
tas ir tikimės, kad Jūs, po
nas Pirmininke, turėsite iš
mintį ir drąsą praeities klai
das ištaisyti.

Su pagarba
Algimantas Dugnas 

Pirmininkas a. i.
Baltų Sąjunga 

Venezueloje

★

šio laiško tekstas buvo 
paskelbtas Venezuelos spau
doje vasario 25 d. Pabaltie
čių Sąjunga užpirko vietą 
dviejuose s v a rbiausiuose 
Venezuelos d i e nraščiuose 
(kaina: maždaug pusantro 
tūkstančio dolerių). Dien
raštyje ”E1 Universal” (ne
utralus), kuris turi 4 dalis 
ir viso 120 puslapių, Pabal
tiečių laiškas skelbimo for
moje, plačiai ir aiškiai at
spausdintas pirmos dalies 
10-tame puslapyje, užsienio 
žinių skyriuje. Kainuojan
čiame dienraštyje ”E1 Na- 
cional”, irgi keturių dalių 
dienraštyje skelbimas pla
čiai išėjo pirmos dalies II- 
tame puslapyje, irgi užsie
nio žinių .skyriuje.

direktorius Norwich, Con- 
necticut vyskupijos psicho
loginės konsultacijos cent
ro, dr. Rimantas Petraus
kas, koordinatorius Galvos 
sužeidimo programos, Su
žeistų vaikų centre Toron
te;

Teisė ir socialogijos sky
rius — dr. Augustinas Idze- 
lis, dėstantis geografiją 
Kent Statė universitete, 
Ashtabula, Ohio: dr. Alek
sandras Štromas, politikos 
ir dabartinės istorijos pro
fesorius Salfordo universi
tete Anglijoje.

Šiuo metu Lituanistikos 
Institute yra 133 tikrieji 
nariai ir keturi garbės na
riai.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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IKURYBA IR MOKSLAS
Rašyti kritiką apie kriti

ką kažkaip nesmagu ir ne
jauku. Nejauku ypačiai to
kiam žmogui, kuris į kriti
kos žanrą klimpo tik aplin
kybių verčiamas, tik tokiu 
atveju, kai neatsirado kito 
asmens, kuris to darbo im
tųsi. Su Rimvydu šilbajoriu 
(g. 1926) mus skiria ir gan 
platus laiko tarpas — gene
racijų tiltai, kurie gali būti 
rišlūs, gali būti ir nepatiki
mo tvirtumo. Bet "žodžių 
ir prasmės” leidėjai (tiks
liau — p. R. Dirvoms) pa
reiškė pageidavimą, kad aš 
parašyčiau "Dirvai” recen
ziją apie R. šilbajorio dar
bą. Rašau ne kritikos kri
tiką, o tik savo įspūdžius — 
gal taip bus geriau abiem 
pusėm.

žmogui, daugiau ar ma
žiau besidominčiam lietuvių 
dailiojo žodžio kūryba, Rinu 
vydo šilbajorio "žodžiai ir 
prasmė” išjudiną minčių 
spiečių, tarsi kamanių ko
ri, "veda j pagundą” kiek 
platėliau pasidairyti tose 
pagairėse, kurias rimtėliau 
pradėjom arti ir akėti maž
daug prieš 125 metus ( jei
gu tų reikšmingi] polėkių 
pradžia laikysim vyskupų 
Valsčiaus ir Baranausko li
teratūrinius darbus).

Šiemet minime dr. J. Ba
sanavičiaus "Aušros” gimi
mo šimtmetinę sukaktį, štai 
kaip ano meto žymūs lietu- 
viai poetai rašė savo eiles 
ir jas skelbė "Aušroj”:

Telaukia žmonės dangaus 
malonės,

Galo baisios koronės.
Išvysim šviesą, pažinsim

tiesą,
Sulauksim gerą čėsą.

Juozapas Miglovara 
(1864-1928)

Be abejonės nūdien jau 
daug kas nesupras, kas yra 
"koronė” (lenk. ”kara” — 
bausmė, šiuo atveju kančia, 
kankynė) ir čėsas (lenk, 
"czas" — laikas). Tiesa, 
abu žodžiai gudriai sulietu
vinti, bet mūsų kalbos žo
dyne piliečio garbę jie jaui 
gan seniai prarado.

Stanislovas Dagilis (1843- 
1915) savo eilėrašty paaiš
kinęs, kad jis "paukštelis ne 
miškinis, bebalsis, besylis 
(bejėgis”, taip gieda:

... Ir tokia giesmelė 
Galės naudos atnešti nors 

menką dalelį:
Ji akių nepravirkdins, širdies 

nesujudins,
Tegul spiegiančiu balsu 

lakštingėlį budins.

Lakštingėlė jau buvo pa
budinta! "Aušroj” 1885 m. 
St. Žvalioms (Maironis) 
paskelbė eilėraštį (taigi ir 
tam eilėraščiui netrukus 
sukaks šimtas metų) kurio 
pavadinimą kelis kartus 
keitė, kurį apvalė nuo ”ap- 
cūgų" ir kitų svetimybių, 
kuris nūdien mūsų poezijoj 
skamba kaip itin kilnus cho- 
rėjas:

RIMVYDO ŠILBAJORIO ŽODŽIAI
IR PRASMĖ Stasys Santvaras

Miškas ūžia, verkia, gaudžia; 
Vėjas žalią medį laužo; 
Nuliūdimas širdį spaudžia, 
Lyg kad replėmis ją gniaužo.

Ir štai trumpa ištrauka 
iš R. šilbajorio raštų:

"Geležinkelio stoty, 
žiūrint pro langą į ką 
tik pajudėjusį gretimą 
traukinį, kartais ištisą 
sekundę atrodo, lyg tai 
patys pradėjome va
žiuoti, be truktelėjimo, 
be garso slysti pagal 
šalia stovinčius vago
nus, tartum būtume 
pavirtę į kažkokius be
kūnius vaiduoklius, ar
ba atvirkščiai — lyg 
plauktume per netikrą 
pasaulį, tyloje, kaip nu
stebusi žuvis.”

žodžiai ir prasmė, 
87 psl.

Čia į pagundą buvo nusi
vesta tik dėl to kad pama- 
tytumėm, kokį stebuklą 
vieno amžiaus laikotarpy 
yra padariusi lietuvių poe
ziją ir jos kritika, kokią pa
žangą yra padaręs mūsų li
teratūros mokslas ir litera
tūrinė kalba. Rimvydo šil
bajorio veikalas "žodžiai ir 
prasmė” savo esme, kalbos 
kultūra ir grožinės literatū
ros gelmių pažinimu yra 
vienas iš pačių ryškiausių 
ir gražiausių vaivorykštės 
atspindžių, atseit, vaiski da
lis minėto stebuklo. Gan 
dažnai, kalbėdami apie savo 
grožinės literatūros kriti
ką, mes paniurzgam (niurz
gų tarpe ne vienu atveju 
buvo ir šių minčių auto
rius). Rimvydo šilbajorio 
darbai (tie, kuriuos randa
me "žodžių ir prasmės” 
knygoj) verčia stabtelti, su
simąstyti, niurzgėjimo mu
ses vyti į šalį (nes R. šilba
jorio darbai verčia kritiką 
tikėti).

"žodžių ir prasmės” rū
pestingas redaktorius Liū
tas Mockūnas, savo įvadi
niame straipsny "Knygą 
palydint” taręs, kad "Rim
vydo šilbajorio kritika pri
klauso "sugrįžimo prie teks
to” mokyklai”, paaiškinęs, 
kad "Plačiąja prasme "su
grįžimo prie teksto” mo
kyklai priklauso tokie skir
tingi istoriniu bei tautiniu 
požiūriu kritikos sąjūdžiai, 
kaip ankstyvojo XX am
žiaus rusų formalistai (ir jų 
tęsėjai lotmanininkai; Jurij 
Lotman šiuo metu dirba Es
tijoj, Tartu univ.) penktojo 
dešimtmečio anglų ir ame
rikiečių "naujieji kritikai” 
(new criticism) ir šiuolai
kiniai prancūzų struktūra- 
listai”, toliau taip kalba: 
"Rašant apie R. šilbajorio 
kritiką, negalima tylomis 

praeiti nepaminėjus jo už
siangažavimo grožinei kū
rybai. Apie literatūrą R. 
Šilbajoris rašo su polėkiu ir 
egzaltacija, kaip misionie
rius, kurio misija netikėlius 
čiabuvius atvesti į meno 
karalystę. Šilbajoris yra dei
mančiukų ieškotojas, kaip 
anuomet Vaižgantas. Jis ne
pripažįsta "nuskalpuojan
čių” recenzijų: apsiima re
cenzuoti, jei apie tekstą 
randa ką nors pozityvaus 
pasakyti.”

Palaima, kad Rimvydas 
Šilbajoris yra tokio tauraus 
principo kritikas. Paniekos, 
pasmerkimo ir neapykantos 
mišrainę virti turbūt yra 
žymiai lengviau (nors mo
raliniu požiūriu — tai yra 
niekšiška), negu ką nors 
gero rasti artimo darbe. 
Stanislavskis, rusų realisti
nio teatro kūrėjas, kadaise 
savo mokyklos studentam 
davė tokį uždavinį: nueiti į 
Tairovo (ar kurio ten kito 
teatro) vaidinimą ir para
šyti, ką jie ten gero ir įdo
maus pamatė. Likę duome
nys vaizdingai liudija, jog 
tai buvo labai sunkus ir su
dėtingas uždavinys...

Gal bus prasminga supa
žindinti skaitytoją, kaip j 
šio meto mūsų kritikos pro
blemas žiūri pats Rimvydas 
Šilbajoris. Straipsny "So
cialistinio realizmo labirin
tuose”, kalbėdamas apie 
studijų rinkinį "šiuolaikinės 
kritikos problemos”, Vagos 
išleistą Vilniuje 1975 m., 
Šilbajoris taip sako: "Išei
viui, rašančiam apie lietu
vių literatūrą, bet mokslus 
ėjusiam anglų kalba, įdo
mus vienas specifinis klau
simas: kaipgi dabar Lietu
vos kritikai išvystė savitą 
lietuvišką t e r m inologiją, 
stilių, mokslišką rašymo 
būdą; ko būtų galima iš jų 
pasimokyti ? Palikus nuoša
ly sovietišką politinį žargo
ną, įspūdis susidaro kartu 
padrąsinantis ir nuviliantis. 
Iš vienos pusės, beveik visi 
autoriai rašo tikrai gražia, 
lanksčia, išraiškinga, akade
miškai sudėtinga, bet kartu 
ir aiškia lietuvių kalba. Iš 
kitos gi — problemos, su 
kuriomis mum čia tenka su
sidurti beieškant iletuviško 
žodžio naujoms literatūros 
mokslo sąvokoms išreikšti, 
jų yra sprendžiamos taip 
pat skubotai ir nevykusiai, 
kaip ir mes čia dažnai daro
me.” Turėdami galvoj, kad 
R. Šilbajoris aukštųjų mok
slų nėjo Vilniaus universi
tete, tik su pasigėrėjimu ir 
su pagarba galime tarti, 
kad ir savo raštų stilium, 
ir tuo "mokslišku rašymo 

būdu” jis tikrai musų kri
tikos meną jau pakėlė į 
aukštį.

Rimvydo šilbajorio vei
kalas "žodžiai ir prasmė” 
kalba apie ok. Lietuvoj ku
riamą grožinę literatūrą 
(lietuvių tremties literatū
rai jisai skyrė tikrai vertin
gą savo darbą "Perfection 
of Exile”, Oklahomos univ. 
leidyklos išleistą 1970 m.). 
Nenusigskit, nekrūpčiokit! 
Nagrinėdamas ir aptarda
mas ok. Lietuvos poetų, 
dramaturgų, beletristų ir 
kritikų kūrinius, R. Šilba
joris anaiptol nėra pasitrau
kęs iš mūsų apkasų ir pozi
cijų Atvirkščiai, apie te- 
nykščias kūrybinio darbo 
sąlygas, apie kompartijos 
varžtus ir kitas to pobūdžio 
negeroves jis kalba drąsiai, 
atvirai, be jokių užuolankų. 
Taigi, ne tik kritikos inte
lektualiniu svoriu, ne tik 
gilia įžvalga į nagrinėjamą 
medžiagą, bet ir kaip plates
nio pobūdžio informacija, 
R. šilbajorio "žodžiai ir 
prasmė” yra vertinga kny
ga. Tiem, kurie dar domi
mės lietuvių dailiuoju žo
džiu, kuriamu šiapus ir ana
pus Atlanto, kurie dar do
mimės to žodžio pažanga ir 
jo dramatiška būtim, čia 
minimas veikalas bus vie
nas iš takų, kurie veda į 
"šviesą ir tiesą”.

Leidinio redaktorius L. 
Mockūnas "žodžių ir pras
mės” turinį suskirstė į ke
turis skyrius: Poezija (čia 
yra recenzuojama devynių 
poetų — Vyt. Bložės, Algi
manto Bučio, Janinos De
gutytės, Jono Juškaičio, Ed. 
Mieželaičio, Algimanto Mi- 
kutos, VI. Šimkaus, Pau
liaus širvio ir Alb. Žukaus
ko poezija), Proza ir dra
ma (autoriai: Juozas Apu
tis, Vyt. Bubnys, Juozas 
Grušas, Juozas Marcinkevi
čius, Justinas Marcinkevi
čius, Icchokas Meras, Ri
mantas Šavelis, atskiru 
straipsniu aptariama Lietu
vos dabartinė novelė), Lite
ratūros teorija (šį skyrių 
sudaro trys platesnio pobū
džio rašiniai — "Apie rea
lizmą lietuvių literatūroje”, 
"Socialistinio realizmo labi
rintuose”, "Lietuvių litera
tūros istorija rusiškai”). 
Studijiniai straipsniai (čia 
atskirom studijom aptaria
ma Jan. Degutytės, Sigito 
Gedos, Juditos Vaičiūnaitės 
ir Tomo Venclovos poetinė 
kūryba).

Gal nereikia aiškinti — 
tai sambus kiekis kritikos 
straipsnių, n a g rinėjančių 
okupuotos Lietuvos rašyto- 
jų kūrybą, kaip jau tarta — 
nagrinėjančių ir aptarian

čių tą kūrybą iš mūsų ap
kasų ir pozicijų. Ok. Lietu
voj gimė, subrendo ar dar 
bręsta gausūs būrys rašy
tojų, daugumas jų reiškiasi 
kaip savaimingi kūrėjai, o 
kai kurie dar tebeieško sa
vaimingo braižo. Aišku, jų 
visų kūrybos "žodžiai ir 
prasmė” neaprėpia, o būtų 
tikrai įdomi R. šilbajorio 
nuomonė apie tokius rašy
tojus kaip Jonas Avyžius, 
Jonas Mikelinskas, R. Lan
kauskas, Myk. Sluckis, Alg. 
Baltakis, Marcelijus Marti
naitis (pastarasis savo "Kur 
kučio baladėm” j liet, poezi
ją atnešė tikrai kažką ne
paprasta ir nauja) ir kt. 
Atrodo, tų R. šilbajorio stu
dijų dar turėsim palaukti.

