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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PADĖTIS V. RYTUOSE
Husseinui atmetus Reagano planą

Vytautas Meškauskas

Darbingas Lietuvių Fondo narių 
metinis suvažiavimas

ANTANAS JUODVALKIS

Nepaisant sustiprinto spau
dimo iš Washingtono - prezi
dentas Reaganas telefonavęs 
kelis kartus asmeniškai - Jor
dano karalius Husseinas atsi
sakė pradėti derybas su Izrae
liu. Pagal Reagano planą, Hu
sseinas su palestiniečių - ne
priklausančiais PLO - atsto
vais turėtų tartis su Izraeliu 
dėl sudarymo autonominės sri
ties Vakarų Jordano pakrašty
je ir Gazos juostoje, kuri turė
tų federacijos ryšiais susijung
ti su Jordanu.

Tą planą jau seniau buvo 
atmetęs Izraelio ministeris pir
mininkas Beginąs, būdamas 
įsitikinęs, kad biblinės Sama
ros ir Judėjos teritorijos, kurios 
sudaro dabartini Jordano va
karinį pakraštį, yra teisėtos Iz
raelio dalys, kuriose žydai turi 
neatimamą teisę vėl įsikurti, 
kada tik nori.

Anot Brzezinskio, besiderė
damas Camp David su prez. 
Carteriu ir Egipto prez. Sada- 
tu Beginąs pareiškęs, kad jis 
netektų dešinės akies ir rankos 
jei kada nors atšauktų žydų 
naujakurius iš Izraelio per ka
rus okupuotų sričių. Už 10 
dienų jis visdėlto sutiko atšauk
ti žydus iš Sinajaus. Dėl to, 
kad taika su Egiptu jam atro
dė pakankama už tai kaina.

Už tat buvo galvojama, kad 
jis atšauks bent dalį savo nau
jakurių iš Judėjos ir Samarijos 
už tinkamą kontra-pasiūlymą. 
Ta kaina būtų taika su Jorda
nu ir palestiniečiais, kuriems 
jis Camp David pažadėjo duo
ti autonomiją, kuri tada ne
buvo tiksliai apibrėžta. Car- 
teris ir Sadatas galvojo, kad 
tai turėtų būti teritorinė auto
nomija, bet Beginąs turėjo gal 
voje tik personaline autonomi
ją, kuri praktiškai - ne žydams 
- reiškė antros klasės piliečių 
statusą. Kaž kas panašaus, 
kaip yra Pietų Afrikoje. Su ne 
priklausoma palestiniečių vals
tybe nei Beginąs, nei koks ki
tas Izraelio politikas, nenorėtų 
sutikti saugumo sumetimais.

Iš tikro maža, negalinti pa
ti išsilaikyti, respublika vaka
riniame Jordano pakraštyje 
negalėtų būti pastovi. Ji turė
tų ieškoti paramos užsieniuose 
ir eventualiai tapti super-vals 
tybių politiniu žaislu. Mintis 
atiduoti kai kurias to pakraš
čio teritorijas - kokia nors uni
jos forma - Jordanui, kai ku
riems Izraelio politikams atro
dė daugiau priimtina. Ame
rikos did. laikraščiuose pasiro
dė daug skelbimų, teigiančių 
kad Jordanas faktinai yra pa
lestiniečių valstybė, kurios di
desnę gyaventojų dalį jie jau 
dabar sudaro, todėl Jordane 
turėtų surasti sau namus ir li
kusieji.

Asmeniškai Husseinui Rea
gano planas gal ir patiktų. 

Tačiau, kad pradėti dėl jo de
rybas, karalius norėtų turėti 
įgaliojimus ne tik iš palestinie
čių, bet ir iš kitų arabų vals
tybių. Tokio įgaliojimo jis ne
gavo. PLO, nors po Izraelio 
žygio į Libaną ir neteko bazės 
kariniams veiksmams, vis dar 
yra beveik 100 valstybių pri
pažinta palestiniečių atstove, 
kurios pareigūnai iš nafta tur
tingų valstybių gauna tiek pa
šalpos, kad gali važinėti Mer
cedes automobiliais. Atrodo, 
kad PLO turi bent sentimen
talinio pritarimo iš visų pales
tiniečių. Jie neskuba su Izrae
lio pripažinimu, nebūdami 
tikri, ką už tai gaus.

Taip susiklosčius, preziden
tas Reaganas siūlė Husseinui 
paspausti Izraelį sustabdyti 
naujokynų steigimą. Toks pa
žadas tačiau nepadėjo, nes 
faktinai Izraelis varo savo po
litiką ir nėra kokia sutartimi 
įsipareigojęs paklusti JAV no
rui. Tiesa, jis priklauso nuo 
karinės ir ūkinės JAV paramos 
tačiau sunku įsivaizduoti JAV 
kongresą, kuris pritartų to
kiam administracijos nutari
mui ...

Dėl viso, iš Izraelio taško ste 
bint, Beginąs varė visai sėk
mingą politiką. Judėja ir Sa- 
marija liks ir toliau Izraelio 
kontrolėje, ar net bus forma
liai į jį įjungtos. Faktas, kad 
tuo atveju arabų skaičius Izra
elio gyventojų tarpe labai pa
kils, eilinį izraelito negąsdina. 
Apie jo galvojimą štai ką rašė 
Davar laikraštyje pereitą ru
denį .Izraelio rašytojas Amos 
Oz:

Jei jie (valdžia) grąžins 
(užimtas) teritorijas, arabai 
neateis dirbti ir mes virsime 
darbininkais be profesijos, to
kiais, kokiais tapome atvykę į 
šį kraštą ...’

‘Pažiūrėk į mano dukrą. Ji 
šiandien dirba banke ir kiek
vieną vakarą arabas ateina iš
valyti jos įstaigą ... Kol Begi
nąs yra valdžioje, mano dukra 
yra saugi savo vietoje ...’

Žinia, tai nėra visuotina iz
raelitų pažiūra. Ji daugiau 
būdinga ne iš Vakarų atvyku- 
siems žydams - Aškenazim, 
bet iš Rytų - Sephardim. Bet 
pastarieji dabar jau sudaro Iz
raelio žydų gyventojų daugu
mą ir iki šiol jautėsi vakarie
čių žydų skriaudžiami. Pvz. 
universitetuose jų rasi tik 17 % 
nors 20-40 metų gyventojų kla 
sėje jie sudaro 55 %. Pats Be
ginąs, kaip Lenkijos žydas, 
skaitosi aškenazim, tačiau išsi
laikymui valdžioje jam reika
lingas sephardim pritarimas.

Prezidentas Reaganas už 
nepasisekimą apkaltino PLO 
ekstremistus - bet, jei jų klau
soma ir bijoma, jų byla dar 
nėra visai pralošta. JeiReaga-

Lietuvių Fondo narių 20- 
tas apyskaitinis metinis su
važiavimas įvyko balandžio 
9 d. Jaunimo Centre, Chi
cagoje. Dalyvavo 119 narių 
su 4870 balsų.

Suvažiavimą pradėjo ta-

Lietuvių Fondo 20-tą narių 
rybos pirm. Stasys Baras.

rybos pirm. Stasys Baras, 
pasveikino suvažiavimo da
lyvius ir į prezidiumą pir
mininkauti pakvietė šiuos 
tarybos narius: Mildą Len
kauskienę, Vytautą Kaman
tų, dr. Ferdinandą Kauną ir 
dr. Mindaugą Vygantą. Se
kretoriavo Daina Kojelytė 
ir Mykolas Drunga.

Įspūdingą mirusiųjų pa
gerbimą pravedė tarybos 
narė Marija Remienė. Su
sirinkimo dalyviams susto
jus, prie meniškai dekoruo
to mirusių albumo, iškviesi- 
ta kultūrininkė ir pedagogė 
Alicija Rūgytė uždegė žva
kę, M. Remienei kalbant 
prasmingus maldos žodžius.

Praėjusiais metais mirė 
107 nariai, tarp jų ir 8 tes
tamentais palikę dalį ar vi
są turtą, būtent: Napoleo
nas ir Janina Zabulioniai iš

nui nepasisekė padiktuoti ‘Pax 
americana’, Vid. Rytuose at
siras naujas - ar tiksliau, vėl 
prisikels - kitas varžovas. Įro
dyti žydams, kad ir jis juos už
jaučia, Andropovas įsakė Len
kijai iškilmingai paminėti Var
šuvos geto sukilimą. Atseit, aš 
galėčiau būti geresnis tarpi
ninkas.

Kanados, 92,400 dol., Juozas 
Kaliasas 11,800 dol., agr. 
Vilius žirgulis (Žirgulevi- 
čius) 1,800 dol., Jonas Bar- 
tašius 5,600 dol. (su anks- 
tyvesniu įnašu 12,000 dol.), • 
Juozas Janušaitis 1,200 dol.,

metini suvažiavimą atidaro ta- 
J. Tamulaičio nuotr.

Antanas Diržys 1,000 dol., 
Stasys Pakatinskas 1,000 
dolį ir Juozas Černius 400 
dol. Iš viso 1982 m. palikimų 
gauta 115,000 dol., o nuo 
Fondo pradžios 640,000 dol., 
kas sudaro 27 G viso pa
grindinio kapitalo.

Pirmininkavimą pradėjo 
Milda Lenkauskienė.

žodžiu suvažiavimą svei
kino: PLB valdybos pirm. 
Vyt. Kamantas, JAV LB 
Krašto valdybos pirm. dr. 
Antanas Butkus (pavėluo
tai atvykęs), Lietuvių rašy
tojų draugijos pirm. Ana
tolijus Kairys, Lietuvių 
ateitininkų federacijos ir 
LR katalikų susivienijimo 
vardu — pirmininkas Juo
zas Laučka ir Pasaulio lie
tuvių gydytojų sąjungos 
pirm. dr. Jonas Valaitis.

Po sveikinimi] Mykolas 
Drunga perskaitė praėjusių 
metų (1982) suvažiavimo 
išsamiai parašytą protoko
lą, kuris buvo vienbalsiai 
priimtas.

Sudarytos komisijos, į 
kurias taryba pasiūlė šiuos 
asmenis:

1. Registracijos ir man
datų : K. Barzdukąs (pir
mininkas), K. Girvilas, A. 

Kareiva, Br. šliažas ir Alė 
Steponavičienė, (ši komisi
ja nuo pat ankstyvo ryto, 
atsivežusi kartotetas, vyk
dė registraciją).

2. Balsų skaičiavimo — 
dr. A. B. Gleveckas ir Jo
nas Vaznelis (pirm.), vėliau 
pasikvietę į talką dali re
gistracijos narių, suskaičia
vo balsus.

3. Nominacijų — Marija 
Remienė (pirm.), dr. Jonas 
Valaitis, dr. Jonas Račkaus
kas.

4. Rezoliucijų — dr. K. 
Ambrozaitis, A. Juodvalkis, 
V. Kutkus (pirm.) ir M. 
Remienė.

5. Spaudos — A. Bagdo
nas, B. Brazdžionis, A. 
Juodvalkis, St. Juškėnas, P. 
Kleinotas, P. Petrutis, kun. 
J. Prunskis, J. Šlajus ir J. 
Vilutis.

Darbotvarkėje numatytų 
13 pranešimų eilę, pradėjo 
tarybos pirm. Stasys Baras. 
Jis dėkojo aukotojams ir 
testamentų sudarytojams, 
kurių įnašai ir palikimai 
prisideda prie lietuvybės iš
laikymo. Praėjusiais metais 
pagrindinis kapitalas paau
go 228,500 dol. ir pasiekė 
2,377,900 dol., kuriuos su
dėjo 5210 narių. Paaugo 187 
nariais ir 7 kandidatais. Ta
ryba nesitenkina atsiektais 
rezultatais, bet dar ryžtin
giau ir energingiau tęsia 
patikėtų uždavinių vykdy
mą.

Sudarytos 5 naujos ko
misijos į kurias įsijungė vi
si tarybos nariai, kad savo 
patirtį ir sugebėjimus ge
riau pritaikytų sėkminges- 
niam Lietuvių Fondo augi
mui. Dėkojo tarybos na
riams, kurių trečdalis (6) 
baigė trejų metų terminą, 
valdybai — ypatingai jos 
buv. pirm. dr. Gediminui 
Balukui, kuris per 21-rius 
L. Fondo veiklos metus ati
davė daug poilsio valandų ir 
lemiamai prisidėjo prie šios 
finansinės institucijos iš
augimo. Nepamiršo padėko
ti spaudai, redaktoriams 
bei bendradarbiams, radijo 
valandėlių vedėjams.

Toliau pranešimą tęsė 
valdybos buv. pirm. dr. Ge
diminas Balukas. Pažymė
jo, kad praėjusiais metais 
buvo sėkmingai kaupiamas 
pagrindinis kapitalas, o in
vestavimai davė didžiausias 
pajamas — 240,300 dol.

(Nukelta į 4 psl.)
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JAV problemos: atominiai ginklai ir Centrinė Amerika. 
- Kiek turėtų užtekti pirmųjų, ar galima padėti 

antikomunistams? - Užteršta jūra taikos skatintoja.
Kilus ginčui, ar JAV reikia 

naujų atominių raketų ir kur 
jas laikyti, prezidentas Reaga- 
nas buvo paskyręs specialią ko. 
misiją, kuri balandžio 11 d. 
paskelbė savo išvadas.

Komisija rekomendavo pa
sistatydinti 100 naujų MX ra
ketų, tačiau nelaikyti jų vie
noje vietoje (kaip buvo anks
čiau nutarusi administracija, 
bet negavo tam kongreso pri
tarimo), o pakeisti jomis dalį 
senesnių Minuteman III rake
tų, toms seniau pastatytose 
slėptuvėse. Be to, komisija re
komendavo eiti prie mažesnės 
su vienu užtaisu raketos su- 
konstruktavimo, kuri dėl savo 
lengvo svorio galėtų būti kilno
jama iš vienos vietos į kitą ir 
tuo būdu i sovietams būtų sun
ku į ją pirmu smūgiu patai
kyti.

Mes jau daug rašėme apie tą 
problemą. Apie ją daug kal
bama ir kituose informacijos 
šaltiniuose. Už tat čia pakar
tosime tik jos pagrindinius 
bruožus. Visų pirma - JAV 
nesirengia atominiais ginklais 
pulti Sovietų Sąjungą ar kurią 
kitą valstybę. Antra - sovietai 
taip smarkiai ginkluojasi, kad 
turi daugiau raketų su keliais 
atominiais užtaisais, negu to 
reikalautų vien tik noras at
baidyti amerikiečius nuo min
ties pirmiems panaudoti savo 
ginklus sovietų ginklų sunaiki
nimui. Jei taip, ką turi daryti 
amerikiečiai, kad nuo pana
šios minties sulaikytų sovietus?

Tokios mįslės svarstymo kri
tikai aiškina, kad - jei sovie
tams ir pasisektų išvesti iš ri
kiuotės pirmu smūgiu ameri
kiečių atomines raketas, laiko
mas slėptuvėse - paskutinieji 
vis dar galės atsikeršyti povan
deniniais laivais ir bombone
šiais. Tačiau povandeninių 
laivų raketos yra nelabai tiks
lios, o bombonešius ar jų pa
leistas skrendančias bombas 

P AMBER TRAVEL
SERVICE

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė
Savininkė

GREITAS IR ASMENIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Tvarkome keliones (pavieniem asmenim ir 
grupėm) po Ameriką j ir i 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. 312-148-7420 312-785-9393

galima lengviau numušti, ne
gu per erdvę skrendančias ra
ketas. Nepaisant tų ne slėptu
vėse laikomų ginklų silpnų 
pusių, komisija mano, kad ir 
juos reiktų įtraukti į derybas 
su sovietais, kurie kaip tik to 
jau seniai reikalauja aiškinda
miesi, kad jie turi turėti dau
giau raketų slėptuvėse, nes tu
ri mažiau bombonešių ir po
vandeninių laivų. Komisija 
mano, kad reiktų pabandyti 
susitarti su sovietais skaičiuoti 
atominius užtaisus, bet ne jų 
nugabenimo priemones, kaip 
raketas, bombonešius ar po
vandeninius laivus. Tačiau 
visų pirma reikią pradėti sta
tyti ir įtraukti apsiginklavi- 
man tobulesnes ir tikslesnes 
MX raketas - įrodymui JAV 
pasiryžimo nenusileisti.

• ••

Administracija turi aiškin
tis kongresui ir dėl savo laiky
senos centrinėje Amerikoje.

Spaudoje ir televizijoje pa
sirodė pranešimų, kad JAV pa 
deda Nicaraąua sukilėliams 
prieš komunistinį sandonistų 
rėžimą. Sukilėliai apginkluo
jami ir apmokami kaimyni
niam Hondūras. Tam iki šiol 
išleista apie 20 milijonų dole
rių - palyginti nedidelė suma. 
Blogiau, kad kongresas perei
tais metais, skirdamas lėšas 
centrinei Amerikai, adminis
tracijai įsakmiai uždraudė pa
naudoti tuos pinigus *... nu
vertimui Nicaragua vyriausy
bės, ar iššaukimui karinių 
veiksmų tarp Nicaragua ir 
Hondūro’.

Tam vienbalsiai pritarė at
stovų rūmai. Su tuo sutiko ir 
Senatas. Administracija gali 
aiškintis, kad ji remia antiko
munistines grupes - siekdama 
ne nuversti, bet tik sudemo- 
kratinti Nicaragua rėžimą - 
kas ne tik nėra uždrausta, bet 
ir pageidautina. Juk kai šio
mis dienomis vietnamiečiai, 

spausdami gynėjus, apšaudė 
Thailando teritoriją, JAV sku
biai pasiuntė naujus 155 mm 
pabūklus Thailando armijai ir 
kongrese niekas dėl to neprieš
tarauja. EI Salvadoro sukilė
liai gauna paramos iš Nicara- 
guos, tai kodėl JAV negali 
remti sukilėlių prieš sandinis- 
tus, kurie kovoja prieš JAV re
miamą Salvadoro valdžią?

Kai prieš keturis metus So- 
mozos rėžimas artinosi prie 
galo, Carterio administracija 
bandė suorganizuoti kokį nuo
saikų demokratinį frontą, bet 
tai nepasisekė. Dabar daug 
‘nuosaikiųjų’ jau yra nepaten
kinti sandinistų rėžimu, ta
čiau ginklo nesigriebė. Da
bartinį sukilimą pradėjo buvę 
Somozos kariai. Ar dėl to JAV 
neturėtų jų remti? Juo labiau 
kad sukilėlių kontroliuojamose 
vietose jie, atrodo, yra labai 
populiarūs ir žmonių visokiais 
būdais remiami. Jie dabar 
kontroliuoja apie 100 kv. my
lių Hondūras pasienyje.

Kol kas tie 2,000 sukilėlių 
dar nesudaro pavojaus sandi
nistų vyriausybei, bet kelia jai 
nemažo rūpesčio. Ji, aišku, 
kaltina ČIA ir Reagano admi
nistraciją. Sukilėlių nerėmi- 
mas nepaprastai sumažintų 
JAV prestižą visoje centro 
Amerikoje ir privestų prie Sal
vadoro valdžos kritimo. Dide
liame pavojuje atsirastų ne tik 
Hondūras, bet ir demokratiš
ka Costa Rica, kuri iki šiol vi
sai neturėjo savo karinių pa
jėgu-

•••

Balandžio 12 d. Atstovų Rū 
mų vakarinės hemisferos rei
kalų pakomisė atmetė prezi
dento prašymą paskirti Salva- 
dorui papildomus 50 mil. do
lerių karinei pagalbai. Pako
misė taip pat nubalsavo už
drausti ‘tiesiogiai ar netiesio
giai’ paremti Nicaragua suki
lėlius, nebent to prezidentas

■ Iš kitos pusės
Vartant okupuotos Lietuvos spaudą į akis krinta 

gausus svetimų žodžių vartojimas, dažnai visai be rei
kalo. štai LTSR Kultūros Ministerijos ir Rašytojų Są
jungos organe LITERATŪRA IR MENAS š. m. kovo 12 
d. Nr. ’nusipelnusio’ kamerinio orkestro meno vadovas 
prof. Saulius Sondeckis pasakoja organo bendradarbei 
Jolitai Daugvilienei:

"Šį kartą nauju RAKURSU kritika pažvelgė 
į A. Vivaldžio muzikos atlikimą. Jos INTERPRE
TACIJA buvo sutikta kaip SIURPRIZAS, kurio 
paslaptis — didelė EKSPRESIJA.”

Jei kuris tokio apibūdinimo skaitytojas žvilgterėjo 
į iš rusų kalbos išverstą Tarptautinių žodžių žodyną, jis 
rastų:

"rakursas (pran. raccourcir — Trumpinti’) — 1) 
nuo žiūrovų nutolusių plokštumoje atvaiziduoto 
daikto dalių perspektyvinis sumažinimas; — 2) 
neįprasta akiai daikto atvaizdavimo perspektyva, 
kurią sukelia fotomedžiagos šviesai jautraus 
sluoksnio plokštumos nelygiagretumas tai plokš
tumai, kurioje yra daiktas.’’

Nuo profesionalinių bendradarbių neatsilieka ir laiš
kų rašytojai. Antanas Ališauskas tame pačiame Nr.:

"Pjesės autorius, baltarusių dramaturgas A. 
Dudarovas, ABSTROHUODAMAS konkrečias žmo
gaus nuosmukio priežastis (nors jos taip pat 
nuspėjamos) apibendrina situaciją, iškeldamas 
žmogaus degradavimo problemą.”

Pjesėje liečiama bepriežastinio girtavimo tema, ku
rios, atrodo iš aukščiau duoto sakinio, blaiviai spręsti 
negalima.

