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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

HITLERIO DIENYNAS
Kam gali būti jis naudingas

Vytautas Meškauskas

Jau pranešėm pereitam Nr. 
apie sensaciją Vokietijoje — 
Hitlerio dienoraštį. Nors jo 
skelbėjas Stern savaitraštis to
liau jį skelbia kaip tikrą ir 
vokiškiu pagrindinumu žada 
skelbti ištisus metus, iš anksto 
neišduodamas jo turinio, dau
gumas Hitlerio gyvenimo ži
novų nelaiko jį tikru. Hitleris 
neatrodė, kad galėtų prisivers
ti kasdien rašyti. Jo darbo die
na buvo neorganizuota. Jis 
mėgo improvizuoti. Geresnę 
tvarką Hitlerio kanceliarijoje 
nuo 1938 m. įvedė tik M. Bor- 
mann, labai pedantiškas žmo
gus, susirūpinęs kiekviena 
smulkmena. Niekas nėra ma
tęs Hitlerio vedant dienorašti, 
kas, žinoma, nereiškia, kad jis 
- sakykim - prieš auštant eida
mas į lovą negalėtų padaryti 
kai kurių įrašų į dienyną.

Už tai kalbėtų ir viena de
talė iš knygos apie Hitlerio pas
kutines dienas, parašytos ame
rikiečio žvalgybininko, žurna
listo bei istoriko James P. 
O’Donnell, vardu The Bunker. 
Mes apie ją jau plačiau rašė
me, kaip tik ji pasirodė 1978 
metais.

O’Donnell apklausinėjo vi
sus likusius gyvus Hitlerio pas
kutinio bunkerio gyventojus, 
kai kuriuos grįžusius po 10 ar 
ilgiau metų nelaisvės Rusijoje. 
Pagal tą knygą, Hitleris balan
džio 22 d. — pamatęs, kad ka
ras praloštas — nutarė likti 
tame bunkeryje vadovauti 
kiek dar galima Berlyno gy
nimui, o po to nusižudyti. Vi- 
siems, kas ten nebuvo reika
lingas, o ypatingai moterims, 
Hitleris patarė pasinaudoti 
lėktuvais išskristi į Berchtes- 
gaden’ą. Tam reikalui Hitle
rio asmeninis pilotas Bauer tu
rėjo suorganizavęs 10 trans
porto lėktuvų. Devyni jų pa
kilo tarp 9 vai. vakaro ir vidur 
nakčio, nes tai buvo patogiau
sias laikas apsisaugoti nuo die
nos metu patruliuojančių ame
rikiečių naikintūvų. Dešimtas 
lėktuvas dėl motoro sugedimo 
valandą pavėlavo. To lėktuvo 
pilotas buvo patyręs aviacijos 
majoras Friedrich Gundlfin- 
ger. Pirmieji 9-ni pasiekė 
savo paskyrimo vietą, 10-tasis 
ne. Apie tai sužinojęs Hitleris 
apsiverkė: ‘Būtinai turėjo 
būti tas lėktuvas ... su visom 
dėžėm’. Tose dėžėse buvo 
Hitlerio asmeniški dokumen
tai, kuriuos jis norėtų palikti 
istorijai. Jų tarpe ir jo įprastų 
monologų pietų metu steno
gramos. Tų dėžių būta 10 ir 
jos svėrė po 50 kg. kiekviena. 
Vėliau paaiškėjo, kad lėktu
vas nukrito Thuringijoje, da
bartinėje sovietų zonoje, ir su
degė. Kaip žinia, supresuotas 
popieris labai sunkiai dega. 
Už ta gali būti — prileido pra

našingai O’Donnell — kad ko
kio Bavarijos kaimo klojimo, 
vištinės ar kiaulidės sienos yra 
insuliuotos milijonais nepa
skelbtų Hitlerio minčių.

Dabar New York Times pa
klaustas O’Donnell prileidžia, 
kad tas jo aprašytas Hitlerio 
dokumentų likimas pagimdė 
mintį paskelbti tariamą mi
rusio diktatoriaus dienoraštį.

Kas yra suinteresuotas su
kurti tokį dienoraštį? — Tas, 
kas istoriją naudoja savo tiks
lams, ją pagalreikalą naujai 
parašydamas ir ištaisydamas, 
įdomi yra sovietų laikysena 
nuo pat Hitlerio nusižudymo 
dienos. Faktinai jie apie tai 
sužinojo 12 vai. anksčiau, ne
gu vokiečių tauta iš admirolo 
Doenitz pranešimo 1945 m. 
gegužės 1 dieną. Mat, Hitle
riui nusižudžius, Goebbels 
dar tikėjosi sudaryti separati- 
nę taiką su sovietais. Tam rei
kalui jis pasiuntė paskutinį 
gen. štabo viršininką gen. 
Hans Krebs su balta vėliava į 
sovietų pusę. Krebs, kuris 
buvo karo atache padėjėjas 
Maskvoje pasirašant Ribben- 
tropo-Molotovo paktą ir gerai 
kalbėjo rusiškai, buvo nuves
tas pas generolą Cuikovą, o 
vėliau susitiko ir su Žukovo šta
bo v-ku generolu, vėliau mar
šalu, Sokolovskiu. Tą naujie
ną jie pranešė lauko telefonu 
Žukovui, o tas radijo-telefonu 
pačiam Stalinui. Žinoma, so
vietai jau nenorėjo nieko bend
ro turėti su Krebs, kuris grįžęs 
nusišovė.

Sekančią dieną, gegužės 2, 
sovietai be kovos paėmė Hit
lerio bunkeri, rastus lavonus 
identifikavo ir vėliau juos sude 
gino. Tačiau po pusantro mė
nesio Žukovas pareiškė Eisen- 
howeriui Frankfurte, kad so
vietai neturi jokio įrodymo, 
kad Hitleris negyvas. Netru
kus po įvykusioje Potsdamo 
konferencijoje sovietai jau lei-

Pabaltiečiai pagerbė dr. Otto von Habsburgą, už jo didelį 
rūpestį Europos parlamente iškelti Pabaltijo valstybių okupa
cijos klausimą. Nuotraukoje estai Poertel ir Reisenberg, dr. 
Otto von Habsburg ir lietuvaitė Aldona Gumuliauskaitė. Dova
ną įteikė Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos sekr. Rimantas 
Gumuliauskas, padaręs šią nuotrauką.

Pabaltijo Moterų Tarybos 36 metų sukakties minėjime. Pirmoje eilėje iš kairės: I. Vak- 
selienė, A. Vakselis, F. Davis, M. Noreikienė, M. Jurma, H. Ozolins, G. Žilionienė. Stovi: G. Da- 
mušytė, E. Kulbei- V. Čečctienė, D. Venclauskaitė, J. Laucevičienė, I. Banaitienė, M. Žukaus
kienė, M. Klivečkienė, J. Klivečka. J. Tamulaičio nuotr.

Pabaltijo Moterų Tarybos obalsis —

yra mūsų ginklas’liesa
Kiekvienais metais Pa

baltijo Moterų Taryba mini 
savo veiklos metines sukak
tis, ir tuo pačiu atliekama 
pirmininkių, rotaciniu bū
du, pasikeitimo pareigomis 
ceremonija. Pirmininkavi
mo kadencija yra vieneri 
metai. 1982-1983 metais 
Pasaulio Moterų Tarybai 
pirmininkavo lietuvių mo
terų delegacijos pirm. Ma
rija Noreikienė. šią delega
ciją sudaro Lietuvių Mote
rų Klubų Federacijos val
dybos narės. M. Noreikienė 
kartu yra ir LMKF pirmi
ninkė.

PM Tarybos pirmininka
vimo pareigas M. Noreikie-

do gandus, kad Hitleris yra 
gyvas ir sveikas Ispanijoje, 
Portugalijoje, o gal net West- 
falijoje, anglų zonoje.

(Nukelta į 2 psl.) 

nė perdavė latvių moterų 
atstovei Helgai Ozolins. Tai 
įvyko š. m. balandžio 24 d., 
estų namuose, New Yorke. 
36 metų sukakties proga 
Pabaltijo Motei-ų Tarybą 
žodžiu sveikino visa eilė es
tų, latvių veiksnių pirmi
ninkų. Iš lietuvių sveikini
mo žodį tarė LB New Yor
ko Apygardos pirm. Alek
sandras Vakselis, LMKF 
Waterburio Klubo pirm. 
Danutė Venclauskaitė, Vy
čių vardu Ilelen Kulber. 
Raštu sveikino Lietuvos at
stovas Washingtone dr. 
Stasys Bačkis, Lietuvos ge
neralinis konsulas Anicetas 
Simutis. Moterų Kultūros 
draugijos vardu pirm. A. 
Radzivanienė, General Fe- 
deratio nof Women’s Clubs 
tarptautiniam reikalam pre
zidentė Juanita Bryant. 
GFWC tarptautinių klubų 
pirm. Francesca Davis Įtei
kė PM Tarybai GFWc’žy
menį, įvertinant PM Tary
bos veiklą.

Atmintiną įspūdį padarė 
pirm. M. Noreikienės pra
nešimas apie PM Tarybos 
veiklą. Nuo pat įsikūrimo 
metų, Pasaulio Moterų Ta
ryba viešai, įvairiose tarp
tautinėse moterų konvenci
jose kelia balsą prieš netei
sėtą Pabaltijo kraštų in
korporavimą į Sovietų Są
jungą. PM Tarybos pirmi
ninkės, ar j ų atstovės, išda
lina glėbius informacinės 
medžiagos apie žmogaus 
teisių paniekinimą Sovietų 
užgrobtuose kraštuose. Pa
baltijo Moterų Tarybą su
daro daugumoje vyresnio 

amžiaus moterys, kurios 
pergyveno sovietinio teroro 
žiaurumus ir yra gyvos liu
dininkės komunistinės sis
temos baisybių. PM Tary
bos pirmininkės rašo JAV 
prezidentams, Jungtinėm 
Tautom, Valstybės Depar
tamentui, Kongreso na
riam stiprius ir drąsius 
protesto raštus, kai pažei
džiama Pabaltijo byla. Pir
mininkė M. Noreikienė su
minėjo svarbesnius žygius 
jai pirmininkaujant PM Ta
rybai. PMT vardu parašy
tas raštas JAV prezidentui 
Reaganui, kuriuo dėkojama 
jam už jo tvirtą nusistaty
mą sovietų agresingos poli
tikos atžvilgiu. Prezidentui 
dar buvo pasiųstas raštas, 
kuriuo protestuojama prieš 
Amerikos Teisingumo kri
minalinio skyriaus (OSI) 
bendradarbiavimą su sovie
tų KGB, kurie patiekia su
fabrikuotus dokumentus, 
apkaltinančius estų, latvių, 
lietuvių kilmės Amerikos 
piliečius, kaip Antrojo Pa
saulinio karo "nusikaltė
lius”, ir OSI neištyrė tikros 
būklės, pasitiki sovietų šal
tiniais.

Parašyti padėkos raštai 
dr. Otto Habsburg, stipriai 
rėmusiam Europos Parla
mento rezoliuciją, apie tik
rąją Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos būklę sovietinėje 
priespaudoje.