Rimvydas Šilbajoris mi
nėtų rašytojų kūrybą na
grinėja "sugrįžimo prie 
teksto” metodu, kalba apie 
juos semantiniu ir struktū
riniu požiūriu. Aiškinimai 
įdomūs, gilūs, prasmingi. 
Betgi čia gali kilti klausi
mas : ar ne gali būti kitokio 
to paties kūrinio metaforų 
ir poetinių įvaizdžių aiški
nimo? Turbūt, kad gali bū
ti. Bet šioje pastraipoje pa
brėžtina ypač tai, kad R. 
Šilbajoris, kalbėdamas apie 
vieno ar kito rašytojo dar
bus, gan dažnu atveju pats 
ima skęsti į poetinės emo
cijos jūrą. Ir to savo jaut
rumo kritikas neslepia, gal 
net jį pabrėžia. O tai yra 
didelė paguoda, kai randi 
tiek daug meilės dailiajam 
lietuvių žodžiui, kai išgirsti, 
kad apie jį kalbama ir su 
įsigilinimu, ir su dalyko pa
žinimu bei įžvalga, ir su to
kia jautria dvasine šilima.

Galimas daiktas, R. šil- 
bajoriui nebus mieli tokie 
"entuziastingi” jo kritikos 
darbų skaitytojo įspūdžiai. 
Tai čia, kaip mano skydas, 
tegu prabyla nors tokia jo 
kalbos ir stiliaus pastraipa:

"Ieškodami slaptažo
džio į tą burtų pasaulį, 
užtiksime žodį "meilė”, 
kaip jį gal vartotų vai
kai, dar neapsiprate su 
suaugusių žmonių lo
gikos taisyklėmis apri
botu kalbos siaurumu. 
Juk vaiko vaizduotėj 
labai mylimas daiktas 
gali staiga išaugti ne
paprastai didelis, per 
visą kiemą, kaip moti
nos atvaizdas vaikų 
darželio piešiniuose”.

žinoma, ši trumpa R. šil
bajorio raštų citata yra tik 
žiežirba — tokiu kalbėjimu 
ir tokiu stilium alsuoja vi
sa jo knyga. Bet su naujuo
ju literatūros mokslu ma
žiau susipažinusiams skai
tytojui "žodžiuose ir pras
mėj” bus ir mįslingesnių 
dalykų. Visų pirma tokia 
mįslinga studija bus šis R. 
Šilbajorio darbas: "Struk- 

(Nukelta į 6 psl.)
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RIMVYDO ŠILBAJORIO ŽODŽIAI
(Atkelta iš 5 psl.) 

t’ros ir dimencijos Tomo 
Venclovos poezijoje”. Gali
ma sakyti ta studija jau da
bar yra "sugrįžimo prie 
teksto” kritikos klasika. Ar 
R. Šilbajoris pajėgė pra
laužti poeto kūrinių užda
rumo lanką, ar pajėgė 
įžvelgti į metaforų, įvaiz
džių ir simbolių gelmę, ar 
atmezgė mįslę, ar kūrinių 
analizė yra teisinga — į 
tuos klausimus geriausiai 
galėtų atsakyti tik poetas 
Tomas Venclova.

Be abejo, susidarėm įspū
dį, kad Rimvydo šilbajorio 
kritika yra giedri ir opti
mistiška. Tačiau yra auto
rių, kuriem R. Šilbajoris 
yra kietesnis ir rūstesnis, 
"žodžių ir prasmės” veika
le kritiko rūsčiausia rūstu
mo dalia teko poetui Ed. 
Mieželaičiui, vaizdingai pa
vadintam "Fontanu lietu
vių poezijos aikštėje” (R. 
š. kritikos "rūstumo” ap- 
stoka ir Literatūros teori
jos skyriuje). Bet, kaip tei
singai pastebi L. Mockūnas, 
R. Šilbajoris, "smarkiai su
kritikavęs Eduardo Mieže
laičio Monodramą, 
vertina E. Mieželaičio "gai
valingą, puošnią, turtingą 
žodžio dovaną ir polinkį 
eksperimentuoti”.

Jeigu kūrybinio darbo są
lygų ir aplinkybių nelaiky
sim rašytojų buvimo bio
grafine medžiaga, tai dau
giau tų biografinių pradų 
R. šilbajorio kritikoj be
veik nėra (kai kurie kriti
kai "rašytojų gyvenimo pa
žinimu” naudojasi, nes tai 
kritikam padeda giliau 
įžvelgti į rašytojų kūrybą). 
Ar R. Šilbajoris šį metodą 
atmeta, ar šiuo atveju jam 
trūko duomenų? Tiesa, be
veik visa lietuvių rašytojų 
biografinė medžiaga, kuri 
mus pasiekia, yra gana keis
ta, o kai kuriuo požiūriu 
net ir juokinga. Daugumas 
žmonių ok. Lietuvoj dabar 
stengiasi suprasčio-

kinti, kildintis beveik iš el
getų, tik drąsesni prasita
ria, kad jie yra vargdienių 
valstiečių vaikai. Tai žino
damas, gal R. Šilbajoris 
vadinamu biografiniu pradu 
ir nesinaudojo.

Įspūdžių sąrašą baigiant, 
kyla pora subtilių klausimų. 
Visų pirma — kaip į Rim
vydo šilbajorio "žodžius ir 
prasmę” pažvelgs ok. Lietu
vos rašytojai ir intelektua
liniai sluoksniai ? Beveik 
aišku, viešai teigiamą žodį 
jie vargu begalės ištarti, 
tačiau širdyse pasitenkini
mų žiburėlį įžiebti gal ne
bus pavojų ir vargų.

Kitas klausimas yra žy
miai skaudesnis: kaip į R. 
Šilbajorio teigiamus atsilie
pimus pažiūrės tenykštė vi
sagalė valdžia, ypačiai KGB 
agentai? Ar šioj pusėj At
lanto teigiamai vertinami 
rašytojai nesusilauks prie
spaudos, įtarimų ir represi
jų? Velionis kritikas Juo
zas Brazaitis buvo linkęs 
tylėti. Tylėti tik dėl to, kad 
nebūtų užgniaužti ir tie kū
rybinės laisvės minimumai, 
kurie lyg ir blykstelėjo po 
Stalino mirties. Bet... 
Rimvydo šilbajorio "žodžiai 
ir prasmė” jau eina į žmo
nes, vienas kitas leidinio 
egzempliorius pasieks ir 
Lietuvą. Reikia manyti, kad 
žinių 
gal

gerų ar negerų — 
nereikės ilgai laukti.

Rimvydas Šilbajoris: 
žodžiai ir prasmė, Lite
ratūra šiandien Lietu
voje, išleido Akademi
nės skautijos leidykla, 
Chicago, 1982 m., re
daktorius Liūtas Moc- 
kūnas, viršelis Henrie- 
tos Vepštienės, spaudė 
Draugo spaustuvė, Chi
cago, III., 268 psl., kai
na — 10 dol.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

■ laiškai Dirvai

Lo-

Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau,

Skaitydamas Stasio 
zoraičio, Lietuvos Diploma
tijos šefo, sveikinimą lietu
viams tiek sovietų okupuo
toje Lietuvoje, tiek svetur, 
atkreipiau dėmesį į Lietu
vos diplomatijos veterano 
baigiamąjį sakinį, kad jis 
linki Vasario 16 d. proga 
”ko geriausio visiems lietu
viams ir visoms lietuvėms, 
kurie trokšta Lietuvos ne
priklausom y b ė s atstaty
mo.”

Ponas Stasys Lozoraitis 
šį savo žodį kreipia tiek į 
pavergtuosius, tiek į lais
vuosius lietuvius, todėl lin
kėjimas geros kloties lietu
viams svetur, bet tik tiems, 
kurie "trokšta Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo”, suponuoja faktą, kad 
ir svetur jau esama lietu
vių, kurię netrokšta Lietu
vos nepriklausomybės at
statymo arba jau yra pra
radę tikėjimą, kad Lietuvos 
nepriklausomybė kada nors 
galėtų būti atstatyta, todėl 
ir kyla jų siūlymas, kad 
mes galime tik ką nors lai
mėti, bendradarbiaujant su 
sovietinės Lietuvos bolševi
kais.

Netenka abejoti, kad p. 
Stasys Lozoraitis turi gal
voj ne tik kokius paraudona
vusius Lietuvos emigrantus 
JAV-bėse, Kanadoje arba 
Pietų Amerikoje, jis tikrai 
turi galvoje ir kai kuriuos 
naujosios Lietuvos emigra
cijos po II-jo Pasaulinio ka
ro žmones, kurie bando 
skelbti, kad geriausia lais
vųjų lietuvių politika esan
ti tik bendradarbiavimas su 
lietuviškais bolševikais.

šis Lietuvos Diplomatijos 
šefo linkėjimas tiesiog pri
mena Kristaus žodžius, kad 
ramybė tik geros valios 
žmonėms žemėje, nes visuo
met bus joje ir blogos va-

lios žmonių, kuriems Kris
taus linkėjimas netaikomas.

Man tenka šį nusilenkimą 
Lietuvos Diplomatijos še
fui padaryti, turint galvoj, 
mano prieš daugelį metų 
reikštą opoziciją prieš jo 
prerogatyvas, kuomet vyko 
varžybos dėl kompetencijų 
su Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetu, kurio nariu 
man tuomet teko būti. Ma
nau, kad šios varžybos tuo
met buvo tik didelis nesusi
pratimas, prie kurio prisi
dėjo su savo klaidingomis 
nuomonėmis ii' mano profe
sijos kolegos Lietuvos tei
sininkai.

Su gilia pagarba
Dr. K. Šidlauskas

AMBER TRAVEL
SERVICE

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušieriė 
Savininkė

GREITAS IR ASMENIŠKAS
PATARNAVIMAS

Tvarkome keliones (pavieniem asmenim ir 
grupėm) po Ameriką j ir Į užsienį —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU
- AUTOBUSU

Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:
11745 Southwest Highway Palos Heights, Illinois 60463
Tel. 312-448-7420 312-785-9393

NUO KO PRIKLAUSO 
MŪSŲ LIKIMAS?

Labai įdomus ir taiklus 
Vytauto Meškausko veda-, 
masis "Vasario 16 proga — 
Pažiūrėkime tiesai j akis” 
(Dirva No. 7, 2. 17. 1983). 
Istorijos bėgyje politinės ir 
karinės, ypač karinės, situ
acijos nulėmė, nulemia da
bar ir nulems ateityje, ypač 
mažų valstybių likimus. Tai 
didžiųjų ir stipresniųjų val
stybių valios ir dominavimo 
užmetimas mažosioms, savo 
užsibrėžtų tikslų siekiant. 
Taip įvyko ir po pirmo pa
saulinio karo. Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Angli
ja ir Prancūzija nutarė su
kurti rytų Europoje taip 
vadinamą "cordon sani- 
taire” susidedantį iš mažų 
valstybių (nuo Suomijos iki 
Turkijos) idant atskyrus 
slavus nuo teutonų. Tuomi 
buvo norima panaikinti tie
sioginį geografinį sąlytį ir 
tuo pačiu sumažinti konflik
tų galimybes ateityje.

Taip ii- gimė ar atsikūrė 
visa eilė rytų Europos vals
tybių, žinoma, su trijų "di
džiųjų” palaiminimu.

Teisingai pabrėžia V. M., 
kad dar prisidėjo kitas mo
mentas, tai tautų apsispren
dimo teisės ir nepriklauso
mybės impulsas.

Čia iš tikrųjų buvo dau
giau idėja negu impulsas. 
Mat Jungtinių Amerikos 
Valstybių tuometinis pre
zidentas prof. W. Wilsonas 
išvystė tą idėją, "ameriko
nišką” idėją, pagrįstą JAV 
patirtimi (gal net turint

mintyje labai tolimas Jung
tinės Europos Valstybės), 
kuri, su didesniu ar mažes
niu entuziazmu, buvo anglų 
ir prancūzų priimta ir įgy
vendinta rytų Europoje.

Po antro pasaulinio karo 
ši idėja ypač stipriai padėjo 
sugriauti kolonialinio valdy
mo struktūrą (išlaisvinta 
Indija, suskaldyta Afrika 
etc.) ir tebeveikia į dabarti
nės taip vadinamos "tre
čiojo pasaulio” valstybių 
struktūros.

"Trečiojo pasaulio” vals
tybės stengiasi nepriklausy
ti nuo "didžiųjų”, bet ai- 
taip iš tikrųjų yra?

Anksčiau Korėja, vėliau 
Vietnamas Laosas, Afga
nistanas, išandien Lebanas, 
gal būt rytoj Taiwanas ar 
Hongkongas? Jėga vyravo 
ir vyraus. Stipresnis dikta
vo ir diktuos. Mažų valsty
bių ateitis visada priklau
sys nuo stipriųjų diriguoja
mos kariniai-politinės si- 
situacijos.

Vienoje istorijos knygo
je teko skaityti atpasako
tą pokalbį su Leninu, gal 
1920-ais ar 1921-ais metais. 
Jis buvęs užklaustas, kodėl 
Sovietu Sąjunga neužima 
Baltijos rytinio kranto (Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos). 
Jis atsakęs, kad šiuo metu 
turįs pakankamai rūpesčių 
Rusijoje, o Baltijos kraštus 
jis pasiimsiąs, kada tik pa
norėsiąs. Po 20-ties metų 
Stalinas tai įvykdė.

Realybėje nebuvo atsi
žvelgta į tautų apsisprendi
mo teisės principus; "Cor
don sanitaire” nesulaikė 
dar vieno baisau slavų ir 
teutonų konflikto ,o šiandie
ninės politikos problema 
yra jau globalinė. Parafra
zuojant V. Meškauską, pa
žiūrėkime realybei į akis: 
kas valdys mūsų žemės erd
vę, tas valdys ir žemę, tą 
mūsų pasaulį, o tuo pačiu 
nuo to priklausys ir mūsų 
krašto likimas ir ateitis.