Nemažą įspūdį paliko iš GRAFIKOS žurnalo per
spausdinto straipsnio antrašte:

"TARP DIZAINO IR STAILINGO".
Lyg neturėtumėm jau seniai įprasto 'Apipavidalini

mo’ ir 'Stilizavimo’. Net pats autorius rašo:
"Stailingo terminas išsirutuliojo iš žodžio 'sti

lius’, bet jis reiškia greičiau stilizaciją.”
žinia, gyvenimas keičiasi ir reikalauja naujadarų 

kalboje. Jų akivaizdinę stoką pavergtam krašte gali aiš
kinti dvejopai: — baime susilaukti kaltinimo NACIONA
LIZMU, ar greičiau — toks svetimžodžiavimas yra bė
gimas nuo įkyrėjusios, ideologiniai sukaustytos kasdie
nybės. Tarptautiniai kalbant, tai būtų — ESKAPIZMAS 
(escapism). (vm)

specialiai prasytų ir jo prašy
mas būtų abejų kongreso rū
mų patenkintas. Resp. atsto
vas iš Illinois Henry J. Hyde 
pareiškė, kad per vieną dieną 
kongresas sugebėjo duoti smū
gį Salvadoro vyriausybei ir pa 
gelbėti marksistų rėžimui Ni
caragua.

Tą pačią dieną senato žval
gybos reikalų komisijos pirm. 
Goldwateris pareiškė, kad ad
ministracija nepažeidė - nei 
raidės, nei dvasios - kongreso 
draudimo nuversti marksisti
nę sadinistų sadinistų vyriau
sybę.

•••

Jei kas gali pabaigti Irano- 
Irako karą, tai tik milžiniško 
masto naftos sluoksnis virš Per
sijos įlankos vandens. Nafta 
pradėjp sunktis vasario 8 d. iš 
vieno sugedusio pumpavimo 
bokšte Irane, o vėliau - iš kitų 
ten Irako lėktuvų subombar
duotų bokštų. Skaičiuojama, 
kad kasdien į įlanką išbėga 
tarp 2-jų ir 10,000 statinių, 
iki šiol viso labo - tarp 100 ir 
250 tūkstančių statinių. Toji 

nafta plūduriuoja paviršiuje.
Iranas ir Irakas skaičiavo, 

kad įprastas šiuo laiku vėjas tą 
naftą nupūs į pietvakarius. 
Iranas neturėjo nieko prieš, 
nes tai būtų Dievo bausmė 
arabų valstybėms, palaikiu
sioms Iraką. Allahas tačiau 
vėjo kryptį pakeitė ir naftos 
sluoksnis pradėjo stumtis Ira
no pakraščių link. Tokiu bū
du atsirado kiek vilties paliau
boms.

WANTED EXPERIENCED
SAUSAGEMAKER

Or one with knowledge to be trained 
for assi.iting owner in making 
sausages. Steady work for qualified 
man. Exc<:llent opportunity.

Sunday & Monday closed.
HANS SAUSAGE HOUSE

114 CENTER ST. 
STOCKBRIDGE, MICH. 49285 

517-851-7785
(15-21)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to ’.vork & iive in a small congenial 
ęommunity ’k 122 bed accute care 
nursing facility. NEEDED: 2 RN’s 
with 1CU/ER experience, 1 RN with 
skilled nursing experience & 1 RN
with med/surg. experience. Apoly to: 

SOUTHEAST ARIZONA MEDICAL 
CENTER,

Rural Route 1, Box 30, 
Douglas. Arizona 85607 

602-364-7931. EOE. (13-22)

NEEDED AT ONCE
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST 
Participats in the expansion of our 
home health agency. We need full 
time and part time PHYSICAL. 
THERAP1STS to take caie of patients 
in their honn's.
Competitive salary, benefits, travel 
reimbursement & excellent vvorking 
conditions.

Call 512-647-3041
OR

Apply: Welden Square 
HOME HEALTH 

AGENCY 
5034 NEW FOREST DR1VE 

SAN ANTONIO, TEXAS 
(16-22)
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Tautos Fondas veikia nuo 
Lietuvos okupacijos 1943 
m. New Yorke 1979 m. T. 
F. narių suvažiavime buvo 
priimti nauji veiklos Įsta
tai, kuriuose pasakyta, kad 
prie Fondo steigiamas jam 
pavaldus ir jo administruo
jamas „Lietuvos Laisvės 
Iždas”. Tai būtų išeivijos 
lietuvių sudėtas kraitis at
statytai n e p r įklausomai

J. JUREVIČIUS

Prenumerata metams $17.00, pusei metų $9.00 • Atskiro nu
merio kaina 35 centai • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone • Nespaus
dinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skelbimų 
turini ir kalbą redakcija neatsako.

Lietuvos valstybei.
Kalbėdami apie telkiamą 

kraitį Lietuvai, reikia 
trumpai prisiminti ir anks
tyvesnį Fondą, kuris Ame
rikos lietuvių buvo įsteig-

AR NEPRITRŪKSTAM IŠTVERMES?
tas Chicagoje 1914 m. vei
kė iki 1924 m. Per tą lai
kotarpį buvo surinkęs virš

Turbūt visi žinome aną bib
linį pasakojimą, kaip žydai 
vien tik sutartinu ir griausmin
gu riksmu sugriovė Jerichono 
tvirtovės sienas. Na, pagal šį 
paguodžiantį pavyzdį, kartais 
rėkiame ir mes, stovėdami 
prieš savo tautos gyvybines 
problemas, kurių kitaip įveik
ti negalime. Žinoma, neverta 
laukti, kad vien tik nuo mūsų 
riksmo sugrius Lukiškių KGB 
citadelės pamatai, subyrės Si
biro lagerių sargybiniai bokš
teliai, Praamžiaus atsiųsta vėt
ra išvartys spygliuotų vielų už 
tvaras ir gausime iš Vilniaus 
telegramą, kad Lietuva jau 
laisva ir galime į Kooperacijos 
banką perkelti savo pinigus.

O vis dėlto, gal gi ir mūsų 
šauksmas gali gūti naudingas.

čių lietuvių nutautinimą ir 
kultūrinės veiklos smaugimą, 
ir vėl — tarsi savo patriotinį 
uždavinį jau būtume atlikę ... 
Net Vasario 16-sios proga — 
jokio ta tema net mūsų tarš
kiausių prakalbininkų balso. 
Aišku, ir jokių peticijų ar skun
dų žmogaus teisių gynėjų orga 
nizacijoms, jokių pastangų, 
kad tuo klausimu prašnektų 
bent kitataučių spauda ir 
mums draugiški JAV valdžios 
pareigūnai,kuriuos sovietai ge
riau girdi. Tad ar ir tie mūsų 
tautiečiai jau ramia sąžine ty
liai palaidoti?

Palyginti trumpai pašūka
vome ir dėl Suvalkų trikampio 
lietuvių vargų, kurie, rodos, 
mūsų katalikiškom srovėm tu
rėtų labiau rūpėti. Kodėl taip

Juk iki šiol padėjoipe užrėkti 
sovietinėje Rusijoje atgijusius 
‘graždankos’ piršlius lietuvių rho? Negi Šventasis Tėvas

jau visi pritilo? Iš baimės, 
pąldusnumo ar. nusižemini-

$700,000. Fondo tikslas bu
vo dvejopas: vienas — šelp
ti I pasaulinio karo belais1- 
vius esančius Vokietijoje, o 
antras — politinis momen
tas, rūpintis Lietuvai at
gauti laisvę, arba pradžioje 
nors kokią autonomiją. Lei
do brošiūras, išlaikė infor
macijos centrus ir 1.1. Da
lis surinktų aukų teko ir 
atstatytai Lietuvos valsty
bei. Tai buvo gražus vienin
go darbo vaisius.

„'Lietuvos Laisvės Iždo”' 
turtą sudaro: a) Tautos 
Fondui pagal testamentus 
paskirtas nekilnojamas tur
tas, pinigai bei kiti paliki
mai, jei testotorius nenu
rodo kitokio palikto turto 
naudojimo būdo, b) Auko-

kalbos rašybai, atrėkėme į lais 
vę Mordovijos durpynuose nu
tremtą Simą Kudirką, teisy
bės balsu perrėkiame tarybi
nio melo propagandą ir orga
nizuotu riksmu net tarptauti
nėje demokratijų erdvėje pa
laikome neužmirštą okupuotos 
Lietuvos klausimą.

Bet gaila, kad kartais ne tik
tai veikti, o ir kiek ilgiau rėk
ti pritrūkstame ištvermės ir 
per greitai nutylame ar už
kimštame.

Štai, pacituodami ‘L.K.B. 
Kroniką’ ar kurią kitą pogrin
dinę spaudą, vieną kitą kartą 
šūktelėjame pasipiktinę dėl 
nuteistųjų Sibiran ar dešimt-

Vojtila, kuris ant kojų sukėlė 
visą Lenkiją, o mus čia lietu
viškai palaimino ir pasakė, 
kd lietuvius visada net savo 
širdyje nešiojasi, dabar negali 
Lomžos vyskupui įsakyti, kad 
leistų šiems ‘atvirtusiems pa
gonims’ bent savo aukomis sta
tytoje Seinų katedroje lietu
viškai pasimelsti? O gal dėl to 
per garsiai rėkti ir negalima, 
kad mūsų prelatai Vatikane 
nenukentėtų? Tada taip ir sa
kykite.

Na, gal reikėtų iš pavydo 
rėkti ir dėl to brolių latvių ka
talikų mažumai paskirto kar
dinolo, bet tiek to. Juk visa

‘Marijos širdžiai paaukota’ ka
talikiškoji Lietuva dar lieka ir 
už tą kardinolą galingesnio, 
Religinių reikalų įgaliotinio 
bedievio Petro Anulio ‘tėviško
je’ globoje, tad vis tiek dar ne 
‘siratėlė’ ...

Tiesa, ne visada mes tokie 
tylūs avinėliai. Kai tarsi gai
džiai susikapoja mūsų organi
zacijų vadai, kai imame tąsyti 
visuomenės aukų kapšį — tada 
nei ištvermės, nei dvasinio po
lėkio ir nei žodingumo nepri
stinga. Tada ne tik mūsų ‘Je- 
richonai’, bet gali ir Kalifor
nijos žemė pradeda drebėti.

mečiams įkalintųjų, pamini
me jų kančias ar bado streiką, 
ir vėl — ilga tyla. Atrodo, tar
si mirusius jau būtume per 
tris dienas apraudoję, palaido
ję, juoduose rėmeliuose pareiš
kę jų giminėms bei artimie
siems užuojautą ir dabar jau 
galime užiršti net jų pavardes. 
O jie yra gyvi. Jie vis dar savo 
pavergėjui virpančiomis kaulo 
rankomis kerta miškus, skaldo 
akmenis, kasa griovius, sušla
pusiais lopais prisidengę mer
di kasyklų dugne, badauja, šą
la, kenčia brutalių sargų pa
niekinimą, meldžiasi ar keikia 
savo likimą ir bent vidurnaktį 
ant kietų kalėjimo narų gaivi
nsi viltimi, kad mes juos atsi
mename ir kažką darome jų 
išlaisvinimui... Tad ar nejau
čiame pareigos bent kiek daž
niau prabilti apie jų sielvartą, 
negu apie savo sotaus gyveni
mo nusidavimus?

Kadaise kiek garsiau padū
savome ir apie Baltarusijoje 
be atodairos vykdomą tenykš-
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1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 

Willowbrook, III. 60521
St.).

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

Joseph F. Gi ibauskas
Exccutive-Secretary

Dennis N. Gribauskas 
Senini' Vice-President/ 
Willowbrook Manager

tojų įsakmiai šiam iždui pa
skirtos piniginės aukos.

„Lietuvos Laisvės Iždo” 
pagrindinis kapitalas ne
liečiamas, o tik palūkanos 
ir procentai naudojami Tau
tos Fondo uždaviniam vyk
dyti bei Lietuvos laisvini
mo reikalams — Vliko veik
lai remti. Tos palūkanos, di- 
videntai kasmet perkeliami 
į Tautos Fondo kasą. „Lie
tuvos Laisvės Iždą” tvarko 
T. Fondo valdyba. Valdyba 
negauna jokio atlyginimo 
už darbą. Neturi nuosavų 
patalpų. Nedaro jokių in
vesticijų į žemę ir panašiai. 
Pinigai laikomi patikimuo
se bankuose.

„Lietuvos Laisvės Iždo” 
finansinis stovis 1982 m. 
sausio mėn. 1 d. buvo: li
kutis — $49,039.67. 1982 m. 
gauta aukų — $19,202.71. 
Palikimų — $50,900.02.
Banko palūkanos — $10,- 
366,92. Viso $129,509.32. 
Palūkanos — $10,366.92
perkeltos į Tautos Fondo 
kasą. Balansas 1982 m. 
gruodžio 31 d. buvo — 
$119,142.40. Tai gana gra
žus nepilnų trejų metų vei
klos derlius. Sudėjus Tau
tos Fondo ir Lietuvos Lais
vės Iždo turimą turtą, 1982 
m. gruodžio 31 d. buvo: 
Tautos Fondo kasoje — 
$143,678 ir „Lietuvos Lais
vės Iždo” — $119,142.40. 
Viso — $262,820.40. Be to 
turi nekilnojamo turto —. 
du žemės sklypai, kurių 
vertė yra — $13,000. Iš 
ką tik patiektų skaičių 
matome, kad jau gera
širdžių žmonių suakota — 
$275,820.40.

Visos aukos skiriamos 
ar padovanotos Tautos Fon
dui ir „Lietuvos Laisvės 
Iždui” atleidžiamos nuo fe
deralinių mokesčių.

Nereikia maišyti Tautos 
Fondo su Lietuvių Fondu. 
Tautos Fondas telkia lėšas 
Lietuvos laisvinimo reika
lams, remia politinę Vliko 
veiklą, finansuoja Elta biu
letenių leidimą ir t.t. O Lie
tuvių Fondas turi kitą pa-, 
skirtį — remia lietuvišką 
švietimą ir kitas kultūrines 
išeivijos apraiškas ir t.t. 
Tų fondų yra ir daugiau 
pav. Lietuvos Nepriklauso
mybės fondas, leidžia kny
gas, Akademinis Skautų 
Sąjūdžio Vidūno Jaunimo 
Fondas, Mackaus knygų 
leidimo fondas ir t.t. Kiek
vienas jų turi savo paskirtį.

Tautos Fondą ar „Lietu
vos Laisvės Iždą” gali lik
viduoti metinis ar nepapras
tas narių suvažiavimas pa
prasta balsų dauguma. Tur
tas gali būti perleistas tik 
tokioms lietuviškoms orga
nizacijoms, kurios pagal In- 
ternal Revenue Code 501 
(c) (3) straipsnio nuosta
tus yra atleistos nuo paja
mų mokesčių. Jokia Tautos 
Fondo ar „Lietuvos Laisvės

Iždo” turto dalis negali bū
ti paskirstyta ar pasidalin
ta narių tarpe. T. Fondas 
užregistruotas New Yorko 
valstijoje.

Kad Tautos Fondas ir 
„Lietuvos Laisvės Iždas” 
augtų ir stiprėtų reikia vi
siems drauge įsijungti į au
kų rinkimo vajų. Taip pat 
nepamiršti, rašant testa
mentus užrašyti, kad ir ma
žą dalį ar visą turtą „Lie
tuvos Laisvės Iždui”. Tokiu 
būdu lengvai galima ir ver
ta įamžintį save ar savo ar
timųjų atminimą, čia su
aukoti pinigai atiteks Lie
tuva, kai ji bus išsilaisvi
nusi iš komunistinės prie
spaudos. Atsikūrusiai Lie
tuvos valstybei reikės daug 
visokios paramos. Be to, 
šalia „Lietuvos Laisvės Iž
do’’ yra organizuojamas 
prie Tautos Fondo Lietuvos 
atstatymo Fondas. Pradžia 
jau yra.

Kaip matome iš finansi-_ 
nės apyskaitos, kad „Lietu
vos Laisvės Iždo” idėja per 
trumpą laiką susilaukė gra
žaus finansinio atgarsio 
lietuvių širdyse. Remkime 
ir toliau. T. Fondo ar Liet. 
Laisvės Iždo nariu gali būti 
kiekvienas lietuvis-lietuvė, 
senas ir jaunas.. Kiekviena 
auka maža ar didesnė yra 
laukiama ir branginama. 
Kuo didesnį kraitį sudėsi- 
me, tuo mieliau būsime su
tikti tėvynėje. Ir šių eilu
čių autorius pomirtinį tur
tą palieka „Lietuvos Lais
vės Iždui”.

Aukojantieji nemažiau 
$25.00 gali gauti Elta biu
letenį lietuvių ar anglų kal
ba ištisus metus. Aukojan
tieji $100.00 tampa Tautos 
Fondo nariais su teise bal
suoti metiniuose suvažiavi-. 
muose. Auka šimtas dole
rių suteikia vieną balsą:

Tautos Fondo ir „Lietu
vos Laisvės Iždo’’ adresas 
yra toks: Lithuanian Na- 
tional Foundation Ine., 
(Tautos Fondas), P. O. 
Box 21073, Woodhaven Sta, 
N. Y. 11421,

T. Fondo atstovybės vei
kia: Detroite, Kalifornijoje, 
Floridoje, Chicagoje, Ang
lijoje, Australijoje, Kana
doje. Viena iš veikliausių 
Kanadoje. Chicagos atsto
vybės adresas toks: c/o P. 
Povilaitis, 9050 Troy Avė., 
Evergreen Park, III. 60642. 
Atstovybės atlieka visas fi
nansines operacijas kas lie
čia Tautos Fondą ar „Lie
tuvos Laisvės Iždo” reika
lus. Taip pat pataria ir tes
tamentų sudarimo atveju.

Tad nieko nelaukdami 
aukokime „Lietuvos Lais
vės Iždui”.

• Pasaulio lietuvių daili
ninkų parodoje, kuri bus 
II-jų Pasaulio lietuvių die
nų metu Čiurlionio galeri
joje pasižymės savo aukšta 
kakybe, dalyvaus 37 daili
ninkai iš 7 kraštų.
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Lietuvių Fondo
suvažiavimas...

(Atkelta iš 1 psl.)

Nuo L. Fondo įsteigimo pa
jamos prašoko pusantro mi
lijono dol.

Prisiminė pirmuosius L. 
Fondo žingsnius, parodytą 
pasitikėjimą ir ryžtingus 
sprendimus atvedusius į 
šios dienos duomenis. Vie
ninga dvasia, ištvermė ir 
rodomas entuziazmas buvo 
ir tebėra Lietuvių Fondo 
augimo ir stiprybės pagrin
das. Dėkojo visiems ben
dradarbiams, jo vadovautos 
valdybos nariams, o kontro
lieriui Petrui želviui, po 12 
darbo metų pasitraukusiam 
dėl ligos i poilsi, įteikė pa
dėkos žymenį su tarybos ir 
valdybos narių parašais.

Toliau pirmininkavimą 
perėmė dr. Ferdinandas 
Kaunas.

Investavimų ir finansų 
komisijos pranešimą, pa
ruoštą pirm. Povilo Kibaus, 
dėl kitų įsipareigojimų ne
galėjusio šiame suvažiavi
me dalyvauti, perskaitė šios 
komisijos narys Jonas Var
nelis. Pranešime palietė 
bendrą Amerikos ekonomi
nę padėtį, kuri neišvengia
mai įtakoja ir Lietuvių Fon
do investavimus, šiuo metu 
pusė kapitalo investuota į 
taupymo sąskaitas, certifi- 
katus ir kitas lengvai rea
lizuojamas vertybes, 28% į 
korporacijų bonus bei pir- 
muosuis įkaitų lakštus ir 
20% į bendrovių akcijas. 
Kapitalo investavimai yra 
išbalansuoti ir vienam su
šlubavus, didesnės įeigos 
gali ateiti iš kitų investa

1. Švietimui:
a. per Švietimo tarybą............. 29,400 dol.
b. Pietų Amerikos kraštams .. 2,750 „
c. Pedag. lit. institutui ............. 3,950 „
d. Lit. kursams Illinois u-te .. 2,360 „
e. Lituanistikos IX seminarui.. 2,000 „ 40,460 dol, — 29.5%

2. Kultūrai*
a. Per Kultūros tarybą ............. 21,750 dol.
b. Lituanistikos institutui ........  7,000 „
c. Knygoms leisti ....................12,650 „ 41,400 dol. — 30%

3. Spec. projektams:
a. Lituanistikos katedrai .........25,000 dol.
b. Įvairiems projektams.............12,000 „ 37,000 dol. — 27%■

4. Studentų stipendijoms:
a. Krukonio fondo ....................12,150 dol.
b. Janonių fondo ........................ 930 „
c. A. Kodis fondo ....................  1,730 „
d. N. Zabulionių fondo ............. 3,290 „ 18,100 doL —13.2%

Iš viso 137,000 dol. — 100%

Duotą paramą tiksliai komisijų pirmininkai: pali- 
priskirti vienai ar kitai gru- kimų — Viktoras Naudžius, 
pei sunkoka, nes kai ku- narių verbavimo ir vajų — 
rios pozicijos gali tikti Milda Lenkauskienė, infor- 
dviems-trims grupėms. macijos — Antanas Juod-

Po šio pranešimo, valdy- vaikis, ūkio tvarkymo — 
bos pirm. Viktoras Nau- Stasys Baras.
džius pakvietė salėje esan- žemės ūkis ir trobesiai 
čius stipendininkus ir įteikė yra išnuomoti atskiriems 
jiems skirtas stipendijas, nuomininkams. Per metus 
būtent: R. Kasiuliui, R. Vi- gaunama apie 17,000 dol. 
tui, A. Tuskeniui ir R. že- pajamų ir turima apie 5,000 
maitaičiui. dol. išlaidų (nuosavybės

Tęsiant pranešimų eilę, mokesčiai). Kasmet moka- 
trumpai kalbėjo naujųjų ma po 40,000 dol. iš 8%

vimų ir bendros pajamos 
mažiau nukentės. Infliacijai 
mažėjant ir palūkanoms 
krintant, mažiau pajamų 
ateis iš certifikatų, bet pa
gerėjusi akcijų rinka, žada 
didesnes šios rūšies paja
mas. šiais metais nusima
to dar didesnės pajamos 
kaip praėjusiais metais.