Dar buvo rašyta Tarptau
tiniam Raudonajam Kry
žiui Genevoje, lietuvių, lat
vių ir estų belaisvių Afga
nistane gelbėjimo reikalu, 

(Nukelta į 4 psl.)
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SPVAITinĖ POŲT^^ ■ Iš kitos pusės

Situacija Lenkijoje ir Afganistane: pirmoje galima laisvai 
stebėt kaip policija muša žmones, dėl antrosios vyksta 

_______  derybos, bet nematome kas ten darosi. ________
Kaip atsimename, geresnis nisteris pareiškė ir Ženevoje, 

sugyvenimas tarp Vakarų ir tačiau kaip tai atrodys konk- 
Rytų suiro sovietams įsiveržus rečiai — taip ir liko neaišku, 
į Afganistaną ir pradėjus griež- Reikia neužmiršti, kad dėl so
čiau tramdyti lenkus. Vaka
ruose dėl to buvo pakeltas ne
mažas triukšmas, kuris baigia 
aprimti. JAV plačiau atvėrė 
vartus buvusiems Solidarumo 
aktyvistams, kuriuos Lenkijos 
vyriausybė iš sovietų malonės 
patenkinta išleidžia.

Lenkijoje likusieji ieško ko
kio nors modus vivendi su vy
riausybe Katalikų Bažnyčiai 
neoficialiai tarpininkaujant. 
Kaip galima buvo tikėtis, ge
gužės pirmą (tarptautinės dar- giau matosi azijatų. Sovietų 
bo dienos proga) ir trečią (Len 
kijos konstitucijos dieną) buvo 
demonstracijų, kurias policija 
išvaikė. Tačiau jas buvo leista 
fotografuoti užsienio televizi
jai ir spaudai, taip pat iki va
lios buvo galima pasiguosti ... 
bažnyčiose. Popiežius prašė 
vyriausybės jo vizito proga pa
leisti suimtuosius. Vyriausy
bė jo prašymo nepatenkino, 
bet, atrodo, leis suimtiesiems 
išvažiuoti į J A V. • • •

Negali sakyti, kad prie situ
acijos apraminimo neprisidėjo 
gąsdinimai atominio karo ga
limybėmis ir pasėkom, kas ver. 
čia ieškoti taikingo sprendi
mo. Prie to prisidėjo kongreso 
rezoliucija už atominio apsi
ginklavimo ‘užšaldymą’, bei 
šio krašto katalikų vyskupų 
atominių ginklų ir net galvoji
mo apie jų panaudojimą pa
smerkimas. Tuo pasinaudojęs 
Andropovas pasiūlė derantis 
dėl tų ginklų skaityti ne prie
mones jiems į taikini nugaben
ti (raketas), bet sprogstamuo
sius užtaisus (warhead). Taip 
logiškiau, tačiau jis reikalauja 
į bendrą NATO užtaisų skai
čių įskaityti britų ir prancūzų 
atominius ginklus. Jo tikslas 
aiškus: jis nori neprileisti prie 
amerikiečių vid. distancijos 
raketų laikymo Europoje, bet 
pats pasilaikyti savo žemėje iš
rikiuotas — ir už tai tikslesnes 
už laikomas povandeniniuose 
laivuose — raketas.

vietų invazijos iš Afganistano 
pabėgo į Pakistaną (ir šiek tiek 
į Iraną) viso labo per tris mili
jonus afganų. Sovietai iš prin
cipo sutinka su jų grįžimu, bet 
ir tai konkrečiai aiškinantis lie
ka daug neaiškumų.

Sovietai dabar turi Afganis
tane apie 105,000 karių, kurie 
ten atitarnauja 6 mėnesius. 
Kurį laiką ten buvo siunčiama 
daugiau karių iš europinės So
vietuos dalies, dabar vėl dau-

dolerių. Žinoma, susitarimas 
su sovietais — kad tie atitrauk 
tų savo kariuomenę ir įsileistų 
atgal pabėgėlius — Pakista- 
nui labai patiktų. Atrodo, 
kad tikėdamasi tokio susitari
mo Pakistano vyriausybė vis 
daugiau ir daugiau pradeda 
varžyti pabėgėlių veiklą savo 
teritorijoje.

HITLERIO 
DIENYNAS...

• ••

Įdomu prisiminti, kad so
vietų invazija į Afganistaną 
privedė prie SALT II susitari
mo neratifikavimo. Dabar, 
po trijų metų, matom didžiau
sią spaudimą į administraciją 
tartis su sovietais dėl atominių 
ginklų apribojimo ...

Dėl paties Afganistano liki
mo, Ženevoje vyko slaptos de
rybos tarp Afganistano ir Pa
kistano, dalyvaujant Irano ste
bėtojams ir ‘ekspertams’ iš So
vietuos, be kurių leidimo Af
ganistano užsienio reikalų mi
nisteris nieko nesako. Toms 
deryboms vadovauja JT Pase- 
kretorius Diego Cordevez. Jos 
dabar yra nutrauktos iki bir
želio 16 dienos.

Andropovas pareiškė Der 
Spiegei, kad kai tik bus nu
trauktas kurstymas iš užsie
nio, sovietai atitrauks savo ka
riuomenę iš Afganistano. Tą 
patį Afganistano užs. reik, mi-

nuostoliai skaičiuojami apie 
15,000, jų tarpe apie 5,000 
užmuštų. Kontroliuodami 
miestus ir susisiekimą tarp jų, 
sovietai po truputį plečią įta
ką ir tarp miestų. Apie 
10,000 jaunų afganų apmoka
mi Sovietijoje atlikti žemesnes 
administracijos funkcijas. Kai 
kas mano, kad sovietų tikslas 
yra anksčiau ar vėliau Afga
nistaną įsijungti kaip tarybinę 
respubliką.

Kaip ten bebūtų, dabartinė 
Afganistano vyriausybė yra 
netekusi bet kokio pasitikėji
mo. Jos pačios karių skaičius 
dėl masinio dezertyravimo vi
są laiką mažėja. Jei sovietai iš 
tikro galvotų apie pasitrauki
mą, jie būtinai turėtų paskirti 
naują ministerį pirmininką. 
Kalbama, kad jie sutiktų su 
vienos iš didžiausių pasiprieši
nimo grupių vadų Gulbuddin 
Hekmatyar kandidatūra. Jis 
jau turįs ryšį su sovietais per 
... Libiją.

Nors sukilėlių priskaičiuoja
ma 200,000, tačiau abejoja
ma, ar jie galėtų sugebėti su
telkti į vieną vietą 10,000 . 
Ginklų jie gauna, per Pakista
ną, iš Egipto turėtų sovietinių 
ginklų likučių, už kuriuos mo
ka JAV ir Saudi Arabija pu
siau. Iš viso, per tris metus, 
tuo būdu pasiųsta ginklų už 
tarp 30 ir 50 milijonų dolerių. 
Siek tiek siunčia ir Kinija. 
N.Y. Times praneša, kad šiuo 
tarpu administracijoje svars
tomas klausimas, kaip sukilė
lius aprūpinti su tobulesniais 
ir galingesniais ginklais.

Praleisti tuos ginklus Pakis
tanas yra įsipareigojęs už JAV 
teikiamą jam pagalbą, kuri 
per 6 metus sieks 3.2 bilijonus

(Atkelta iš 1 psl.)
Tokie kaltinimai britams, 

kad jie kažkur slepia gyvą Hit
lerį, labai sujaudino jų karinę 
vadovybę Vokietijoje, kuri pa
prašė Londono pagalbos tiesos 
konstatavimui. Londonas pa
siuntė istorijos docentą Hugh 
Trevor-Roper, kuris susiradęs 
liudininkus moksliškai įrodė, 
kad Hitleris su Eva Braun mi
rė balandžio 30 d. 14 vai. 30 
min.

Būdinga, kad į nelaisvę pa
tekusį Hitlerio pilotą Bauerį 
sovietai įvairiausiai kankino, 
reikalaudami prisipažinti, jog 
jis kur nors išskraidinęs Hitle
rį, nors jis visai logiškai savo 
tardytojų vis klausė: jei aš jį 
būčiau kur išskraidinęs, kurių 
velnių aš grįžau atgal į tą 
bunkerį?

Iš tikro sovietai visą laiką 
teigė, kad britų valdantieji 
sluoksniai rėmė Hitlerį, kad 
jis pultų sovietus. Tik su Mo- 
lotovo-Ribbentropo paktu, 
jiems pasisekė tą žaidimą lai
kinai išardyti. Tai tezei palai
kyti jiems labai praverstų Hit
lerio dienoraštis, kuris tokią 
tezę palaikytų. Jei jo nėra — 
reikia jį sukurti. Už tat ne
nuostabu, kad tie, kurie netiki 
jog toks dienoraštis galėtų eg
zistuoti, visų pirma įtaria so
vietus.

Tam tačiau prieštarauja 
Stern teigimas, kad tas dieno
raštis faktinai jau karo pabai
goje atsirado Vakaruose: at
seit, sovietai neturėję laiko jį 
sufabrikuoti! Londoniškis 
Sunday Times, kuris buvo nu
sipirkęs teisę tą dienoraštį pa
skelbti, rašo, kad Stern bend
radarbis Heidemann teigia, 
jog jį jam perdavęs vienas bu
vęs vokiečių karininkas — da
bar esąs apie 70 m. amžiaus

K. Almenas rašo AKIRAČIUOSE, kad Vakarų vo
kiečiai dabar yra demokratinė tauta:

"Vokiečiai yra pasikeitę.
Ir visa tai prasidėjo su atsakomybės pajautimu ... 
žinau, DAUGUMA vadins mane naiviu. Gal toks 
ir esu. Tačiau — štai turime istorinį pavyzdį — 
pasikeitė tauta!..
Tai kodėl negalėtų pasikeisti ir kita tauta? Kodėl 
negalėtų pasikeisti rusai? Ar ruso nesupratimas 
demokratijos tikrai gilesnis, negu kadaise buvo 
vokiečio?.. Tai kodėl ir jie negalėtų pasikeisti?” 

Nors paprastai šioje skiltyje pučiame prieš vėją, šį 
kartą aš linkęs pritarti DAUGUMAI. Visų pirma: ar 
Vakarų vokiečiai po karo turėjo kokį kitą pasirinkimą, o 
ne tapti demokratais? Antra, demokratinės tradicijos 
nėra jiems naujos. Jie jau seniai turėjo konstitucines 
monarchijas, o prieš Hitleriui ateinant, daugiau kaip de
šimtmetį, praktikavo parlamentarinę demokratiją. Kaip 
tik tos valdymosi formos nesėkmė visoje Europoje pa
skatino jieškoti ko nors kito. Po antrojo pasaulinio karo 
atėjęs ūkinės gerovės laikotarpis išėjo demkratijai į 
naudą, bet kas bus ūkinei būklei gerokai ir ilgesniam 
laikotarpiui pablogėjus? Pagaliau balsavimas už vieną 
ar kitą politiką ar partiją dar nėra atsakomybės prisi
ėmimas už jo ateities veiklą! Jei JAV staiga nusilptų, 
ar Vakarų vokiečiai neprisiimtų Rytų Vokietijos 'demo
kratijos’ formos?

O kalbant apie rusus... žinoma, jie gali pasikeisti. 
Ar paukščiai neišsivystė iš žuvų? Per milijonus metų. 
Rusams tiek daug nereikės. Tik duok sąlygas — ir jie 
bandys pralenkti vokiečius. Visa nelaimė, kad dauguma 
žmonių tėra, vokiškai tariant, tik ’mitlaueuferiai”...