V. R. Pinkas
Santa Monica

ABANDON CONCERNS +
FREE LĖGĄL ADVICE 
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Compare my LOW Fees
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7437 ROYALTON ROAD (RT. 82) 
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tėvas ir sūnus 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI



1983 m. kovo 17 d. DIRVA Nr. 11 — 7

Auga stiprūs muzikai
JAV LB Kultūros tary

bos rengtas jaunų muzikų 
konkursas netikėtai sulau
kė stiprių, rimtai pasiruo
šusių, dešimt dalyvių. Kon
kurso jury komisijos pirmi
ninkas prof. dr. Edwin Lon- 
don beveik keturiem šim
tam kausytojų pabrėžė, kad 
jis nuoširdžiai nustebęs 
jaunų talentų aukštomis 
kvalifikacijomis ir dar la
biau nustebęs dideliu skai
čium klausytojų ir jų dė
mesiu muzikai.

Konkursas įvyko vasario 
19 Clevelande Dievo Moti
nos parapijos salėje. Didelė, 
moderniai įrengta ir turinti 
gerą fortepijoną parapijos 
salė tampa visų Clevelando 
muzikinių renginių vieta. 
Konkurso koordinatorius, 
vietos valstybinio universi
teto profesorius, pianistas 
Andrius Kuprevičius, sklan
džiai sutvarkęs programą, 
trumpai supažindino klau
sytojus su visais konkurso', 
dalyviais.

ASTA ŠEPETYTĖ — 
fleitistė, gavo muzikos ma
gistrą Ypsilanti universi
tete, Michigano valstijoje, 
šiuo metu dėsto muziką Se- 
renos aukštesniojoje mo
kykloje, daug koncertuoja.

VYTAUTAS BAKŠYS — 
pianistas, baigė Bostone 
New England konservatori
ją, ruošiasi muzikos magis
trui Stony Brook universi-. 
tete New Yorke. Laimėjo 
daug konkursų.

ATIS ir REGINA BAN
KAI — smuikininkai, Lie
tuvos muzikos mokyklų au
klėtiniai, nuo 1981 metų gy
vena Toronte. Abu dėsto 
muziką Toronto karališko
je konservatorijoje, groja, 
simfoniniame orkestre, kon
certuoja, dalyvauja kame- 
rinės muzikos programose.

DALIA SAKAITĖ — pi
anistė, studijavusi fortepi

joną pas Andrių Kuprevičių 
ir kitus žymius pianistus. 
Mokėsi Hamburgo konser
vatorijoje, bakalaurą g-avo 
Cincinnati konservatorijoje 
ir magistro laipsnį — Man- 
hatteno muzikos mokyklo
je. Gyvena New Yorke, pri
vačiai dėsto fortepijoną, ak
tyviai dalyvauja muzikinia
me gyvenime.

AUDRA BUDRYTĖ — 
jauniausia dalyvų, aukštes
niosios mokyklos mokinė, 
dainavimo mokosi pas Iz. 
Motekaitienę Chicagoje, ki
tas scenos meno šakas — 
vaidybą, šokį mokosi priva
čiose mokyklose.

VILIJA MOZURAITYTĖ 
— dainininkė, atvyko iš 
Lietuvos į Vokietiją 1981 
metais. Kauno ir Vilniaus 
muzikos mokyklose mokėsi 
fortepijono, dirigavimo ir 
muzikos teorijos. Dabar to
liau studijuoja dainavimą 
Hamburgo konservatorijo
je.

VITA POLIKA1TYTĖ — 
dainininkė, muzikos studi
jas baigė Los Angeles 
UCLA universitete. Dėsto 
muziką ir taip pat tęsia stu
dijas, ruošdamasi būti mu
zikos terapijos specialiste. 
Vita dažnai dainuoja lietu
viškuose renginiuose, su 
Spindulio ansambliu kon
certavo Australijos lietuvių 
kolonijose.

RŪTA ir CARMEN VA- 
LENČIŪNAS DeMICHAEL 
konkurse u ž s i r egistravo 
kaip dainininkų duetas. Jie
du dainavimą mokosi Nor
ma IVilliams studijoje Chi
cagoje ,abu dainuoja savi
veiklinių operų pastatymuo
se, toliau ruošiasi operos 
scenai.

Šis konkurso dešimtukas 
buvo suskirstytas į instru
mentalistų (fleitistė ir 
smuikininkai), pianistų ir 
dainininkų grupes. Kiekvie-

Jaunųjų talentų konkurse įteikiant premijas. Iš kairės: kon
kursui vadovavęs prof. A. Kuprevičius, LB kultūros tarybos 
pirm. I. Bublienė ir LF valdybos pirm. V. Naudžius.

nai grupei jury komisija 
privalėjo išrinkti I-os ir 
II-os vietos laimėtojus. Ju
ry komisiją sudarė Cleve
lando universitetų muzikos 
profesoriai — Dr. Edivin 
London (CSU), Dr. Donald 
Paine (CWRU) ir dainavi
mo dėstytoja Elizabeth 
Unis (CSU).

Konkurso dalyviams ne
buvo nurodyta ką jie turi 
atlikti, todėl jie patys, pasi
rinko tokius kūrinius, ku
riuos buvo geriausiai paruo
šę. Po Įdomaus ir įvairaus 
dviejų valandų koncerto, 
jury komisijai padarius 
sprendimus, prof. A. Kup
revičius paskelbė šiuos lai
mėtoj us: instrumentalistų 
grupėje I v. laimėjo Asta 
Šepetytė, grojusi Georg P. 
Telemann (1681-1767) due
tą fleitai ir II v. laimėjo 
smuikininkai Atis ir Regina 
Bankai.

Pianistų grupėje I v. lai
mėjo Vytautas Bakšys, 
skambinęs Samuel Barber 
(1910-1981) sonatą opus 26. 
II v. teko — Daliai Sakai
tei.

Vokalistų grupėje I v. 
laimėjo Rūtos Pakštaitės ir 
Carmen Valenčiūno DeMi- 
chael duetas. Jiedu padaina
vo G. Verdi operos Rigo-

J. Garlos nuotr.

letto Džildos ir Rigoletto 
duetą. II v. laimėjo kolora
tūrinis sopranas Vita Poii- 
kaitytė.

Pirmųjų vietų laimėtojai 
gavo 400 dolerių prizus o 
antrųjų vietų po 300 dol. 
Kultūros tarybos sekretorė 
Rūta Giedraitytė visiems 
dalyviams įteikė atitinka
mus pažymėjimus. Konkur
so mecenatas buvo Lietuvių 
Fondas. Iš Chicagos atvy
kęs LF valdybos pirm. Vik
toras Naudžius pasidžiaugė 
gera investicija į jaunuo
sius muzikus', pažadėjo kon
kursus ir toliau remti ir pa
ragino, kad Clevelandas 
taptų muzikinių konkursų 
centru. Džiaugėsi šiuo pras
mingu įvykiu ir konkurso 
dalyviai, nors ir nevisi tapo 
prizų laimėtojais. LB kraš
to valdybos pirmininkas dr. 
Antanas Butkus trumpu žo
džiu pasveikino dalyvius, o 
konkurso ruošos naštą ne
šusi Ingrida Bublienė šiltu 
žodžiu padėkojo Lietuvių 
Fondo pirmininkui už kon
kurso globą, jauniesiems 
muzikams ir klausytojams 
už gausų dalyvavimą. Mar
gučio radijo vedėjas P. Pet
rulis ii' Clevelando Tėvynes 
Garsų radijas padarė kon-r 
kurso garsinius įrašus ir 

jau transliavo per radiją 
savo gausingiems klausyto
jams.

Apskritai, konkursas pa
vyko tikrai gražiai, juo 
džiaugiasi rengėjai, koordi
natorius ir jaunieji muzi
kai. Kad paskatinus tauti
nės muzikos ugdymą išeivi
joje, siūloma sekančiuose 
konkursuose sudalyti kank
lininkų grupę.

J. Stempužis

PALM BEACH
LB APYLINKĖS 

METINIS 
SUSIRINKIMAS

LB Palm Beach apylin
kės valdyba šaukia metinį 
narių susirinkimą š. m. ko
vo mėn. 27 d. sekmadienį, 
2 vai. p. p. Juno Methodistų 
parapijos salėje.

Valdyba padarys veiklos 
pranešimus ir patieks iždo 
stovį. Po diskusijų dėl pra
nešimų bus renkama bei 
perrenkama apylinkės val
dyba, kontrolės komisija ir 
išrenkami atstovai į Flori
dos apygardos atstovų su
važiavimą.

Apylinkės valdyba malo
niai prašo visus narius su 
jų artimaisiais dalyvauti 
susirinkime ir sutikti būti 
renkamais į valdybą, kon
trolės komisiją ir atstovais 
į apygardos suvažiavimą.

Laike susirinkimo bus 
renkami tautinio solidaru
mo įnašai.

Po susirinkimo ten pat 
bus kuklios vaišės. (pm)

• Miami Lietuvių Klubas, 
per ižd. P. Lepinską, Dirvai 
paremti atsiuntė auką 20 
dol. Ačiū.

• LB Worcesterio apylin
kės valdyba, atsidėkodama 
už spausdinamas informa
cijas iš LB veiklos per J. 
Baskį atsiuntė Dirvai pa
remti 25 dol. Ačiū.

Šv. Kazimiero 500 m. sukakties proga

GENDRUTIS
(3) Ba/ė Vaivorytė

Kazimiero veide šypsena vasariškos sau
lės spinduliais pratrykšta:

— Vaikeliuk mielas! Tik pažvelk, kiek čia 
gyvių ir augmenų gražių aplinkui! Visi tave 
džiugina ii’ žaisti kviečia. Va, ėriukai meiliai 
mekena, karvytės skaniai valgo ir saldų pie- 
nutį gamina. Veršiukai šmikščiai šokuoja. Ana
kur kiškelis paežiu vikriai nuliuoksėjo... O 
pempė ties pat viršugalviu moja ir šnekina 
” gyvis”! čia zylės čirksi, žvirbliukai straksi- 
nėja ir vaikiškai čiauška, jie visad žvitrūs ir 
linksmi, o pilki ir mažučiai, tikri tau broliukai...

... Dar velėnos vejoj šimtai daigų ir vais
kiausių žiedukų rainuoja, sošia kvapsniui vai
šina. čia viskas gyva, Dievo sėjos smilkalu gai
vina ... Tau daug kas pavydėti gali, vaike. Net 
aš pats, karalių kieme augau, o tiek gyvos gam
tos ir draugų aplink neturėjau. Tad atverk savo1 
liauną širdelę, įsistebėk į visus gražumynus: 
koki žemės lobiai tave siaučia ir linksmina! An
tai, volungė sušvilpavo. Pritark drauge ir —

nebe vienišas! O kai pamilsi šį visatos turtą, 
pamėgsi širdingai bendrauti ir džiaugtis, pa
čiam bus jauku ir miela. Būsi čia savas brolis ir 
sūnus gausioj gyvybės šeimoj .. .

Gendrutis klausosi net apstulpęs. Kaip 
apkerėtas. Tai tikra išmintis kalba jaunikai-. 
čio lūpom? Tik piemenėlio galvaitėn sunkokai 
sminga tos. didžiai protingos mintys. Vos po 
truputėlį ima Įsi virškinti dangiško svečio žo
džius. Ii’ skurdi širdutė priplūstė kilnios savi
garbos. Jaučiasi augąs dabar didyn, lyg stie
biasi tikru vyru. Taip, dievaži, jau daug ką ži
nos. Ir pasaulio paslaptis pradės išmanyti? O 
šventai tiki karalaičio broliška meile: bus jam 
ištikimas globėjas ir draugas.

Dar dingtelia knietulys — neiškenčia ne- 
pasiguodęs:

— Ne visuomet čia būna taip gražu. Ir taip 
smagu ganyti. Užeina biaurūs lietūs permerkia 
iki kaulo, šiurpuliu drebina mane visą . .. Vie
sulai su ledų kruša kad nučaižo kuomet, suša
lęs apgrumbu ir tirtu, kaip šunelis po laštaku. 
Arba perkūnas kad sudundės — visą dangų vėz
dais perdėm daužo ir ugnim degina, rodos, nu
trenks tave vietoj, kaip vabalą sutrėkš į dul
kes ... Būna baisu, sustyrės striūbauju ir 
baime drebu, niekas manęs nepagaili. O kur 
bedingsi? Dejuok ir žliumbk... Jei dar pasi
taiko kada, gyvuliai pasalom įšokę pasėlius nu
trypia — oi, kailį lupti gaunu, oi, skaudu! —

prisipažįsta susigėsdamas.
šventasis globėjas žiūri su gailesiu, dar 

kažką rimtai mąsto.
— Gendruti! — giesmingai glosnus balsas 

piemenėlį tėviška glamone džiugina. — Tu nori 
užaugti didelis ir stiprus? Nori daug ko iš
mokti, visokių darbų nuveikti?

— Noriu ... — alsiu geismu ištaria vaikas.
— Tai privalu nuo mažens grūdintis, vai

keli. Įprask prieš vargus spirtis, nuoskaudų ne
išsigąsti, jokių nepatogumų nepabūgti. Toks 
gyvenimo mokslas. Tik per pavojus ir skaus
mus tapsi tikru vyru. Todėl Dievulis tave to
lydžio išbando: kad valios tvirtumą prieš smū
gius standžiau pasikaustytam! O kas vien lepi
nasi, kas bijo šiurkštumų ir kentėjimo — lieka 
silpnutis ir ištižęs kaip lepšis patakėj. Ir ne
išmanėlis. Toksai nieko gero nelaimės. Taip 
tau perkūnai ir krušos, alkis ar skriauda — 
vis būdą gludina, vis proto gabumus galanda. 
Vis brangus patyrimas. Kad neliktum bejėgis 
ir bailys, lyg kūdikis. Arba dykūnas išlepėlis. 
Toki ir užaugę nieko gero nepajėgia. Tiktai vė
liau visa tai suprasi.

— Bet... — piemenukas stengias viskuo 
išsiguosti svečiui: — Tau bepigu ten danguose. 
Aukso žvaigžėm kaišaisi, galva deimantais plis- 
ka. Ten po kojų vien gėlės žydi, tau saldūs vai
siai sirpsta šviesu ir niekas neskriaudžia. O 
ašen va ... (Bus daugiau)
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Po koncerto ... Mario Sereni, Regina Žymantaitė Peters ir dirigentas Philip Nuzzo.

VISOS NUOTRAUKOS JONO GARLOS

Regina Žymantaitė Peters ir
Mario Sereni Dirvos koncerte

Rytas Babickas

Clevelando lietuvių laik
raščio DIRVOS vadovybė 
vėl nustebino lietuviškų 
koncertų mėgėjus, surengi
mu įdomaus, neįprastos 
formos, aukšto lygo koncer
to.