Investavimų ir finansų 
komisijai pasiūlius, taryba 
leido paskirstyti 140,000 
dol.

Pelno skirstymo komisi
ją sudarė: Lietuvių Fondo 
tarybos skirti — dr. Kazys 
Ambrozaitis (pirm.), Vy
tautas Kamantas ir dr. Jo
nas Valaitis, antrininkas dr. 
Jonas Račkauskas ir JAV 
LB Krašto valdybos skirti 
— Ingrida Bublienė, (Kul
tūros tarybos pirm.), Juo
zas Plačas, (švietimo tary
bos pirm.) ir Bronius Juo
delis (sekr.), antrininkas 
Česlovas Grincevičius.

Pranešimą padarė pirm, 
dr. Kazys Ambrozaitis. Ko
misija turėjo 5 posėdžius ir 
paskirstė tarybos leistus 
137,065 dol. Skirstydama 
laikėsi šio principo: 30% 
litu anistiniam švietimui, 
30% kultūriniams reika
lams, 25% specialiems pro
jektams ir 15% studentų 
stipendijoms. Iš viso gauta 
106 prašymai 447,000 dol. 
sumai, iš jų studentų sti
pendijoms — 44 prašymai 
60,000 dol.

Komisija svarsto visus 
prašymus ir tenkina pagal 
reikalo svarbą ir turimus 
išteklius.

Svarbesnės pozicijos:

Spaudos stalas Lietuvių Fondo 20-tame suvažiavime, iš kairės: Stasys Juškėnas, Juozas 
Vilutis, kun. Juozas Prunskis ir Antanas Juodvalkis. J. Tamulaičio nuotr.

paskolos sąskaiton. Taip 
mokant skola išnyks per 12 
metų. Praėjusią žiemą pik
tadariai iškirto 17 ąžuolų 
1,200 dol. vertės. Užvesta 
byla ir ieškomi nusikaltėliai, 
iš kurių bus bandoma at
gauti nuostolius, ūkyje dar 
yra 200 medžių ąžuolynas. 
Ūkį administruoja Bruno 
Klemka.

Apie šalia L. Fondo vei
kiančias institucijas — Fe- 
deralinį kredito kooperaty
vą ir Meno puoselėjimo ko
misiją — pranešimus pada
rė jų pirmininkai.

Kredito kooperatyvo pir
mininkas dr. A. Razma pa
sidžiaugė narių parama ir 
gera veikla. Per nepilnus du 
metus L. Fondo Federali
nis kredito kooperatyvas 
jau sukaupė tris su puse 
milijono indėlių. Tai grei
čiausiai auganti finansinė 
institucija Illinois valstijo
je, o gal ir visoje Ameriko
je. Visi indėliai apdrausti 
iki 100,000 dol. Fed. agen
tūroje, o tarnautojai iki 
vieno milijono. Prašė ir to
liau remti kooperatyvą lai
kant jame indėlius, už ku
riuos mokamos aukštesnės 
palūkanos ir geresnėm sąly
gom duodamos paskolos. Iž
dininko informacija — vy
resnieji taupo, o jaunesnie
ji skolinasi. Labai darnus 
bendradarbiavimas.

Lietuvių Fondo meno 
puoselėjimo komisijos pirm, 
dr. Gediminas Balukas pra
nešė, kad ši komisija persi
organizavo į savarankišką 
instituciją — Lietuvių dai
liojo meno institutą ir įsi- 
korporavo Illinois valstijo
je. Lietuvių Fondo intere
sai apsaugoti įstatuose nu
matyta tvarka. Dail. Prano 
Domšaičio meno darbai ir 
įrėmimai. Suvažiavimo išva
karėse atidaryta 70-ties me
no darbų paroda Jaunimo 
Centro Čiurlionio Galerijoje 
ir jau parduota 28 darbai. 
Prano Domšaičio darbus la
bai gerai įvertino meno dar
bų kolekcionierius, lekto
rius ir meno kritikas John 
Fonvalter, a t i darydamas 
parodą. Numatoma repre
zentacinę kolekciją parody
ti ir amerikiečiams, o po to 
nuvežti ir į kitas lietuvių 
didesnes nausėdijas. Nesi
tenkinama tik Pr. Domšai- 

čiu, o tariamasi ir su dail. 
Dobužinskio įpėdiniais įsi
gyti senosios Lietuvos 40 
darbų kolekciją.

Dėkojo talkininkams dail. 
A. Valeškai, R. Viesului, M. 
Ambrozaitienei, V. Balukie- 
nei, Janušui, J. Kelečiui ir 
kitiems, prisidėjusiems prie 
šios parodos paruošimo. 
Kvietė aplankyti parodą ir 
pasigrožėti ar įsigyti dail. 
Prano Domšaičio kūrinius.

Taip pat buvo išklausyti 
pranešimai Mildos Lenkaus
kienės iš Clevelando, Vy
tauto Kutkaus iš Detroito 
ir dr. J. Valaičio perduoti 
Australijos narių pageida
vimai.

Kontrolės komisijos var
du revizijos aktą perskaitė 
Kostas Dočkus (kiti nariai 
— V. Kleiza ir A. šanta- 
ras). Viską rado tvarkoje ir 
siūlė pateiktas apyskaitas 
patvirtinti.

Apie Lietuvių Fondo lei
dinį kalbėjo redaktorius 
Apolinaras Bagdonas. Tek
stai surinkti, pirmoji korek
tūra ištaisyta, pasiruošia- 
ma laužyti ir spausdinti. 
Knygos pasirodymas pri- 
klauso nuo spaustuvės.

Diskusijos
Pirmininkavimą peijėmė 

V. Kamantas.
Po taip gausių ir nors 

glaustų pranešimų, prasidė
jo gyvos, kartais net įkais- 
tančios diskusijos, kuriose 
dalyvavo daugiau kaip tuzi
nas fondo narių. Į iškeltus 
klausimus paaiškinimus da
vė tarybos pirm. Stasys Ba
ras valdybos pirm. Vikto
ras Naudžius, pelno skirs- 
tumo komisijos pirm. dr. 
Kazys Ambrozaitis, Lietu
vių dailiojo meno instituto 
pirm. dr. Gediminas Balu
kas bei kitų komisijų pir
mininkai. Buvo kalbama 
apie ūkio įsigijimą, Domšai
čio meno darbų nupirkimą, 
lit. mokyklų rėmimą, narių 
atstovavimo ir kiti reikalai. 
Kai kurie klausimai, kaip 
žemės ūkio ir Domšaičio kū
rinių įsigijimas, jau kelinti 
metai keliami. ”Striptyzas” 
premijuotas prieš keletą 
metų Lietuvių rašytojų 
d-jos sudarytos komisijos, 
o Lietuvių Fondas buvo tik 
mecenatas ir nedalyvavo 
premijuoto kūrinio atran

koje. Klausėją tą gerai ži
no, bet kiekvienais metais 
kartoja tą patį klausimą. Ta 
pati istorija ir su lit. mo
kyklų vadovėliais bei moks
lo priemonėmis. Lietuvių 
Fondas finansuoja vadovė
lių leidimą, bet jų tinkamu
mą sprendžia švietimo ta
ryba. Jei visus remiamus 
darbus Lietuvių Fondas tu
rėtų tikrinti ir įvertinti, tai 
nereikėtų nei švietimo bei 
Kultūros tarybų, nei insti
tutų, nei Lietuvių rašytojų 
draugijos bei kitų instituci
jų. šias visas funkcijas per
ėmus Lietuvių Fondui, vis- 
tiek reiktų sudaryti, gal ki
tais vardais, institucijas, 
kurios tą darbą atliktų. Lie
tuvių Fondas džiaugiasi ir 
vertina įkjjįų atliekamą dar
bą ir juos kiek išgali pare
mia turimais ištekliais. Lie
tuvių Fondas sukurtas pa
dėti veikiančioms instituci
joms ir tai vykdo.

Pačiame diskusijų įkarš
tyje, pirmininkaujantis per
traukė diskusijas ir leido 
atvykuiam JAV LB Kraš
to valdybos pirmininkui dr. 
Antanui Butkui tarti svei
kinimo žodį. Dr. A. Butkus 
ilgesnėje kalboje, išryškino 
dr. Antano Razmos įnašą 
steigiant Lietuvių Fondą ir 
padarytą susitarimą su Lie
tuvių Bendruomenės tolai- 
kine centro valdyba. Dėko
jo už teikiamą paramą ir 
užtikrino glaudų bendradar
biavimą.

Po šios įtarpos, diskusi
jos aprimo ir pateiktos apy
skaitos priimtos.

Rinkimai

Kiekvienais metais per- 
renkamamas vienas trečda
lis (6) tarybos narių ir kon
trolės komisija. Nominaci
jų komisijos vardu Marija 
Remienė pasiūlė į tarybą 
šiuos kandidatus: Stasį Ba
rą Kostą Dočkų, Antaną 
Juodvalkį, Vytautą Kaman- 
tą, dr. Ferdinandą Kauną 
ir Mildą Lenkauskienę, o 
suvažiavimas papildė Zuza
na Juškevičiene ir Gedimi
nu Janula. Į kontrolės ko
misiją pasiūlė Vaclovą Klei
zą, Juozą Rimkevičių ir An
taną Santarą. Suskaičiavus 
balsus paaiškėjo, kad nomi-

(Nukelta į 6 psl.)
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ŽEMAITIJA
Prancūzų kilmės amerikietis, istorikas, Charles L. 

Thourot Pichel yra parašęs istorinį veikalą, pavadintą 
"Samogitia”. Toje knygoje jis apžvelgia aisčių tautų 
(ypač žemaičių) iškilimą, kovas ir palaipsnų žlugimą is
torijos eigoje. Charles Pichel gerai pažįsta Europos, 
ypač Prancūzijos istoriją. Jis buvo apdovanotas Prancū
zų Renesanso aukso medaliu 1960 metais už jo istorinius 
raštus liečiančius prancūzų įnašą į Amerikos nepriklau
somybės išsikovojimą.

Charles Pichel yra retas svetimtautis istorikas, ku
ris taip palankiai, simpatizuojančiai, bemaž idealizuojan
čiai, kalba apie aisčių tautas. Pagrindinis jo dėmesys, 
žinoma, skiriamas žemaičiams, kuriuos jis laiko savita 
aisčių tauta.

čia bus bandoma patiekti tik kai kuriud^pasirink
tus Pichelio knygoje vaizduojamus įvykius su jo pasta
bomis ar samprotavimais. Bus stengiamasi pasirinkti 
įvykius bei iškelti autoriaus mintis, kokių nepasitaiko 
ar kokios nėra taip išryškintos mūsų istorikų darbuose.

Vincas Vy cinas
ir

Antanas Kenstavičius Šešiadešimt Žemaitijos valdovų 1415 metais vyko skųstis į Constance šv. Romos imperijos 
generalinei tarybai dėl kryžeivių ordino sauvaliavimų ir užpuldinėjimų.

1. AISČIAI

Senoviniai aisčių gyvena
mieji plotai tęsėsi nuo Vys
los upės vakaruose iki Di- 
niepro ir dar toliau rytuo
se. Krikščionybei plintant 
nuo Bizantijos, didžiuliai 
rytų aisčių apgyventi plotai 
pateko slavų ortodoksų kul
tūros įtakon, aisčiams pra
randant savą religiją ir 
kalbą, ir tuo pačiu, savą ta
patybę.

Kievas byvo rytinių ais
čių pagrindinė tvirtovė. 
Apie 900-tuosius metus jis 
pateko rusų kunigaikščio 
Igoro žinion, jam nužudžius 
aisčių kunigaikščius Askol- 
dą ir Dyrą. Apie 1000-sius 
metus vokiečių gentys ėmė 
pulti vakaruose. Iki tolei 
sėslūs žemdirbiai aisčiai 
pradėjo persiorientuoti į 
karinio gyvenimo būdą.1

Jau 1017 metais žemai
čių kunigaikštis Spera su 
savo kariais sumušė lenkų 
armiją, vadovaujama Bales- 
lovo Narsiojo, kai šis įsiver
žė į prūsų žemes.2 Nuo to 
laiko prasidėjo palaipsnius 
aisčių vienijimasis ir stip
rėjimas, kuriame pagrindi
nė rolė teko žemaičiams. 
Pichelis teigia, kad "žemai
čiai buvo atsparesni sveti
moms įtakoms, ir jie buvo 
labiausiai karingi iš visų 
aisčių genčių.”3

"Samogitijos” knygos 
įvade išsakmiai iškeliamas 
žemaičių narsumas. "Jokia 
kita tauta,” sakoma tenai, 
”nėra nukovusi daugiau 
mongolų kanų mūšiuose, 
negu žemaičiai. Jokia tautą
— įskaitant ir mongolus, 
laikomus jojimo ekspertais
— neturėjo geresnių karo 
raitelių kaip žemaičiai. Jo
kia tauta nėra laimėjusi 
daugiau mūšių ir paėmusi 
daugiau karo grobio iš mon
golų, kaip žemaičiai. Jokia 
tauta nėra pareikalavusi 
didesnio skaičiaus kritusių 

aukų iš kryžiuočių ordino, 
kaip žemaičiai. Jokia tauta 
nėra sėkmingiau atmušusi 
gausybę svetimų armijų, 
įsibraunančių iš visų galimų 
krypčių ištisus šešis šimt
mečius, kaip žemaičiai. Įsi
brovėliai buvo kryžiuočiai 
iš vakarų, Džengiskano 
mongolai iš pietų, lenkai iš 
pietų, rusai iš rytų ir šve
dai iš šiaurės.”4

Galimas dalykas, kad že
maičiai buvo kultūriniai at
sparesni už visas kitas ais
čių tautas dėlto, kad pas 
juos išsilaikė ir visą laiką 
veikė, taip vadinamoji, Se
nųjų Taryba. Lietuvoje Se
nųjų Taryba anksti prarado 
savo galią. Senųjų Taryba, 
išlaikiusi savo galią ir au
toritetą Žemaitijoje, prižiū
rėjo, kad jos sostas būtų 
paveldėtas teisėto įpėdinio 
ir kad aisčių religija ir pa
pročiai niekieno nebūtų pa
žeidžiami.

Pagal žemaičių tradiciją 
Žemaitijos sostas būna pa
veldimas valdovo jauniau
siojo sūnaus. Autoriaus tei
gimu jau X šimtmečio (o 
greičiausia ir dar gerokai 
anksčiau) Žemaitiją valdė 
kilni žemaitiška, taip va
dinama, Saulės giminė 
(House of Sun). Pavyz
džiui, jau minėto kunigaikš
čio Speros tėvas, kunigaiš- 
tis Nemunas, priklausė 
Saulės giminei. Labiausiai 
pasižymėjęs Saulės giminės 
žemaičių valdovas ir karys 
buvo kunigaikštis Ringau
das (Ryngold). 1222 metais 
jis paveldėjo Žemaitijos 
sostą iš savo tėvo, kuni
gaikščio Montvilo (Dange
ručio sūnaus), būdamas jo 
jauniausias sūnus.

Dar kunigaikščiui Mont- 
vilui esant gyvam, jo vy
riausias sūnus Erdvilas, 
Ringaudo brolis, vadovavo 
jungtinėms žemaičių ir lie
tuvių jėgoms, šioms išlais

vinant slavų okupuotas 
aisčių žemes. Lietuvos ku
nigaikščiui živibutui mirus, 
jo sostą paveldėjo Erdvilas. 
Bendromis jėgomis Ringau
das ir Erdvilas harmonin
gai valdė aisčių žemes ka
riškai ir politiškai.

Kalbėdamas apie Rin
gaudą, autorius sako: "Ma
noma, kad jis buvo pirma
sis įvedęs sėkmingą nuka
riautuose kraštuose politi
ką, pasisavintą jo sosto pa
veldėtojų, pagal kurią lai
komasi taisyklės: ’nieko 
nauja nepridėk ir nieko se
na nepakeisk’ ir pagal kurią 
reikalaujama, kad valdžia 
žmonių emocijų įstatymais 
nesaistytų.”6 žmonių reli
giniai bei papročių įsitiki
nimai visose tautose visad 
yra lydimi stiprių emocijų 
bei jausmų: tautos yra la
bai jautrios savos religijos 
ar papročių pažeidimams. 
"Ringaudas”, toliau sako 
Pichelis, "greičiausia buvo 
pirmasis valdovas, sulydės 
aisčių tautas į tvirtai funk- 
cijonuojančią karinę sąjun
gą, ne kiek nepažeidžiančią 
žemesniųjų kunigaikš č i ų 
autonomijos bei turėtų tei
sių ar paveldėjimų.”5 Pi
chelio teigimu, rusų pirmi
nės kronikos pažymi Rin
gaudo karinį neprilygsta- 
mumą, ir jos pabrėžia, kad 
jis su savo armijomis pa
siekęs didelių laimėjimų.7 
Kaip priklausąs žemaitiš
kai Saulės giminei, Ringau
das visada turėjęs saulės 
simbolį išgraviruotą ant 
savo skydo, diržo ir šalmo.8 
Ringaudas daugiausia pa
sižymėjo savo pergalingo
mis kovomis su mongolais.

Dėl staigios ir netikėtos 
Ringaudo mirties 1242 me
tais kaltė greičiausiai krin
ta ant jo svainio Mindaugo, 
vieno iš Lietuvos kuni
gaikščių, kuris žudydamas 
savo brolius ir gimines, pa

Tikrieji aisčių vienyto- 
jai, matomai, buvo Ringau
das ir vėliau Treniota — 
vyrai, kurie siekė išsaugoti 
ir ginti aisčių religiją, pa
pročius ir gyvenimo būdą. 
Aisčiai tada — kaip ir kiek
viena tauta bet kada — čia 
savo prigimtimi siekė iš
saugoti savo religiją, pa
pročius, tradicijas ir gyve
nimo būdą — ginti savo 
laisvę. Ar Mindaugui šitos 
aisčių aspiracijos rūpėjo, ar 
jis daugiau buvo suintere
suotas asmeniška galybe ir 
sužėrė j imu? Klausimas ver
tas dėmesio.

Būdami tarsi žnyplėse 
įsprausti tarp kryžiuočių ir 
kalavijuočių, žemaičiai dau
giausia ir grūmėsi su jais, 
šitose kovose jie intensy
viai bendradarbiavo su Kęs
tučiu, šiam valdant vaka
rinę Lietuvą. Jie Kęstutį 
mėgo. Jis "įgijo didelę že
maičių pagarbą dėl to, kad 
jis buvo tvirto pagoniško 
nusistatymo ir taipgi, kad 
jis vedė jų mėgiamą kuni
gaikštytę, Ringaudo, jų 
mylimo herojaus, palikuo- 
nę.”15

(Bus daugiau)

I Cf. Charles L. Thourot Pi
chel, Samogitia (Wilkes-Bar- 
re: Maltese Cross Press, 1975), 
p. 19.

2Cf. p. 25.
3 p. 27. 
4pp. 5-6.
5 p. 37.
6 Ibid.
7Cf. Ibid.
8Cf. p. 43.
9Cf. pp. 66-7.
10 Cf. p. 69.
II Cf. p. 71.
12 Cf. p. 70
13 Cf. p. 74.
14 Cf. Ibid.
15 Cf. p. 75.

sidarė didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu.9 Bijodamasis 
Senųjų Tarybos, saugoju
sios aisčių papročius ir da
bojusios paveldėjimų teisė
tumą, Mindaugas atliko vi
sus savo politinius žudymus 
pasalomis.10 1253 metais 
apsikrikštijęs jis buvo vai
nikuotas Lietuvos karaliu
mi. Žemaitija į jo karaliją 
neįėjo.11

Po Ringaudo Žemaitijos 
sostas atiteko jo jauniau
siam sūnui Treniotai, kuris 
pasireiškė kariniais gabu
mais kovose su mongolais, 
kryžiuočiais bei kalavijuo
čiais. Mindaugas gi tuo lai
ku, sudarydamas abipusiai 
naudingas sutartis su kala
vijuočiais ir pasitelkdamas 
katalikų dvasiškiją, siekė ' 
sunaikinti pagoniškas aisčių 
valdymo formas ir įkurti 
krikščionišką aisčių tautą.12 
Šitoks Mindaugo ėjimas 
prieš aisčių tradicijas ir 
kultūra, žinoma, nepatiko 
Žemaitijos Senųjų Tarybai 
ir Treniotai — tuo labiau, 
kad pastarieji patyrė apie 
Mindaugo kėslus atiduoti 
popiežiui Ringaudo laikais 
žemaičių iš mongolų pa
grobtus turtus (patekusius 
į mongolų rankas jiems api
plėšiant bažnyčias), pačiam 
tampant imperatoriumi.13 
Galimas dalykas, kad jie 
būtų atsikratę Mindaugu 
ypač dėl to, kad Treniota 
gavo naujų davinių apie 
atsakingumą dėl jo tėvo 
mirties.14 Tačiau įvyko ki
taip: Daumontas, kitas že
maičių kunigaikštis nužudę 
Mindaugą 1263 metais.15 
Treniota pasidarė Lietuvos 
didžiuoju k u n i g aikščių. 
Trumpas jo valdymas pa
sireiškė jo griežtu laikymu-? 
si aisčių tradicijų ir juo 
nuožmumu krikščionių at
žvilgiu. Po dviejų metų val
dymo jis buvo užmuštas 
medžioklės metu.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ



Nr. 16 — 6 DIRVA 1983 m. balandžio 21 d.