(m)

— kuris prašo neskelbti jo pa
vardės.

Kaip žinia, dienoraščio tik
rumą Sunday Times’ui pra
džioje patikrinęs mūsų minė
tas prof. Trevor-Roper, kuris 
vėliau spaudos konferencijoje 
vis dėl to suabejojo.

Sunday Times žada jį toliau 
skelbti, nebent tikrai būtų įro
dyta, kad jis sufalsifikuotas. 
Newsweek atsisakė įsigyti tei
sę jį perspausdinti daugiausia 
dėl to, kad Stern norėjo jį par
davinėti mažomis dalimis, at
seit, smulkiai supiaustyti kaip 
salami, kam Amerikos publi
ka neturinti kantrybės. Nors 
dienoraščio esama 60 tomų, 
tačiau žodžių ten nedaug — 
50,000.

Jei iš tikro tie popieriai jau 
taip seniai yra Šveicarijoje, 
kodėl delsta su jų paskelbi
mu? Atsakymas gali būti toks 
kad pirmais pokario metais vi
sas nacių praeities tyrinėjimas 
buvo užsieniečių rankose. Tik 
vėliau vis daugiau ir daugiau 
pasirodė pačių vokiečių darbų. džiausios sensacijos liko tik di- 
Tiktai nepriklausomybei di
dėjant galima pradėti ir savo 
akimis įvertinti istoriją.

P.S. Išpūstas muilo burbu
las sprogo praeitą penktadienį 
Vakarų Vokietijos kriminali
nės policijos laboratorijai, iš

Viešėdami Chicagoje aplankykite

dviejų jai pateiktų tomų nu
stačius, kad tokia popieriaus 
rūšis, ant kurios buvo rašomas 
dienoraštis, pradėta gaminti 
tik po karo. Lygiai taip pat, 
kaip ir jo įrišimas bei klijai. Po 
to Stern žurnalas kapituliavo. 
Jo vyriausias redaktorius Pe- 
ter Koch, kuris savo paskuti
niame vedamajame rašė, kad 
juo daugiau priešų - tuo ge
riau, ir netikinčius dienoraš
čiu apkaltino pavydu, atsi
statydino.

Kadangi Stern redakcija 
nerodė niekam viso dienoraš
čio, bet tik atskirus jo tomus, 
sunku atspėti padirbėjų moty
vą, kuri žinant būtų lengviau 
jų ieškoti. Jei, kaip dabar spė
jama, prie padirbimo yra pri
sidėję buvę Hitlerio bendra
minčiai, jie galėjo — šalia pel
no — norėti ir Hitlerį parodyti 
nežinojusį kai kurių savo pa
valdinių darbų ir ne tokį blo
gą, kaip dabar jis vaizduoja
mas.

Kaip ten buvo, kol kas iš di-

džiausiąs skandalas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
D I R V. O S 
PRENUMERATĄ

MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Sariaiaiud: J. JANUCAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos—- Pasi rinlrimf

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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mOsiį laimėjimai turi 
TARNAUTI LIETUVAI

Koks mielas yra laisvas 
ir nepriklausomas gyveni
mas, o koks sunkus jis lais
vės neturinčiai tautai. Nie
kad neturim pamiršti, kad 
Lietuvai laisvės niekas sve
timas nedavė. Laisvę reikė
jo patiems išsikovoti, žo
džiu, laisvę pirkome didelių 
dvasinių ir medžiaginių pa
stangų ir daugelio geriau
sių - tautos sūnų gyvybės 
kaina.

Lenkiam savo galvas vei
kliesiems tautos vaikams, 
Lietuvos kaimiečio ilgos 
vergijos nesužalotai dvasiai, 
visų sluoksnių vieningumui 
ir tiems kilniems pasiryžė
liams savanoriams, kurie 
su ginklu rankose, pirmieji 
stojo vienas net prieš šim
tą, nepajudinamai pasiry
žę arba laisvę Lietuvai iš
kovoti, arba garbingai mir
ti. Sunkios ano meto ban
dymų dienos buvo apvaini
kuotos laimėjimais tik di
delio visų pasiaukojimo dė
ka.

Išsibarstę svetur kūrybi
niais potroškiais ir pažanga 
negalim daug skųstis, ta
čiau metus žvilgsni Į mūsų 
gyvenimą, vis dėlto reikėtų 
giliau pasvarstyti, ar nor
malus darbas pasiekia savo 
paskirtį Lietuvos1 laisvę sie
kiant?

Ar ne per daug rūpina
mės! grynai savo asmens — 
privačiais reikalais, lyg bū
dami tikri, kad ir be mūsų 
paramos vis tiek Lietuva 
bus laisva. Ar ne per daug 
pakrikęs mūsų sutarimas ir 
skelbiamoji vienybė, be ku
rios nieko gero negalima 
padaryti? Ar pakankamai 
jaučiame atsakingumą prieš 
būsimas kartas, kurioms 
teks visas mūsų paliki
mas? Nesutarimai, tarpu
savio vaidai dėl menko nie
ko, nelemtas individualiz
mas, egoizmas, pagaliau, 
apatiškas numojimas ran
ka Į gyvybinius tautos rei
kalus — visuomet vedė ir 
dabar veda prie pražūties 
kiekvieną tautą, ar ji būtų 
didelė, ar maža. Ypatingai 
kenksmingos šios blogybės 
mažoms tautoms.

Ar gręsia mums toks pa
vojus? Taip, ypač naujom 
lietuvių kartom.

Mūsų jaunimui nuolatos 
grąso toji materialistinė 
moderniosios civilizacijos 
įtaka, kuri skverbiasi j juos 
per radiją, televiziją, pei' 
spaudą, aplinką ir įvairiau
siomis kitomis progomis. 
Tos Įtakos išorinės formos: 
svetimųjų, kartais neigia
mųjų formų - pamėgimas, 
nesveikų papročių pamėg
džiojimas, nuo savųjų ati
trūkimas, sausas karjeriz
mas ir t.t.

Tačiau drąsiai žiūrėdami 
bet kokiems pavojam Į akis, 
apgalvotai turim jiem atsi
spirti. O kai būsim vienin
gi, budrūs, mylėsim savo 
tautą ir jos siekiamą laisvę 
už viską, tai tada tikrai bū
sim neįveikiami.

žodžiu, visi mūsų laimė
jimai išeivijoje, nuo ma
žiausio ligi didžiausio, įskai
tant čia net ir kiekvieno 
asmens siaurus laimėjimus, 
turi tarnauti Lietuvai Tė
vynei. Ir va, tiktai šitoks 
ūpas turi vyrauti mumyse, 
nes jis yra, tarsi, tikriau
sias mūsų tautai nepriklau
somo gyvenimo laidas. Ja-
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♦ 
*
*

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.*

St. Anthony
Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero lllinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd

Willowbrook, III. 60521
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Joseph F. Giibauskas
Executive-Secretary
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Nėra abejonės, kad didžio
sios lietuvijos didžiausias dė
mesys skiriamas Antrosioms 
Pasaulio Lietuvių Dienoms, 
įvykstančioms birželio 25 - lie
pos 4 dienomis Chicagoje. De 
šimties dienų bėgyje yra su
telkta tiek daug įvairių rengi
nių, vykstančių tuo pačiu me
tu įvairiose vietose, kad ir prie 
geriausių norų žmogus visur 
dalyvauti nepajėgs. Visuose 
renginiuose dalyvauti gal nė
ra ir tikro reikalo. Paliekama 
laisva valia pasirinkti tinkamą 
renginį ir jame dalyvauti. Vie 
ni stebės sporto žaidynes, kiti 
seks seimo posėdžius, daly
vaus paskaitose, lankysis pa
rodos, koncertuose, pramogo
se ir t.t.

II PLD renginius, pagal jų 
pobūdį, galima būtų skirstyti 
į šias grupes: organizacinę-po 
litine (seimas), kultūrinę, spor
tinę, jaunimo ir pramoginę. 
Jaunimo kongresas yra pla
taus masto renginys ir savo 
apimtimi lygintinas PLB sei
mui, nes čia sprendžiami or
ganizaciniai reikalai, priima
mi nutarimai, pasisakoma lie
tuvių tautos ateities klausi
mais ir t.t.

Lietuviškoji visuomenė ir 
spauda daugiausia domisi ar
tėjančiu PLB seimu ir neven
gia pareikšti savo nuomonių. 
Labai gerai, kad nepapras
tiems įvykiams skiriamas ir 
ypatingas dėmesys, bet svars
tymuose kartais nuklystama į 
pašalius ir keliami nieko bend
ro su renginiais neturintieji 
klausimai. Net siūloma keisti 
Bendruomenės vardą: esą 
pagal chartą ir lietuviai ko
munistai galėtų priklausyti. 
Herezija vadinama Lietuvių 
charta, sukurta Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo komite
to ir paskelbtą 1949 m. birže
lio 14 dieną. (Dirva Nr. 17, 
1983.IV.28 psl. 3, ‘Pasaulio 
Lietuvių Dienos’)

Lietuviškiems komunistams 
L.Bendruomenėje nėra vietos, 
nes jie remia Lietuvos okupa
ciją ir besąlyginiai tarnauja 
komunistų užmačioms.

Lietuvių Bendruomenei ga
li priklausyti ne vien tik lais-

me glūdi Lietuvos laisvės 
ateitis ir jos tikrumas.

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

St.).

Dennis N. Gribauskas 
Seniui* Vicc-President/ 
VViilovvbrook Manager 

vajame pasaulyje pasklidę lie
tuviai, bet ir komunistiniuose 
kraštuose esantieji, k.a.: Len
kijoje, Gudijoje, Kazachsta
ne, Sibiro taigose, taip pat ir 
ok. Lietuvoje ir kitur.

Kai tik susidarys sąlygos ir 
sugrius užtvaros ir jie visi įsi
jungs į PLB. Lietuvai išsilais
vinus iš Maskvos jungo, tik ma 
ža dalis lietuvių grįš į savo ar 
tėvų kraštą, bet didžioji dalis 
pasiliks dabar gyvenamuose 
kraštuose, neišskiriant nė Ru
sijos užimtų plotų. Tuo atveju 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės būstinė bus ne Chicaga ar 
kuris kitas miestas bei kraštas, 
bet Lietuvos sostinė Vilnius. 
Atgavus Lietuvai nepriklauso
mybę, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės veikla neišnyks, o 
dar stipriau judės motinos Tė
vynės remiama. Reikia gerai 
įsiskaityti Lietuvių chartą ir 
suprasti steigėjų-VLIKo norus.

Ankstyvieji išeiviai nepajė
gė įsijungti į Lietuvių Bend
ruomenę, nes jų samprata ir 
interesai buvo skirtingi. Jie iš 
aukšto žiūrėjo į dypukus ir lai
kė juos ‘grinoriais’, o save - ‘tik
rais’ amerikiečiais, bei dau
giau išprususiais. Senieji ten
kinosi įvairių spalvų rožių klu- 
beliais, bažnytinėmis draugi
jomis bei plačiai pasklidusiais 
pašalpiniais susivienijimais. 
Senoji išeivija sukūrė stiprias 
lietuviškas parapijas ir spaudą 
bei jas išlaikė. Parapijos buvo, 
galima sakyti, vienintelės insti
tucijos, išlaikiusios lietuvybę 
pirmųjų išeivių tarpe, bet jų 
vaikai — kaip ir naujieji atei
viai, išskyrus pirmuosius de
šimtmečius — senąsias lietu
viškas parapijas apleido. Užė
jusi gyventojų kaita pakeitė 
miestų išvaizdą, o kartu su
naikino ir lietuviškus židinius- 
parapijas, bei jose veikiančias 
draugijas. Šiuo metu tik kelio
lika parapijų dar vegetuoja. 
Net dalis rašančių pabėgo iš 
lietuviškų telkinių, o dabar sie
lojasi nykstančiom lietuviš
kom institucijom.