DIRVOS laikraščiui pa
remti koncertas įvyko š. m.
kovo 6-tą dieną, erdvioje 
Dievos Motinos parapijos 
auditorijoje, kur laiku susi
rinkę virš 500 klausytojų 
nekantriai laukė koncerto 
pradžios. Salėje buvo jau
čiama tam tikra įtampa, 
nes artistai šioje lietuvių 
kolonijoje pasirodė pirmą 
kartą.

Orkestrui sugrojus I-mo 
veiksmo preliudą iš Verdžio 
operos La Traviata scenan 
įžengė labai simpatiška, 
imponuojanti solistė sopra
nas Regina Zymantas-Pe- 
ters su Metropolitan ope
ros solistu baritonu Mario 
Sereni ir orkestro dirigen
tu Philip Nuzzo.

Pirmoji arija — rečitaty
vas ir duetas ”Pura siccome 
un angelo” iš Verdžio ope
ros La Traviata Il-ro veiks
mo. Tai pakaitomis drama
tinė ir lyrinė situacija iš 
solistų reikalaujanti nuo
lankumo, pykčio, gailesčio 
bei tragedijos nuotaikų. 
Abu solistai tą uždavinį at
liko įtikinančiai. Po dar vie
no orkestrinio preliudo so
listė Regina Zymantas-Pe- 
ters atliko ”Adio dėl pas- 
sato” arija iš Traviatos ir 
koncerto pirmąją dalį už
baigė su Juozo Tallat-Kelp- 
šos "Mano sieloj šiandien 
šventė”.

Antrąją koncerto dalį 
pradėjo orkestras su Doni- 
cečio uvertiūra iš Don Pas- 
ųuale diriguojant Philip 
Nuzzo, po to abu solistai 
sudainavo po vieną ariją — 
Mario Sereni "Nemico del- 
la Patria” iš Giordano ope
ros Andrea Chenier, o Re
gina Zymantas-Peters ”Vis- 

si d’arte” iš Pučinio Tos- 
cos. Tada vėl orkestras su 
Rossinio uvertiūra ”11 Sig- 
nor Bruschino” ii' koncer
tas baigiamas abiejų solis
tų duetu iš Verdžio operos 
Trubadūrai.

Ponia Regina Zymantas- 
Peters yra gimus Kaune, 

Koncerto metu...

augus Toronte, o paskuti
nius penkiolika metų gyve
na New Yorke. Dainavimo 
jau aštuoneri metai mokosi 
privačiai pas profesorę San
ta Aronica. šią vasarą il
gesniam laikui išvažiuoja į 
Italiją, kur toliau tęs balso 
studijas ir dainuos garsia
jame Umbria Festivalyje. 
Tolimesnėje ateityje turi 
planą išleisti plokštelę. Re
gina Zymantas-Peters turi 
stiprų, gražų sopraną, ypa
tingai gražiai ir ryškiai 
skambantį aukštame regis
tre. Ji dainuoja muzikaliai, 
tiksliai, turi gražų legato, 
be jokių slydinėjimų aukš
tyn ar žemyn, šią popietę 
jeigu pirmoje arijoje buvo 
girdėti keletas netikslių 

gaidų tai visa buvo atpirk
ta puikioje Toscos arioje, 
kur aukštos gaidos skambė
jo grynai, aiškiai ir stipriai. 
Ponios Peters išvaizda labai 
graži ir scenos laikysena 
puiki, kultūringa.

Solistas baritonas Mario 
Sereni yra gimęs Perugia,

Mario Sereni, Christofer ir Regina Peters ir Rytas Babickas.

Italijoje, Metropolitan Ope
roje debiutavo 1957-tais 
metais Gerardo rolėje, Gior- 
dano operoje Andrea Che
nier. šių dramatinę Gerardo 
ariją, kurioje jis melagin
gai įskundžia revoliuciniam 

Komp. A. Mikulskis kalbasi su Mario Sereni.

teismui prancūzų patriotą 
Andrea Chenier, p. Sereni 
atliko puikiai, sužavėda
mas visus Clevelando lietu
vius.

Programoje nebuvo pažy

mėtas kas per orkestras 
akompanavo dainininkams. 
Simfoninio sąstato orkest
ras turėjo 27-nius muzikan
tus. Grojo prastai. Instru
mentai buvo nesuderinti, 
tempai nevienodi, muzikan
tai nepasiruošę. Gal dar dvi 
trys repeticijos būtų dau
gumą problemų išlyginę ir 
dainininkams nebūtų reikė
ję padėti dirigentui.

Bendrai koncertas buvo 
geras. Ir klausytojai buvo 
patenkinti, nes programai 
pasibaigus atsistoję ilgai 
plojo ir kėlė ovacijas.

Mario Sereni grįžta į Cle- 
velandą su Metropolitan 
Opera šį birželio mėnesį. 
Tikimės, kad ir ponia Pe
ters neužilgo mus vėl ap
lankys.
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PO KONCERTO...
Aurelija Balašaitienė

Nors sakoma, kad laikas 
išdildo bet kokius įspūdžius, 
tačiau kai kuriems įspū
džiams išblėsti reikia žy
miai daugiau laiko. Kai reta 
proga giliai paliečiami es
tetiniai jausmai ir pajunta
mas profesinis lygis koncer
to metu, sunku nevirptelė
ti, prisiminus Trubadūrų 
ketvirtojo veiksmo antro
sios scenos duetą. Mario Se- 
seni, romantiškas, drama
tiškas, besišypsantis italas, 
kurio visa asmenybė tebe- 
dvelkia jo gimtosios Itali
jos svajinga nuotaika ir jo 
tautos charakteriu, jau žen
gia Į dvidešimt penktuosius 
savo karjeros metus su 
Metropolitan opera. Regina 
žymantaitė-Peters, plačios 
skalės ir gražaus skambesio 
sopranas buvo garsiojo ba
ritono puiki partnerė. Pro
fesionalų clevelandiečių mu
zikų orkestras, diriguoja
mas iš New Yorko specia-

liai atvykusio Philip Nuzzo, 
ne vien solistams davė ele
gantišką ir subtilią palydą, 
bet ir pats pasirodė su 
atskiromis koncertinėmis 
Verdi, Donizetti, Rossini 
ir Giordano kompozicijomis. 
Nežiūrint ne visai tobulos 
akustikos, jie žavėjo klau
sytojus, išsiilgusius gryno
jo meno. Solistų repertuarą 
sudarė operų scenos ir due
tai ir arijos. Buvo nesigai
lėta aplodismentų, o į galą 
solistai buvo grąžinti pa
kartotinai į sceną, juos pa
galiau išlydint su sponta- . 
niška ovacija. Jei simpatin
gasis Mario Sereni scenoje 
laikėsi laisvai, žaviai, natū
raliai ir su šypsena, ištiki
mas tradicinei europietiškai 
elegancijai, po duetų pabu
čiuodamas Reginos ranką, 
tai ir žavioji solistė, apglė
busi puokštę raudonų rožių, 
publikai atsidėkojo tipingu 
primadonos reveransu. Įdo- 1

Mario Sereni su koncerto rengimo talkininkėmis: D. Ramoniene, Gr. Plečkaitiene, A. 
Balaišaitiene ir J. Budriene.

mu buvo stebėti, kad Brook- 
lyno augintinis, dirigentas 
Philip Nuzzo, matomai pa
veiktas bendros nuotaikos, 
sekdamas Mario, pakartoti
nai pabučiavo Reginos ran
ką ...

Jei muzikinė koncerto pu
sė turėtų būti vertinama 
profesionalo muzikos kriti
ko, tai vistik ir eilinio žiū
rovo nuotaika turėtų būti 
reikšminga, nes daugumos 
koncerto klausytojų pasisa
kė, tokio lygio koncerto 
mūsų renginiuose dar ne
girdėję. Reikia nepamiršti, 
kad didelė mūsų visuome
nės dalis nėra atsilikusi nuo 
pasaulinio masto kultūros 
ir ilgisi, kad ir savo rengi
nių eilėje, tikros estetinės 
atgaivos. Ypatingai šiltas 
kontaktas tarp menininkų 
ir publikos buvo nuolatos 
jaučiamas ir toji nuotaika 
persidavė į po koncerto su
ruoštas vaišes. Dievo Moti
nos svetainėje buvo skonin
gai paruošti vaišių stalai, šį 
kartą atsisakius tradicinio 
"garbės stalo’’, dalyvius ir 
"garbinguosius” sodinant 
prie sienos ... Apvalūs, ne
dideli stalai, padengti smė
lio spalvos staltiesėmis, 
gražūs indai, stiklai ir gy
vos gėlės ant kiekvieno sta
lo teikė parapijos svetainei 
koncerto nuotaikos pakilią 
tąsą.

Vaišių metu išryškėjo kai 
_ _ _ _ , , kurie įdomūs užkulisiniai
R. Degesienė, S. Gedgaudienė ir dr. Gr. Pauliukonienė dali-

nantis koncerto įspūdžiais. (Nukelta į 10 psl.)

Mario Sereni ir Regina Žymantaitė Peters.

_____ _ t 
Dr. Danielius Degėsys, Vilties draugijos pirmininkas, dėkoja visiems prisidėjusiems prie

Regina Žymantaitė Peters kalbasi su muzikais Alfonsu ir 
Ona Mikulskiais. Vidury Dirvos red. V. Gedgaudas.

Po koncerto prie vaišių stalo: A. Balašaitienė, Christofer ir 
Regina Peters ...

koncerto suruošimo ir gražaus pasisekimo, o ypač Vilties draugijos nariui Christofer Peters po koncerto prie vaišių stalo: dr. J. Maurukas, dr. VI. Bložė,
įgalinusiam surengti ši koncertą. Prie vaišių stalo Christofer Peters atsako į plojimus. dr. Gr. Pauliukonienė. ir dr. R. Pauliukonis.
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Po koncerto
(Atkelta iš S psl.) 

faktai, kurie tai šventei tei
kia dar ir kitą, gilesnę pras
mę. Daugeliui kilo klausi
mas: kuriuo būdu j parapi
jos salę sutiko atvykti pa
saulinio garso baritonas ir 
"dainuoti Dirvai”, kaip tai 
buvo pažymėta programo
je. Susipažistu su Reginos 
žymantaitės-Peters vyru, 
ponu Christopher Peters. 
Tai malonaus veido, labai 
simpatingo kalbos būdo, 
šilta asmenybė, kuri mielai 
dalinasi savo nuotaikomis 
ir įspūdžiais neslepiant pa
sididžiavimo žmonos pasi
sekimu. Iš patikimų šalti
nių patyrusi, kad jis žy
miai finansiniai prisidėjo 
prie koncerto programos, aš 
jo paklausiau, kas jį skati
na remti lietuvišką reikalą. 
Jis man atsakė šitaip: ”Aš 
virš keturių metų tarnavau 
Amerikos marinų korpuse, 
ir tuo metu jau pajutau no
rą kuo nors prisidėti prie 
pavergtųjų dalios palengvi
nimo. Susipažinęs su Regi
na, aš nuodugniai supratau 
Lietuvos tragediją. Jos rū
pestis savo tauta persidavė 
ir man. Pasipiršdamas pa
žadėjau iki gyvos galvos 
dėti visas savo pastangas ir 
visomis išgalėmis padėti 
lietuviškam reikalui. Tą žo
dį išlaikau. Susipažinęs su 
Lietuvos gen. konsulu Si
mučiu Nęw Yorke, jam pa
reiškiau, kad esu visada pa
siruošęs. eiti j talką. Mano 
pažįstamų tarpe yra daug 
lietuvių. Deja, su apgailes-
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tavimu patyriau, kad lietu
viškoje visuomenėje vyrau
ja skirtingos frakcijos, ku
rios tarpusavy nesugyvena.. 
Tikiuosi, kad Regina su sa
vo žaviu balsu prisidės prie 
lietuvių vienyjimo. Todėl 
jos koncertą parėmiau. O 
Mario yra mano senas bi
čiulis” .. Buvo graudu ir 
miela klausytis to olandų- 
italų kilmės švelnaus žmo
gaus, nes jo tiksli pastaba 
ir konkretus įnašas į lietu
viško reikalo dirvą rodo jo 
nuoširdumą ir tikrą rūpestį.

Regina žymantaitė-Pe 
terš, apsupta gerbėjų ir au
tografų ieškotojų, pasisakė 
nepaprastai koncertu paten
kinta. "Clevelando publika 
labai šilta, maloni, o priva
čiai visi labai vaišingi ir 
jaukūs.” šiuo metu ji ruo
šiasi dviem koncertam, o 
gegužės 1 dieną Brooklyne 
dainuos su 50 asmenų or
kestru. Birželio mėnesį ji 
išvyksta į Italiją toliau gi
lintis dainavime pas pasau
linio karšo maestro-moky- 
toją Campo Ettore Gallia- 
no, kuris savo laiku buvo 
ir garsiosios Tebaldi ir kitų 
operos garsenybių mokyto
jas. Vėliau jis Mantuos 
mieste ruošia Reginos kon
certą. Mario Sereni esąs se
nas jos vyro draugas. Dir
vos redaktoriaus užkalbin- 
ta rudenį apie koncerto ga
limybes Clevelande, ji pasi
tarusi su Mario, kuris iŠ 
karto sutikęs tokį koncertą 
Clevelande duoti.

Mario Sereni mielai dali-
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nosi mintimis su manim, 
nuolatos užsimindamas apie 
"įdomias ir žavias lietuvai
tes”, pabrėžė savo asmeniš
ką draugystę su eile lietu
vių New Yorke, ypatingai 
su a. a. dr. V. čeko šeima. 
Jo pastovi gyvenamoji vie
ta ir šiandieną dar tebesan
ti Perugia, iš kur jo žmona 
atskrenda į New Yorką. 
Dar pereitą vakarą daina
vęs La Boheme ir turėjęs 
savaitės bėgyje du kitus 
operos spektaklius. Mario 
prisipažįsta gyvenąs daina
vimui. Paklaustas, kaip jis 
patenkintas šio vakaro kon
certu, jis nutarė, kad buvo 
"fantistiška" ir "stebuklin
ga” atsižvelgiant į tai, kad 
buvo padaryta viena vienin
telė repeticija. Norėjau išr 
gauti iš jo konkretesnės 
kritikos žodžių, tačiau jis 
juokaudamas pridėjo pirštą 
prie lūpų ir dar kartą pa
kartojo "Madame, aš jums 
sakau — tai buvo tikras 
stebuklas”.