Šiapus ir anapus 
Pireneju

(22)

Henrikas Stasas

Iš katedros ėjome toliau ta
šytais akmenimis grįstom gat
velėm, pro EI Greco namus ir 
jo darbų muziejų. EI Greco 
turėjęs čia turtingus namus ir 
labai ištaigingai gyveno. Į Is
paniją jis atvyk iš Kretos, kur 
tremtyje gyveno jo tėvai. Tik
ra jo pavardė buvusi Domeni- 
co Theotokopuli, tačiau ispa
nai - kaip atvykusį iš Graiki
jos - praminė jį EI Greco. Ve
necijoje jisai studijavo meną 
garsiųjų renesanso dailininkų

L. FONDO 
SUVAŽIAVIMAS...

(Atkelta iš 4 psl.) 
nacijos komisijos pasiūlyti 
kandidatai išrinkti į tarybą 
ir kontrolės komisiją.

Balsus skaičiuojant, kal
bėjo kun. K. Kuzminskas ir 
prašė remti LKB Kronikas, 
kurios leidžiamos 4 kalbo
mis ir siuntinėjamos Į vi
sus pasaulio kraštus. R. Rū
gytė kvietė dalyvauti per
spausdintos AUŠROS pir
mos knygos sutiktuvėse. 
Prašė užsiprenumeruoti ir 
paremti auka.

Rezoliucijų komisijos 
vardu Vytautas Kutkus 
perskaitė šias išvadas, ku
riose po trumpų pasisaky
mų, buvo priimtos.

Išvadose prašoma:

1. Sudaryti testamentus ir 
turimą turtą ar jo dalį 
palikti Lietuvių Fondui,

2. Jaunąją kartą stoti į 
Lietuvių Fondą ir užtik
rinti jo tęstinumą,

3. Mirusiųjų įpėdinius su
tvarkyti Lietuvių Fonde 
atstovavimą ir pranešti 
naujus adresus,

4. Didesnį dėmesį kreipti Į 
lituanistines šeštadieni
nes mokyklas ir labiau 
jas paremti,

5. Dariaus ir Girėno skry
džio 50 metų sukaktį 
tinkamai paminėti ir 
reikalauti pašto ženklo 
išleidimo,

6. Suvažia v i m a s dėkoja 
Lietuvių Fondo vadovy
bei už gerą ir sąžiningą 
fondo reikalų tvarkymą,

7. Lietuvių Fondo vadovy
bė dėkoja:
a. lietuvių visuomenei 

už teiktą paramą ir 
prašo toliau remti,

b. LB Krašto, apygar
dų ir apylinkių valdy
boms bei visiems įga
liotiniam už nuoširdų 
bendradarbiavimą ir

c. spaudai, redaktoriam*, 
bendradarbiam ir lie
tuviškų radijo vandė- 
lių vedėjams.

Suvažiavimas praėjo dar
bingoje nuotaikoje ir tetru
ko tik 4U> vai.

Suvažiavimas buvo baig
tas visiems sugiedojus Lie
tuvos himną. (aj) 

studijose ir grįžęs į Toledo ta
po čia vienu garsiausiu to am
žiaus tapytoju. Jis čia tapė ne 
tik madonas ir šventuosius, 
bet ir savo bendraamžininkus 
kuriuos įamžino drobėje išba- 
lusioj sintetinėj šviesoj. Jo ta
pyti žmonių veidai nepapras
tai ištempti, oda nubaltinta, o 
akys juodos ir atrodo persunk
tos gilios emocijos ir askezės. 
Savo menu EI Greco pristato 
mums pasaulį ne tokį kokį įsi
vaizduojam. Jo galvojimu me 
nininkai yra filososfai, kurie 
pakreipia idėjas ir pertiekia 
mokslą per meną. I daiktų 
proporcijas jis nekreipia dėme
sio, tačiau jo tapyba spindu
liuoja vidaus šviesa. Jo mene 
svarbiausią vaidmenį vaidina 
šviesa ir spalvos. EI Greco bu
vo pirmas ispanų dailininkas, 
kuris išsilaisvino iš itališko sti
liaus ir surado save. Svarbiau
sia, kad jo laikmetyje visi ispa
nų dailininkai turėjo paklusti 
inkvizicijai, kuri tuo metu kon 
troliavo visą Ispanijos kultūri
nį gyvenimą. Jei dailininkas 
pvz. vaizdavo pragarą ne taip 
kaip buvo reikalaujama, jis 
turėjo atsakyti prieš Sanctum 
Oficium. Įdomu, kad inkvizi
cija toleravo EI Greco darbus, 
kuriuos 19-tame šimtmetyje 
net liberalai nepripažino. Gal 
dėl to jį toleravo, kad jis yra 
atlikęs daug bažnyčios užsaky
mų, kurie buvo skirti kovai 
prieš besiveržiantį į Ispaniją 
protestantizmą.

Susipažinti su vienu garsiau
siu EI Greco tapybos darbu, 
sustojome Sv. Tomo bažnyčio
je. Tai XIV šimtmečio pasta
tas su įdomiu mudejarų sti
liaus bokštu, anksčiau buvu
siu maurų minaretu. Šioje 
bažnyčioje vienas žymiausių 
EI Greco darbų yra tapytas 
1586 metais. Tai kunigaikščio 
Orgaz laidotuvės, arba geriau 
sakant - padėjimas į karstą. 
Tai didelis, kokia 8 pėdų aukš
čio paveikslas, kurio viršus bai
giasi puslankiu, o apačia sta
čiakampė. Čia EI Greco vaiz
duoja sceną iš 1323 metų, kur 
- pagal tradicinį pasakojimą - 
šv. Augustinas ir šv. Steponas 
guldo į karstą Toledo kuni
gaikštį, aristokratą ir filantro
pą Orgaz. Už jo karsto stovi 
visa eilė liūdinčių kilmingų 
asmenų, o viršuje vaizduoja
mas dangus ir žemė. Tai ne
paprastai įspūdingas EI Greco 
darbas.

Netoli šios bažnyčios, kitoj 
siauroj gatvelėj priėjme buvu
sią garsią žydų sinagogą, sta

tytą karaliaus Petro I-jo lai
kais. Iš lauko atrodo gana 
paprastas statinys, tačiau 
vidus išpuoštas maurų stiliaus 
kolonom ir puslankėm arkom, 
kurios dekoruotos smulkia 
stuka ir iš medžio drožtais ba
reljefais. Tai bene geriausias 
ir tipiškiausias mudejarų sti
liaus darbas. Tačiau 1942 me 
tais sinagoga buvo paversta 
krikščionių bažnyčia ir dedi
kuota šv. Mergelei Marijai. 
Kita, gal didesnė, buvusi žy
dų sinagoga dabar vadinama 
Santa Maria Blanca, taip pat 
1405 m. buvo paversta bažny
čia ir perduota Caltrava ordi
nui.

Reikia pastebėti, kad Tole
do buvo viena didžiausia ir 
turtingiausia žydų kolonija vi
soj Ispanijoj. Didžiulis žydų 
kvartalas čia tęsėsi visu uolos 
pakraščiu virš Tacho upės. 
Čia buvusi ir garsi žydų vertė
jų mokykla, bei enciklopedinė 
kultūros vieta, vadinama Pla- 
za de la Juderia. Dabar ši vie 
ta vadinama Paseo de Crista- 
bal. Siame žydų kvartale 
ypač gyvai reiškėsi įvairi pre
kyba. Čia buvo prekiaujama 
orientališkais kilimais, Indijos 
perlais ir arabų kvepalais. Tai 
buvo turtingiausia žydų kolo
nija Ispanijoj. Tačiau kai 
1355 metais religinis ispanų 
gyvenimas virto degančiu fa
natizmu, tada prieš žydus kilo 
nepasitenkinims ir vyko po
gromai. Ir nors daugumas žy
du buvo priversti apsikrikšty
ti, maurams pralaimėjus jie 
beveik visi tapo Inkvizicijos 
Holocoausto auka.

Nors jau buvo vėlyva popie
tė, tačiau karšti saulės spindu
liai, įkaitinę Toledo granitą, 
pripildė siauras gatveles troš
kinančiu karščiu. Iš gatvelių 
dabar išėjome į atviresnę vie
tą, kur uolos pakilime stovėjo 
milžiniškas Alkazaro masyvas 
Si Toledo istorinė tvirtovė bu
vo taip pat daug kartų sugriau 
ta ir vėl atstatyta. Šios staty
bos pradžia 13-tame šimtme
tyje. Vėliau karalius Karolis 
V-sis ją pavertė savo dvaro rū
mais. 18-19-tame šimtmetyje 
tvirtovė buvo keletą kartų su
naikinta ir vėl atstatyta. Ta
čiau labiausiai ši vieta pagar
sėjo 1936 metais, pilietinio ka
ro metu. Tuo metu naciona
listai buvo įsitvirtinę Alkazare 
ir juos respublikonai čia laikė 
apsuptus net 77 dienas. Ga
liausiai Alkazaro komendan
tui buvo pasiūlyta pasiduoti. 
Priešingu atveju jo sūnus, ku
ris tuo metu buvo respubliko
nų nelaisvėje, bus sušaudytas. 
Čia pasikartojo antrą kartą 
toks pat įvykis ispanų istorijoj, 
apie kurį anksčiau esu rašęs, 
kada maurai laikė apsupę Ta- 
rifos tvirtovę ir grasino nužu
dyti tvirtovės vado Gusmano

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKEBIŲ KRAUTUVU —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Siviaiakai: J. JANUSAITIS ir J. MAtKIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ laiškai Dirvai
Neklaidinkime kitų ir savęs
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Dirvoje Nr. 14-8, aprašant 
dail. A. Tamošaičio parodą 
ir paskaitą Bostone, E. Ri- 
bokienė rašo: ”Dail. A. Ta
mošaitis paskaitoj klausy
tojams gyvai pateikė daug 
lietuvių liaudies meno ži
nių. Jis sakė: puoselėti ir 
palaikyti liet, liaudies meną 
labai svarbu. Svarbiau ir 
už kalbą. Su menu lengviau 
galima išeiti į platųjį pa
saulį. Su lietuvių kalba tik 
su mokančiais lietuviškai. 
Per tautodailę geriau pažins 
mūsų tautą ir nekalbantys 
lietuviškailietuvis ar kita
tautis”.

Mums ir užkliuvo žodžiai: 
"Svarbiau ir už kalbą. Per 
tautodailę geriau pažins 
mūsų tautą ir nekalbantys 
lietuviškai lietuvis ar kita
tautis”.

Mes neneigiame tautodai
lės. Tautodailė gražiai re
prezentuoja mūsų tautą. Ir 
įeiti į kitataučius yra visos 
priemonės geros, kurios re
prezentuoja mus ir Kurio
mis galima patraukti kitus. 
Tačiau ir neneigiant menų, 
mes suabejojame, kiek mes 
sudominam kitataučius sa
vo parodomis ir kiek jų at-. 
silanko į jas, net ir pačių 
lietuvių? Taigi su posakiu, 
kad menas "Svarbiau ir už 
kalbą’’ su tuo nenorime su
tikti. Išeivijoj mūsų lietu
vių kalba mūsų pačių yra 
stumiama į užpečkį. Turime 
nemažą lietuvių prieauglį. 
O kiek jų lanko lituanisti
nes mokyklas ? Daug jauni
mo jau bodisi lietuvių kal
bos. O išgirdę dar auto- 
retingą žodį, kad kalba 
nėra tokia svarbi, tai yra

sūnų, jei šis nepasiduos. Ir šį 
kartą — kaip ano meto didvy
ris Gusmanas, paaukojęs savo 
sūnų ant tėvynės aukuro — 
pulkininkas pasielgė taip pat: 
Alkazaro neišdavė. Žinoma, 
jo sūnų respublikonai sušau
dė, bet nacionalistai pralaužė 
apsupimo žiedą ir Alkazaras 
buvo išvaduotas.
Netrukus atvyko ir mūsų au

tobusas. Tiek susipažinę su 
šiuo muziejiniu miestu kelia
vome toliau į Madridą, esantį 
tik už 43kolometrų nuo 
Toledo. (Bus daugiau) 

paskatinimas dar mažiau 
domėtis ja. Kai nyks kalba, 
išnyks ir tautybė. O kai iš
nyks tautybė, tada ir to 
liaudies meno gal niekas ne- 
bepuoselės. Kiek yra nu
kentėjusių už lietuvių liau
dies meną? Nežinom. O už 
lietuvišką žodį carai trėmė 
į Sibirą, bruko lietuviui 
graždanką, kad jis užmirš
tų savo gimtąją lietuvių 
kalbą. Tik lietuvė motina 
net prie ratelio savo vaiku
čius mokė gimtosios lietu
vių kalbos ir rašto. Tik kal
bos dėka yra mūsų tauta. O 
lietuvių kalba yra viena iš 
seniausių gyvų kalbų ir gal 
viena iš gražiausių. Prisi
menu iš univerteto, kai 
prof. Juozas Eretas saky
davo: Kiek kalbų mokėsi, 
tiek kartų būsi žmogum. O 
ką jau bekalbėti apie savo 
gimtąją kalbą. Kalba yra 
labai svarbus tautinis veiks
nys, o ypač mūsų dienų iš
eivijoj, kada ta pati kalba 
ok. Lietuvoj — mūsų tėvy
nėj — vėl kaip ir caro lai
kais stumiama į užpečkį, o 
brukama rusų jau net nuo 
vaikų darželių.

Tad' mums lietuviams iš
eiviams ne tik nevalia, bet 
ir nusikaltimas atsisakyti 
ar nors žeminti savo tėvų 
kalbą. Dail. A. Tamošaitis 
atlieka gražų darbą su lie
tuvių liaudies menu. Tačiau 
tą meną pastatyti aukščiau 
už mūsų tėvų, protėvių ir 
žilos senovės lietuvių kal
bą, yra nevalia jam ar kam 
nors kitam. Mes didžiuoja
mės savo kultūra, savo pa
pročiais, savo tautinėmis 
tradicijomis ir tautiniu me
nu, bet labiau už viską di
džiuojamės savo gražia kal
ba. Už ją lietuvis kovojo, 
buvo tremiamas net ir mi
rė. Kiekvienai tautai sava 
kalba yra šventa, ji yra 
šventa ir mums lietuviams. 
Skatinkime jaunimą moky
tis ją, mylėti ją ir gerbti, 
nes tai didysis tautos va
dovas ir kelrodis. Išnyks 
kalba, išnyks ir tauta. To
dėl ji yra šventa.

P. žičkus
Dorchester, Ma.
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Dainų Šventei artėjant
JURGIS JANUŠAITIS

Sparčiai artėjame į Antrą
sias Pasaulio Lietuvių Dienas. 
Joms pasiruošimas vyksta dide
liu intensyvumu. II PLD-nų 
vyr. komitetas su atskirų ren
ginių komitetais posėdžiauja 
iki vidurnaktų. Daug proble
mų, daug rūpesčio. Norima 
gi, kad PLD-nos būtų įspūdin 
gos, kad renginiai liudytų mū 
sų tautini gyvastingumą, kad 
jos neštų ir pavergtos tėvynės 
tėvynainiams viltį i prisikėli
mą laisvam, nepriklausomam 
gyvenimui. II PLD-nos išju
dino laisvojo pasaulio lietuvius 
aktyvesnei veiklai, ką liudija 
įvairių laisvojo pasaulio kraštų 
LB pirmininkų pareiškimai.

Šia proga norisi šnektelėti 
apie II PLD-nų vieną iš didin
gųjų renginių - Vl-tąją JAV 
ir Kanados lietuvių Dainų 
šventę.

Ji įvyksta liepos 3 d., sek
madienį, 2 vai. p.p. Universi
ty of Illinois at Chicago Pavi- 
lion (Racine ir Harrison gat
vė). Salė erdvi, talpina 8000 
žmonių. Sakoma, kad ir dai
nų skambėjimas čia būsiąs ge
ras, salė tam pritaikyta.

Taigi dabar belieka tik, 
kad visi šventėje dalyvauti už
siregistravę chorai tinkamai 
paruoštų repertuare numaty
tas dainas, kad suvažiuotų 
Chicagon laiku, ištvertų ir 
pakeltų pasitaikančius sunku
mus.

Dainų šventės komiteto pir
mininkas Vaclovas Momkus 
į artėjančią šventę žiūri su di
deliu optimizmu. Jis džiau
giasi ir savo komiteto nariais, 
kurie su ypatingu atidumu at
liko savo įsipareigojimus. O 
darbas milžiniškas. Sakysime 
repertuaro gaidos. Tą darbą 
atliko niekad nepavargstąs 
Kazys Skaisgirys. Joana Kru- 
tulienė - chorų registracijos ko
misijos pirmininkė daug laiko 
pašventė chorus registruoda
ma, juos ragindama, vesdama 
susirašinėjimą.

Buvo labai svarbu Dainų 
šventei parinkti tinkamą, gra
žių dainų repertuarą. Tą dar

šventei.

bą laiku ir gerai atliko muzi
kinė komisija - Vaclovas Veri- 
kaitis, Faustas Strolia, Emilija 
Sakadolskienė. Tai patys svar
biausieji darbai. Be abejo, sa
vo darbus gerai atliko ir kiti 
komisijų pirmininkai bei jų na
riai, kurių dėl šio rašinio apim 
ties negaliu suminėti.

Dainų šventėje dalyvauti 
užsiregistravo iš viso 45 chorai 
su 1603 choristais. I šventę iš 
Kanados atvyksta 10 chorų, iš 
Brazilijos vienas - Volungės 
choras. JAV šventėje daly
vaus 23 suaugusiųjų ir 11 mo
kyklų arba jaunimo chorų.

Šie skaičiai liudija, kad išei
vijoje lietuviška daina negrei- Lietuvių Operos vyrų choras su dirigentu A. Geču ruošiasi Dainų

VI-tosios JAV ir Kanados Lietuvių Dainų šventės pirmi
ninkas Vaclovas Momkus (kairėje) ir II PLD-nų vyr. komiteto 
pirmininkas dr. Antanas Razma, aptarę Dainų šventės problemas. 

V. Jasinevičiaus nuotr.

Lietuvių Dienose ir tegul šios 
šventės aidą išgirsta kietai ko
vojanti lietuvių tauta okupa
cijoje.

A. Plėnio nuotr.

tai nutils. Ji skambės didesnė
se ir mažesnėse lietuvių kolo
nijose dar daugeli metų.

Dainų šventės komiteto pir
mininkas Vaclovas Momkus 
tvirtina, kad Dainų šventės 
dar turi gilią prasmę, kad jos 
suaktyvina chorų veiklą, vie
nur kitur susiorganizuoja nau-

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

NORMANĄ BURSTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601 

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namy (312) 677-8489.

ji chorai, o veikiančiųjų chorų 
pajėgumą sustiprina nauji cho
ristai.

Ypatingai džiugu, kad šven
tėje dalyvaus net 11 mokyklų 
ar jaunimo chorų, su 560 cho
ristų. Tai mūsų atžalynas, ku
ris ilgainiui išaugs ir pratęs lie
tuvių chorų egzistenciją. Jau
nimo chorų laukiama ne tik iš 
Chicagos, bet ir iš tolimųjų lie
tuvių kolonijų: Detroito, New 
Yorko, Clevelando, Los Ange
les, Omahos. Mūsų jaunie
siems dainininkams taip pat 
teks pakelti kelionių nuotolius 
nepatogumus ir nuovargį, ta
čiau tenka nuoširdžiai pasvei
kinti už ryžtą ir gražų darbą.

Gaila, kad šioje Dainų šven 
tėję nesulauksime chorų iš to
limosios Australijos. O ten yra 
keletą gerai veikiančių, gerai 
dainuojančių chorų, kuriuos 
teko girdėti dainuojant Austra
lijos lietuvių dienose, Adelai
dėje. Su apgailestavimu Aus
tralijos LB Krašto valdybos 
pirmininkas V. Bukevičius už
simena, kad dėl atstumo ir lė
šų stokos Australijos lietuvių 
chorai šventėje dalyvauti ne
galės. Sveikintinas Lietuvių 
jaunuomenės choro ‘Volungė’ 
- Sao Paulo, Brazilijoje - ryžtas 
šventėje dalyvauti.

Kaip matome, IV-tajai JAV 
ir Kanados lietuvių šventei 
sparčiai ruošiamasi. Ja bus 
baigiami II PLD-nų kultūri
niai renginiai. Tad tegul di
dingai skamba mūsų kūrėjų 
lietuviškos dainos II Pasaulio

II PASAULIO LIET. DIENŲ 
NAKVYNIŲ INFORMACIJA
Duodama informacija susipa

žinti tiems, kurie planuoja at
vykti į Chicagą H Pasaulio Lie
tuvių dienoms ir apsistoti vieš
bučiuose.

Bismarck Hotel 171 W. Ran- 
dolph St., Chicago, 60601, telef. 
312-236-0123, yra išrinktas kaip 
pagrindinis šventės viešbutis, 
kuriame bus apgyvendinti visi 
choristai — 20 dol. asmeniui.

Raddison - Continental Hotel, 
505 N. Michigan Avė., Chicago, 
III. 60611, tel. 312-944-4100 vi
duryje “Magnificent Mile’’ čia 
apgyvendinti Jaunimo kongreso 
dalyviai — 15 dol. asmeniui.