Negriaukime savomis ran
komis to, ką esame per metų 
eilę sukūrę ir įtvirtinę. Ne
menkinkime sukurtųjų institu
cijų reikšmės ir dirbamo dar
bo. Sviesiu pavyzdžiu yra 
Amerikos lietuviai, sugebėję 
ano meto sąlygose surasti 
bendrą kalbą ir sudarę Ame
rikos Lietuvių Tarybą. Šian
dien ALTos valdyboje nešima 
to senosios išeivijos atstovų, 
bet tas nemažina jos reikšmės. 
ALTos valdyba sudaroma fe
deraciniais pagrindais, o Lie
tuvių Bendruomenė asmeni
niu dalyvavimu. Jei kas ne
priklauso jokiai lietuviškai or
ganizacijai, to asmens niekas 
neatstovauja ir ALTe.

Lietuvių Bendruomenė susi
daro iš prigimtinės teisės indi
vidų, bet niekas neprievartau 
ja į ją įsirašyti. Jei tautybė 
gaunama pagal tėvus, tai ir 
vaikai ją paveldi. Tais klau
simais yra prirašytos ištisos stu 
dijos, bet užtenka pasiskaityti 
L.E. XXX-to tomo 427-434 
psl., kad suvoktume esmi
nius bruožus.

Siūlymas atsisakyti BEND
RUOMENES vardo ir pakeisti 
į BENDRIJA neturi rimto pag 
rindo ir atmestinas. Ir vėl siū
lau pasiskaityti L.E. antro to
mo 381-2 psl. ir susipažinti su 
‘Bendruomenės’ sąvoka. Bet, 
deja, nesuradau naujadaro 

‘Bendrija’ aptarimo. Nemen
kinkime savo sukurtų institu
cijų, o jas remkime ir dalyvau
kime jų veikloje. Reikalingi 
yra ir savo paskirtį atlieka 
VLIKas, ALTa ir LB, tik rei
kia susitarti, kad visi reikalin
gi darbai-būtų laiku ir tinka
mai atlikti. Vienybės reikia 
siekti sutarime, bet ne kurio 
nors vieno veiksmo valios už
metime.

Nuvertinęs LB paskirti ir 
pakeitęs jos pavadinimą, raši
nio autorius nurodo ką PLB 
seimas gali svarstyti ir ko ne
gali. Primena opozicijos išvai
kymą, tik nenurodo kada, kur 
ir kokiomis aplinkybėmis įvy
ko. Pripažįsta daugumos va
lia, bet mažumos siūlymams 
nepraėjus ir jiems iš LB Tary
bos demonstratyviai pasitrau
kus, ar tai jau yra opozicijos 
išvaikymas?

Paprastai darbotvarkę nu
mato organizacijos vadovybė, 
o priima, pakeičia ar papildo 
susirinkimo dalyviai. Manau, 
kad ir PLB seimo nariai nu
spręs ką turi svarstyti ir ko
kiais klausimais pasisakyti. Pa
likime tuos reikalus jiems 
spręsti, o neapribokime seimo 
atstovų teisių. Seime bus atsto 
vaujami 18-kos kraštų lietu
viai, kurie savo prigimtim yra 
vienos tautos vaikai ir rūpina
si lietuvybės išlaikymu bei 
Lietuvos laisvinimu. Jau pats 
faktas, kad suvažiuoja 120- 
140 rinktų atstovų spręsti at
sirandančias problemas ir pa
ieškoti būdųbei priemonių gęs
tančiai lietuvybei sulaikyti, 
vertas visų dėmesio ir para
mos. Uždarai gyvenantiems ir 
toliau nuo lietuviškos veiklos 
esantiems, nors ir skaitantiem 
spaudą, dažnai lietuaviškojo 
gyvenimo įvykiai kitaip atro
do, kaip pačiame gyvenime 
vyksta.

Spaudoje dažnai maišomi 
institucijų vadovų ir asmeni
niai pareiškimai. Jei kokį nors 
straipsnį paskelbia asmuo, pa
sirašęs tik pavardę, be užima
mų pareigų titulo, reikia lai
kyti tik asmenine nuomone, o 
ne tos institucijos, kurioje jis 
užima vienas ar kitas pareigas.

Platoką atgarsi sulaukė Vy
tauto Kamanto straipsnis ‘Tu 
rėsime pasisakyti’, paskelbtas 
Pasaulio lietuvio 1983 m. va
sario laidoje. V. Kamanto pa
sisakymus komentatoriai su
plakė su PLB valdybos nusita- 
tymu (žiūr. Darbininką Nr. 
15- 1983.IV. 15 ir Dirva Nr. 
15 - 1983.IV.14).

Spaudoje parašome vienu 
ar kitu klausimu savo nuomo
nę, bet tai nereiškia, kad sais- 
tomės su priklausomybe vie
nai ar kitai organizacijos va
dovybei. Jei ką nors parašė 
veiksnių vadovai kaip asme
nys, tai paprastai viską suver
čiame jų vadovaujamoms or
ganizacijoms, o nepriimame 
tik kaip asmeninės nuomonės. 
Kiekvienas turime daugiau ar 
mažiau skirtingas nuomones, 
bet paprastai paklustame dau 
gumos pasisakymams, o ne
puolame organizuoti sambūrį 
pagal savo nusitatymą. Kas iš 
tokių reorganizavimų išeina, 
verta pasiskaityti amerikiečių 
teismo sprendimą, paskelbtą 
Draugo Nr. 85 - 1983.IV.30, 
psl. 6.

(Nukelta į 4 psl.)
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Tiesa yra mūsą 
ginklas’

(Atkelta iš 1 psl.) 
prašant, kad karui pasibai
gus, jie nebūtų prievarta 
grąžinti j Sovietų Sąjungą.

Iš to matome, kad PM 
Tarybos moterys yra kovo
jančios moterys. Jos pro
testuoja prieš visokias so
vietų užmačias. Jų obalsis 
"Tiesa yra mūsų ginklas.” 
Sovietų politikos atžvilgiu 
jos yra griežtai konserva
tyvios, nepasitikinčios jo
kiom sovietų priesaikom, 
jokiais pažadais, jokiom vi
lionėm, jokiomis jų paslau
gomis, nes savo akimis yra 
matę ir iškentėję sovietinę 
priespaudą pirmos Pabalti
jo okupacijos metais, ir ge
rai pažįsta jų metodus.

Jauna visuomenininke 
Gintė Damušytė įdomiai 
kalbėjo apie moterų sunkią 
padėtį sovietų okupuotuose 
kraštuose, apie jų persekio
jimą už religinę praktiką, 
apie jų kančias koncentra
cijos stovyklose. G. Darnu- 
šytės atidžiai klausėsi pa
baltiečių auditorija, kurią 
daugumoje sudarė latviai ir 
estai.

šį pobūvį gražiai papildė 
lietuviškomis dainomis an

Kviečiame Jus neatidėliojant užsisakyti bilietus j visus II PLD-ų renginius, 
tuo užsitikrinant sau geriausias vietas ir kartu finansiškai palengvinant Antrųjų 
Pasaulio Lietuvių Dienų rengėjų darbą.

VI JAV IR KANADOS LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ $1300
Sekmadieni, liepos 3 d., 2:00 v. p.p.
University of Illinois ai Chicago. Pavilion $17.00 $10.00
(Racine ir Harrison gatvė) $15.00 $5.00

OPERA “1 LITUANI” Parteris Pirmas balkonas Antras balkonas

Penktadienį, liepos 1 d., 8:00 v.v. $20.00 $15.00 $6.00
Auditorium Theatre $15.00 $8.00 $5.00
70 E. Congress Parkvvay $12.00 $7.00

II PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS 
Birželio 26 — Liepos 2 d.d.
University of Illinois at Chicago
* Studijuojantis jaunimas.
•* Galioja j visas rungtynes, iškaitant ir baigmines.

Baigminių rungtynių (liepos 2 d.) — Suaugusiems $3.00
Jaunimui $2.00 

** Savaitiniai bilietai $10.00

SPORTO ŽAIDYNIŲ ŽYMENŲ JTEIKIMO s Žaidynių ir
IR JAUNIMO TALENTŲ VAKARAS J- Kongreso dalyviams $5.00

Šeštadienj, liepos 2 d.. 7.00 v.v. Pavilion Theatre. Bismarck Hotel Kitiems $8.00

LITERATŪROS VAKARAS
Šeštadienį, birželio 25 d., 7:30 v.v. 
Jaunimo centras 
5620 S. Claremonr Avė.

$5.00 $3.00

„ANTRAS KAIMAS”
Čikagos lietuvių sceninio humoro ir satyros grupė 
birželio 28 ir 30 d. Spektakliai: 8:00 ir 10:00 v.v. 
Playhouse
2515 W. 69th St.-, Lithuanian Plaza $4.00

CLEVELANDO VYRŲ OKTETO KONCERTAS 
birželio 29 d.
Tautiniai namai
6422 S. Kedzie Avė. $5.00

LIETUVIŠKŲ FILMŲ VAKARAS 
birželio 29 d.
Jaunimo centras
5620 S. Claremont Avė. $4.00

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ UŽBAIGIMO BANKETAS
Sekmadienį, liepos 3 d., 8:00 v.v. Suaugusiems $27.50
Grand ir International Ballrooms, Conrad Hilton Hotel Jaunimui $20.00

Čekius rašyti LITHUANIAN VVORLD FESTIVAL, Ine. ir siųsti: Gifts International 
(Amerikos doleriais) 2501 VVest 71st Street
Prašome kartu siųsti sau adresuotą voką su pašto ženklu Chicago, IL 60629

Bilietai nekeičiami ir negrąžinami. (312) 471-1424
J

samblis HARMONIJA. Po 
to sekė kavutė su priedais, 
paruoštais LMKF New 
Yorko Klubo.

I. Banaitienė

PL Dienos...
(Atkelta iš 3 psl.)

Seimas renka visą PLB val
dybą, o ne pirmininką, o jau 
išrinktieji patys pasiskirsto pa
reigomis. Žinoma, ieškant 
kdndidatų i valdybą, dažnai 
yra žinoma kas užims pirmi
ninko vietą, bet tai tik užku
lisiniai žaidimai.

Džiaugiamės, kad yra dide
lis susidomėjimas Antrųjų Pa
saulio Lietuvių Dienų rengi
niais. Į Chicagą suplauks re
kordinis lietuvių skaičius pasi
džiaugti lietuviška daina, kul
tūriniais pasirodymais, opera, 
sportuojančiu ir kongresiniu 
jaunimu. Chicagai atiteko ši 
garbė, bet taip pat ir nema
žesnė atsakomybė viską tvar
kingai ir iškiliai suorganizuoti 
ir įvykdyti, čikagiškiai gyven
tojai prašomi atvykstančius 
svečius šiltai priimti ir pagel
bėti susigaudyti milijoninia
me mieste. Turinčius erdves
nius namus, prašomi atvyks
tančius svečius priimti ir pa
globoti. Čia reikalinga visų 
talka.