Orkestro dirigentas Phi- 
lip Nuzzo, prie kurio stalo 
turėjau malonumo sėdėti 
vakarienės metu buvo drau
ge su savo jaunute žmona 
Debbie. Patyriau, kad jie 
ką tik vedę, t. y. — šešta
dienį, o dėl šito koncerto 
atidėjo savo medaus mėne
sio kelionę į Floridą. Deb
bie Nuzzo, iš profesijos gra
fikė - menininkė, neatrodė 
savo vyro sprendimu nepa
tenkinta. "Jūs juoksitės pa
tyrusi, kaip mudu susipa
žinome”, pasakojo Philip 
Nuzzo. "Mudu susipažinome 
prie mūsų butnamio pašto 
dėžutės. Man patiko Debbie, 
bet aš neturėjau progos sų 
ja susipažinti. Mano muzi
kali ausis pagavo jos žings
nių muziką. Kiekvieną kar
tą, kai ji eidavo koridoriu
mi pašao dėžutės link, aš 
atidarydavau savo buto du
ris ir ją kalbindavau”. At
rodo, kad judviejų gyveni
mai harmoningai derinsis. 
Jaunasis dirigentas ruošia
si diriguoti operas, kurioms 
dekoracijų eskizus gamina 
jo žmona. Su pasididžiavi
mu jis pasakojo apie 'Sam
sono ir Dalilos’’ pastatymą, 
kuriam Debbie sukonstravo 
šventyklos sugriovimą sce
ną. Viskas išėję labai gerai, 

nors turėta baimės, nes ne
buvo daryta jokia repetici
ja. Viskas kritę ten, kur 
reikia...

žodžiu, Dirvai remti kon
certas ne vien savo lygiu 
buvo išėjęs iš mums įpras
tų mėgėjiškų ribų. Jo orga
nizavime ir dideliame nusi
teikime trykšta ir lietuviš
ko reikalo subtilus propaga
vimas, praplečiant mūsų 
draugų ratelį, o paties kon
certo rengime — noras pa
tenkinti ir labiausiai išle
pintą skonį.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

KAUFORNIJOS LIETUVIAI
SUSITIKIMAS SU 

DR. POVILU ŠVARCU
Vasario mėn. 19-27 die

nomis Los Angelėje viešė
jo dr. Povilas Švarcas iš 
Mascoutah, 111. Tautinės Są
jungos Tarybos narys ir il
gametis St. Louis Tautinės 
Sąjungos skyriaus pirmi
ninkas. čia jį maloniai pri
ėmė pusseserė Rūta ir Pet
ras Sakai. Ponai Sakai mū
sų padangėj yra labai akty
vūs visuomenininkai, nuo
širdūs ir vaišingi, tad ir šį 
kartą pasikvietė savo bičiu
lius tautininkus į viešnagę, 
susitikti su dr. Povilu Švar
cu ir duoti jam progos su
sitikti su p. Sakų ir jo pa
ties bičiuliais.

Dr. Povilo ir Aldonos 
Švarcų duktė Kristina, 
aukštuosius mokslus baigu
si, apsigyveno Los Angelė
je. Malonu pastebėti, kad 
ji kaip ir jos tėveliai, akty
viai reiškiasi lietuviškoje 
veikloje. Ji yra neolituanė 
— Los Angeles Neo-Lithua
nia padalinio valdybos na
rė. Priklauso Santa Moni
kos Lietuvių Klubui, Pro
testantų Sąjungai ir akty
viai dalyvauja šv. Kazimie
ro parapijos chore. Mes 
losangeliečiai džiaugiamės 
Kristinos lietuviška veikla 
ir jos sugebėjimą per gana 
trumpą laiką įsijungti j mū
sų organizacijas.

Dr. P. Švarcas dažnai ap
lanko mūsų padangę. Džiu
gu, kad kiekvieną kartą jis 
randa laiko ir galimybę su
sitikti su tautininkais ir šia 
proga pasidalinti nuomonė
mis tautininkų veiklos rūpi
mais reikalais. (am)

LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ 
KLUBO VEIKLA

š. m. sausio mėn. 28, 29 
ir 30 dienomis Sacramento 
mieste įvyko Kalifornijos 
respublikonų partijos cent
rinio komiteto suvažiavi
mas. Mūsų pirm. Liucija 
Mažeikienė, kandidato į Ka
lifornijos senatą Earle Ro- 
binson buvo paprašyta ir 
pristatyta būti centrinio 
komiteto narė, šiame suva
žiavime buvo renkami nau
ji centrinio komiteto parei
gūnai. Kalifornijos respub
likonų partijos pirmininku 
išrinktas Ed Reinecke o jo 
pavaduotoju Michael Anto- 
novich, buvo renkami ir ki
ti pareigūnai. Su naujai iš
rinktuoju pirm. Ed Rei
necke ir pavaduotoju Mi
chael Antonovich teko net 
kelis kartus susitikti ir iš
sikalbėti. Abudu yra gerai 
susipažinę su lietuvių padė
timi, yra anksčiau mūsų 
reikaluose padėję, tikimės, 
kad ir ateityje lietuvių rei
kalus tinkamai parems.

š. m. vasario mėn. 5 d. 
"The First United Repub
lican Assembly” surengė 
pagerbimą kongresmanui 
Dobert Doman. Į šį pager

bimą buvo pakviesta Klubo 
pirm. Liucija Mažeikienė ir 
ALTo pirm. Antanas Ma
žeika. Kongr. Robert Dor- 
nan yra geras lietuvių 
draugas. Vakaro metu pats 
kongr. Robert Dornan su
pažindino mus su TV ko
mentatorium Bruce Her- 
schensohn, kuris gerai pri
siminė Balio Gajausko bylą 
bei Lietuvos reikalus.

Artėjant vasario 16 d. 
minėjimui padėta Los An
geles ALTo skyriui gauti 
Kalifornijos gubernatoriaus 
George Deukmejian sveiki
nimo raštą — telegramą, 
kuri buvo paskaityta vasa
rio 16 d. minėjime.

š. m. kovo mėn. 5 d. įvy
ko "California Republican 
Heritage Groups Council” 
metinis susirinkimas, šiai 
organizacijai priklauso: es
tų, filipinų, italų, japonų, 
kiniečių, lenkų, lietuvių, ro- 
munų ukrainiečių, vengrų 
ir vokiečių tautybių gru
pės. šiame metiniame susi
rinkime buvo išrinkta nau
ja valdyba, į kurią iš lietu
vių grupės buvo išrinkti 
du: vicepirmininkės parei
gom Liucija Mažeikienė, o 
iždininko pareigom Vincas 
Juodvalkis, ši organizacija 
priklauso Centrinei Wa- 
shingtone "National Re
publican Heritage Groups 
Council”.

Šiuo metu Lietuvių Res
publikonų Klubas ruošiasi 
metiniam narių susirinki
mui, kuris numatomas su
šaukti balandžio mėn. 10 d. 
12:30 vai. (sekmadienį) 
Lietuvių Tautinių Namų 
patalpose. (am)

• Vincas Juodvalkis savo 
buhalterijos ir mokesčių 
skaičiavimo įstaigą iš Rese- 
dos, 'Calif. perkėlė į Santa 
Monica, 2802 Santa Monita 
Blvd., į Albino Markevi
čiaus naują pastatą. Telef. 
(213) 829-4757; vakarais 
(213) 893-7584.

• DLK Birutės draugijos 
Los Angeles skyrius, atsi
dėkodamas už straipsnių 
spausdinimą, liečiančių bi- 
rutininkių veiklą, per sky
riaus iždininkę Nelę Apei- 
kienę atsiuntė Dirvai auką 
50 dol. Ačiū.

• Los Angeles lietuvių 
kredito kooperatyvui reika
lingas tarnautojas. Tuo tar
pu apie 10 vai. savaitėje, 
kuris ateityje galėtų būti 
kooperatyvo reikalų vedėju. 
Pageidaujama turįs patyri
mo atskaitomybės vedybo- 
je, noro kredito operacijų 
įstaigos vadovavime, galįs 
žodžiu ir raštu bent pusėti
nai vartoti anglų kalbą.

Dėl informacijų nurodant 
savo patyrimą, prašau ra
šyti kooperatyvo pirminin
kui A. Kiršonis 6926 Ab- 
bottswood Dr., Rancho Pa
los Verdes, Ca. 90274, arba 
skambinti telefonu 213-377- 
0586ar v. pirm. R. Bužėnui 
213-251-6048.
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LIETUVIŲ DIENOS

Antrųjų Pasaulio Lietu
vių Dienų organizainio ko
miteto ir visų komisijų pir
mininkų posėdis įvyko kovo 
4 d. vakare, PLB valdybos 
būstinėje, Jaunimo Centre.

Posėdį atidarė ir pravedė 
org. komiteto pirm. dr. An
tanas Razma. Išklausyti vi
sų pagrindinių renginių ko
mitetų pirmininkų ar jų pa
vaduotojų pranešimai. Visi 
paruošiamieji darbai rieda 
be ypatingesnių sutrikimų 
ir visiems renginiams bus 
laiku bei tinkamai pasi
ruošta.

Ilgiau sustota prie dainų 
šventės operos, suvenyrų 
gaminimo ir finansų telki
mo reikalų. Dainų šventei 
ruošti komiteto pirm. V. 
Momkus painfonnavo, kad 
bilietai jau atspausti ir gau
nami Vaznelių prekyboje. 
Užsakymus ir čekius siųsti 
bilietų platinimo komisijos 
pirm. Jadvygai šliažienei, 
Vaznelių prekybos adresu: 
2501 W. 71st St., Chicago, 
III. 60629, tel. 312-471-1424. 
Bilietų kainos 5-17 dol. če
kius rašyti: Lithuanian 
World Festival, Ine.

Patariama nedelsti ir už
sakymus siųsti tuojau, nes 
prašymai bus tenkinami už
sakymo pirmumo eile, o 
vietos yra labai ribotos (sa
lė talpina tik 8000 žmonių).

Kultūrinių renginių pirm. 
Ingrida Bublienė pranešė, 
kad operos I LITUANI pa
statymui aukos tebeplau- 
kia. Dar yra kelios ložės, 
rezervuotos tūkstančio dol. 
aukotojams. Kaip žinome* 
operos pastatymui paauko
ję 1000 dol. gauna 6 vietų 
ložę. Paaukoję 500 dol. II 
P. L. Dienoms, gauna po du 
turimus geriausius bilietus 
į visus renginius. Aukoto
jai, atsiuntę aukas iki ko
vo 31 d., bus paskelbti pa
grindiniame II PL Dienų 
leidinyje. Vėlesnieji auko
tojai (aukoję iki gegužės 1 
d.) bus paskelbti renginių 
programose, o patys vėliau
sieji — Pasaulio lietuvyje, 
Į operą bilietų dar yra ir 
užsakymus siųsti Vaznelių 
prekybai, o anksčiau užsi
sakiusieji prašomi nedel
siant juos atsiimti, nes po 
kovo 20 d. bus perleisti ki
tiems.

Jaunimo kongreso atsto
vė R. Kemežaitė pranešė, 
kad registracija pratęsta 
iki kovo 31 d. Kanados vy
riausybė paprašyta suteikti

Antanas Juodvalkis

finansinę paramą jaunimo 
studijų dienoms ir kitiems 
renginiams.

Kultūrinių pramogų ko
miteto pirm. M. Remienė 
painformavo kad į didįjį 
banketą užsakymai jau pri
imami, stalai ar atskiros 
vietos rezervuojamos Vaz
nelių prekyboje. Banketan 
įėjimo kaina suaugusiems 
27,50 dol., o jaunimui 20 
dol.

II PL Dienų metu Jau
nimo Centro kavinėje veiks 
užkandinė ir baras, o vaka
rais didžiojoje salėje jau
nimui šokiai.

Organizacinis komitetas 
papildytas suvenyrų koor
dinatorium, kuriuo pakvies
tas1 PLB valdybos vicepirm. 
Mečys Šilkaitis. Jis pranešė, 
kad bus pagaminti 7 rūšių 
suvenyrai nuo 1 dol. iki 5 
dol. vertės.

Leidinio koordinatorius 
Bronius Nainys prašė visus 
pranešimus, nuotraukas ir 
sveikinimus Įteikti iki ba
landžio 1 d. Vėliau gautieji, 
nebepateks į leidinį, ši data 
yra galutinė ir jokie pratę
simai nebus daromi, nes 
reikia leidinį išleisti prieš 
II Pasaulio Lietuvių Dienų 
pradžią.

Nakvynių, transportaci- 
jos komisijos išleis infor
macinį leidinėlį, kuriame 
numatoma įterpti Chicagos 
žymesnes vietas, viešbučių, 
galerijų ir universiteto ad
resus, truputį žinių apie 
ruošiamus festivalius ir is 
torinius svarbesnius įvy
kius.

Informacijos vadovė Ri- 
tonė Rudaitienė čia esan
tiems išdalino tik ką "pa
gimdytą” įvykių kalendo1- 
rių, kuris bus išsiuntinėtas 
visiems kraštams per LB 
apylinkes bei kitus kana
lus, kad galėtų geriau susi
planuoti lankytinas vietas.

Finansų reikalais kalbėjo 
dr. A. Razma, B. Bagdonie
nė ir K. Dočkus. Aukos 
plaukia, dovanų paskirsty
mo išplatintų bilietų šakne
lės jau pradeda grįžti, vis 
dar laukiama platesnio me
cenatų įsijungimo j PL Die
nų rėmimą. LB apylinkės 
tebevykdo vajus, o jau gau
tos aukos džiugina rengė
jus, nes net pralenkia skir
tas kvotas. Tikimasi, kad 
Visų lietuvių gera valia ir 
dosnia ranka reikalingi fi
nansai bus sutelkti .Auko
tojai davę 50 dol. ir dau
giau, bus paskelbti leidiny
je, jei jų aukos pasieks 
PLD būstinę iki balandžio

1 dienos. Prašome nevėluoti 
ir čekius siųsti PL Dienų 
būstinėm 5620 So. Clare
mont Avė., Chicago, III. 
60636. ši data privaloma 
LB apylinkėms, jaunimo 
vienetams, chorams, spor
to klubams ir visiems ki
tiems aukų rinkėjams.

Posėdyje dalyvavo 30 vi
sų komitetų bei komisijų 
pirmininkų ar jų pavaduo
tojų. Nuodugniai svarstyti 
visi klausimai, programa, 
patalpos, darbotvarkė ir fi
nansai.

Reikia džiaugtis, kad II 
Pasaulio Lietuvių Dienų 
ruošos darbuose dirba visa 
šimtinė jaunosios ir viduri
niosios kartos veikėjų, tik 
vienam kitam pensininkui 
padedant.