University of Illinois Medi
cal Center Campus — studentų 
bendrabutis visai netoli Dl. Gir
ele Campus, kur vyks Sporto 
šventė ir Dainų šventė. Apgy
vendinti tik sporto šventės da
lyviai.

Holidai Inu (Ford City), 7300 
S. Cicero Avė., Chicago, 60629, 
telef. 312-581-5300. Netoli Mar- 
ųuette Parko, Jaunimo centro, 
Oak Lawn ir kitų lietuvių gyve-

namų vietų, čia bus apgyven
dinti seimo dalyviai — 22 dol. 
asmeniui.

Sheriton Midway, 5400 So. Ci
cero, Chicago, III., 60632, telef. 
312-581-0500. Taip pat arti Mar- 
ąuette Parko, Jaunimo centro
— 19 dol, asmeniui.

Best Western - Ceasars Inn., 
5001 W. 79th St., Oak Lawn, 
III., tel. 312-423-1100. Arti Mar- 
quette Parko ir. Jaunimo centro
— 17 dol. dienai asmeniui.

Oak Lawn HUton, 95th and 
Cicero, Oak Lawn, III., telef. 
312-425-7800. Liuksusinis vieš
butis — 30 dol. dienai asmeniui.

Visi atvažiuojantieji į Chica- 
gą, gali naudotis šiais viešbu
čiais (išskiriant U. of I. bendra
butį), skambinant arba rašant 
tiesiogiai ir paminint, kad 
vyksta į “Lithuanian World 
tival”.

• Mirga Bankaitytė,
garsėjusi kanklininkė, II-jų 
Pasaulio lietuvių dienų me
tu Chicagos Cultural Center 
teatre duos kanklių muzi
kos rečitalį.

at-
Fes-

pa-

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

‘Arpber H°lidays”
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO
Rugsėjo 7
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Spalio 5

Birželio 15 — $1528.00
(su Ryga)

Birželio 22 — $1338.00
Liepos 13 — $1528.00

(su Ryga)
Liepos 20 — $1338.00
Rugpjūčio 3 — $1338.00
Rugpjūčio 17 — $1528.00 

(su Ryga)

19
26

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

Gruodžio 26 —$1175.00
(su Ryga)

Registracijos, informacijos reikalu 
SKAMBINKITE

1-800-722-1300 (TOOL FREE) 
Massachusetts ir Kanadoje 1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127
Įstaigai vadovauja: 

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT

I O CHANGES.

MEMBER



Nr. 16 — 8 DIRVA 1983 m. balandžio 21 d.

Ir gyvenimas — tik sauja pelenu

Prisiminimai apie Kazimierą Bridžių
(2) Vladas Civinskas

Savaitraštį ‘Suvalkietis’ K. 
Bridžius rado sunkioje padė
tyje. Prenumeratorių tebuvo 
tik apie 400, kurių didžioji 
dalis buvo siunčiama skolon. 
Atskirais numeriais Marijam
polėje ir už jos ribų laikraščio 
būdavo parduodama iki 200. 
Bet Bridžiui ši padėtis nekėlė 
rūpesčių, tuo labiau, kad pa
rama iš šalies buvo reali ir ne
terminuota. Ar dėl nepatyri
mo, ar gal dėl kokių kitų prie
žasčių, Antanaitis Suvalkietį 
tvarkė labai paviršutiniškai. 
Suvalkietis buvo nuobodus, 
neturėjo bendradarbių nei 
Marijampolėje, nei už jos ri
bų. Platinimo tinklas nebuvo 
pradėtas organizuoti.

Bridžiaus rankose visa tai 
greitai keitėsi. Vien tik ryš
kesnio antraštinio šrifto parin
kimas pagyvino visą pirmąjį 
laikraščio puslapį. Apskrities 
policijos įstaigai telefonogra
momis perduodamos įvairaus 
pobūdžio žinios buvo labai 
naudingos kronikai. Kiekvie
na tų žinių buvo talpinama po 
vietove, kurios vardas buvo iš
skirtas stambiu juodu šriftu. 
Ir iš karto susidarė įspūdis, 
kad Suvalkietis Marijampolės 
apskrityje staiga praturtėjo 
bendradarbiais. Tokių vieto
vių kronikai pradžioje būdavo 
atiduodama ir visa informaci
ja, surinkta apygardos teisme 
iš bylų ir tik vėliau, kai Suval
kietis susigraibė pakankamą 
korespondentų tinklą aplinki
niuose miesteliuose, įdomes
nės bylos buvo skelbiamos ‘Iš 
teismo salės’ skyriuje. Taip 
pat vėliau atsirado skyrius ‘Ap 
link apsidairius’, kuriame 
svarbesnieji gyvenimo įvykiai 
būdavo palydimi ir komenta
rais. ‘Spaudos apžvalgos’ sky
rius buvo naudingas dvigu
bam tikslui: skaitytojai jame 
rasdavo įdomesnių dalykų, 
perspausdintų iš kitų laikraš
čių, o redaktoriui buvo leng
viau apsirūpinti laikraščiui 
medžiaga. Trečio ir ketvirto 
puslapių apačios, atskirtos juo 
da linija, buvo skirtos smulkia 
jai beletristikai, kurios Suval
kiečiui retai pritrūkdavo.

Kiekvieną savaitę redakcija 
gaudavo žinių iš įvairių Suval 
kijos vietų. Rašė mokytojai ir 
šiaip raštingi žmonės - daž
niausiai apie šaulių būrių, pa
vasarininkų kuopų ir kitų orga 
nizacijų veiklą. Kiekvienam 
tokiam naujam koresponden
tui jis tuoj pat dėkodavo laiš
ku, partu paprašydamas ir ki
tokių naujienų iš jo apylinkės. 
Besiartinant Kalėdoms, vi
siems rimtesniems korespon
dentams buov išsiuntinėti pre
numeratai rinkti lapai, kiek
vieną paprašant talkos savo 
laikraščiui. Visų šių tokių pap
rastų pastangų rezultatai ne
trukus buvo apčiuopiami. 
Sausio antrojoj pusėj Suvalkie
tis turėjo dvigubai daugiau 
prenumeratų, negu Bridžius 
buvo jų radęs. Ir bemaž visi 
prenumeratoriai buvo apsimo 
kėję. Ketvirtadienių vakarais 
kai Suvalkietis išeidavo iš spau 
dos, Marijampolėje prie spau
dos kioskų jis jau buvo laukia
mas laikraštis.

Suvalkietyje buvau atsira

dęs anksčiau už Bridžių ir lais 
vomis nuo gimnazijos valan
domis talkinau administraci
jos darbuose ir reporteriu re
dakcijoje. Naujų prenumera
torių antplūdis gruodžio pa
baigoje ir per visą sausio mė
nesį man atrodė labai geras 
ženklas ir stebėjausi, jog Bri
džius dėl to nerodė jokio entu
ziazmo. Aišku - jis tikėjosi žy
miai daugiau. Ir kartą pra
sitariau, kad vis dėlto tai gera 
pradžia!

‘Taip’ - atsakė jis - bet kad 
tik tuo ir nesibaigtų.’ ‘O ko
de? Mes jau turime 1,400 skai
tytojų!’ - ‘Šešupės Bangos tu
rėjo 2,000 ir tų buvo per ma
žai. Mums toli iki Šešupės 
Bangų. Mūsų laikraštis nie
kad nebus įdomus.’

Užjūrinis paskambinimas
leidžia jums girdėti jų šypseną.

Hours

7am-1pm
1pm-6pm
6pm-7am

dėl užjūrio

______ Rate levels 
EUROPE

10 mins.
Including tax

Standard $14.77
Discount 11.10
Economy 8.88
Jeigu jūs turėtumėte klausimų 
skambinimų, išsukit nemokamai numerį
1 800 874-4000. Mes atsakysime i visus jūsų 
klausimus ir pasakysime kaip lengva išsukti 
tarptautiniam skambinimui.

Kažkaip Italija neatrodo taip toli kada 
jūs skambinate.

Yra taip gera vėl girdėti jų balsus, 
beveik lyg būtumėte kartu su jais.

$8.88 už 10 minučių yra žema kaina 
Italijai ir daugumai kraštų Europoje, kada 
jūs patys išsukate numeri naktį nuo 6 vai. 
vak. iki 7 vai. ryto.

(£1) Ohio Bell

Supratau. Jį erzino nesusi
pratimas su karo cenzūra , tik 
riau - su komendantūros kpt. 
Elertu, kuris - anot Bridžiaus 
- ‘skaito tik savo cenzūruoja
mus laikraščius’. Naujų metų 
proga Bridžius Suvalkietyje 
buvo numatęs paskelbti jo pa
ties sueiliuotų humoristinių 
sveikinimų vietos žymesniems 
žmonėms, kuriuos cenzorius 
pabraukė raudonu rašalu. 
Nedaug. Iš keliolikos posmų 
išbraukta ... tik po vieną eilu
tę, be to užteko, kad sveikini
mai būtų skelbti netinkami. 
Bridžius bandė su cenzorium 
aiškintis, derėtis, netyčia pasi
karščiavo ir iki tol buvę geri 
santykiai suiro. Aišu, anks
čiau ar vėliau jie turėjo page
rėti ir išsilyginti, bet buvo mė-

nuo kai karo cenzūra nekreipė ti atsiradusių sąskaitų, žings- 
dėmesio tik į skelbimus. niuodavo per visą miestą Kli-

Bridžius buvo teisus: Suval maitės viešbutin, vengdamas 
kietis niekad 2,000 tiražo ne
pasiekė. Viena - nors su karo 
cenzorium santykiai ir page
rėjo, bet jie buvo tik korektiš
ki. O antra - Marijampolė la
biau ir labiau jautė vietinei 
spaudai nemalonų Kauno ar
tumą. Visi Kauno dienraščiai 
dar tą patį vakarą buvo gau
nami Marijampolės spaudos 
kioskuose. Populiaresnieji 
Kauno savaitraščiai čia taip 
pat buvo mėgiami. Visa tai 
mažino Suvalkiečio reikalin
gumą, tuo labiau, kad Kauno 
spauda buvo mažiau varžoma 
karo cenzūros ir tuo pačiu įdo
mesnė.

Bridžius gana greit lyg ir su 
augo su Suvalkiečiu, gerai su
gyveno su Mažunaičiu ir atro
dė, kad jis čia pasiliks daugelį 
metų. Bet po keliolikos mėne
sių santykiai tarp leidėjo ir re
daktoriaus taip atvėso, kad 
Mažunaitis, šeštadieniais atva 
žiavęs į Marijampolę apmokė-

stabtelti pakelėje esančiose sa
vo laikraščio patalpose, aiškiai 
prisibijodamas nereikalingų 
susitikimų. Visoms sąskaitom 
Mažunaitis atsivęždavo pakan 
karnai pinigų, trūkdavo tik re 
daktoriaus algai ir administra 
cijos išlaidoms. Žiemos metu 
administracija visados turėda
vo daugiau pajamų, iš ko dar 
buvo galima šiaip taip verstis, 
bet vasarą dažnai tekdavo ap
sieiti tik su keliolika litų ir per 
savaitę. Bridžius dažniau ir 
dažniau išmetinėdavo Mažu- 
naičiui už susitarimų netesėji
mą, grasindamas pasitraukti 
iš darbo. Tačiau tikriausiai 
tai buvo tik gąsdinimai, į ku
riuos Mažunaitis nekreipė dė
mesio. O vis dėlto Bridžius ieš 
kojo progų pasitraukti į kitą 
panašų darbą, bet tokia proga 
pasitaikė tik po ketverių metų.

(Bus daugiau)
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DETROITO UETUVIAImhmmmmmbhb Antanas Grinius
A. A. VYTAUTĄ 

SIRUTAVICIŲ-SIRUTĮ 
PRISIMENANT

Laikas greitai bėga. Ro
dos dar taip nesenai, o jau 
balandžio 23 d. bus 20 me
tų kai mirė inžinierius Vy
tautas Sirutavičius-Sirutis.

A. a. Vytautas Sirutavi
čius-Sirutis gimė 1909 m. 
birželio 12 d. Vilniuje. Gim
naziją 1928 m. baigė šau
liuose. Čekoslovakijoje Bru
no universitete 1935 m. įsi
gijo inžineriaus laipsnį. Grį
žęs į Lietuvą dirbo Geležin
kelių valdyboje, o vėliau sa
vo tėvo vadovaujamos Mo
lio bendrovės Daugeliuose

Vytautas Sirutavičius-Sirutis

plytinės statyboje, o ją pa
stačius buvo tos įmonės
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technikinis direktorius.
1944 m. rudenį su tėvais 

ir seserimi paliko Lietuvą. 
Gyvendamas Vokietijoje, 
susipažino su Sofija Abro
maityte ir 1946 m. su ja su
situokė.

1951 m. sausio 17 d. at
vyko į Ameriką ir apsigy
veno Detroite. Dirbo kaip 
įrankių gamintojas (tool 
maker), o paskutinius pen
kerius metus sirgo. Įsidar
binti savo specialybėje ne
pavyko, iš pradžių trukdė 
nemokėjimas anglų kalbos, 
o vėliau liga.

Velionis gyvendamas De
troite priklausė socialdemo
kratų 116 kuopai, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos 
Detroito skyriui ir Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų S-gos Detroito 
skyriui. Buvo uolus narys, 
ne tik dalyvaudavo susirin
kimuose, bet rengiant pobū
vius ir darbu prisidėdavo.

Velionis mirė po ilgos ir 
sunkios (širdies ir kepenų) 
ligos. Mirdamas paliko žmo
ną Sofiją su keturiomis 
dukrelėmis. Ji ir sunkiai 
dirbdama jas visas ne tik 
išauklėjo, bet ir išmokslino: 
Birutė Sirutytė-Barauskie- 
nė baigė Aušros lietuvišką 
mokyklą, priklausė skau
tams, baigė Holy Redeemer 
gimnaziją ir Wayne Statė 
Universitete vokiečių kalbą 
ir istoriją. Ištekėjusi už dr. 
Algio Barausko, augina ke- 
turius vaikučius: Liną, 
Taurą, Daną ir Kristiną; 
Zosytė Sirutytė baigė Auš
ros lietuvišką mokyklą, pri
klausė skautams, baigė Ho-

A.A. Antanas Petrauskas
Antanas Petrauskas gimė 

1910 m. sausio 28 d. stam
baus ūkininko šeimoje, 
Daugšigalių km., Pakruojo 
vai., šaulių apskr.

Baigęs Linkuvos gimna
ziją įstojo Karo mokyklon, 
kurią baigė 1931 m. jaun. 
leitenanto laipsniu ir pa
skirtas į 4-tą pėst. pulką.

Vedė stambaus ūkininko 
ir Lietuvos Seimo nario A. 
Repšio dukrą Adą. 1933 m. 
iš kariuomenės pasitraukė 
atsargon ir įstojo policijos 
tarnybon. Baigęs aukštes
nę policijos mokyklą buvo 
paskirtas Klaipėdos krašte 
pasienio policijos rajono 
viršininku ,o kiek vėliau 
Kretingos apskrities viešo
sios policijos vadu.

Dėl nuolaidaus būdo, tak
to ir lojalumo pavaldinių 
buvo gerbiamas ir mėgsta
mas.

Bolševikams okupuojant 
Lietuvą, Antanas su šeima 
pasitraukė Vokietijon. D. 
P. didžiosios emigracijos

A. A. Antanas Petrauskas

Iv Redeemer gimnaziją ir 
Wayne Statė Universitetą; 
Danutė Sirutytė-Norris bai
gė Aušros lietuvišką mo
kyklą, priklausė skautams, 
baigė Holy Redeemer gim
naziją; Giedrė Sirutytė-Ste- 
fankievvicz baigė Aušros 
lietuvišką mokyklą, pri
klausė skautams, baigė Ho
ly Redeemer gimnaziją ir 
Mercy Universitetą.

A. Grinius

Gulsčiai: Vyt. Didžiojo 
laikų miestas; 7 — Afrikos 
vąlstybė; 13 — Apvalainos 
figūros; 19 — Arklio plau
kas; 15 — Verpstės dalis; 
16 — Jaustukas; 17 — Bra
manų dievas; 18 — Kilpelė 
sagai; 19 — Atogrąžų me
dis ; 21 — Priešdėlis ir ga
lūnė; 22 — Graikų mitol. 
karalaitė, paversta į tely
čią; 23 — Moters vardas; 
25 — Plėšrus žvėris; 30 — 
žvėries ginklas; 34 — Ar
tojas prie darbo; 35 — 
Taip vad. kai kurių valsty
bių P. Amerikos sąjunga; 
36 — Vokietijos laivyno 
bazė (vok. rašyba); 37 — 
Po atviru dangum; 39 — 
kieta mineralinė masė; 41
— Ryk; 42 — Aršeniko
cheminė santrupa; 43 — 
Testamentinis klausimas; 
46 — Taip aukštaitis
vadina atkaklią moterį; 
48 — Valio (isp.); 51 — 
Liet, "instinkto” pakaita
las (daug, galininke); 53
— Moters vardas; 54 — 
Tarptautinis kodas: stok; 
55 — Muravjovo rezoliuci
ja; 56 — Muzikos instr.; 
58 — Atžala; 59 — Vertin
gas metalas.

Stačiai: 1 — Eilė: (gal. 
1.); 2 — Naudingas gyvu
lys; 3 —- Mokesčio dalis; 
4 — Moters vardas; 5 — 
Paskatink! 6 — Dzūko pa
kinktų dalis; 7 — Šen. lie
tuvių deivė; 8 — Prielinks
nis; 9 Taps; 10 — Labai;

IT — Sala Indijos vandeny
ne; 12 — Šen. pinigas; 16
— štai; 19 — žymus Ame
rikos poetas ir kritikas; 20
— Valgai, kaip gyvulys! 
22 — Odisėjaus gimtinė; 
24 — Badmetis; 25 — Bi
čiulis (angį.) ; 26 — Romė
no aukuras; 27 — Ragini 
arklį; 28 — Radioaktyvaus 
elemento santrupa; 29 — 
Kiek skaitvardis; 31 — 
Įvardis daugiskaitoj; 32 — 
Japonų pinigas; 33 — Liet, 
organizacijos santrupa; 40
— Tegu ! 43 — Supustytas 
smėlis; 44 — Amatininko 
santrupa; 45 — Saudi Ara
bijos miestas; 47 — Mies
tas, esąs Egipto ir Palesti
nos pasienyje; 48 — Ame
rikos elektrinio kelto išra
dėjas; 49 — Prancūzijos 
upė; 50 — Literatūros žan
ras ; 52 — Egoizmą žymin
tis įvardis; 54 — Paskui 
mane; 57 — Liutetium 
(chem. elemento žymuo).

b. agn—

GALVOSŪKIO NR. 13. 
SPRENDIMAS

1 — Kazys Būga, kalbinin
kas.

2 — Jonas Aistis, poetas ir
rašytojas.

3 — Adomas Galdikas, dai
lininkas.

4 — Tadas Vizgirda, archi
tektas.

5 — Antanas Salys, kalbi
ninkas.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingu klijentūrg. siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t. 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

40 East 49th Street (Corner of Madison Avė.) 
NEW YORK, N. Y. 10017

Tel.: (212) 758-1150, 758-1151
Apple-Valley, Minn. 55124 
So. Boston, Mass. *02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, UI. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne. Ind. 46808 
Grand Rapids, Mi. 49505 
Hackėnsack, N. j. 07601 
Houston, Texas 77036 
Irvington, N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 0870Į 
Montebello. Ca. 90640 
Mianū Beach, Flo. 33139 
New Haven, Conn. 06511 
Nevrark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York, N.Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbory, Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown. Ohio 44503

72 Couijy jRoad No. 42 612-432-3939
393 West Broadway 
1880 Seaview Avė. 
2501 West 69 Street

617-268-8764 
203-367-2863

WA 5-2737
6089 Statė Road 884-1738
1807 Bęineke Road 432-5402

1541 Plainfield Avė. NE 616-361-5960
112 Main St. 201-342-9110

8517 Beechnut (713) 777-9542 
1082 Springfield Avė. 374-6446
1839 Park Št 203-232-6600
241 Fourth Street FO 3-8569
1800 W. Beverly Blvd. 213-727-0684
1352 Washington Avė. 305-532-7026
1»29 Boulevard
698 Sanford Avė. 
45 Second Avė.
135 West 14 St 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street

LO £-1446 
373-8783

AL 4-5456
CH 3-2583
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750

555 Cook Street 756-1668
144 Millbury Street SW 8-2868
309 W. Federal Street RI 3-0440

metu atvyko Amerikon ir 
apsigyveno Detroite, kame 
gyveno jų sponseris dr. J. 
Sims (šimoliūnas), Ados 
Petrauskienės giminaitis.

Antanas ir jo žmona Ada 
gavo gerai apmokamus dar
bus, o atėjus pensijų am
žiui — geras pensijas. At
rodė, kad asmeninis gerbū
vis klojosi palankiai. Abu 
vaikai duktė Lilė ir sūnus 
Viktoras sėkmingai lankė 
universitetą.

Antanas įsijungė į De
troito lietuvių visuomeninę 
veiklą. Jis buvo narys: 
Tautinės S-gos, šaulių Są
jungos, Balfo, DLOC, Lie
tuvių Namų Draugijos, Da
riaus-Girėno Klubo, šv. An
tano parapijos ir dažnas tų 
organizacijų valdybų veik
lus ir dosnus narys.

Jis buvo kitų požiūroms 
tolerantas, smagaus lengvo 
humoro malonus pašneko
vas visų mėgiamas ir lau
kiamas.

Ištiko baisi nelaimė. My
lima vienturtė duktė stu
dentė Lilė žūsta auto ka
tastrofoje.