A. Juodvalkis

Atidarymo (birželio 26 d.) — Suaugusiems $3.00 
’ Jaunimui $2.00

Šiapus ir 
Pirenėju

Nuo muziejaus trumpa gat
vele nusileidome kiek žemiau 
į Castellana gatvę ir iš ten au
tobusu vykome toliau i miesto 
centrą iki Plaza de Espana. 
Madridas mums buvo pažįsta
mas jau iš anksčiau, tad pasi
rinkome įdomesnes centro gat 
ves, kuriomis nutarėm keliau
ti pėsti, kad geriau galėtume 
pajusti šio miesto pulsą ir pasi
grožėti jo šviesia ir dinamiška 
aplinka. Neveltui sakoma, 
kad Madrido gatvės — tai is
panų sostinės ‘svečių kamba
rys’, nes čia susirenka svečiai 
iš visur. Štai kad ir šioj didžiu
lėj aikštėj, kurią supa dango
raižiai, jos centre Don Kicho
to ir Sanšo Panšo bronzinės 
skulptūros. Čia liūdnojo vei
do riteris ir jo nenuilstamas 
palydovas — abu sėdi ant ark
liu lyg jie jotu per Manchos 
laukus. Šios tamsios skulptū
ros ypač ryškiai iškyla saulės 
šviesoj, kuri visam Madridui 
suteikia daug estetikos. Nie
kur kitur saulės šviesa nėra to
kia skaidri, permatoma ir gry
na, kaip Madride.

Iš šios aikštės nereikėjo toli 
eiti į kitą, didelę, keturkampę 
aikštę vadinamą Plaza Mayor. 
Si savo grandijozine forma gal 
viena charakteringiausių visoj

anapus
Henrikas Stasas [24)

Europoj ir labai primenanti 
Lisabonos Juodojo Arklio aikš
tę. Ją, kaip ir Lisabonos aikš
te, supa renesanso stiliaus pas- 
statai su arkadomis, o centre 
karaliaus Pilypo III, sėdinčio 
ant arklio, bronzinė skulptūra 
Habsburgų laikais šioje aikštė
je vykdavo kariuomenės para
dai, įvairios švenčių iškilmės 
ir bulių kovos, kurias iš balko
nų stebėdavo didikai. Dabar 
už šių arkadų įvairios parduo
tuvės, kavinės, kelionių įstai- 
gosir t.t. Kiek paėję Calle de 
Mayor gatve atsidūrėm kitoj 
didelėj aikštėj Puerta dėl Sol. 
Mat Madride daugelis gatvių 
paprastai baigiasi aikštėmis, 
arba jas kerta. Si aikštė vadi
nama saulės vartais, tačiau 
vartų čia dabar nėra. Napo
leonui okupavus Madridą, čia 
dar buvo mūro siena ir vartai. 
Prie šių vartų ir vyko ispanų 
pasipriešinimas prancūzams, 
kurių tragišką likimą vėliau 
Goya atvaizdavo savo tapybo
je. Aikštės pavadinimas taip 
pat palikęs iš anų laikų, kada 
čia stovėję vartai su siena, per 
kurios plyšį prasiskverbdavo 
saulė. Be to, ši vieta žymėjo 
Madrido ir visos Ispanijos geo
grafinį centrą. Todėl iš šios 
aikštės prasideda Madrido gat 
vių ir svarbesnių Ispanijos ke
lių numeracija.

Toliau keliauti pasirinkome 
vieną iš šios aikštės išeinančių 
gatvių Calle de Alcala, kuri 
kiek toliau kerta garsiąją Ci- 
beles aikštę. Si skaitoma vie
na iš puošniųjų Madrido gat
vių, su daugeliu pastatų dar iš 
pereito šimtmečio. Tačiau 
daugelis puošnių renesanso, 
baroko ir neoklasikinio stiliaus 
pastatų šiandien jau stovi še
šėlyje modernių dangoraižių. 
Čia daugybė prabangių krau
tuvių, puikiųir brangių resto
ranų, kavinių ir naktinių klu
bų. Tačiau gausumu ir pra
banga vyrauja bankai, kurie 
savo brangiais marmuro fasa
dais išsiskiria iš kitų pastatų. 
Madride beveik nėra gatvės, 
kurioj nebūtų banko. Tad ne
veltui yra sakoma, kad Madri 
das daugiau tarnauja mamo- 
nui negu Dievui. Mat, bažny
čiomis Madridas nepasižymi.

Kaip upės srovė Calle de Al 
cala judėjimas plaukia į Plaza 
de Cebeles — plačią, apskritą 
aikštę, kurios centre, sakoma, 
yra gražiausias fontanas visoj 
Ispanijoj. Šio fontano vidury
je romėniškame vežime sėdi 
vaisingumo deivė Cibeles, ku
rios vežimą traukia du kudloti 
liūtai. Sį nepaprastai įdomų 
plastinio meno kūrinį suprojek 
tavo architektas Ventura Rod- 
riguez ir jį nuliedino žymusis 
skulptorius Roberto Michel. Iš 
visų pusių šią skulptūrą plau
na besikryžiuojančios vandens 
srovės, sukeldamos karštomis 
vasaros dienomis labai gaivi
nančią atmosferą. Už šios aikš
tės — Puerta de Alcala vartai. 
Tai kitas kdosalinis Madrido 
paminklas, statytas 1778 me
tais karaliaus Karolio III gar
bei. Vartai atrodo jau kiek nu • 
stoję granito ir kalkakmenio 
natūralios spalvos, tačiau savo 
didingumu ir architektūriniu 
grožiu dar vis žavi praeivius. 
Vartuose penki praėjimai, ku

rių trys baigiasi arkomis. Virš 
arkų didelis herbas ir dvi liūtų 
galvos. Dešimt jonėnų stiliaus 
kolonų palaiko vartų struktū
rą. Aikštėj ir aplink vartus 
įvairiom formom ir raštais akį 
gaivina spalvingi gėlynai.

Taip bevaikščiojant saulė 
pakilo į vidudienio zenitą ir 
karšti jos spinduliai jau gero
kai įkaitino Madrido granitą. 
Nutarėm sekančioj aikštėj Pla
za de Colon pailsėti. Čia, kaip 
ir Paryžiuje, labai populiarios 
šaligatvių kavinės, kur besigai
vinant šaltu gėrimu galima gė
rėtis miesto aplinka, bei ste
bėti praeivius ir čia pat sėdin
čius ispanus su jų mėgiamu 
cafecito. Pasirinkom staliuką 
iš kur gerai galėjom matyti 
aikštę su dideliu Kolumbo pa
minklu ir įdomią Paseo de Re- 
colito gatvę, kuri čia skaitoma 
kultūriniu Madrido centru. 
Taip čia besėdint ir stebint 
puošniai apsirengusius Madri
do gyventojus atrodė, lyg čia 
kasdien sekmadienis ir žmo
nės gyvena be rūpesčių, žino
ma, tai iliuzija sukelta čia 
matomos aplinkos.

Pailsėjus priartėjo ir laikas 
grįžti į viešbutį. Sėdom į auto
busą ir Castellano gatve va
žiavom iki Cuzco viešbučio. 
Castellana yra viena iš Madri
do Gran Via, kuri čia tęsiasi 
per visą miestą, kaip ir Chica
gos gatvės. Castellana vieto
mis apsodinta žydinčiais me
džiais, gėlynais, su gražiom 
aikštėm, paminklais, fonta
nais bei stilingais ir moder
niais pastatais. Čia pravažia
vom ir Madrido sporto stadijo- 
ną, kuris talpina 150, 000 žiū
rovų ir skaitomas antras savo 
didumu pasaulyje.

Toj pačioj Castellana gat
vėje, netoli stdijono, buvo ir 
mūsų viešbutis. Grįžome lai
ku, tačiau poilsiauti tą dieną 
nebuvo laiko, nes tuoj po 
pietų su grupe vykome į Prado 
muziejų, karaliaus rūmus ir 
į žuvusiųjų slėnį bei Escorialą 
už Madrido miesto.

Po pietų prie viešbučio mū
sų jau laukė autobusas ir va
dovė Barbara. Nors saulė ge
rokai kaitino, tačiau vėsina
mam autobuse visi buvome ge 
roj nuotaikoj ir godžiai stebė
jome greit besikeičiančių gat
vių vaizdus. Madridas šią sau
lėtą popietę atrodė šviesus ir 
lengvas. Tik Prado muzieju
je iškilo jo rimtis ir išdidumas, 
kur karališkų rūmų atmosfera 
išliko iki šiai dienai. Čia, ži
noma, ir tinka pasakymas ‘Le 
roi s’amuse’.

Sustojome pavėsingoj Paseo 
dėl Prado gatvėj, kurioje iš 
kitų pastatų išsiskyrė neoklasi
kinio stiliaus Prado rūmai. 
Prie įėjimo — bronzinės Ve- 
lasąuez, Goya ir Murillo sta
tulos, kuries čia atrodo saugo
ja muziejuje sukrautus meno 
turtus. Pietinis pastato fasa
das puošiasi dorėnų stiliaus 
kolonomis, o šiaurinis - jonėnų. 
Sis pastatas buvo statytas ka
raliaus Karolio III laikais, ar
chitekto Juan de Villanueva. 
Tačiau pradžioje nebuvo nu
matytas meno muziejui, o 
gamtos mokslo įstaigai. Da
bar šiam pastate sukrauti ne
įkainuojami meno turtai ir 
Prado muziejus skaitomas vie
na iš didžiausių meno galerijų 
pasaulyje. Jei Louvras laiko
mas akmens amžiaus Altami- 
ra, tai Prado galima drąsiai 
vadinti naujų laikų Altamira, 
nes čia sutelktas menas tik pas 
kutiniųjų 700 metų. (B.d.)
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Jarašūnų šeima. Iš kairės: Auris. Laima, Romas ir dr. Emanuelis 
L. Kanto nuotr.

Pagerbtas dr. Emanuelis Jarašūnas
Kaip pedagogas - mokslininkas

Vyt. Alantas atsako į Dirvos klausimus

Vyt. Alantas apie seksą 
lietuvių literatūroje (2)

Kalifornijos Long Beach So- 
ciety of Manufacturing Engi- 
neers išrinko dr. Emanuelj Ja- 
rašūną ‘Educator of the Year’. 
Sis aukščiausias pasižymėjimo 
ženklas jam buvo suteiktas 
kaip išskirtinam pedagogui- 
mokslininkui už ypatingą įna
šą gamybinės inžinerijos ir 
technologijos srityje.