GENEROLO STASIO 
RAŠTIKIO KNYGOS 

SUTIKTUVĖS
Akademinio skautų sąjū

džio filisterių valdyba š. m. 
vasario 18 d., Jaunimo cen
tro kavinėje, suruošė Stasio 
Raštikio atsiminimų IV 
knygos "Lietuvos likimo ke
liais”, sutiktuves. Sutiktu
vės atitiko šio žodžio pras
mę, nes knygos tik tą pačią 
dieną buvo gautos iš rišyk
los ir niekas jų dar nebuvo 
skaitęs ir matęs.

Vakaronę atidarė ir įva
dinį žodį pasakė Mindaugas 
Pleškys. Apie gen. Stasį 
Raštikį ir jo atsiminimus 
kalbėjo istorikas Jonas Dai- 
nauskas. Savo sklandžioje, 
pusvalandį trukusioje kal
boje, paminėjo Stasio Raš
tikio svarbesnius gyvenimo 
įvykius, jo vaidmenį nepri
klausomybės kovose, ka
riuomenėje ir valstybiniame 
gyvenime. Perbėgo per pir
mąsias jo knygas: Kovose 
dėl Lietuvos I ii* II t., Įvy
kiai ir žmonės III t. ir tik 
ką pasirodžiusį IV tomą — 
Lietuvos likimo keliais. 
Smulkmeniškai nenagrinėjo 
turinio, bet pabrėžė kelis la
bai reikšmingus ateities is
torikams dalykus, pav.; pil
ną Vyčio Kryžiaus ordino 
kavalierių sąrašą ir Lietu
vių tautos kovą prieš SS 
legioną.

St. Raštikis keturiose 
knygose, sudarančiose 2800 
puslapių, plačiai aprašė to 
laiko įvykius, gyvenimo są
lygas ir lietuvių tautos nuo
taikas. Kai kam nepatinka 
toks smulkmeniškas įvykių 
vaizdavimas, bet ateities is
torikams bus nepamainoma 
medžiaga, pateikta gyvo liu
dininko pasakojimais.

J. Damauskas stebėjo, 
kad Lietuva turėjo apie 50 
generolų ir jei jie visi būtų 
parašę bent po vieną knygą,

turėtumėm vispusišką to 
laikotarpio įvykių ir gyve
nimo vaizdą.

šią knygą redagavo pats 
prelegentas Jonas Damaus
kas, tamprų ryšį palaikęs 
su knygos autorium. Gen. 
Stasys Raštikis šiuo metu 
yra savo namuose Los An
geles, Kalifornioje, su atsi
vėrusiomis nepriklausomy
bės kovose gautomis žaizdo
mis, bet turi gerą atmintį 
ir blaivią galvoseną.

Po knygos aptarimo, bu
vo keletas paklausimų, į ku
riuos J. Damauskas atsaki
nėjo. Negausūs vakaronės 
dalyviai (vos 40 žmonių), 
rengėjų buvo pavaišinti.

Stasys Raštikis, Lietuvos 
likimo keliais, IV tomas. 
Išleido Akademinės skauti- 
jos leidykla. Knyga įrišta 
į kietus drobės viršelius.

GRAŽUS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį kovo 6 d. po
pietės metu Lietuvių tauti
niuose namuose įvyko Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Chicagos skyriaus 
narių susirinkimas. Jame 
dalyvavo arti pusės šimto 
narių. Susirinkimą pradėjo 
skyriaus pirm. Jonas Jur
kūnas pakviesdamas pirmi
ninkauti inž. Domą Ado
maitį, o protokolą surašyti 
— Petrą Vėbrą. Pereito su
sirinkimo protokolą perskai
tė ir susirinkimas jį pri
ėmė — Irena Karalienė- 
Vaitkienė.

Apie pastarojo meto sky
riaus veiklą painformavo 
pirm. J. Jurkūnas, skyriaus 
finansinį stovį aptarė ižd. 
Viktoras Mastys. Iždinin
kas gėrėjosi skyriaus su
telktu kapitalu. Ta proga 
susirinkimas aklamatiškai 
ųžgyrė valdybos pasiūlymą, 
įstoti nariu j Tautos Fondą 
su pradiniu įnašu — $200.

Pranešimai, kas pasta
ruoju metu vyksta bei pla
nuojama: ALTS valdyboje 
(pranešėjas M. Valiukė
nas), Amerikos Lietuvių 
Taryboje (T. Blinstrubas), 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
komitete (J. Jurkūnas).

Pranešimai susilaukė kele
to paklausimų, į kuriuos 
atsakė pranešėjai. Minėti
na detalė, pranešime apie 
VLIKo tarybos vakarykš
tį posėdį, jame linksniuo
tus artimesnio santykiavi
mo VLIKo su JAV LB va- 
dovj'be pragiedrulius, susi
rinkimas sutiko plojimais.

Skyriaus pirmininkui pra
nešus apie mirtį Olgos Kre- 
merienės, šio skyriaus ak
tyvių narių Albei-to ir Os
karo Kremerių (dabartinės 
Sąjungos valdybos sekr.) 
motinos, susirinkimas at
sistojimu ir tylos minute 
pagerbė Velionę ir išreiškė 
užuojautą Velionės sūnums 
ir kitiems artimiesiems.

Susirinkimui pasibaigus, 
skyriaus valdybos narės S. 
Juškienė, B. Kremerienė su 
talkininkėmis visus daly
vius pavaišino kava ir už
kandėliais. (mv)

AUŠROS ŠIMTMEČIO 
MINĖJIMAS

Aušros šimtmečio minė
jimą rengia Korp! Neo-Li
thuania ir Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga. Komi
tetui vadovauja dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Minėjimas 
įvyks kovo 20 d. 3 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose Na- 
muuose.

Paskaitą skaitys LB vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirm, istorikas dr. Algirdas 
Budreckis, dainuos solistė 
Audronė Simonaitytė-Gai- 
žiūnienė, ako mpanuojant 
pianistui Robertui Mockui. 
Taip pat programoje daly
vauja Vida Jonušienė, Aud
ronė Karalienė ir Jolita 
Kriaučeliūnaitė.

Minėjimą praturtins paro
dėlė iš Br. Kviklio turimo 
archyvo, AUŠROS leidiniais 
ir bendradarbių nuotrauko
mis.

Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvau
ti ir susipažinti su to laiko 
lietuvių spaudos padėtimi 
bei leidimo sąlygomis.

Įėjimas laisvas ir aukos 
nebus renkamos.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).

Willowbrook, III. 60521

II PASAULIO 
LIETUVIŲ 
DIENOS

Į II PL DIENŲ UŽDARYMO banketą, kuris įvyks 
liepos 3 d. Conrad Hilton viešbutyje, Chicagoje, bilietus 
prašoma įsigyti iš anksto, nes vietų skaičius ribotas. Bi
lietų kainos — $27.50 suaugusiems, $20.00 jaunimui. 
Užsakymus siųsti kuo greičiau — Gifts InternationaI 
(J. Vaznelio prekyba) 2501 West 71st Street, Chicago, 
III. 60629, telef. 312-471-1424. čekius rašyti "Lithuanian 
World Festival Ine."

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777FŠLiC

Dennis N. Gribauskas
Senior Viee-President/ 
Willowbrook Manager

Joseph F. Giibauskas
Exccutive-Sccretar.v
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DETROITO
DARIAUS-GIRĖNO 

KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Dariaus-Girėno klubo me
tinis susirinkimas įvyko va
sario 27 d. 12:15 vai. Lie
tuvių Namuose. Susirinki
me dalyvavo 23 klubo na
riai. Susirinkimą pravedė 
klubo pirmininkas Edvar
das Milkauskas, sekretoria
vo Vytautas Ogilvis. Buvo 
padaryti valdybos narių 
pranešimai ir perskaitytas 
Revizijos aktas. Pranešimai 
ir aktas išdiskutuoti ir pri
imti. Valdybai pareikšta 
padėka.

Į 1983 metų valdybą, pir
mininkui Edvardui Milkaus- 
kui pristačius, patvirtinti: 
pirmininkas — Edvardas 
Milkauskas, vicepirminin
kas — Andrius Bliūdžius, 
sekretorius Vytautas Ogil
vis, finansų sekretorius — 
Stanley Matthews, maršal
ka — Antanas Vaitiekus, 
ūkvedys — Alfonsas Lukas 
ir parengimų vadovas — 
Algis Vaitiekaitis.

Revizijos komisija: Cėsys 
šadeika —■ pirmininkas, 
Juozas Kinčius ir Bronius 
Valiukėnas — nariai.

LIETUVIŲ NAMŲ 
DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS
Vasario 27 d. 1:30 vai. 

Lietuvių namuose įvyko

Kryžiažodis Nr. 9

Gulsčiai: 1 — Karališka
sis dėdės žudikas istorijoje; 
3 — Pilis, suvaidinusi reikš
mingą vaidmenį Vytauto 
gyvenime; 7 — Šen. prūsų 
šventovė; 8 — Mūsų rašy
tojas, kurio 370 m. mirties 
sukaktį šiemet švenčiame; 
10 — Pilies gyventojai; 12
— Šen. lietuvių gentis; 14
— Dalba; 16 — Carų Rusi
jos imperializmo vykdyto
ja; 17 — Dailidės įrankis; 
18 — Lietuvos kunigaikš
tytė.

Stačiai: 1 — Lietuvos 
upė; 2 — Istorinė Lietuvos 
vietovė; 4 — Lietuvaitės 
vardas; 5 — Laivo rūšis; 
6 — šiaurės Lietuvos mies
tas; 9 — Maironio apdai

LIETUVIAI
■ Antanas Grinius

Lietuvių namų draugijos 
metinis susirinkimas. Susi
rinkimą pravedė draugijos 
pirmininkas Edvardas Mil
kauskas, sekretoriavo Stan
ley Matthews. Dalyvavo 19 
draugijos narių. Valdybos 
padaryti pranešimai išdis
kutuoti ir priimti.

1983 metams valdyba pir
mininkui Edvardui Mil- 
kauskui pristačius patvir
tinta tokia: Edvardas Mil
kauskas — pirmininkas, 
Algis Vaitiekaitis — vice
pirmininkas, Stanley Mat- 
thews — administratorius, 
Alfonsas Lukas — ūkvedys 
ir Vytautas Gurka — kan
didatas. Revizorius — Pet
ras Bliūdžius.

VIENERI METAI BE 
JONO GAIŽUČIO

Vasario 28 d. suėjo viene- 
ri metai kai mirė visuome
nininkas, fotografas, daili
ninkas, žurnalistas, inžinie
rius Jonas Gaižutis. Mišias 
už jo sielą šv. Antano para
pijos bažnyčioj, Neo-Lithu
ania ir ALT S-gos Detroito 
skyriaus užprašytas, vasa
rio 27 d. atnašavo kun. Al
fonsas Babonas. Auka prie 
altoriaus nešė: Neo-Lithu- 
ania — Algis Vaitiekaitis 
ir ALT S-gos Detroito sky
rius — Vincas Tamošiūnas.

Jono Gaižučio mirties me
tinis paminėjimas įvyko ko, 
vo 13 d.

nuota Žemaitijos vieta; 10
— Šen. lietuvių dievas; 11
— Mėgiama mūsų vasarvie
tė; 13 — Viena Lietuvos 
istorinių sutarčių, turinti 
šios Rusios upės vardą 
(kilm. 1.); 15 — Vyro mo
tina; 16 — Kūno organas.

b. agn—

GALVOSŪKIO Nr. 8
SPRENDIMAS

□□□□naann nnnaa nannn □bū D3Ūrn nrirjaFi mli nEiPin □ □□□□ 
n Eacunnn u □□□□ a □n nooay na □ne □□□ nuū HUUPJH □□HDB
□□□gągnng

Šv. Antano parapijos moterų choras atliks dalį meninės programos Aušros šimtmečio minė
jime balandžio 10 d. šv. Antano parapijos salėje, Detroite. Vidury choro vadovas Stasys Sližys.

K. Sragausko nuotr.

LB DETROITO 
APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Kovo 20 d. tuojau po at

laikytų 10:30 vai. šv. mi
šių Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros centre įvyks 
LB Detroito Apylinkės me
tinis susirinkimas. Susirin
kime dalyvauti kviečiami 
visi Detroito lietuviai. Bus 
padaryti valdybos narių 
pranešimai, renkama valdy
ba ir atstovai į Michigano 
apygardos suvažiavimą. Be 
to aptarti ir visi kiti reika
lai.

MIRĖ INŽ. EUGENIJUS 
JANKUS

Vasario 26 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė visuome
nininkas ir keletos organi
zacijų narys inž. Eugenijus 
Jankus, eidamas 53 metus.

Velionis buvo pašarvotas 
Yolandos Zaparackienės va
dovaujamu o s e laidotuvių 
namuose. Vasario 27 d. va
kare Dievo Apvaizdos para
pijos klebonas kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius sukalbė
jo rožinį. Po to vyko orga
nizacijų atstovų atsisveiki
nimas, kurį pravedė Yolan- 
da Zaparackienė. Laike ro
žinio ir atsisveikinimo įneš
ta stovėjo Lietuvos trispal
vė vėliava ir organizacijų 
atstovai pasikeisdami po du 
stovėjo garbės sargyboje, 
žmonių j atsisveikinimą at
vyko tiek, kad net netilpo. 
Vasario 28 d. velionio kū- 
nasi buvo nulydėtas į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažny
čią, iš kur po gedulingų mi
šių, ilgos automobilių vilks
tinės amžinam poilsiui buvo 
nulydėtas į švento Kapo 
kapines. Eugenijus Jankus 
buvo gimęs 1930 m. gegu
žės 24 d. Studijas pradėjo 
Vak. Vokietijoje, kurias 
baigė atvykęs į Ameriką. 
Nuliūdime liko: žmona, vie
nas sūnus, trys dukterys, 
tėvai rašytojas Jurgis Jan
kus ir motina, broliai, se
serys ir kiti giminės.

METINIS 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Radi
jo klubo "Lietuvių Balsas” 
metinis susirinkimas įvyko 

vasario 27 d. šv. Antano pa
rapijos salėje. Susirinkimą 
pravedė klubo pirmininkas 
Kazys Gogelis, sekretoriavo 
Birutė Barauskienė. Susi
kaupimo minute buvo pa
gerbti mirę klubo nariai. 
Praeitų metų susirinkimo 
protokolą perskaitė Rožė 
Ražauskienė. Pra nešimai 
buvo išdiskutuoti ir priimti. 
Valdybai už gerą veiklą pa
reikšta padėka.

1983 metams valdyba Ka
ziui Gogeliui pristačius, su
sirinkimas patvirtino tokią: 
pirmininkas — Kazys Go
gelis, vicepirmininkai: dr. 
Algis Barauskas, Juozas 
Leščinskas, Juozas Račiu- 
kaitis ir Antanas Sukaus
kas.