Tėvo širdis atlaikė, bet 
liko sužalota visam laikui. 
Antanas ėmė sirgti sunkiais 
širdies negalavimais. Dėl 
nesveikatos pusę metų gy
veno Floridoje, o vasarai 
grįždavo Detroitą n. Dėl vis 
blogėjančios širdies ligos 
1938 m. kovo mėn. vidury
je Floridoje buvo padaryta 
širdies operacija, iš kurios 
Antanas nebeatsikėlė, pa
sirgęs dešimtoje dienoje, 
kovo 28 d., mirė.

Liūdi žmona Ada, sūnus 
Viktoras su šeima, liūdi vi
si Detroito lietuviai netekę 
mielo, tauraus lietuvio-pa- 
trioto.

Stasys šimoliūnas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 44094, sąžiningai, ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel: (216) 942- 
803b ir viskas bus sutvar
kyta.
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■ BOSTONOLĮETĮjyiAI
ŽMOGUS IR 

KULTŪRINĖS 
APRAIŠKOS 

ARCHITEKTŪROJE

Kovo 8 d. So. Bostone 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje svečias iš tolimos Ka
lifornijos arch. Edmundas 
Arbas skaitė paskaitą 
"Žmogus ir kultūrinės ap
raiškos architektūroje”. Pa
skaitą rengė LB Bostono 
apygarda, talkinant ALIAS 
Bostono skyriui. Su prele
gentu supažindino apygar
dos pirm. Jonas Rūtenis. 
Paskaitos pasiklausyti su
sirinko gausus būrys Bosto
no ir apylinkės lietuvių, bet 
daugumą sudarė inžinieriai.

Prelegentas arch. Arbas 
įdomiai kalbėjo apie archi
tektūrą kaip apie tam tik
rą meno sritį. Esą mūsų 
dienomis daug rašoma apie 
kitas meno sritis, bet archi
tektūra paliekama nuoša
liai. Architektūra priklau
so erdvės menui, į kurią 
įeina ne vien pastatai, bet 
ir visa aplinka. Bet pati es
mė glūdinti ritme, kuris 
reiškiasi pastato plano, sie
nų plokštumų ir jų masių 
santykiuose. Architekto už
davinys esąs jungti į mo
numentalumo, formų grakš
tumo vienetą skirtingus 
architektūros pradus, pa
naudojant tam visus kon
strukcijos ir grožio dėsnius. 
Architektūra esąs senas 
menas kaip ir pats žmogus.

BALTIC 
TOURS

17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė $12: gegužės 12 - 28 $1,699 
Kelionė 714: liepos 14-30 $1,799 
Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 $1,699 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varšuvoj,

1 Frankfurte

15 DIENŲ LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 818: rugpjūčio 18 - rugsėjo 1 $1,689 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Varšuvoj, 2 Krokuvoj,

1 Frankfurte

14 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 621: birželio 21 - liepos 4 $1,669 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 2 Suvalkuose, 

1 Frankfurte

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA 
Kelionė 427: balandžio 27 - gegužės 8 $1,279 
Kelionė 607: birželio 7-18 $1,569 
Kelionė 705: liepos 5-16 $1,569 
Kelionė 809: rugpjūčio 9-20 $1,569 * 
Kelionė 906: rugsėjo 6-17 $1,569 
Kelionė 104: spalio 4-15 $1,279 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Leningrade, 2 Maskvoj

12 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA 
Kelionė 510: gegužės 10-21 $1,329 
Kelionė 719: liepos 19-30 $1,569 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte

Visi išvykimai iš New Yorko ir Bostono 
Daromi giminių iškvietimo dokumentai 
Dariaus-Girėno sukaktuvinis kalendorius — $5.00 
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
293 Auburn St.

Newton, Mass. 02166
617 965-8080/969-1190

Lietuvos senoji architek
tūra buvusi daugiau iš me
džio.

Po II-jos pasaulinio karo 
modernizmas atėjęs į archi
tektūrą. Jis prasidėjęs Vo
kietijoj ir Prancūzijoj. Ir 
okup. Lietuvoje, pav. Žir
mūnuose esanti moderni 
statyba, kaip degtukų dė
žutės. Bet tos statybos 
plokšti (flat) stogai ten ne
tinką, nes ten daug sniego 
ir lietaus. Ateityje mažė
jant medžiui, moliui, smė
liui reiks ieškoti naujų sta
tybinių medžiagų ir naujų 
architektūrinių formų. Ta
da gyvenimas vėl bazuosis 
į miestus. Skaidrėmis paro
dė daug architektūrinių 
darbų jo paties ir kitų ar
chitektų. Ir taip ir savė 
laisvalaikio darbus — tapy
bą.

"AUŠROS" MINĖJIMAS
"Aušros” 100 metų su

kakties minėjimas įvyks 
balandžio 24 d. 2 vai. p. p. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje. Pa
skaitą skaitys Yale univer
siteto dėstytojas poetas 
Tomas Venclova. Meninę 
dalį atliks ir rašinius iš pir
mųjų Aušros numerių skai
tys Stasys Santvaras, Al
dona Dabrilaitė-Lingertai- 
tienė ir Gitą Markevičiūtė- 
Kupčinskienė. Rengia LB 
Bostono apygarda ir kvie
čia visus į šį minėjimą.

1983 M.
KELIONĖS 
Į LIETUVĄ

A. A. KOMP. JULIAUS
GAIDELIO MINĖJIMAS

A. a. komp. Juliaus Gai
delio minėjimas įvyks ge
gužės 1 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje. Kartu vyks ir moterų 
dailės darbų paroda. Paro
dos atidarymas 2 vai. o mi
nėjimas 3 vai. Programoje 
šv. Kazimiero . parapijos 
choras iš Brocktono, Bosto
no vyrų sekstetas, solistė 
Daiva Mongirdaitė-Richard- 
son, solistas Benediktas Po- 
vilavičius, o solistams 
akompanuos dr. Saulius Ci
bas. Rašytojas Stasys San
tvaras tars keletą žodžių 
apie komp. J. Gaidelį. Ren
gia LMF Bostono klubas ir 
kviečia atsilankyti ir prisi
minti mūsų mielą komp. 
Julių Gaidelį.

KAS ATSITIKO SU 
KAZIMIERO PRATAPO 

PALIKIMU?
1963 m. mirė Kazimieras 

Pratapas. Jis paliko paliki
mą, kuris privalėsjo būti 
naudojamas studentų sti
pendijoms. O po 20 metų 
nuo mirties perduotas ko
kiam nors universitetui. 20 
suėjo. Kas yra padaryta su 
tuo testamentu. Yra testa
mento vykdytojai, jie tai 
turi sutvarkyti. (pž)

PARENGIMAI

• Balandžio 21 d. "Auš
ros" 100 metų sukakties 
minėjimas. South Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje. Pradžia 2 vai. p. p.

• Gegužės 1 d. a. a. komp. 
Juliaus Gaidelio minėjimas 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje.

• Gegužės 15 d. Joe Cas
per išrinkimui renginys So. 
Bostono Lietu v ų Piliečių 
Draugijos salėje. Pradžia 2 
vai. p. p.

• Gegužės 22 d. 3 v. p. p. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos metinis kon- 
certas-balius.

• Rugpiūčio 14 d. Lietu
vių Bendruomenės Bostono 
apygardos diena Maironio 
Parke. Worcesteryje. (pž)

LOS ANGELES
• LSS Ramiojo Vandeny

no Rajono Vadija š. m. be- 
gužės mėn. 14 d., šeštadie
nį, 7 vai. 30 min. vakare 
Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos salėje rengia 
nuotaikingą PAVASARIO 
BALIŲ.

Programoje: meninė da
lis, vakarienė, bendros dai
nos, šokiai ir kt.

Visi kviečiami atsilanky
ti ir paremti skautus ir 
skautes vykstančius į 1983 
metų JUBILIEJINĘ STO
VYKLĄ Kanadoje. Auka 
tik $10.00.

Stalus ar bilietus užsaky
ti pas skautininkes V. Bar- 
mienę tel. 413-6787, I. Bu- 
žėnienę tel. 454-6048 ir L. 
Jarašiūnienę tel. 453-2149

KANADOS LIETUVIAI
• "Vilniaus” karalaitės 

rinkimai įvyks rengiamame 
baliuje balandžio 30 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. LN Min
daugo menėje. Jau gautas 
sutikimas iš keletos lietu
vaičių, kurios pasižadėjo 
dalyvauti kaip kandidatės 
karalaitės rinkimuose. Pir
mą premiją $1000.00 būsi
mai karalaitei paskyrė Lie
tuvių Namų valdyba

• Karavano "Vilniaus” 
paviljonas bus vienas iš 
komplikuočiausių renginių, 
kuris reikalingas keletos de
šimčių talkininkų. Paviljo
nas veiks birželio 17-15 die
nomis Prisikėlimo parapi
jos salėse. Reikalinga šei
mininkė kuriai bus moka
mas atlyginimas. Užintere- 
suotos kviečiamos kreiptis 
į V. šiaučiūlienę, darbo va
landomis įstaigos telef. 
236-1048 arba vakarais — 
232-1715.

• Įsteigtas informacijų 
reikalams centras Lietuvių 
Namuose, kurio vadovas — 
A. Vaičiūnas. D. Garba-. 
liauskienė informacijų rei
kalams paruošė Toronto lie-» 
tuvių organizacijų 1983 m. 
renginių kalendorių, šis 
centras teiks informacijas 
telefonu pasiteiravusiems 
apie lietuvių organizacijas,

A LA Y REUGIOUS COMMUNITY
Invrtes single, mature men and momen, widows and widowers 
to serve the Lord through their own Hfe style or profession by 
means of privalė vows. Ako separetoHay Apnstie” groupfor 
married couples. Spėriai training on cassette tapo for those 
unabie to write or read.
For information, please write:

THE ASSOCIATION OF MARY IMMACULATE
8804 Arlington Expressway 
Jacksonville, Florida 32211

A. A.

INŽ. EDUARDUI ŽITKUI 

mirus, jo žmoną mielą LINĄ ir jo tėvelius 

nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime

Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai

Leokadija ir Juozas 
ž v y n i a i

A. A.

STASIUI JURKŪNUI

mirus, jo broliui inž. JONUI JURKŪNUI, jo 

šeimai ir visiems giminėms reiškiame gilią 

užuojautą

Valentina ir Pranas Mažeikai

-

i J. Varčius

institucijas, renginius ir t.t. 
Informacijų centro telefo
nas 532-3312. Lietuviš
kai spaudai informacijas 
sutiko paruošti J. Varana
vičius.

• K LB Tarybos narių su
sirinkimas šaukiamas gegu
žės 3 d., antradienį, 7 vai. 
vak. Lietuvių Namuose. Š. 
m. vasario 8 d. tarybos su
sirinkime iš 25 išrinktų 
naujų narių dalyvavo tik 
18 ir organizacijų atstovų 
11. Apgtailestautina, kad 
nevisi išrinkti tarybos na
riai dalyvauja susirinki
muose ir neatlieka bendruo
menės balsavimuose uždėtų 
įsipareigojimų, kuriems jie 
buvo pasižadėję.

• "Aušros” šimtmečio su
kakties minėjimas rengia
mas balandžio 24 d., sekma
dienį, 3 vai. p. p. Lietuvių 
Namuose, Karaliaus Min
daugo menėje. Bus prof. A. 
Klimo paskaita. Meninę 
programą atliks solistės — 

• S. žiemelvtė ir A. Pakal
niškytė, Hamiltono AV pa
rapijos choras, vadovauja
mas muz. D. Deksnytės- 
Powell. Akompanuot o j a s 
muz. J. Govėdas. Deklama- 
torės A. Dargytė-Byszkie- 
wičz ir R. Jonaitienė.
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CHICAGOS LIETUVIM

PAJUODAVO CHICAGOS 
MIESTAS

Dramatiškos varžybos, 
vykusios dėl Chicagos mies
to burmistro vietos, tarp 
demokratų partijos kandi
dato juodo kongresmano 
Harold Washington’o ir 
respublikono Bernard Ep- 
ton’o balandžio 12 d. išsi
sprendė. Maža balsų per
svara laimėjo demokratų 
kandidatas Harold Wash- 
ington.

Rinkimuose pagrindiniai 
varžovai balsų gavo:

H. Washington 662,488 
— 51,4%

B. Epton 621,218 —
48,3%.

Už demokratą H. Wa- 
shingtoną balsavo 97% juo
dųjų ir 19% baltųjų bei is
paniškai kalbančių Chica
gos gyventojų. Rinkimuose 
dalyvavo 82% visų turinčių 
teisę balsuoti. Tai rekordi
nis skaičius.

Rinkimus laimėjo ir lie
tuvių remiami aldermanai: tono išrinkime. Net ir lie-

STASIUI JURKŪNUI

— mirus jo žmonai SOFIJAI ir šeimai, broliui

JONUI JURKŪNUI ir šeimai, bei kitiems

artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą

Valerija ir Mečys šimkai 
ir

Placidą Balšaitis

A. A.

STASIUI JURKŪNUI 

mirus, jo žmoną SOFIJĄ, dukterį MILDĄ, 

seseris TEOFILŲ, STEFANIJĄ, ZOFIJĄ, 

ONĄ ir brolį JONĄ su šeimomis giliai už

jaučiu ir kartu liūdžiu

Vytautas Aleksandrūnas

Mūsų šeimos senam bičiuliui
A. A.

STASIUI JURKŪNUI
mirus, su jo žmona, dukra, seserimis ONA, 

SOFIJA, STEFANIJA ir TEOFILE, broliu 

JONU, svainiu STASIU ir kitais artimaisiais 
skausmu dalinamės

Mečys, Eleonora ir šeima Valiukėnai

Antanas Juodvalkis

Marąuette Parko rajone 
Frank B rady ir Brighton 
Parko — Aloysius Majer- 
czyk.

Jau pirminiuose rinki
muose buvo varžybos tarp 
demokratų kandidatų — 
dabartinės burmistrės Jane 
Byrne, apskrities prokuroro 
Richard Dalev ir kongres
mano Harold Washingtono. 
Kaip žinia, baltųjų baisams 
pasidalinus, laimėjo juoda
sis kandidatas H. Washing- 
ton. Galutinuose balsavi
muose sukruto baltieji ir, 
nors rinkiminėje agitacijoje 
buvo kalbama ir raginama 
balsuoti už respublikoną ar 
demokratą kandidatą, bet 
iš tikrųjų varžybos vyko 
tarp baltųjų ir juodųjų ra
sių. Atrodo, lemiamą vaid
menį atliko meksikiečiai, 
portorikiečiai ir kiti ispa
niškai kalbantieji, suvilioti 
pažadų, balsavę už juodą 
demokratų kandidatą. Bal
tieji liberalai taip pat akty
viai dalyvavo H. Washing-

Prano Domšaičio kūrinių parodoje. Iš kairės: rašytojas Č. Grincevičius, Lietuvių dailiojo 
meno instituto pirm. dr. G. Balukas, meno kritikas John Forwalter ir poetas K. Bradūnas.

J. Tamulaičio nuotr.

tuvių atsirado remiančių 
juodąjį kandidatą ir net lai
kraščiuose paskelbusių, tie
sai neatitinkančius duome
nis.

Didžiajai ir gražiajai 
Marąuette Parko lietuvių 
kolonijai, grėsmė dar labiau 
padidėjo.

SĖKMINGAI VYKSTA 
PR. DOMŠAIČIO 

DARBŲ PARODA

Lietuvių Fondo Meno 
puoselėjimo domisija, da
bar persiorganizavusi į Lie
tuvių dailiojo meno institu
tą, angliškai LITHUA- 
NIAN INSTITUTE OF 
FINE ARTS, INC., suruo
šė dailininko Prano Dom
šaičio (1880-1965) meno 
darbų parodą Čiurlionio Ga
lerijoje, Jaunimo Centre, 
Chicagoje.

Parodą atidarė Instituto 
pirm. dr. G. Balukas balan
džio 8 d. ir pristatė meno 
kritiką John Fonvalter ap
tarti Pr. Domšaičio kūrybą. 
John Fonvalter labai tei
giamai įvertino Pr. Dom
šaičio palikimą, lygindamas 
su šių dienų žymiaisiais 
menininkais. Ragino neuž
sidaryti savajame gehte,

Sol. Nelė Paltinienė, dainavusi Vasario 16 gimnazijoje su
rengtame Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėjime. Sol. 
Nelė Paltinienė ir jos vyras muz. Arvydas Paltinas, buvęs Klai
pėdos "Kopų balsų” estradinio ansamblio vadovas ir dirigentas, 
''Margučio” kviečiami atvyksta į JAV. Chicagoje koncertuos 
gegužės 8 d. Jaunimo centre. Toronte numatoma koncertą su
rengti gegužės 15 d., o Detroite gegužės 22 d.

R. Gumuliausko nuotr.

Prano Domšaičio kūrinių parodai rengti komiteto narės: 
dailininkės: Vanda Balukienė ir Marija Ambrozaitienė.

J. Tamulaičio nuotr.

bet parodyti ir amerikiečių 
visuomenei.

Dr. Balukas dėkojo Pr. 
Domšaičio darbų atrankos 
komisijai ir talkininkams, 
įgalinusiems šią parodą su

ruošti. Iš turimų 700 meno 
darbų, buvo atrinkta ir šio
je parodoje išstatyti 70 
gražiai įrėminti darbai. Vi
si išstatyti paveikslai buvo 
parduodami ir jau atidary
mo dieną bei pirmąjį sa
vaitgalį (IV. 8-10) lanky
tojai nupirko 40 paveikslų. 
Parduotų paveikslų vietoje 
buvo įrėminami kiti ir pa
pildoma paroda. Už parduo
tus paveikslus gauti pini
gai pirmiausia bus naudo
jami grąžinti skolai ir kitų 
dailininkų kolekcijoms bei 
atskiriems darbams įsigyti.

Pr. Domšaičio meno dar
bų paroda sulaukė didelio 
susidomėjimo ir meno mė
gėjų gausiai lankoma.

• Lietuviams ginti komi
teto informacinis praneši
mas įvyks balandžio mėn. 
24 d., sekmadienį, 2 vai. p. 
p. Jaunimo Centro kavinė
je, Chicagoje.

Kalbės adv. P. žumbakis, 
dr. A. Damušis ir Rasa Raz- 
gaitienė.

Visi Chicagos ir apylin
kės lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti.

Komitetui pirmininkauja 
dr. V. Stankus iš Clevelan
do.
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

LEONAS BALTRŪNAS 
PASISAKO

Nežinia kuriais tikslais 
Australijos lietuvių laikraš
čio ”Mūsų Pastogės” redak
torius, Vincas Kazokas jau 
kuris laikas kaip savo ve
damuosiuose aštriai puola 
Australijos lietu viškąjį 
sportuojanti jaunimą, ap
gailestaudamas, kad mūsų 
jaunimas per daug dėmesio 
kreipia j sportą ir fizinį 
auklėjimą ir per mažai jun
giasi į Jaunimo Sąjungą. 
Jis rašo, kad sportininkų 
sąskrydžiai grindžiami vien 
tik vienu principu, tai žai
dynėm — pramoga be di
desnio ar aukštesnio polė
kio, tik savųjų tarpe pade
monstruojant fizinį pajė
gumą. Jis toliau rašo, kad 
iš Australijos į J. Kongre
są važiuoja vos 10 jaunuo
lių, kai į sporto žaidynes 
kone 100.

Leonas Baltrūnas, vienas 
iš įžymiausių mūsų išeivijos 
sportininkų, su Nepriklau
somos Lietuvos krepšinio 
rinktine du kartus laimėjęs 
Europos krepšinio pirme
nybes, buvęs mokytojas 
Lietuvoje ir Australijoje ir 
gavęs pirmąsias gaires 
Australijos taip gausiam ir 
gražiam sportiniu! judėji
mui, rašo: ”viskam yra ri
bos, o šį kartą nebegaliu il
giau tylėti ir, manau, kad 
pribrendo laikas, ką nors 
daryti, kad mūsų sportuo
jančiam jaunimui ir mūsų 
sporto klubams būtų pripa
žinta tinkama pagarba, ne 
tik už jų darbą sportinėje 
srityje, bet ir už didelį dar
bą ir nuopelną, buriant lie
tuviškąjį jaunimą į krūvą 
ir dedant pastangas, kad ir 
toliau jie galėtų bendrauti 
su sau panašiais lietuviško
je tautinėje dvasioje.”

Toliau savo straipsnyje 
L. Baltrūnas labai taikliais 
žodžiais atsako ”Mūsų Pa
stogės” redaktoriui į jo už
puolimus, įrodydamas, kad 
sportas ir fizinis auklėji
mas nėra tik pramoga ir fi
zinis pasitenkinimas. Rašy
damas jis nenori tikėti, kad 
išsilavinęs žmogus, gyven
damas šiame amžiuje, neži
notų, kad fizinis auklėjimas 
ir sportas yra toks pats, 
kaip ir bent kuris kitas 
mokslas, gal ir daug galin-

gesnis, nes moko kaip rei
kia lavinti žmogaus fizines 
ir dvasines savybes. Kas 
liečia lietuviškumą, tai L. 
Baltrūnas teigia, kad nuo 
pat pirmųjų atvykimo į 
Australiją dienų, niekas 
Lietuvos vardo nėra taip iš
garsinęs, kaip mūsų spor
tuojantis jaunimas. Jokia 
kita organizacija nėra taip 
iškėlusi Lietuvos ir lietuvio 
vardą čia. Galima būtų su
rinkti šimtus straipsnių iš 
australiškų laikraščių ir 
žurnalų, kur rašoma apie 
lietuvius sportininkus ir 
Lietuvą. Jau 33 metus iš 
eilės Australijos lietuviai 
sportininkai turi savo spor
to šventes, Į kurias suva
žiuoja apie 400 lietuvių jau
nuolių, kurie nestoja Į aus
tralų sporto klubus, nors 
ten, daugeliu atvejų, spor
tinės sąlygos yra geresnės, 
bet, jausdamiesi lietuviais, 
gina lietuviškas spalvas ir 
dalyvauja visame lietuviš
kame gyvenime.