Long Beach dienraštis ‘Dai- 
ly Forty-Niner’ per du pusla
pius aprašė šį pagerbimą ir iš
kilmes Lakewood Country 
Club. Vienas iš E. Jarašūno 
studentų, Steve Thomas Long 
Beach universitete taip išsireiš
kė; ‘Iš visų profesorių, ku
riuos aš turiu ir turėjau savo 
studijavimo metais, jis yra 
pats geriausias. Aš ir vėl lan
kysiu jo klasę, nes ten aš iš
mokstu’. Kitas buvęs jo stu
dentas, Bill Mikanowitch, vi
sų tame pagerbime dalyvavu
sių E. Jerašūno mokinių var
du viešai pareiškė: ‘Jei tame 
universitete būtų dar 10 tokių 
profesorių kaip jis, įvyktų ste
buklai’. Naujasis prezidentas 
minimos sąjungos, Chuck 
Rombach pristatė ir apibūdi
no dr. E. Jarašūną kaip visuo
tinai pripažintą autoritetą sun 
kiųjų kranų ir keltuvų srityje. 
Per 22 metus darbo šioje srity
je, jis buvo išradėjas, statyto
jas, industrinių mašinų projek 
tuotojas. Jis yra autorius 4 
mokslinių knygų ir virš 20 
traktatų. Jau 11 metų profe

soriauja Long Beach valstybi
niame universitete (CSULB).

Dr. E. Jarašūnas, priimda
mas šį pagerbimo pažymėji
mą, pasakė dešimties minučių 
labai įspūdingą ir turiningą 
kalbą. Jo nuomone, gamybos 
produktyvumo srityje yra 
daug kalbama ir rašoma apie 
ilgalaiki planavimą, aukštas 
darbininkų algas ir unijas, 
infliaciją ir aukštus kredito 
nuošimčius. Bet mažai disku
tuojama gamybinis auklėji
mas. Vienas iš tų paradoksų 
ir yra universitetiniame auklė 
jime. Bakalauro laipsnį gauti 
pusę laiko yra skiriama bend
riesiems dalykams, tad nebe
lieka laiko gamybiniam-pro 
dukciniam mokymui. Šią 
spragą dalinai užpildo priva
tinės kompanijos, išleisdamos 
milijonus savo tarnautojų pato 
bulinimui. Aukštosios mokyk- 
klos gal kartais negali įsigyti 
labai brangių mašinų ir įran
kių, kada tuo tarpu privačios 
įmonės jų turi, bet pilnai ne
naudoja. Arba atvirkščiai, 
universitetai turi labai ištobu
lintas laboratorijas ir gerus 
profesorius-teoretikus, kurių 
vėl stokoja privati iniciatyva. 
Todėl, jo manymu, industrija 
ir mokslas turi daugiau koope
ruoti. Jeigu JAV nori laimėti 
varžybas šioje srityje prieš li
kusį industrinį pasaulį, ji turi 
šią mokyklos auklėjimo - indus 
trijos kooperavimo problemą

Pokalbis <
— Palikime poeziją ir 

kritiką ir pakalbėkime apie 
prozą. Kaip jūs žiūrit į sek
są mūsą literatūroje ir kaip 
vertinant Icchoko Mero ro
maną "Sarą”?

išspręsti. Pavyzdys yra Japo
nija. Jie įsitikinę, kad gerai 
išauklėta-išmokslinta darbo jė 
ga yra tikras laidas sėkmingai 
gamybai, nešanti aukštus di
videndus per ilgesnį laikotar
pį. ‘Mes negalime leisti veiks
mams, faktams įvykti. Mes tu 
rime juos įvykdyti.’ - baigė dr. 
E. Jarašūnas.

Šia proga dr. E. Jarašūnas 
gavo daugelį sveikinimų iš 
įvairių politinių, kultūrinių ir 
mokslo sričių darabuotojų, jų 
tarpe iš Long Beach mero dr. 
Thomas J. Clark, kongresma- 
no D. Brown ir kitų.

1983.11.12 dr. E. Jarašūnui 
taip pat buvo suteiktas ‘dis- 
tinguished community service 
award’ Raudonojo Kryžiaus 
Santa Monikos skyriaus. Jis 
taip pat yra narys patarėjų ta
rybos šioje žymioje tarptauti
nėje organizacijoje.

SŪNŪS ROMAS — 
TĖVO PĖDOMIS

Sakoma, kad obuolys nuo 
obels toli nerieda. Šiais me- 
per Vasario 16 d. iškilmingą 
minėjimą, Romui Jarašūnui 
buvo įteikta premija už jo ra
šinį kun. dr. J. Prunskio skelb
tame konkurse. Kun. dr. J. 
Prunskis sveikino jaunąjį lau
reatą šiuo laišku:

‘Labai nuoširdžiai Jus svei
kinu laimėjus premiją. Tai 
parodo, kad jūs sekate įvykius 
Lietuvoje ir sugebate naudoti 
plunksną. Kraujuojanti Lie
tuva laukia, kad Jūs ir ateityje 
domėtumėtės mūsų pavergtų 
brolių likimu, stiprėtumėte 
ryžtu jų laisvę ginti. Ruoškitės 
savo plunksna ateityje lietu
vių ir kitataučių spaudoje kel
ti okupacijos priespaudoje 
esančių lietuvių kančias, pa
brėžiant mūsų tautos teises į 
laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą. Mūsų kovoje už laisvę 
Jūs turėsite užimti mūsų, vy
resniųjų, vietas. Tam ruoški
tės. Telaimina jus Dangus’.

Edvinas Balceris

u rašytoju Vyt.
— Sekso tema literatūro

je man nėra nauja. Atsime
nu, 1972 m. išėjus mano 
romanui ''Amžinasis Lietu
vis” per pasikalbėjimą su 
"Draugo” atstovu pastebė
jau, jog su romanu "Praga
ro Pošvaistės", pasirodžiu
siu 1951 m., aš pasukau 
mūsų literatūrą j šventuo
sius ąžuolynus, o dabar su 
"Amžinuoju Lietuviu” gal 
praminsiu taką ir Į meilės 
dievės Mildos šventyklą. 
Rodos myniau siaurą take
lį, o kritikai mano romaną 
apšaukė "parnografiškiau- 
siu romanu mūsų literatū
roje” ir veikalo vyriausią 
herojų pakrikštijo "amži
nuoju paleistuviu”, "tikruo
ju dvasinių nuodų šaltiniu” 
ir t.t. Nors buvo daug tei
giamų atsiliepimų, tačiau 
negalima paneigti fakto, 
jos netrūko gausingų ir 
labai karštų sekso priešų 
mūsų literatūroje.

— Teisybė, atsimename, 
daug kas jus kaltino už 
sekso propagavimą litera
tūroje, bet po "Amžinojo 
Lietuvio" tas klausimas ap
tilo, o dabar, pasirodžius 
Icchoko Mero romanui "Sa
ra", rodos, jis ir vėl kiek 
atgijo.

— Teisybė, per privačius 
pokalbius apie tą veikalą 
teko nugirsti griežtai prieš
taraujančių a t s i liepimų, 
betgi spaudoje didesnio at
balsio Mero knyga nesusi
laukė ir diskusijų nesukė
lė, kaip tat atsitiko su "Am
žinuoju Lietuviu”. Nors, 
jei tada aš miegamojo du
ris tik pravėriau, tai Meras 
dabar jas atidarė iki galo 
ii- net ir pačias duris iš vy
rių išvertė, betgi šįkart mū
sų literatūros nekaltybės 
vainikėlio sergėtojai tylėjo, 
kaip vandens pasiėmę į 
burną, tik visai netikėtai 
pasigirdo liaupsių salvės iŠ 
dešiniojo sparno kritikų pu
sės. Marija Stankus-Saulai- 
tė užpildė kone visą "Drau-

Alantu
go” kultūros puslapį lakiais, 
bet gan miglotais sampro
tavimais apie Mero knygą, 
o ir R. Šilbajoris atsiliepė 
apie ją jėzuitų organe 
"Laiškai Lietuviams”, ver
tindamas tik teigiamai. Abu 
kritikai sutiko, kad knygą 
esą sunku suprasti, šilba
jorio nuomone, iš skaityto
jo ji "reikalaujanti specia
lių protinių, o ypač morali
nių pastangų", gi "Draugo” 
kritikė siūlo knygą skaityti 
"bent porą kartų”, žodžiu, 
abu kritikai Mero romano 
heroję Sarą, besotę, be jo
kio skrupulio prostitutę pa
darė kone šventuole, kažko
kiu žydų tautos simbuliu ir 
t.t. Skaitydamas tas recen
zijas pagalvojau, kokį mil
žinišką šuolį padarėme į 
sekso darželį per 10 metų 
nuo "Amžinojo Lietuvio” 
pasirodymo!

— Gal pakalbėtum ėt kiek 
plačiau apie patį Mero ro
maną?

— Romanas parašytas 
gera lietuvių kalba, bet tu
rinys — sekso kašmaras. 
Autorius vaizduoja neseną 
žydę Sarą Izraelio šešių die
nų karo fone. Jos vyras ir 
sūnus pašaukti karan, ji 
ligoninėje kaip slaugė, visą 
laiką galvoja, svajoja ir 
svaičioja apie seksą ir, ži
noma, jį praktikuoja su iš
skleistom burėm. Per visą 
romaną kartojamas jos gy
venimo epizodas iš praei
ties, kai ji pro langė matė 
dviejų policininkų prievar
taujamą prie vartų savo, 
motiną. Vietomis sunku su- 
pąisioti, ar Sara savo nuo
tykius iš tikrųjų išgyvena, 
ar tik blaškosi savo minty
se. Autorius ją nugabena ir 
į Paryžių, kur ji būtinai 
užsigeidžia aplankyti pros
titučių gatvę. Ten ji kurį 
laiką užsibūna, matyt, no
rėdama pasitobulinti sekso 
praktikos plonybėse, žodžiu,

(Nukelta į 6 psl.)

JAV LB KULTŪROS TARYBOS TREČIOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ
Laureatų pristatymas 1983 m. gegužės 14 dieną.
ir premijų įteikimas. jį Šeštadienį, 7:30 vai. vakare
Meninę programą atlieka Kultūros Židinyje

pianistas Vytas Bakšys 341 Highland Blvd.

ir dramos aktorius Henrikas Kačinskas. Brooklyn, N.Y.

Maloniai visus kviečiame susitikti su mūsų kūrėjais ir pasidžiaugti jų jnašu j lietuvių kultūrą.

Globoja LB New Yorko Apygardos valdyba Rengia JAV LB Kultūros Taryba
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Pokalbis su rašytoju Vyt. Alantu...
(Atkelta iš 5 psl.)

Sara sunkiai klampoja sek
so klampiais liūnais per vi
są romaną, kuris neturi nei 
fabulos, nei intrigos, o su
durstytas iš atskirų epizo
dų. daugiausia iš Saros sek
sinių išgyvenimų, atsimini
mų, apmąstymų apie karą 
ir t.t.

— Bet kodėl kritikai atsi
liepė apie tą romaną teigia
mai ?

— Reikia klausti pačius 
kritikus. Marija Stankus- 
Saulaitė aukščiau minėtoje 
recenzijoje lyg ir mėgina 
taip pagrįsti Saros elgesį: 
"Krašto kančia, karo stovis, 
grūmimasis su mirtimi 
vai zd uojami paleistuvavi
mu, mylėjimusi be meilės”. 
Lyg ir peršasi mintis, kad 
ištvirkaujanti moteris yra 
kovojančios tautos simbo
lis. Nenorėčiau taip žemai 
galvoti apie Izraelį. Man čia 
kyla ir toks klausimas: ar 
"Draugo” kritikė, garbin
dama ir teisindama Sarą, 
sugestinuoja, kad ir mūsų 
lietuvaitės, kovojančios tė
vynėje, sektų Mero hero
jės pavyzdžiu? Juk ir ten 
"krašto kančia”, vergijos 
"stovis” "grūmimasis su 
mirtimi” jau tęsiasi kelias
dešimt metų, tai ne šešių 
dienų Izraelio karas . .. Tr 
aplamai, kaip būtų reaga
vusi dešiniojo sparno kri
tika, jei lietuvis rašytojas 
būtų parašęs kažką pana
šaus į "Sarą”?