Sekretorė — Birutė Ba
rauskienė. Direktoriai: Vin
cas Kankalis, Albinas Pus- 
dešris, Antanas Pesys. 
Tvarkdarys — Alfonsas 
Lukas. Valdybos nariai: 
Ona šadeikienė, Juozas Ma- 
čiulaitis, Danutė žebraitie- 
nė ir Sofija Dryžienė.

JHouitf J&aint ^ary’* (Holhgr
EMMlTSBURG MARYLAND 21727 301-447-6122 

lojuoĮ 
f »
\ J

At Mount Saint iviary's College, history and 
tradition not only live, būt refuseto stand štili. The 
oldest independent Catholic college in America, the 
Mount, founded in 1808, continues to look back 
upon a proud past while turning the present into 
what will some day be incorporated smoothly into 
the excellence of years gone by.

Mount Saint Mary’s College admits students of 
any race, color, national and ethnic origin to all the 
rights, privileges, programs, and activities generally 
accorded or made available to students at the school.

For information on Mount Saint Mary’s Col
lege, contact: Director of Admissions, Mount Saint 
Mary’s College, Emmitsburg, Md. 21727; Phone 
(301) 447-6122.

Finansų sekr.-ižd. Leo
nardas Šulcas.

Revizijos komisija: Ka
zys Ražauskas, Jonas Mor
kus ir Stasys Račiukaitis.

GEGUŽINĖ PO STOGU
Kovo 20 d. tuojau po 

10:30 vai. atlaikytų šv. mi
šių Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros centre įvyks 
Amerikos Lietuvių Radijo 
klubo gegužinė po stogu. 
Gegužinėje įvairiais val
giais bus galima pasivaišin
ti, o kas svarbiausia — tai 
laimėti gerų dovanų. Lai
mės šuliniui aukos-fantai 
priimami prie Dievo Ap
vaizdos, šv. Antano ir šv. 
Petro bažnyčių. Jas galima 
įteikti: Kaziui Gogeliui, An
tanui Bukauskui ir Albinui 
Andriušaičiui.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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SUNNY HILLS
PAGERBS HENRIKĄ 

KAČINSKĄ

Henrikui Kačinskui, gar
bingam mūsų tautos teatra
lui ir kultūros puoselėtojui 
šiais metais suėjo 80 m. 
amžiaus ir 60 m. kultūrinio 
bei teatralinio darbo sukak
tis. Lietuvių Bendruomenės 
Sunny Hills apyl. visuotina
me narių susirinkime buvo 
išrinktas, pagerbimui orga
nizuoti 5 asmenų komite
tas, Į kurį Įeina: M. Balčiū
nienė, E. Lukienė, J. čepu- 
kienė, V. Baltutis ir J. Zu- 
bavičius. Pagerbimas įvyks 
kovo 27 d., sekmadienį, pra
sidės pamaldomis, o po jų, 
Community salėje bus me
ninė pagerbimo dalis. Pro
gramą atlikti sutiko: Pru- 
dencija Bičkienė, Irena Veb. 
laitienė, Julius Veblaitis, 
Alfonsas Petrutis, Jurgis 
Blekaitis ir Vilma Brazin. 
Paulius Jurkus sutiko išde- 
koruoti tai dienai pritaikin
tomis spalvomis salę ir taip 
pat, dalyvaus programoje. 
Po programos pietūs.

Komitetas kviečia susido
mėjusius tautiečius atvykti 
ir padėti mums, kuo kilmin- 
giau ištą dieną atšvęsti. 
Prašytume, iš anksto tele
fonu painformuoti komite
to narius: E. Balčiūnienę 
(904) 773-3800, E. Lukie- 
nę — 773-3914 J. čepukie- 
nę — 773-3566, V. Baltutį
— 773-2725 ar J. Zubavičių
— 773-2097.

Ne tik komitetas, bet ir 
visi Sunny Hills gyventojai 
nuoširdžiai laukia jūsų.

(jz)

PAŠTO PAŽEIDIMAI 
SOVIETIJOJE

Vakaruose gyvenantieji 
pastebėjo, kad pastaruoju 
metu laiškai bei siuntiniai 
ilgiau keliauja iš Lietuvos 
ar į Lietuvą, arba iš viso 
nenueina. Ką bekalbėti apie 
laiškus kaliniams Sibiro gi
lumose. Iš ten laiškai daž
niausiai grįžta arba yra 
konfiskuojami.

Kongresmanas Benjamin 
Gilman iš New Yorko, ku-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje patalpose New Yorke vasario 27 d. buvo paminėta Lie
tuvos nepriklausomybės šventė dalyvaujant pildomajai tarybai. Nuotraukoje pildomoji taryba 
su gen. konsulu A. Simučiu. Sėdi iš kairės: A. Simutis. G. Meiliūnienė, SLA prez. P. Dargis. 
Stovi: E. Mikužiūtė,’ A. Chaplikas, Kr. Austin, dr. V. Dargis ir J. Mileriūtė. Ch. Binkins nuotr.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS 1$

LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskvą suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Ątsilankykit arba skambinkit mū
sų ištaigai gavimui, pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 41114

ris priklauso JAV Kongreso 
pašto komisijai ir yra asme
niškai susirūpinęs tuo rei
kalu, kreipėsi į Amerikos 
50 centrinių organizacijų, 
norėdamas surinkti konkre
čius duomenis iš tų, kurie 
susirašinėja su gyvenan
čiais Sovietų Sąjungoje.

Gilman rašo: ”Man pra
šant, pašto komisija, kuriai 
aš priklausau, šiuo klausi
mu pravedė tris atskirus 
apklausinėjimus — 1978 ge
gužės 8 ir liepos 25 ir 1979 
liepos 2. Per tuos apklausi
nėjimus žydų, religinių ir 
etninių grupių bei moks
linių ir profesinių organi
zacijų atstovai iškėlė kon
krečius pavyzdžius, kaip 
Sovietų Sąjunga sąmonin
gai kliudo bei sulaiko savo 
piliečių paštą.

Kai Sovietų Sąjunga, pra
tęsia pašto nepristatymo 
politiką, mes privalome pa
dėti tiems, kurie bando su
sirašinėti su gyvenančiais 
Sovietų Sąjungoje”.

Kongresmanui prašant, 
Lietuvių Informacijos Cent
ras paruošė dokumentaciją 
liudijančią pašto neprista- 
tymą Sovietų Sąjungoje 
JAV kongreso pašto komi
sijai. Ta dokumentacija bus 
naudojama a p k lausinėji- 
mams. Lietuvių Informaci 
jos Centras taip pat ir cent
rinei JAV pašto įstaigai pa
siuntė šiuo reikalu pareiš
kimą.

1983 vasario 17 Ameri
kos tarptautinio pašto sky
riaus pareigūnas Edtvard 
S. Walker pranešė Lietuvių 
Informacijos Centrui, kad 
jo įstaigai turi būti perduo
ti tie laiškai, kurie yra ad
resuoti kaliniams ir kurie 
grįžta pažymėti ''adresatas 
nežinomas”. Jis sutinka šią 
problemą iškelti sovietų 
pašto pareigūnams.

Nors atskiri žmonės ir 
grupės siunčia registruotus 
laiškus kaliniams, bet dau
gelis tų laiškų nepasiekia 
adresato. Pvz., prieš metus 
grįžo nemažai kvitukų, pa
sirašytų ne kalinio, o pašto 
ar lagerio administracijos.

šiais metais pastebima, kad 
nuo Andropovo valdymo 
pradžios daugumas laiškų 
grįžta pažymėti "adresatas 
nežinomas”.

Visi, kurie gyvena JAV 
ir kurie turi tinkamos do
kumentacijos, prašomi pri
sidėti prie šios akcijos. Kas 
turi sugrąžintų laiškų origi

nalus, siuntinius (nuotrau
kas ar fotokopijas), regis
truotus kvitukus ir kitą pa
našią vaizdinę medžiagą, 
prašomi ją siųsti Lietuvių 
Informacijos Centrui, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, 
New York 11207. Kas turi 
kokių klausimų, prašome 
skambinti (212) 647-2434.

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės dailus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

‘Ąnjber Holidays” 

1983 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVA 

iš BOSTONO ir NEW YORKO
Balandžio 20 $1075.00
Gegužės 4 - $1075.00
Gegužės 11 - $1229.00

(su Ryga)
Gegužės 25-$1285.00
Birželio 15-$1528.00

(su Ryga)
Birželio 22-$1338.00
Liepos 13 -$1528.00

(su Ryga)

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS 
IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

Grupes lydės vadovai.

Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės j:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway
P. O. Box 116, 

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

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

Liepos 20 - $1338.00
Rugpiūčio 3 -$1338.00 
Rugpiūčio 17 - $1528.00

(su Ryga)
- $1338.00 
-$1143.00 
-$1110.00
- $1229.00 

(su Ryga)

Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Spalio 5

7
19
26

MEMBER

Įstaigai vadovauja: 
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PR1CES ARE BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
1’0 CHANCES.
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BŪSTON
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
BOSTONO APYGARDOS 
NUMATOMI RENGINIAI

Balandžio 8 d. 6 v. v. Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
2-ro aukšto salėje, So. Bos
tone, įvyks arch. Edmundo 
Arbo meninių darbų paroda 
ir jis skaitys paskaitą 
"žmogus ir kultūrinės ap
raiškos architektūroje”. Pa
skaita bus pailiustruota 
skaidrėmis.

Balandžio 24 d. 2 v. p. p. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos auditorijoje 
įvyks "Aušros” 10 metų su
kakties minėjimas. Paskai
tą tema Aušra ir mes skai
tys Yale universiteto prof. 
poetas Tomas Venclova.

Meninėj daly poeziją ir 
skaitinius iš Aušros pirmų
jų numerių skaitys poetas 
Stasys Santvaras, Aldona 
Dabrilaitė-Lingertaitienė ir 
Gitą Markevičiūtė-Kupčins- 
kienė.

LB Bostono apygarda 
prašo visus dalyvauti šiame

minėjime ir jokių kitų ren
ginių tą dieną nerengti.

Rugpiūčio 14 d. įvyks L. 
B. Bostono apygardos "Lie
tuvių Diena” Maironio par
ke, Worcester y j e.

• Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos metinis kon- 
certas-balius įvyks gegužės 
22 d., sekmadienį, 3 vai. p. 
p. klubo auditorijoj su įdo
mia programa. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti.

LEDO RUTULIO
ŽAIDYNĖS BOSTONE
Balandžio 9 d. įvyks ledo 

rutulio žaidynės Bostone 
dalyvaujant Detroito Kovo, 
Toronto Sporto klubo ir 
Bostono Grandies koman
doms. Rungtynės įvyks 
Babson College, Babson Col- 
lege Park, Wellesley, Mass.

Rungynių pradžio 12:30 
v. p. p. ir baigsis 7 vai. po 
pietų. Rungtynės rengia
mos ryšium su Pasaulio Lie
tuvių Sporto žaidynėmis, 
kurios įvyks gegužės 9 d. 
1983 Toronte. Tą pačią die
ną po raugtinių įvyks sve
čių pagerbimo balius So.

Bostono Piliečių Draugijos 
salėje 3-čiame aukšte. Bos
tono ir apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti 
rungtynėse ir svečių pager
bime.

Dėl daugiau informacijų 
prašome skambinti Rai
mundui Bačiuliui 479-0590 
arba Šarūnui Norvaišai — 
436-8183.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Jurkus, Rochester .... 5.00 
M. R. Kuhlman, Taiwan 13.00 
H. Kulber, Brooklyn .... 3.00 
Pr. Sidzikauskas, San Jose 5 00 
P. Babickas. Worcestcr . .10.00 
V. Bačiulis, Willowick . . 3.00 
A. Burtavičius, Chicago .. 3.00 
V. Jakonis, St. Laurent 3.00 
V. Kutkus, Dearborn .... 8.00 
A. Dirgėla, Chicago .... 3.00
K. Laikūnas, Monec .... 4.00 
Dr. V. Bložė, Sfrongsville 33.00 
A. A. B. Lokiui mirus

suaukota Dirvai ........ 75.00
Hartfordo tautinių šokių

grupė "Berželis”........ 20.00
V. Januškis, Cleveland ..10.00 
Z. Case-Pavilionytė,

Sacramento ................  8.00
L. Dautartas,

Ormand Beach......... .  . 3.00
ALT S-gos Daytona ir

MATAS & TURNER 
REALTY

501 E. 185 ST., EUCL1D, OHIO 44119 
486-2530

RITA MATAS — G.R.I. — BROK.ER

DALIA KASULAITIS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

Simon ’s
Travel 

kviečia JA V ir Kanados 
lietuvius keliauti į 
LIETUVĄ kartu!!!

1O DIENŲ LIETUVOJE! 
siūlome jaunimui rugpjūčio 6 - rugpjūčio 20 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!
8. Rugsėjo 1
9. Rugsėjo 8

10. Spalio 6
11. Gruodžio 19

1. Gegužės 12 5. Liepos 7
2. Gegužės 19 6. Liepos 14
3. Gegužės 26 7. Liepos 21
4. Birželio 23
Skelbiamos išvykimo datos. Kelionės yra vienos ar dviejų savaičių 
maršrutu - Vilnius arba Vilnius ir kiti Europos miestai. Visos kelionės 

lydimos savininkų arba patyrusių palydovų

* ★ *

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
Kovo mėnesį bus nupirktos velykinės dovanos giminėms 

Lietuvoje (automobiliai ir kiti daiktai).

‘ Nuperkame kooperatinius butus giminėms Lietuvoje
* Sutvarkome dokumentus'iškvietimams
* Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant finansinę 

paramą artimiesiems giminėms — tėvams, vaikams, broliui, 
seseriai, vyrui ar žmonai

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnių žinių teiraukitės adresu:

2385 Dundas St. W. Toronto, Ont. Canada, M6P 1X2 
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR

Montrealls — (514) 669-8834 — L. Stankevičius

Įstaigos savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai 
(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

apyl. skyrius.................50.00
B. Dagys, Clearwater .... 8.00
K. Šidlauskas, Chicago .. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Re oi to r
savininkas

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

Turime namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač apie naują parapiją. Taip pat ir 
naujoj rietuvių kolonijoj, SUNNY HILLS, Flori
doje, 955 mylios nuo Člevelando.