Baigdamas L. Baltrūnas, 
nepaprastai stebisi redakto
rium, kad iki šiol jis nera
do reikalo suprasti mūsų 
sportuojančio jaunimo ir 
nededa pastangų iškelti 
Bendruomenės laikraštyje 
jų tautinio susipratimo ir 
noro ir toliau išlikti lietu
viais.

MONS. P. BUTKAUS 
45 M. KUNIGYSTĖS
Australijos lietuvių Sie

lovados vadovas, skautų, 
sportininkų ir ateitininkų 
dvasios vadas, Sydnėjaus 
sporto klubo ”Kovo” gar
bės narys ir vienintelis Ne
priklausomos Lietuvos ku
nigas, turintis sidabrinį 
Kūno Kultūros Rūmų ženk
lą, atšventė savo 45-rių me
tų kunigystės jubiliejų. Ne
seniai jis buvo pakeltas į 
monsinjorus ir Anglijos ka
ralienė jam suteikė M.B.E. 
laipsnį ir medalį. Sveikinant 
monsijorą Petrą Butkų su 
šia gražia jubiliejaus šven
te, linkiu jam ir toliau ne- 
atitolti nuo jaunimo, būti 
jų artimu draugu, dirbant 
šį dvasinį ir lietuvišką dar
bą jaunimo tarpe.

LIETUVIŲ METRAŠTIS
Australijos lietuviai 1961 

metais buvo išleidę savo

metraštį, kuris apėmė mū
sų gyvenimą nuo pat pir
mųjų Australijos lietuvių 
įsikūrimo iki 1960-jų metų, 
šiais metais bus išleistas 
antrasis tomas, apimantis 
1960-1982 metus. Visa met
raščio medžiaga jau yra su
rinkta ir ruošiama spaudai. 
Čia.atsispindės visas Aus
tralijos lietuvių kultūrinis, 
religinis, tautinis, sportinis 
ir visuomeninis gyvenimas. 
Jau dabar yra priimama 
garbės prenumeratos ir iš
leidimo aukos.

”VYSKUPO SODAS” 
MELBOURNE

Melbourno teatro grupė 
pastatė Anatolijaus Kairio 
istorinį veikalą ”Vyskupo 
sodas”. Šį komplikuotą vei
kalą režisavo Aldona Vyš
niauskienė ir vaidino: E. ir 
M. Šidlauskai, A. Bajoras, 
A. Adomaitis, A. Butkutė, 
A. Vaitiekūnas, M. Vaitie
kūnaitė, M. Simankevičius, 
R. Skeivys, V. Araitė, A. 
Raudys ir J. Zonius. Veika
lo pastatymas buvo labai 
pasisekęs ir pilna prisirin
kusių žiūrovų Lietuvių Klu
bo salė gausiais plojimais 
išreiškė savo pasitenkinimą 
visam "Aušros” teatrui, re
žisierei ir visiems artis
tams.

KUN. DR. K. TRIMAKAS 
AUSTRALIJOJE

šiais metais priešvelyki- 
nes rekolekcijas pravedė iš 
Amerikos atvykęs kunigas 
dr. Kęstutis Trimakas. Jis 
yra psicholoagijos daktaras 
ir savo rekolekciniuose pa
moksluose dėstė daugiau 
skirtingas idėjas, aiškino 
esančias problemas ir jų 
sprendimą palikdamas sprę
sti pačiam individui.

Visuose Australijos lietu
vių miestuose jis susitiko 
ir su bendrąja visuomene, 
ateitininkais ir mūsų jau
nimu.

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

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

J NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

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

Turime namų Cuvahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač apie naują parapiją. Taip pat ir 
naujoj lietuvių kolonijoj, SUNNY HILLS, Flori
doje, 955 mylios nuo Clevelando.

Norintieji pirkti ar' parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

NAMŲ REMONTĄVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI Į

ANICETĄ STRIMAITĮ
DAŽAU NAMUS, LIPINU POPIERIUS. ATLIEKU 
STALIAUS DARBUS. SUVEDU VANDENS VAMZ
DŽIUS. ĮDEDU ĮVAIRIAS PLYTELES IR ATLIEKU 

EILĘ KITŲ DARBŲ.
Prašome skambinti telef.: 442-2187

PETKUS

TeVAS 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

Taupykite su stiprumu, 
miegokite su užtikrinimu.

Yra daug būdų taupyti pinigus šiandienų ir 
AmeriTrust siūlo beveik visus jų Tačiau Anieri 
Trust siūlo dar tai ko kiti negali: PAPILDOMĄ 
saugumo ribą priedui pilnos vyriausybės apdrau- 
dos iki $100,000, AmeriTrust pozicija kaip stip
riausio Ohio banko duoda jūsų tapymui pilniausią 
saiką užtikrinimo. Jūsų taupymas negali būti 
saugesnis.

Taigi taupykite bet kuriuo būdu. Tačiau tau
pykite AmeriTrust. Ir — malonių sapnų.

/hierffiust
Member FDIC
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Septynios dienos Clevelande
__——Aurelija Balašaitienė

PAVASARIO ŽIEDAMS 
PRAŽYDUS

ris, nuskambėjęs rašytojo 
lakaus žodžio ir gilios min
ties atošvaistėmis. Mokyk
los choras, vadovaujamas 
ir mokomas muz. Juliaus 
Kazėno, padainavo keletą 
liaudies dainų. Buvo malo
nu stebėti besišypsančius 
choristus, sekančius savo 
dirigentą.

Programai pasibaigus, 
svečiai ir dalyviai buvo pa
kviesti į parapijos kavinę, 
kurioje buvo darbštaus ko
miteto paruoštos vaišės. Tė
vų komitetas, vadovauja
mas Militos Nasvytienės, 
jau kelintą kartą šių moks
lo metų bėgyje organizuoja 
stambesnius mokyklos ren
ginius, tuo parodydamas ne 
vien tėvų pasišventimą ir 
mokyklos darbo vertinimą, 
bet ir nuoširdų bei šiltą 
santykį tarp mokyklos ve
dėjo, mokomojo personalo 
ir tėvų. Vaišių metu teko 
stebėti Barbarą Taraškienę, 
Daną Dundurienę ir Oną 
Banionienę ne vien su šyp
sena vaišinant svečius, bet 
ir randant laiko šokiui... 
Milita Nasvytienė pasveiki
nusi šventės dalyvius, pri
statė iš Chicagos atvykusį 
LB švietimo Tarybos pir
mininką Joną Kavaliūną, 
kurį svečiai pasveikino plo
jimais.

— Programą koordinavo mo
kyklos direktorius Jonas 
Vyšnioms, talkininkaujant 
Juliui Kazėnui, Petrui Ma
želiui ir tautinių šokių mo
kytojoms, Kristinai Liutku- 
tei- Freudenberger ir Da
liai Motiejūnaitei. Už šokė
jų pristatymą ir dalyvavi
mą mokykla dėkinga Liu
dui ir Aleksandrai Sagiams.

Retai kada taip tiksliai 
pavadinamas renginys, kaip, 
šių metų šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos meti
nė šventė, kurios centre bu
vo mūsų mokyklą lankan
tis jaunimas, parodęs save 
kaip visapusiškai lietuviš
ką ir kultūringą mūsų vi
suomenės prieauglio grupę. 
Džiugu buvo pastebėti, kad 
šios šventės metu nebuvo 
suaugusių prakalbų bei pro
gramą ištęsiančių ir be
prasmiškų padėkų. Geriau
sia padėka buvo gausios 
publikos šilta reakcija plo
jant jauniesiems scenoje 
moksleiviams. Visa progra
ma vyko sklandžiai, lengvai 
ir tvarkingai. Kiekvienas 
programos dalyvis laikėsi 
scenoje laisvai ir su šypse
na. Petro Maželio režisūra 
buvo jaučiama kiekviename 
judesy, kiekviename eilė
raščio posmelyje. Lietuvių 
poetų eilėraščius deklama
vę, Julius Palūnas, Lana 
Vyšnionytė, Vija Bublytė 
ir Nida Marcinkevičiūtė, 
stebino klausytojus tarse
nos grynumu ir beveik ar
tistišku įsijautimu. Juliui 
Strimaičiui grojant akor
deonu, Grandinėlės jaunes
niųjų šokėjų grupė grakš
čiai ir įspūdingai pašoko 
Rugučius, Subatėlę, Mikitė- 
lę ir Kalvelį. Didelė tų jau
nų šokėjų dauguma jau ro
do rimtą pasirengimą pre
ciziškam šokiui. Savo indi
vidualius talentus parodė 
Vytas Zorska, paskambin
damas pianinu Glementi So
natiną ir Mozarto sonatos 
dalį, ir Rimas Biliūnas be
veik virtuoziškai pagroda
mas akordeonu lietuviškų 
ir modernių melodijų pynę. 
Tokių pasirodymų įtrauki
mas į mokyklos programą 
turi teigiamai nuteikti vai
kus, jiems ne tik duodant 
progą viešai pasirodyti ir 
pademonstruoti savo suge
bėjimus, bet tuo pačiu ir 
praplečiant mokyklos kul
tūrinį akiratį bei pripažįs
tant, kad jauname žmogu
je glūdintys talentai yra 
gerbiami ir skatinami.

Linas Biliūnas dramatiš
kai perskaitė Biliūno "Kliu
džiau”, o žavus mergaičių 
sekstetas, akompanuojamas 
Broniaus Kazėno, sudainavo 
nuotaikingas dainas. Pasku
tinioji "šlama šilko vėjas" 
buvo palydėta griausmin
gais aplodismentais.

Mokytojo Vacio Kavaliū
no parašytas montažas 
"Aušra”, skaitytas Daniaus 
Barzduko protarpiais poezi
jos ištraukomis montažą 
iliustruojant Ramūnui Bal
čiūnui, Dainai Mataitei, Mo
nikai Palūnaitei, kanklėms 
pritariant Auksei Bankaity- 
tei, buvo bene pats įspūdin
giausias programos nume-

PASISEKĘS KNYGOS 
SUTIKIMAS

Šv. Kazimiero mokykla, 
lietuviškai kultūrai pašven
tusi visą savaitgalj, š. m. 
balandžio mėn. 10 dieną,

Lietuvių Namuose surengė 
dr. Danguolės Tamulionytės 
vadovėlio "Lietuviais nori
me ir būt” sutikimą. Į šią 
šventę susirinko virš pus
antro šimto knygos gerbė
jų, jų tarpe ir svečias iš 
Chicagos, LB švietimo Ta
rybos pirmininkas Jonas 
Kavaliūnas ir iš saulėtos 
Floridos Jonas Karvelis. 
Knygos sutikimo progra
mai vadovavo mokyklos di
rektorius Jonas Vyšnioms, 
trumpai klausytojus supa
žindindamas su autore. Ra
šytojas Vacys Kavaliūnas 
savo kalboje nagrinėjo va
dovėlio metodą, išryškinda
mas jame panaudotus du 
pagrindinius principus: pa
keitimo ir įtraukimo. Itin 
svarbus esąs pakeitimo 
principas, supa žindinant 
anglų kalbą vartojantį mo
kinį su lietuviškos gramati
kos pagrindiniais sunku
mais — galūnių keitimu ne 
tik daiktavardyje, būdvar
dyje, bet ir skaitvardyje, o 
taip pat ir veiksmažodžių 
a s m e n avime. Įtraukimo 
principas, įtraukiant į mo
komąjį procesą galimai dau
giau pojūčių, vadovėlyje 
stipriai išvystytas. Kalbė
tojas trumpai palietė visą 
vadovėlio struktūrą, pabrėž
damas, kad jame vykusiai 
gretinamas kalbos mokyma
sis su mūsų tautinės kultū
ros ir istorijos pažinimu, 
siekiančiu ir šios dienos lie
tuvių gyvenimą tėvynėje ir 
svetur. Užgyrė ir vadovėlio 
estetinę, išorinę pusę, pa
brėždamas, kad spalvingu
mas yra būtinas, norint mo
kymąsi padaryti drauge ir 
malonų, ir patrauklų. Baig
damas pareiškė, kad vado
vėlis bus "džiaugsmas 
tiems, kurie su juo susitiks 
ir jo keliu eis į lietuvių tau
tos kultūros plotus. Vado
vėlyje gausu akcijos, dina
mikos, skaitiniai lengvi pa

bos ir birželio 4 d. susipažinimo vakaras-banketas Lietuvių namuose.

Clevelande susiorganizavęs Australijos lietuvių sportininkų priėmimo komitetas su pirm
Vladu Plečkaičiu (vidury). Sportininkai Clevelande viešės birželio 4-6 d. d. Bus sportinės varžy- 

. ---------- J. Garlos nuotr.
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trauklūs, keliantys estetinį 
pasigėrėjimą".

Įdomu buvo pasiklausyti 
ir Karin Wisher analizės 
anglų kalba. Tai jauna mo
teris, svetimų kalbų žinovė 
ir dėstytoja, buvusi Dan
guolės Tamulionytės kursų 
klausytoja. Ji vadovėlį na
grinėjo dviem požiūriais — 
kaip mokytoja ir kaip mo
kinė. Ji iškėlė vadovėlio me
džiagos lygsvaros svarbą 
tarp gramatikos ir kultūros 
žinių. Vertinant vadovėlį iš 
mokinio taško, ji pripažino, 
kad jis esąs "Įdomus, pil
nas netikėtumų medžiagos 
turiny, gyvas, duodantis pa
kankamai laisvės išsireikš
ti, įdomus savo pratimais, 
prasmingas savo gramati
kos ir istorinių bei kultūri
nių žinių perteikimu."

JAV LB švietimo Tary
bos pirmininkas Jonas Ka
valiūnas savo sveikinimo 
žodyje pastebėjo, kad litua
nistinėse mokyklose kasmet 
didėja lietuviškai nemokan
čių mokinių skaičius, šiais 
metais kai kuriose lietuvių 
kolonijose jau siekiantis net 
50C. Todėl tokio vadovėlio 
paruošimas ir išleidimas 
puikiai užpildo spragą. Kal
bėtojas trumpai nušvietė 
vadovėlio paruošimo sunku
mus ir prisipažino, kad pa
našaus darbo ėmėsi net du 
asmenys, tačiau tik viena 
Danguolė Tamulionytė jį 
pasiryžo atlikti ir išbaigti. 
Svečias kreipėsi į autorę su 
prašymu tęsti darbą toliau, 
paruošiant antrą ir trečią 
šito vadovėlio tąsos dalis.

Po svečio kalbos sekė 
sveikinimai ir dovanos. Au
torę raštu sveikino Vida 
BuČmienė, Korp! Giedra ir 
labai jautriu žodžius Vysk. 
M. Valančiaus kursantų 
vardu Barbara Taraškienė.

Pati autorė savo baigia
mąjį žodį nuskaidrino są
mojumi, pasidalindamas su 
šventės dalyviais savo dar
bo problemomis, į jas pa
žvelgdama iš perspektyvos 
su humoru. "Kūrybinis 
jausmas yra stipresnis už 
nuovargį", su šypsena sakė 

ji, pasakodama savo nuoty
kius apie prarastus užrašus 
ar paveikslėlių iškarpas ... 
Dėkinga ji savo tėvui An
tanui Tamulioniui ne vien 
už skatinimą dirbti, bet už 
jo nepaprastą kantrybę ir 
moralinę paramą. Toliau ji 
išvardino visus asmenis, 
kuriems jautėsi įpareigota 
padėkoti už talką, paramą 
ar darbą. Padalinusi savo 
talkininkus į dvi kategori
jas — mokytojų ir gimi
nių — ji nepamiršo nė vie
no asmens, prisidėjusio prie 
jos darbo. Už stambią fi
nansinę paramą dėkojo sa
vo dėdei Petrui Tamulio
niui, už pastovią ir lemian
čią talką Jonui Kavaliūnui, 
Šv. Kazimiero mokyklos di
rektoriui Jonui Vyšnioniui, 
knygos pristatytojams Va
ciui Kavaliūnui ir Karin 
Wisher bei spaudos atsto
vams sveikintojams ir mo
kyklos tėvų komiteto pir
mininkei Militai Nasvytie- 
nei, suorganizavusiai vai
šes ir svečių priėmimą. Da
na Dundurienė, Ona Banio
nienė ir Barbara Taraškie
nė vaišino svečius, parda
vinėjo knygas ir su entu
ziazmu rūpinosi gera nuo
taika.

Toliau sekė meninė dalis, 
kurioje sol. Bernardas Pra
puolenis, pianinu palydimas 
Kristinos Kuprevičiūtės, pa
dainavo lietuvių kompozito
rių dainas ir F. Handelio 
ariją iš Sanson.

Po programos autorę ap
supo vadovėlio pirkėjai, 
prašydami jos autografų. 
Šis knygos sutikimas buvo 
sėkmingas tiek svečių gau
sumu, tiek turiniu.

ATVELYKIO ŠVENTĖ
Šv. Jurgio parapija, jau 

antri metai iš eilės Atvely
kio šventės proga rengia iš
kilmingą Velykų stalo po
pietę, kurioje dominuoja 
tradicinis velykinis stalas, 
prisimenant nepriklausomos 
Lietuvos tradicijas. Para
pijos tarybai vadovauja Al
girdas Kasulaitis, kuriam 
pavyksta patraukti entu- 
tuziastingus parapijiečius į 
darbą. Atvelykio sekmadie
nį į šv. Jurgio šventovę su
sirinko gausus maldininkų 
būrys. Pamaldų metu, ku
rias atnašavo parapijos ad
ministratorius kun. Juozas 
Bacevičius, giedojo stiprus 
ir gerai paruoštas parapijos 
choras, vadovaujamas Ry
to Babicko. Šios šventės 
proga chorą dar sustiprino 
savo dalyvavimu Vyrų Ok
teto nariai. Pamaldų metu 
buvo pastebėta, kad trečio 
ir aštunto televizijų kanalai 
su savo filmavimo aparatais 
filmavo ir vėliau iš visų pu
sių filmavo nepaprastai sko
ningai, turtingai ir gražiai 
paruoštą velykinį stalą. 
Kun. Bacevičiui palaiminus 
stalą ir pasveikinus daly
vius trumpu žodžiu, buvo 
pradėtos vaišės, kuriose 
vyravo pavyzdinga tvarka, 
išvengiant spūsties ir ne-

(Nukelta į 14 psl.)
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proga Amerikos Lietuvių 
Tarybai aukojo:

Po $60.00 — J. Krištolai
tis, B. A. Pautieniai.

Po $50.00 — prof. J. Ju- 
caitis, dr. J. Maurukas, dr. 
J. I. Stankaičiai, č. šatkas.

$40.00 — M. Ješmantie- 
nė.

$35.00 — V. T. Urbaičiai.
Po $30.00 — A. BieJskus, 

V. O. Jokūbaičiai, dr. J. Ma
čiulis, Z. O. Obeleniai, Vyt. 
Sniečkus, V. Valys.

Po $25.00 — V. Apanius,
J. Augustinavičius, J. Bud
rienė, J. Cijunskas, E. Či- 
gienė, dr. D. dr. R. Degė
siai, dr. E. B. Juodėnai, A.
K. Laikūnai, A. Mackuvie- 
nė, B. E. Nainiai, VI. Petu- 
kauskas, S. Radzevičiūtė, 
Ig. Stankus, M. J. Švarcai, 
P. Tamulionis, M. Žitkus.

7 DIENOS 
CLEVELANDE...
(Atkelta iš 13 psl.) 

tvarkos. Stalas pasižymėjo 
ne vien patiekalų įvairumu 
ir margučių gražumu, bet 
taip pat ir labai skoningu 
dekoravimu, indų išdėsty
mų ir spalvingumu.

Visiems pasisotinus, Ry
to Babicko vadovaujamas 
vyrų oktetas padarė malo
nią staigmeną, palinksmin
damas svečius keliomis nuo
taikingomis dainomis drau
ge su okteto soliste Irena 
Grigaliūnaite.

Teko patirti, kad visos 
tos šventės organizavimo 
darbus pasidalino Algirdas 
Matulionis ir Lionginą Na- 
gevičienė, i talką pasikvie
tę didelį būrį parapijiečių. 
Nuotaika buvo tokia puiki, 
kad dauguma svečių nesi- 
skirstė iki vėlyvos popietės.

A. A. VYTAUTĄ 
ALFONSĄ BRAZIULJ 

PRISIMINUS
Š. m. balandžio 6 d. va

kare Dievo Motinos parapi
jos bažnyčioje buvo iškil
mingos pamaldos už a. a. 
Vytauto Alfonso Braziulio 
vėlę minint jo mirties meti
nes. Pamaldų metu Braziū
kų šeimos senas bičiulis mu
zikas Vitoldas Kušleika pri. 
tariant Reginai Brazaitie- 
nei vargonais, pagrojo Hen
delio Adagio ir Gounod Avė 
Maria. Klausytojus stebino 
nuostabiai gilus ir sodrus 
instrumento tonas. Vėliau 
paaiškėjo, kad tai ne eilinis 
instrumentas, o viola, įsi
gyta Stuttgarte retų muzi
kos instrumentų parduotu
vėje. Po pamaldų Noros 
Braziulienės namuose susi
rinko vaišėms gausus bū
rys jos bičiulių. Pamaldas 
atnašavo kun. Gediminas 
Kijauskas, o namuose vai
šes jautriu žodžiu pradėjo 
kun. Aleksandras Goldi- 
kovskis.
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Lietuvos laisvinimo reikalams
Po $20.00 — A. Balašai- 

tienė, J. Balbatas, O. P. Ba- : 
nioniai, R. Bridžius, R. Bub- 
lys, V. čepukaitis, P. T. Gai
žauskai, K. LT. Gaižučiai, : 
S. V. Gedgaudai, S. H. Idze- 
liai, I. M. Janavičiai, P. G. 
Ješmantai, A. Jonaitis, A. ' 
Juozaitis, Alf. Karklius, A. ' 
Kasblaitis, J. A. Kazėnai, 
P. J. Klioriai, A. E. Lūžai,.
H. Macijauskas, K. Martie- 
nė, B. A. Maželiai, D. Miko- 
liūnienė, R. Minkūnas, A. R. 
Petrauskiai, A. Puškoriūtė, 
A. Savičiūnas, J. Stempu
žis, A. Tamulionis, dr. D. 
Tamulionytė, B. A. Zakiai.