— "Dirvoje” buvo pa
skelbta trumpa žinutė, kad 
"Saros” romanas esąs tiek 
"prisotintas” sekso, kad esą 
sunku įžiūrėti jo simbolinę 
ar ideologinę prasmę. Su 
lietuviška tematika tas ro
manas nieko bendro netu
rįs. Nebūtinai jis turėjęs 
būti rašytas lietuvių kalba. 
Ką jūs galvojate?

— Pasakyta visai teisin
gai. Man rodos, kad to ro
mano mįslė lengvai įmena
ma: Sara nėra žydų tautos 
atstovė, simbolis, ar kas ki
ta, o atstovauja tik pačiam 
autoriui, kitaip sakant, tė
ra jo kūrybos ir fantazijos 
padaras, literatūrinė fikci
ja. Prieš keletą metų mūsų 
knygų rinkoje pasirodė ki
tas Mero romanas "Stripty- 
zas”, o vėliau teko skaityti 
keletą jo novelių: visur sek
sas ir seksas! Susidaro įspū
dis, kad Meras kitokių siu
žetų nemėgsta, kad seksą 
jis padarė specialybe. Aš 
nieko neturiu prie seksą 
literatūroje, nors tai gan 
slydi tema, bet grožinėje li
teratūroje nemėgstu sekso- 
manijos. Mero herojė taip 
"prisotinta” sekso, anot 
aukščiau pacituoto pasaky
mo, kad nenorom imi gal
voti, kaip ji tą "užsiėmimą” 
atlaiko fiziškai. Bent ma
nęs dirbtiniai charakteriai 
neįtikina. Be to, prie to pri
sideda ir Mero vandenėlio 
atskiestas stilius. Įdomu 

būtų patirti kokias knygas 
Meras rašo Izraelyje: ar ir
gi tik apie seksą ? Gal mūsų 
kritikai, jo gerbėjai, galė
tų į tą klausimą atsakyti? 
Juk, turbūt, Meras pasirin
ko savo romanams ne vien 
lietuvišką auditoriją?

Man keista, kad mūsuose 
atsiranda leidėjų, nesigai
linčių lėšų leisti knygoms, 
nieko bendro neturinčioms 
su lietuvišku gyvenimu. Ar
gumentas, kad jos turi lite
ratūrinę vertę, čia nieko ne
pasako. Mes įžengėm į mū
sų literatūros naują gady
nę — invaziją knygų, para
šytų lietuvių kalba, bet kal
bančių apie svetimų tautų 
gyvenimą. Tokios knygos 
su mūsų kultūra, istorija ir 
gyvenimu ničnieko bendro 
neturi. Neseniai mus aplan
kė Mona iš Belgijos, dabar 
susilaukėme viešnios Saros 
iš Izraelio — ir dar kokios 
viešnios!, — gal netrukus 
mūsų prašmatnieji kritikai 
sveikins juodukę iš Afri
kos, ar arabę iš Arabijos? 
Ką gi, mes esame imli tau
ta ir mėgstame plaukioti 
plačiuose vandenyse...

— Gal, baigiant šį įdomų 
pokalbį, sutiktumėte papa
sakoti apie savo ateities 
planus?

— Labai nedrąsu kalbėti 
apie ateities planus, kai 
žmogus gyveni, anot to la
bai taiklaus pasakymo, pa
skolintu laiku. Gal tik galė
čiau pasakyti, kad naujų 
planų neturiu, o tik turiu 
anksčiau užplanuotų, o kai 
kurių ir gerokai pastūmėtų 
sumanymų, laukiančių įvyk
dymo. Mano amžius, saky
čiau, yra gan kaprizingas 
amžius, nes susilauki daug 
"palydovų”, kurie turi įvai
rius vardus medicinos ana
luose ir kurių kiekvienas 
tempia tave į savo pusę, 
bet kurie galų gale suranda 
bendrą kalbą ir susitarę 
pristumia prie Didžiųjų Du
rų ... Gail tik dėl to dar 
galiu žiūrėti su viltimi į 
ateitį, kad į mano dezinfi- 
kuotais baltais chalatais pa
lydovų tarpą dar neįsijungė 
smegeninės sukalkintojas...

(vg)

OPPORTUNITY FOR
PHYSICAL 

THERAP1ST-CHIEF
Monlgomery County Hospital a fully 
accreditcd JCAH Hospital has an 
opening for a Physical Therapy Chief. 
Utilize all your skili in our 80 bed 
aculc care facility. offer com-
petitive salary, excellent fringe bene- 
fils and opportunity for leadcrship 
experience. For more infoimation 
contact:

STAN SUKUP
MONTGOMERY CO.

MEMORIAL HOSPITAL
1201 HIGHLAND AVĖ. 
RED OAK, 1A. 51566 

712-623*2541 
An Equal Opportunity Employer 

(18-24)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work & live in a small congenial 
community 4c 122 bed accute care 
nursing facihty. NEEDED: 2 RN’» 
with ICU/ER experience, 1 RN with 
skilled nuruing experience 6c 1 RN 
with med/surg. experience. Apnly to: 

SOUTHEAST ARIZONA MEDICAL 
CENTER,

Rural Route 1, Box 30, 
Dougla*. Arizona 85607 

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

ŽEMAITIJA «>
Ištraukos iš Chas. L. Thourot Pichel 

knygos "SAMOGITIA"

Paruošė V. Vičinas ir A. Kenstavičius

Žemaitijos istorija baigiasi 
tenai, kur daugumos tautų is
torija tik prasideda dėka to 
veiksnio, kuris bemaž visoms 
dabarties laikų Europos tau
toms reiškė susilydymą, susior- 
ganizavimą ir jų civilizacijos 
pažangą, — tas veiksnys, bū
tent, krikščionybės įvedimas, 
tapo žemaičiams, sykiu su jų 
broliškoms aisčių gentimis, 
prūsais, latviais ir lietuviais, 
užsmaugiančios įkapės bet ko
kiom jų pastangom bei verži- 
muisi pirmyn. Krikščionybės 
pergalė reiškė daugiau negu 
nelaimę šitiem žmonėm; ji 
reiškė jiems žlugimą ar tam 
tikra prasme sunaikinimą.

Be savitos mistiškos aisčių 
religijos, be savo tradicijų, be 
savo papročių, be savo kultū
ros ir be savo gyvenimo būdo -, 
aisčiai, tikra prasme, nebebu
vo aisčiai. Šita prasme krikš
čionybė juos tikrai sunaikino.

Šiandieniniai aisčiai (lietu
viai ir latviai), prievartaujami 
jiems svetimos imperialistinės 
Sovietuos, gindamiesi nuo jos 
kovoja už savitą demokratinę 
krikščionišką kultūrą, papro
čius ir už savitą gyvenimo bū
dą. Kaip šiandien sovietizmas 
yra egzistencinė grėsmė šių 
dienų aisčiams (baltams), taip 
anuomet krikščionybė buvo 
grėsmė anų dienų aisčiams.

Treniotos griežta laikysena 
atžvilgiu Mindaugo Lietuvoje 
paliktų krikščionių kaip tik ir 
buvo pasėka jo pastangų išlai
kyti savitą aisčių gyavenimo 
būdą, jų kultūrą. Tuo tarpu 
Mindaugo krikščioniškoji poli
tika aiščiams reiškė grėsmę.

Šita grėsmė ėmė palaips
niui išryškėti, kai Vytauto lai
kais krikščionybė jau pastoviai 
buvo įvesta aisčiuose. Vytau
tas dalino didelius žemių plo
tus dvasiškiams ir jiems mokė
jo geras algas. Vyskupai ak
tyviai dalyvavo politiniame 
gyvenime ir turėjo plačias tei- 
ses(... ). Jie prarado gerą sa
vo vardą visokiausiu savo ne
saikingumu. Paprasti žmonės 
turėjo gyventi vargingai ir 
skurdžiai. Ir visa tai buvo dėl 
to, kad Didysis Kunigaikštis 
Vytautas tikėjosi gauti kara
lišką karūną iš Bažnyčios, už 
leidimą jai skleisti krikščiony
bę.

Jau buvo minėta, kad Vy
tautas, dalindamas dvarus sve
timiems, atvėrė spragą tarp 
tautos ir jos vadų. Radosi pri- 
veligijuotų ir beteisių luomai. 
Dvasiškiai, žinoma, priklausė 
prie privilegijuotųjų. Priešin
gai aisčių kilmingiesiems, di
dikai (dvarininkai ir dvasiš
kiai) nebesidomėjo tautos rei
kalais, o tik savo asmenišku 
gerbūviu. Luominis skirtu
mas atėjo pas aisčius su krikš
čionybe.

Liublino Unijos seimo nuta
rimu, jėzuitų ordinui buvo 
duotas leidimas atstatyti pa- 
šlijančią katalikybę Lietuvoje. 
Jėzuitams netiek rūpėjo kovoti 
su besiplečiančiu protestantiz
mu, kiek su pagonybės lieka
nomis. Pirmoj eilėj jėzuitams 
rūpėjo visiškas lietuvių (ais
čių) kultūros sunaikinimas su 
visais jos pagoniškaisiais aspek 
tais ir visos šalies sulenkinimas 

pagal katalikiškąją ideologiją.
Kadangi Žemaitijoj — dėka 

išlikusios Senųjų Tarybos, sto
vėjusios tautos sargyboj — bu
vo stropiai dabojamas Žemai
čių stosto įpėdininkystės teisė
tas perdavimas iš kartos į kar
tą, jėzuitai, kovodami su aiš- 
čių kultūra, siekė istoriškai su
naikinti Žemaitiją valdančios 
giminės pavedėjimų teisėtu
mą. Dėl gudraus ir klastingo 
jėzuitų persekiojimo, senosios 
Saulės giminės dinastijos na
riai turėjo slapstytis pelkėse ir 
giriose, kad išliktų gyvi.

Savo knygoje Pichelis netik 
laiko Žemaitiją atskira aisčių 
tauta, bet jis taipgi pabrėžia 
ją buvus savarankiška ir poli
tiškai. Anot jo, Mindaugas ne 
valdė Žemaitijos. Taipgi, fak 
tiškai istorija uždokumentuo- 
ja, kad Lietuvos Didysis Ku
nigaikštis Gediminas niekad 
savo gyvenime neįvardijo Že
maitijos tarp savo valdų.

Nors Salyno sutartimi Vy
tautas ir buvo pavedęs Žemai
tiją kryžiuočiams, Žemaitija 
likosi savarankiška kaip maža 
kunigaikštija, atkakliai atsi- 
spirdama savo kaimynams ir 
likdamosi nenukariauta. Nors 
Vytautas, kaip Birutės sūnus, 
ir priklausė prie žemaičius val
dančios Saulės giminės, žemai
čiai jo niekad nepripažino sa
vo valdovu. Vytautui nepa
vyko žemaičių įtikinti pakeisti 
savo įstatymus ir papročius 
taip, kad jo troškimas tapti že
maičių valdovu išsipildytų. Pa
sėkoj šito, tarp Vytauto 24-rių 
valdų nėra įvardyta Žemaitija.