Norintieji pirkti ar’ parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

JAKUBS AND SON
43-

William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.,

OUĮ /uperior /civing/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ, INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA
Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 

Už Įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Zavings

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: ĮSįĮ

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

• Dr. Danielius Degėsys> 
Vilties draugijos pirminin
kas, ir ponia praeitą šešta
dienį, kovo 12 d. į savo na
mus sukvietė Dirvos kon
certui ruošti talkos komi
teto narius ir juos pavaiši
no, atsidėkojant už talką, 
kuri įgalino suruošti su pa
sisekimu koncertą.

• J "Antro Kaimo” pa
statymą, kuris įvyks balan
džio 16 d., šeštadienį, 7:30 
v. v. Dievo Motinos para
pijos salėje, bilietus galima 
įsigyti parapijos svetainėje 
po pamaldų ar paskambinus 
St. Butrimui 481-2130 arba 
V. Brizgiui 261-4079.

Rengia LB Ohio Apygar
da.

• Clevelando Balfo sky
riaus metinis susirinkimas 
įvyks kovo 27 d. 12 vai. Die
vo Motinos parapijos apa
tinėje salėje, vietoj numa
tyto balandžio 17 d. sąry
šyje įvykstančio lietuvių 
teisių ginti komiteto numa
tomo pranešimo.

• Raimundas Butkus, il
gametis TransOhio Savings 
skyriaus Euclide vedėjas, o 
vėliau dirbęs centre, dabar 
paskirstas Transohio banko 
viceprezidento asistentu ir 
bus atsakomingas už Escrow 
Loan Procesing ir Under- 
writing departamentų dar
bą.

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
VAKARONĖ

Vasario 26 d. ALT S-gos 
Clevelando skyrius turėjo 
savo tradicinį žiemos pobū
vį Lietuvių namuose.

Skyriaus pirm. Antanas 
Jonaitis vakarą atidarė pa
sveikindamas gausų narių 
ir svečių būrelį ir pristaty
damas vakaro kalbėtoją 
Vytautą Smetoną, kurio 
gražiai ir entuziastiškai 
perduota kalba buvo dau
giau filosofinio negu įpras-

Nijolės Palubinskienė kūrinys "Michigano peizažas" (ofortas), kuris drauge su kitais bus 
išstatytas jos parodoje Lietuvių namuose Clevelande kovo 26-27 d. Parodą rengia Korp! Giedra.

N. PALUBINSKIENĖS 
KURINIŲ PARODA

š. m. kovo 26-27 d. d. 
grafikė — Nijolė Palubins
kienė išstatys virš 42 kūri
nius Clevelando lietuvių vi
suomenei. Paroda vyks Lie
tuvių Namų salėje. Oficia
lus parodos atidarymas šeš
tadienį, 7:30 vai. vakaro. 
Rengia Korp! Giedra.

žinomame Clevelando Me
no institute Nijolė Palu
binskienė baigė tapybą ir 
grafiką. Dabar daugiausiai 
reiškiasi įvairių technikų 
grafikoje.

Nijolė Palubinskienė yra 
labai kūrybinga ir darbšti 
menininkė. Su savo kūri
niais yra dalyvavusi virš 
100 grupinių parodų. Su
rengusi 10 asmeninių paro
dų Clevelande, Chicagoje, 
New Yorke ir kituose JAV 
miestuose. Jos iliustracijos 
per ilgus metus puošia "Eg
lutės” laikraštėlį ir ilgiau
sią eilę lietuviškų knygų, 
šiemet jos grafika pratur
tina dr. D. Tamulionytės 
parengtą lietuviškai nekal
bantiems vadovėlį — "Lie
tuviais turim būt”.

tinio istorinio ar politinio1 
turinio.

Vakaronė užbaigta jaukiu 
dalyvių pabendravimu prie 
kavutės. (am)

Menininkė nesiriboja tik 
savo kūryba. Ji yra L. B. 
Kultūros tarybos narė ir da
lyvauja įvairiose profesinė
se ir kultūrinėse organiza
cijose.

1982 metais Ohio lietuvių 
gydytojų draugija įvertino 
ir pagerbė ją, paskirdami 
OLG draugijos kultūrinę 
premiją.

Ateinančioje parodoje tu
rėsime vėl progą pasigėrėti 
Nijolės Palubinskienės ypa
tinga interpretacija mūsų 
nuostabaus pasaulio, (az)

GRANDINĖLĖS ŠVENTĖ
Grandinėlės 30-čio šventė 

tęsis dvi dienas, kovo 19-tą 
ir 20-tą.

šeštadienyje kovo 19, 7 
vąl. vakaro įvyks šventinis 
koncertas, kurio programą 
atliks trys grupės: pagrin- 
dinė-koncertinė, paruošia
moji — vaikų ir, specialiai 
susiorganizavusi buvusių 
šokėjų grupė. Dievo Moti
nos parapijos auditorijos 
scennoje pasirodys apie 90 
šokėjų ir muzikantų.

Po programos jaunimo 
tėvai rengia Grandinėlei 

AMBER STUDIOS, m,.
505 East 185 Street,

Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119

vaišes kavinės patalpose. 
Tose vaišėse kviečiami da
lyvauti visuomenės nariai, 
norintieji pasidžiaugti gru
pės 30-čio darbais. Į vaišes 
vietų skaičius ribotas.

Bilietų kaina į koncertą 
$8. $6 ,84, į vaišes $3. Juos 
galima užsisakyti pas Gran
dinėlės narius arba skambi
nant telefonu A. Sagienei 
442-8674.

Sekmadienyje, kovo 20-tą 
vyks tautinių šokių pamo
kos visiems norintiems šok
ti. Pamokas praves svečiai 
mokytojai Vytis Beliajus iš 
Colorado ir Audronė Našlė- 
naitė-Simon iš Toronto. Pa
mokų laikas — nuo 12 vai. 
dienos iki 8 vai. vakaro. 
Pertraukų metu bus rodo
mos skaidrės ir filmai iš 
Grandinėlės veiklos, 5 vai 
Eglė žygaitė skaitys pa
skaitą apie etninės kultūros 
reikšmę.

Mokytojų ir paskaitinin- 
kės atsikvietimui Grandinė
lė gavo paramą iš Ohio Art s 
Council ir Ohio Humanities 
Council Joint Program įstai
gos.

Grandinėlė

į CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• KOVO 19-20 D. Grandi
nėlės trisdešimtmečio šventė 
Dievos Motinos parapijos audi
torijoje.

• KOVO 20 D., 12 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje "Auš
ros” 100 m. sukakties minėji
mas rengiamas parapijos tary
bos.

• KOVO 26-27 D.D. dail. 
Nijolės Palubinskienės kūrinių 
paroda Lietuvių Namuose. 
Rengia Korp. Giedra.

• BALANDŽIO 9 D. Šv. 
Kazimiero Lituanistinės mo
kyklos Pavasario šventė Die
vo Motinos parapijos salėje.

• BALANDŽIO 10 D. 4 v. 
p. p. Dr. Danguolės Tamulio
nytės knygos pristatymas Lie
tuvių namuose. Rengia. Šv. Ka
zimiero lituanistinė mokykla.

• BALANDŽIO 10 D., 12 
vai. šv. Jurgio parapijos salė
je šv. Jurgio šventė ir mpti- 
niai padėkos pietūs (Velykų 
stalas). Rengia parapijos ta
ryba. '

• Balandžio 16 D. atvažiuo
ja "Antras Kaimas” iš Chica
gos. Ruošia LB Ohio Apygar
da Dievo Motinos parapijos 
salėje.

• BALANDŽIO 17 D. Prof. 
Augustino Voldemaro 100 me
tų sukakties minėjimas 4 v. 
p. p. Lietuvių Namuose.

• BALANDŽIO 23 D. Dra
minės literatūros vakaras. Ruo
šia Vaidilos teatras.

Lake Shore & East Park 
Dr. Ver.v quiet, clean apart- 
men 1 bedroom, air, ap- 
pliances, garage. $200.00. 
Call: 241-0080 or after six 
481-4258.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

ALT S-gos Clevelando skyriaus žiemos pobūvyje dalyviai 
klausosi V. Smetonos paskaitos. J. Garlos nuotr.

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

m



DIRVA
NAUJA LIETUVIŲ

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
VALDYBA

Anatolijus Kairys,naujasis 
Lietuvių Rašytojų draugijos 
pirmininkas.

Buvusi LR D-jos valdyba 
pravedė naujus rinkimus iš 
Chicagoje sudalytų rašyto
jų, ir išrinktieji nariai šio
mis dienomis pasiskirstė 
pareigomis sekančiai:

Anatolijos Kairys — val

A. A.

OLGAI KREMERIENEI
mirus, jos sūnums, Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos nariams, OSKARUI ir AL
BERTUI bei kitiems Velionės artimiesiams 

užuojautą reiškia

Ona Daškevičienė,
Vaclovas ir Vanda Mažeikos, 
Mečys ir Valerija šimkai,
Mečys ir Eleonora Valiukėnai

Brangiai Motinai

A. A.

OLGAI KREMERIENEI

mirus, jos sūnus OSKARĄ ir ALBERTĄ su

šeima, jų liūdesyje nuoširdžiai užjaučiame

Valerija ir Mečys 
šimkai

A. A.
buvusiam Korporacijos "Samogitia” koi-po- 
rantui

JURGIUI JAKUBAUSKUI 
mirus, jo žmonai VIKTORIJAI, sūnui DŽIU
GUI ir jo žmonai, giminėms bei draugams 
reiškiame gilią užuojautą

Koi-p. "Filiae Samogitia" narės;
Danutė Alseikienė 
Nelė Apeikienė 
Marytė Kizienė 
Jane šepetienė

dybos pirmininkas, Česlo
vas Grincevičius — vicepir
mininkas, Adolfas Marke
lis — sekretorius, Apolina
ras Bagdonas — iždininkas, 
Povilas Gaučys ir Rimas 
Vėžys — valdybos nariai 
specialiems uždaviniams.

Naujoji LR D-jos valdyba 
pradėjo eiti savo pareigas 
uo š. m. kovo mėn. 1 die
nos. Trijų metų kadencija 
baigsis 1986 m. kovo 1 d.

• Dr. Vaclovui čekui mi
rus, M. šalinskienė ir F. ir 
A. Ignaičiai, žinodami ve- 
lionies rūpinimąsi Dirvos 
leidimu, jo atminimui pa
aukojo Dirvai po 25 dol. 
Ačiū.

PRISIDĖKIME PRIE 
LIETUVOS 

PASIUNTINYBĖS 
REMONTO

Lietuvos Pasiuntinybės 
rūmų remontui tinkamai 
užbaigti dar trūksta lėšų. 
Iki pavasario yra būtina pa

statą struktūriniai sustip
rinti ir jo išlaukinę pusę nu
valyti.

Lietuvos Pasiuntinybė 
yra akivaizdinis Nepriklau
somos Lietuvos simbolis. 
Jūsų nuoširdi auka Pasiun
tinybės rūmų remontui bus 
Jūsų solidarumo pareiški
mas išlaikyti šiuos rūmus 
iki Lietuvos išlaisvinimo.

Aukas siųsti sekančiu ad
resu :

Legation of Lithuania 
2622 16th Street, N..W. 
Washington, D. C. 20009

KULTŪROS PREMIJOS
JAV LB Kultūros taryba 

1982 metų Kultūros Dar
buotojo premiją paskyrė 
Grandinėlei ir jų vadovam 
Aleksandrai ir Liudui Sa
giams.

1982 metų Teatro Premi
ja paskirta Henrikui Ka
činskui.

Premijų mecenatas Lie
tuvių Fondas.

Premijos bus Įteiktos per 
Premijų šventę gegužės 14. 
New Yorke.

KANDIDATAI Į LB 
MOKSLO PREMIJĄ
Lietuvių Bendruomenės 

Literatūros premija (3000 
dol.) šiais metais bus ski
riama už mokslo veikalus, 
išleistus 1981 ar 1982 m. ar
ba už bet kada parašytus 
rankraščius. Vertinimo ko
misija sudaryta Detroite 
tokios sudėties: Dr. Kęstu
tis Keblys — pirm. (16349 
Addison, Southfield, Mich. 
48075), dr. R. Kriaučiūnas, 
prof. J. Piktinas, prof. L. 
Sabaliūnas, prof. J. Šmulkš
tys.

Premijos siekia 15 veika
lų, dauguma rankraštiniai. 
Būtent:

1. Marijus Blynas, "Lie
tuvos senovės paminklai”.

2. Albertas Gerutis, ”Dr. 
Dovas Zaunius”.

3. Rimas P. Kabaila, 
”Traditional Lithuanian Ar- 
chitecture”. Rankraštis.

4. Vacys Kavaliūnas, 
"Gimtosios žemės giesmė”.

, Rankraštis.

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

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

5. Genovaitė Kazokienė, 
”The Life and Work of Kon
stantinas Mikalojus Čiurlio
nis”. Rankraštis,

6. Raimundas M. Lapas1, 
”Ten, ekrane sužibus”. Ran
kraštis.

7. Vincentas Liulevičius, 
"Išeivijos vaidmuo nepri
klausomos Lietuvos atkū
rimo darbe.”

8. Stasys Maziliauskas, 
"Pioneer Prince in USA”. 
Rankraštis,

9. Audrius R. Mironas, 
"Aušros reikšmė istorijos 
perspektyvoje”. Rankraštis.

10. Jūratė Rosales, "Bal
tų kalbų bruožai Iberų pu
siasalyje”. Rankraštis.

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI

mirus, jo žmoną EMILIJĄ ir šeimą nuošir

džiai užjaučiame ir liūdime

Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI

mirus, jo žmonai EMILIJAI ČEKIENEI, buv. 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmi

ninkei, dukterims ir artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia

ALT S-gos II-jo skyriaus 
valdyba ir nariai

A. A.

DR. VACLOVUI ČEKUI
staiga mirus, žmonai EMILIJAI, dukroms 

ALDONAI ir DANGUOLEI su šeimomis bei 

kitiems artimiesiems giliausią užuojautą 

reiškiame ir kartu liūdime

Liucija ir Antanas
Mažeikos

11. William R. Schmal- 
steig, ”The Lithuanian Lan- 
guage — Past and Present”.

12. Alfonsas šešplaukis- 
Tyruolis, "Lietuvos pėdsa
kai pasaulinės literatūros 
baruose”. Rankraštis.

13. Rimvydas Šilbajoris, 
"žodžiai ir prasmė”.

14. Tomas Venclova, 
"Lietuva pasaulyje”.

15. Stasys Yla "M. K. 
Čiurlionis — kūrėjas ir 
žmogus”. Rankraštis.

Vertinimo komisija tikrai 
gausų veikalų derlių stro
piai skaito. Sprendimas bus 
paskelbtas balandžio mėne
sį. Laureatas pagerbtas 
Premijų šventėje.
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