Po $15.00 — A. Balas, M, 
Balys, G. J. Čyvai, A. V. 
Giedraitis, H. Kripavičius, 
dr. V. Stankus, A. E. Ste
ponavičiai, A. Styra, dr. E. 
R. šilgaliai, B. Tarutienė,
R. A. Zorskai, O. P. Žilins
kai.

Po $10.00 — dr. J. Ab- 
raitis, A. Ambrazienė, kun. 
J. Bacevičius, M. A. Ban- 
kaičiai, J. Barniškis, A. V. 
Bartuškai, V. A. Benokrai- 
čiai, B. Bernotas M. Blynas,
L. Brazau-skas, K. I. (Ci- 
vinskai, V. Civinskas, O. 
Dailidienė, A. P. Dauper, Z. 
Dautartas, dr. D. Degėsys, 
Z. Dučmanas, J. Duleba, A. 
N. Gargasai, B. S. Garlaus- 
kai kun. A. Goldikovskis,
S. J. Ignatavičiai, J. Jakš
tas, S. Jankauskas, J. F. 
Jasinevičiai, L. Jokūbaitis,
I. Jonaitienė, F. Jūras, J. 
Kaklauskas, N. Kaminskie
nė, K. Karalis, B. Karklius, 
P. Kaunas, A. Kavaliūnas, 
A. Kazlas, P. Kudukis, R. 
Langė, V. Langienė, S. La- 
niauskienė, I. Laurinaitie
nė, J. Lozoraitis, B. Malca- 
nienė, J. Malskis, A. Ma
tulionis, K. Mažonas, Sr., S. 
Mikalauskas, A. Mikoliū- 
nienė V. A. Miškiniai L. 
Nagevičius, B. Nasvytienė, 
G. Natkevičienė, J. J. Nau
jokaičiai, J. Naujokaitis, F. 

Navickas, P. Neimanas, K. 
Paškonis, A. Penkauskas/ 
V. Ramūnas, A. Rastaus- 
kas, J. Skavičius, A. Smels- 
torienė, B. Snarskis, H. S. 
Stasai, V. Stimburienė, M. 
Strimaitienė, V. J. Stuogiai, 
V. šamatauskas, K. širvi- 
nis, V. Tamulis, V. B. Ta- 
raška, K. Tijūnėlis, G. O. 
Vaškas, J. Velykis, P. J. 
Venciai, I. Verbyla, U. Ver- 
bylaitė, A. Virbilienė, XYZ,
J. žagarskas, V. Žitkus, B. 
Žiugžda,

$8.00 — J. žygas.
Po $5.00 — V. Bačiulis,

K. Balaišis, L. Balys, M. 
Barniškaitė, H. Belzinskas, 
E. Brazauskas, P. Butku
vienė, S. J. Butrimai J. Ci- 
tulis, E. Gausienė, E. Jo
cienė, B. Klimas, K. Klio- 
rys, V. Maciejauskienė, VI. 
Matulionis, Vyt. Matulio
nis, G. Mazoliauskaitė, E. 
Mikienė, A. O. Mikulskiai, 
J. Minkūnienė, J. A. Ožins- 
kai, K. O. Palubinskai, J. 
E. Sakai, S. Sankalaitė, J. 
A. Šiaučiūnai, K. J. šlape-

liai, A. Stempužienė-švedie- 
nė, J. Tallat-Kelpšienė, J. 
Vėlyvienė, M. Vinclovas, R. 
Vodopalas, E. Vyšniauskie
nė, P. Zigmantas.

$4.00 — J. P. Šukiai.
Po $3.00 — A. Beržins- 

kas, P. Chalko, Dumbrys,. 
R. Mickevičienė.

Po $2.00 — J. Dunduras, 
L. Jucaitienė, L. Nagius.

$1.00 — XYZ.

PADĖKA
Amerikos Lietuvių Tary

bos Clevelando skyrius nuo
širdžiai dėkoja Dievo Mo
tinos parapijos klebonui, 
kun. Gediminui Kijauskui, 
už stambią auką ALT sky
riui, leidžiant naudotis pa
rapijos auditorija Vasario 
16-osios iškilmėms be at
lyginimo, solistams Marga
ritai ir Vaclovui Momkams, 
paskyrusiems koncertinės 
dalies honorarą Lietuvos 
laisvinimo reikalams, Al
girdui Kasulaičiui už gra
žiai paruoštą kalbą, kuni
gams už Mišias, aukoto
jam Lietuvos laisvinimo 
reikalams, visiems talki
ninkams, spaudai, radijo, 
organizacijoms ir minėjimo 
dalyviams.

AI,T Clevelando 
Skyriaus Valdyba

Brangiam vyrui ir tėveliui

A. A.

JUOZUI OŽINSKUI
mirus, žmoną ALBINĄ, sūnų ALVĮ, dukras

DAIVĄ ir VIDĄ dideliame skausme likusius, 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Onutė ir Juozas Jankai 
Albina ir Vytas Bakfinai

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga 

Delta E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbaro 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.

•ŠU

MM /uper ior /oving/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIU SASKAITAc *

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uper ior Avinę/

Pagrindinis skyrius
798 East 1851 h Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008

Dūli VDIAHDOS:
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 0:00, 

šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.
4



1983 m. balandžio 21 d. DIRVA Nr. 16 — 15

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

DEMONSTRUOKIME 
PRIEŠ KOMUNISTUS
Ryšium su jaunųjų ko

munistų sąjungos suvažia
vimu Clevelande š. m. ba
landžio 2G — gegužės 1 d.
d. ir jų-planuojama demon
stracija balandžio 30 d., eilė 
tautybių planuoja kontra- 
demonstraciją.

•Clevelando ir apylinkių 
lietuviai yra raginami skait
lingai susirinkti šeštadieni, 
balandžio mėn. 30 d. 1 vai. 
po pietų užpakalyje centri
nės Clevelando bibliotekos. 
(East 6-ta gatvė, i šiaurę 
nuo Superior Avenue).

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

MIRĖ JUOZAS OŽINSKAS
Balandžio 17 d. 2 vai. p. 

p. mirė Juozas Ožinskas. Po 
išsiliejusio kraujo, aortai 
trūkus, po pavykusios ope
racijos dar gyvenęs 4 sa
vaites. Nuliūdime paliko 
žmoną Albiną, dukteris 
Daivą ir Vidą ir sūnų dr. 
Arvydą su šeima. Laidoja
mas trečiadieni, balandžio 
20 d. po šv. Mišių 9:30 iš

MALONIAI KVIEČIAME į CLEVELANDO 
RAMOVĖNŲ VYRŲ CHORO 

DEŠIMTMEČIO

MINEJIMĄ-BALIŲ

1983 m. balandžio 30 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak.

LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE,
877 EAST 185 STREET.

Bilietų kaina 12.50 dol. asmeniui.

SKYRIAUS VALDYBA

CLEVELANDO VAIDILOS 
TEATRO

DRAMINĖS LITERATŪROS 
VAKARAS 

įvyks šeštadienį, balandžio 23 d., 7. v. v.
LIETUVIŲ NAMUOSE 

Režisuoja — PETRAS MAŽELIS 

Kviečiame visus atsilankyti.

VAIDILOS TEATRO VALDYBA

Dievo Motinos parapijos 
bažnyčios, Visų Sielų kapi
nėse.

KORTAVIMO POPIETĖ
Lietuvos Vyčių 25 kuopa 

rengia kortavimo popietę 
balandžio 24 d. 2:30 v. p. p. 
Dievo Motinos parapijos 
salėje.

• žaibo klubo svarbus 
informacinis susirinkimas 
sporto žaidynių reikalais 
įvyks balandžio 24 d. 5 vai. 
p. p. DM parapijos mažoje 
salėje.

• Dr. Antanas Prancke- 
vičius. neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, LB Ohio apygar
dos valdybos kviečiamas, 
balandžio 24 d. 12 vai. Die
vo Motinos parapijos salėje 
padarys pranešimą apie da
bartinę padėtį ok. Lietuvo
je ir disidentinę veiklą. Vi
si kviečiami atsilankyti.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nationwide is on your side

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 16U3500.

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

• 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.

• VI. šniolis, buvęs cleve- 
landietis, dabar apsigyve
nęs Floridoje, neužmiršta 
Dirvos — vėl atsiuntė auką 
7 dol. Ačiū.

• LB Rytinio pakraščio 
apygardų ir apylinkių val
dybų atstovų ir LB darbuo
tojų konferencija įvyksta 
balandžio 23 d. New Haven, 
Ct., šv. Kazimiero parapi
jos salėje, 339 Green St.

Kam bus pavesta Lietuvių 
Sodybos statyba?

Mūsų visuomenė buvo 
džiugiai nuteikta žinios, 
kad federalinė valdžia pa
skyrė arti 4 milijonų dole
rių paskolą lietuvių sody
bos statybai LB Socialinio 
skyriaus prašymu ir vardu. 
Į šio projekto Įgyvendinimą 
įsitraukė eilė mūsų visuo
menininkų. Paruošus 82 bu
tams planus ir juos patvir
tinus, netrukus galima bus 
pradėti statybą. Tokia mil
žiniška suma turėtų be abe
jonės didžiąja dalimi prisi
dėti prie lietuvių visuome
nės ekonominio gerbūvio 
pagerinimo, ypatingai atsi
žvelgiant į tai, kad dabar
tinė ekonominė krizė yra 
palietusi ir mus. Statybos 
darbų vykdyme suteikimos 
progos lietuviams specialis
tams ir statybos darbinin
kams gauti darbo būtų na
tūrali šio projekto dalis. 
Tuo klausimu kreipiausi į 
projekto komisijos pirmi
ninką Bronių Snarskį su
teikti informacijos kaip tik 
tuo klausimu. Visų pirma 
mane domino tai, ar darbų 
vykdymas bus pavestas lie
tuviui rangovui. Savaime 
suprantama, kad tada ir ki
tų sričių statybos specialis
tams bei statybos darbinin
kams lietuviams būtų dar
bas kaip ir užtikrintas. Bro
nius Snarskis pareiškė, kad 
apsistota ties penkiais kan
didatais, kurių tarpe esąs 
ir vienas lietuvis. Deja, ne
atrodo, kad jo kandidatūra 
bus remiama, iš anksto nu
matant įvairias kliūtis. Už
klausius, ar būtų svarsto
mas pirmenybės klausimas1, 
man buvo atsakyta, kad tai 
pareina nuo viso komiteto 
narių. Taigi, žinodama, kad 
komitetą sudaro mūsų vi
suomenininkai, pasirinkimu 
lyg ir neabejočiau.

Kai prieš beveik tris de 
šimtmečius buvo statoma 
Dievo Motinos parapijos 
bažnyčia su masyvyniais 
pastatais, kurie šiandieną 
stovi, pastatyti lietuvių 
rankomis, suprojektuoti lie
tuvių architekto, pastatyti 
lietuvio rangovo, ne per se
niausiai "išlipusių iš laivo", 
tai jau dabar netektų abe
joti, kad kvalifikuotų lietu
vių statybininkų turime. Ir 
dabar stovi masyvūs, sko
ningi ir patvarūs pastatai, 

kiekviename lietuvyje ke
liantys pasididžiavimą, kaip 
konkretūs lietuvių sugebė
jimo įrodymai. Dabartinė 
krizė įpareigoja mus visus 
rūpintis savaisiais, ypatin
gai atsižvelgiant i tai, kad 
kiekviena tautinė grupė, iš 
bet kur gavusi lėšų, pirmo
je eilėje pasistengia, kad 
tos lėšos liktų savosios vi
suomenės rankose. Pirmi
ninkas užsiminė, kad to 
projekto uždavinys nesąs 
parūpinti lietuviams dar
bus, o tik pastatyti gyven
vietę ... Norėčiau su tuo 
teigimu nesutikti: lietuviš
kas solidarumas, kaip tai 
yra pabrėžiama ir bendruo
menės įstatuose, yra pa
grindinis mūsų veiklos prin
cipas. Mes nuolatos renka
me aukas visiems mūsų so
cialiniams ir kultūriniams 
projektams iš tos pačios vi
suomenės narių, visada išsi
versdami savo pinigais. Tai 
bene pirmas kartas istori
joje, kad tokio pobūdžio su
ma yra gauta iš federalinės 
valdžios Lietuvių Bendruo
menės vardu. Kiek žinoma, 
ir rankpinigiai šiuo metu 
kas mėnesį yra įmokami iš 
LB Centro kasos, kurią pa
pildo lietuviai savo įnašais. 
Taigi ar ne logiška, kad 
daugumoje lietuviai turi 
pasinaudoti galimybe už- 
uždirbti prie lietuviškų but- 
namių statybos? Komitetas 
turi atsižvelgti į savo atsa
komybę prieš bendruome
nės narius ir visą lietuvišką 
visuomenę, ir sprendimus 
daryti atsargiai, apsvars
čius visas galimybes, nes 
su tos statybos tolimesne 
ateitim reikės ilgus metus 
gyventi. Teko išgirsti, kad 
ir Detroite gyvenantieji 
lietuviai statybininkai mie
lai sutiktų laikinai apsigy
venti Clevelande, kad galė
tų atsisakyti bedarbio pa
šalpos ir su iškelta galva iš
gyventi iš savo uždarbio. 
Rangovų, elektros specialis
tų, šaltkalvių bei stalių trū
kumo pas mus negali būti. 
Tačiau nuo vyriausio ran
govo priklauso, kam bus 
pasiūlyti darbai.

Lietuviškas solidarumas 
šį kartą gali būti įrodytas 
konkrečiu būdu.

Aurelija Balašaitienė

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti’. Greitas mūsų Teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnu smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251THE 0LD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114



DIRVA
PAPILDYTA PLB 

VALDYBA

PLB valdybos nariui K. 
Sakadolskiui prieš trejetą 
mėnesių pasitraukus iš val
dybos, jo vieton nariu pa
kviestas kandidatas inž. R. 
Kudukis iš Clevelando.

• Lietuvoje mirė Juozas 
Keliuotis sulaukęs 81 m. 
amžiaus, buvęs Naujosios 
Romuvos redaktorius ir Ne

priklausomoje Lietuvoje pa
sireiškęs kultūrinėje veik
loje. Bolševikų buvo išvež
tas Į Sibirą, sėdėjo kalė
jime. Grįžęs iš tremties 
vertėsi knygų vertimu iš 
svetimų kalbų. Mirė kovo 
25 d. Palaidotas Vilniuje.

• Minint Aušros simtme- 
tę sukaktį kovo mėn. 20 d.
L. T. Namuose, vienas.spau
dos mylėtojas (prašė pa

ALT S-gos aktyviam nariui
A. A.

STASIUI JURKŪNUI
mirus, liūdime ir užuojautą reiškiame velio- 
nies žmonai SOFIJAI, dukrai MILDAI su 

šeima, broliui JONUI — ALT S-gos Tary
bos nariui ir Chicagos skyriaus pirmininkui 

bei kitiems giminėms ir artimiesiems

ALT S-gos Valdyba

A. A.

STASIUI JURKŪNUI
mirus, jo žmonai SOFIJAI su šeima ir broliui 
inž. JONUI JURKŪNUI, Vilties draugijos 
vykd. vicepirmininkui, su šeima bei arti
miesiems, reiškiame užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

vardės neskelbti) įteikė 
stambesnę auką, kurią ren
gėjai — Korp! Neo-Lithu
ania ir Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, pritariant 
minėjimo organizatoriui dr. 
L. Kriaučeliūnui, paskirstė 
spaudai ir radijo valandė
lėms. Už Dirvai atsiųstą 
auką dėkojame.

• Hypatija Yčas Petkus 
iš San Juan Cap, Cal. ba
landžio 18 d. išskrido į Eu
ropą. Lankysis Vokietijoj, 
Šveicarijoj, Škotijoje.

• Chicagos Lietuvių Ta
ryba š. m. balandžio 24 d. 
2 vai. p. p. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė. šaukia metinę 
darbo konferenciją.

Lietuvių visuomenė ir or
ganizacijos kviečiamos gau
siai joje dalyvauti.

DARIAUS IR GIRĖNO 
ALBUMAS

šiemet sukanka lygiai 50 
metų nuo mūsų tautos did
vyrių Dariaus ir Girėno 
transatlantinio žygio. Šiai 
sukakčiai tinkamai atžy
mėti, jau yra baigiamas 
spaudai paruošti specialus 
albumas, kurį leidžia Chi
cagos tam tikslui sudary
tas komitetas.

Kad šis istorinės vertės 
albumas būtų naudingas 
tiek lietuviams, tiek ir ki
tataučiams, tekstas bus lie
tuvių ir anglų kalbomis. 
Numatoma, jog tekstas ap
ims apie 40 puslapių, o 
nuotraukos, kurių bus apie 

200 — dar apie 80-120 pus
lapių. Taigi iš viso susida
rys apie 120-160 psl. Pa
aiškinimai po nuotraukomis 
bus taip pat abiejomis kal
bomis.

Albumą redaguoja E. Ja- 
siūnas, praeityje parašęs 
daugelį aviacinėmis temo
mis straipsnių. Visa albume 
panaudosima medžiaga yra 
paimta iš jo privataus ar
chyvo sukaupto per pasku
tiniuosius 30 metų. Albu
mo papildymui, dar ypač 
trūksta geresnės kokybės 
fotografijų iš 1932 metais 
lietuviškose kolonijose su
rengtų aviacijos dienų. Jei 
kas tokių, ar šiaip istoriniai 
svarbesnių veiklos fotogra
fijų turėtų, prašome nedel
siant kontaktuoti red. E. 
Jasiūną, adresu: 3704 W. 
70th Place, Chicago, III. 
60629, tel. (312) 581-3163. 
Padarius kopijas, originalai 
bus grąžinti savininkams ir 
albume bus išreikšta jiems 
padėka.

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPISTS 

TO WORK IN A SMALL CONGENIaL 
COMMUNITY. NEW GRADS & F.X 
PER1ENCED PTS LOOKIN’G FOR A 
CHANGE? W-OF MADISON WEVE 
IMMEDIATE OPEN1NGS FOR THE- 
RAP1STS \V1TH 1NTEREST IN 

TEAM APPROACH FOR AREA WITH 
CLOSED HEAD TRAUMA UNIT BE- 
1NG ESTABLISHF.D. CAR-POOL1NG 
AVAILABLE. EXCELLEN'T BENE
FITS; SALARY BASED UPON EX- 
PERIENCE. FOR 1NFORMATION 
CONTACT:

TOMAH REHABILITATION 
CENTER

1206 McLEAN AVENUE.
P. O. BOX 308 

TOMAH. WIS. 54660 
(608) 372-5828

(13-16)

A. A.

STASYS JURKŪNAS
78 m. amžiaus gyvenęs Chicagoje mirė 1983 
m. balandžio 11 d.

Pasilikusiems dideliame nuliūdime žmo
nai SOFIJAI, dukteriai MILDAI, seserims —• 
dantų gydytojai TEOFILEI RIMANTIENEI 
su vyru BALIU, STEFANIJAI KUZMINS- 
KIENEI su vyru SIMU ir šeima, dviem se
serims Lietuvoje, ir broliui inž. JONUI JUR
KŪNUI su šeima, šioje skaudžioje jiems 
mylimo vyro, tėvo, brolio ir dėdės netekimo 
valandoje reiškiame didžiausią užuojautą ir 
kartu giliai liūdime

Dr. .Juozas Bartkus 
Danguolė ir Eugenijus Bartkai

Ona Pulkauninkienė

Tauriam lietuviui — Lietuvių Tautinių 
Namų nariui — tūkstantininkui

A. A.

STASIUI JURKŪNUI 
mirus, reiškiame užuojautą jo žmonai, duk
rai, seserims, broliui JONUI — Lietuvių 
Tautinių Namų valdybos pirmininkui, jų 
šeimoms ir artimiesiems

Chicagos JJetuvių Tautinių 
Namų Taryba ir Valdybos 

nariai

A. A.

STASIUI JURKŪNUI

mirus, broliui inž. JONUI su šeima, seseriai

dr. TEOFILEI RYMANT1ENEI su šeima ir 

visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 

reiškia

Dr. Danielius ir Roma Degėsiai

A. A.

STASIUI JURKŪNUI 
mirus jo žmonai SOFIJAI, dukrai MILDAI 
su šeima, seseriai TEOFILEI ir BALIUI RY- 
MANTAMS, seseriai STEFANIJAI ir SIMUI 

KUZMICKAMS, broliui JONUI ir VINCEN- 

TINAI JURKŪNAMS bei kitiems giminėms 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Vanda ir Vaclovas Mažeikai

A. A.

STASIUI JURKŪNUI

mirus, jo žmonai SOFIJAI, dukrai MILDAI 

su šeima, broliui JONUI su šeima ir kitiems 

giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuo

jautą reiškia

Stella ir Vytautas Abraičiai
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