Liublino Unijos V-tasis 
paragrafas, šalia Lenkijos ir 
Lietuvos, mini ir Žemaitiją 
kaip atskirą politinį vienetą. 
Šitoks Žemaitijos įtalpinimas į 
uniją sudarė nepatogumų 
daugeliui Lietuvos istorikų ir 
politikų, kurie laikė Žemaitiją 
etniškai ir geografiškai Lietu
vos dalimi. Steponas Batoras 
vėliau paskelbė Žemaitiją au
tonomiška kunigaikštija, ne
kreipdamas dėmesio į jėzuitų 
ir lenkų protestus.

Pagrindinės jėzuitų užma
čios buvo išnaikinti Žemaitijos 
kunigaikštijos ir vardą, pada
rant ją Lietuvos dalimi tiek 
politiškai, tiek etniškai. To
liau jie siekė sulenkinti visą 
Lietuvą ir tuo būdu galutinai 
užbaigti pagoniškųjų aisčių 
kultūrą istorijoje.

Jėzuitai, būdami apšvietos 
nešėjai, steigė mokyklas ir in- 
doktrinavo priaugančią inteli
gentiją, mokydami ją iškrai
pytos aisčių tautų, o ypač že
maičių, istorijos. Priaugantie
ji Lietuvos istorikai savo ruoš
tu maitino Europą savosios iš
kraipytos istorijos duomenimis • 
Ir jiems tai bemaž pavyko iki 
šių dienų.

Anksčiau krikščionybei ne
pajėgus Žemaitiją sugniuždyti 
militariniai, dabar jėzuitai su
rado naują kovos būdą: jų tiks 
las buvo sunaikinti Žemaitiją 
ant popieros, vieton sunaiki
nus ją kariniai — sunaikinti 
ją išbraukiant bet kokią užuo
miną apie Žemaitiją rašytinėj 
istorijoj bei literatūroj. Sis me 
todas pasirodė labai efektyvus 
po 1566 metų, kai kardinolas 

Hosius leido jėzuitams įkelti 
koją į Lenkiją. 1620-1750 me 
tų laikotarpyje — vadinama
me jėzuitų valdymo Lietuvos- 
Lenkijos sąjungos laikotarpy
je — sufabrikuota klaidinga 
Lietuvos istorija, palanki tai 
sąjungai, buvo visuotinai pri
imta visoj Europoj, niekur ne
minint atskiros Žemaitijos.

Didžiuliai plotai nuo Vyslos 
iki Volgos aukštupių ir pietuo
se iki Pripetės upės, tūkstant
mečiai buvo aisčių apgyven
dinti. Palyginti trumpu laiku 
aisčiai prarado didelius plotus 
žemių su didžiuma savo gy
ventojų savo priešams — 
bemaž išimtinai slavams, už 
kuriuos jie buvo kūrybingesni, 
kultūringesni ir karingesni. 
Tam greičiausiai kaltas buvo 
didelis aisčių atodairumas ir 
žmoniškumas, kuriuo slavai ir 
pasinaudojo. Tai jiems pa
lengvino krikščionybė, plin
tanti nuo kultūriniai toliau pa
žengusių pietinės ir vakarinės 
Europos kraštų.

Aštrios kovos prieš kryžiuo
čius (germanus), kuriuos ais
čiai nelengai atsilaikė, nebuvo 
jiems taip nuostolingos genčių 
praradimu, kaip kariniai bei 
politiniai susikirtimai su sla
vais, su kuriais aisčiai paly
ginti lengvai susidorojo. Savo 
klastingumu, gobšumu ir 
nepaliaujamu veržlumu, sla
vai palaipsniui paglemžė be
maž visus aisčius ir jų žemes. 
Čia greičiausia daug prisidėjo 
ir tai, kad tuo tarpu, kai kul
tūrinis atokumas germanų at
žvilgiu buvo išlaikytas, slaviš
kos kultūros skverbėsi į aisčių 
valdančiųjų sluoksnius dau
gumoje per jų vedybas.

Gedimino palikuonys leido
si i mišrias vedybas su valdan
čiomis slavų giminėmis taip 
dažnai, kad mažai lietuviško 
kraujo beliko šios (Gedimino) 
giminės linijoje, jai pasiekiant 
1600 metus. Gedimino pali
kuonys buvo tvirti krikščionys 
priklausą arba Romos katali
kybei, arba rusiškajai ortodok
sų grupei. Jie įgavo dar giles
nę neapykantą pagoniškiems 
žemaičiams, negu kryžiuočiai 

Pačių lietuvių tolerancijos 
bei atodairingumo stoka savi
tai aisčių kultūrai, išlikusiai 
(bent Žemaitijoje) iki 17-jo 
šimtmečio, yra sunkiai supran
tama, žinant kaip tolerantiški 
aisčiai buvo svetimiesiems už
kariautuose kraštuos. Grei
čiausia tai buvo dėl to, kad 
tuolaikiniai Lietuvos valdovai 
bei didikai savo dvasia buvo 
daugiau slavai, negu aisčiai.

Kiek aisčiai buvo žmoniški 
slavams juos valdydami, tiek 
nesąžiningi, stokoja atodairos 
ir žmoniškumo buvo — ir te
bėra — slavai aisčiams, juos 
valdydami. Tiek caristiniai, 
tiek sovietiniai rusai ne tik pa
sižymi nežmoniškumu, bet ir 
nepaprastu veržlumu grobti 
svetimoms tautoms ir žemėms

Rusai geidė sutriuškinti lie
tuvių ir žemaičių kultūras iki 
visiško išnaikinimo. Aisčiai 
jiems buvo svetima kultūra ir 
siekimas ją sunaikinti sulydė 
rusų žmones į fanatišką užsi
degimą mylėti ‘motiną Rusi
ją’, jiems užsiliepsnojant rusiš
kuoju nacionalizmu ir didybe.

Pokariniai rusų teritoriniai 
grobstymai reiškia ne ką kitą, 
o atgaivinimą caristinės eks
pansijos.

Charles L. Thourot Pichel, 
Samogitia (Wilkes-Barre, 
Pa. 18703: Maltese Cross 
Press), 1975.
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RYTINIO PAKRAŠČIO
BENDRUOMENINI KONFERENCIJA

Bostono, Connecticuto, 
New Jersey, New Yorko, 
Pietryčių ir Floridos apy
gardos, su jose esančiomis 
apylinkėmis, sudaro LB Ry
tini pakraštį. Tų apygardų 
ir apylinkių pirmininkai, 
atstovai ir LB Tarybos na
riai bei veiklesnieji lietu
viai, dalyvaujant LB Kraš
to valdybos nariams, turėjo 
konferenciją balandžio 23 
d. New Ilavene, šv. Kazi
miero parapijos patalpose, 
Connecticuto valstijoje.

Konferenciją atidarė ir 
jai vadovavo LB Krašto 
valdybos vicepirm. J. Urbo
nas. Konferencijos prezi
diumą sudarė: dr. A. But
kus — Krašto valdybos pir
mininkas, 1. Bublienė — 
Kultūros tarybos pirm., J. 
Kavaliūnas — Švietimo ta
rybos pirm., kun. K. Puge- 
vičius — Religinių reikalų 
tarybos pirm, ir, jau mi
nėtas, J. Urbonas. Po pietų 
prezidiuman dar prisidėjo: 
dr. A. Budreckis — Visuo
meninių reikalų tarybos 
pirm, ir I). Kezienė — Vi
suomeninių reikalų tarybos 
narė.

Po sveikinimų nedelsiant 
pereita prie pranešimų. Pir
mininkas dr. A. Butkus pa
reiškė: 1. Valdyba nauja, 
tai nori sužinoti apygardų 
ir apylinkių vadovų pagei
davimus, kad galima būtų 
sėkmingiau dirbti; 2. Dide
lių rūpesčių kelia lietuvių 
apkaltinimas kolaboravimu 
su naciais. Kai kas padary
ta gintis nuo tų kaltinimų, 
bet kad tai būtų pasekmin
ga, reikia dar daug darbo 
įdėti; 3. Lietuviškų veiks>- 
nių tarpusavio santykiai 
yra ramesni, bet LB negali 
sutikti, kad kiti du veiks
niai reikalautų jos paklus
numo, subordinacijos; 4. 
Lietinių talka padėjo ir 
Lietuvos pasiuntinybėn ga
li būti įjungti nauji asme
nys, skirti jau ne nepriklau
somos Lietuvos valdžios. 
Deja, ligi išol tų asmenų 
dar nepaskirta. Pasiuntiny
bės rūmų remontas vyksta, 
bet tik dalinai pakankamai. 
Lėšas kelti apsiėmusis veik
snys, atrodo, nėra pakanka
mai darbingas ir lėšų su
kelta mažiau, negu planuo
ta; ir 5. Ruošiamos Chica
goje Lietuvių Dienos įkin
kė į darbus ne tik LB Pa
saulio vadovybę, bet ir 
Krašto valdybą,. Visi lietu
viai raginami prisidėti fi
nansine parama, talka ir 
darbu ir, žinoma, dalyvavi
mu. Ten bus parodytas lie
tuvių pajėgumas.

Vykdomasis vicepirm. J. 
Urbonas pranešime sakė:
1. Įsteigta nauja Religinių 
reikalų taryba, kuriai vado
vauja kun. K. Pugevičius. 
Stengiamasi, kad lietuviš
kos parapijos liktų lietuviš
komis, nors tai daugiausiai 

priklauso nuo parapijiečių;
2. Teismo sprendimu už
drausta Reorg. LB naudoti 
tą vardą Chicagoje. Gal 
tas sustabdys lietuvių 
skaldymą; 3. Mėnesiniukas 
"Bridges”, skirtas angliškai 
kalbantiems lietuviams, da
bar išleidžiamas reguliariai 
ir tampa veiksmingu, įjun
gia į lietuviškąjį darbą ke
lintos eilės lietuvių kilmės 
asmenų; 4. Sudaryti pilni 
apygardų ir apylinkių vado
vų sąrašai. Jie išsiuntinėja
mi apylinkėms, kad kontak
tu su aplinkiniais būtų ga
lima stiprinti lietuvišką 
veiklą.

Kultūros tarybos pirm. I. 
Bublienė, savo išsąmame

Kpt. A. Eiva, Laisvojo Afga
nistano Sąjungos narys kalba 
konferencijoje.

pranešime, kurio tik svar
besnius punktus minėsiu, 
pareiškė: 1. Lietuvių fondo 
finansinė parama įgalino 
premijuoti kultūrininkus. 
Metų laikotarpyje įteiktos 
7 premijos, kurias gavo 
kultūros sričių laureatai, 
pav.: meno, muzikos, teat
ro, žodžio kūrybos ir kt. 
Premijos įteikiamos suruoš
tose Premijų šventėse, šie
met tokia šventė ruošiama 
Kultūros židinyje, Brook- 
lyne, gegužės 14 d. šventės 
ruošimo pirm, yra A. Vak
selis, 2. Clevelande suruoš
tas jaunųjų lietuvių muzi
kų konkursas buvo sėkmin
gas. Tokius konkursus rei
kės daryti ir ateityje ir iš
plėsti į kitas kultūros sri
tis, pav.: meną, žurnalisti
ką, žodinę kūrybą, teatrą 
ir pan., nes tai skatina jau
nuosius pasireikšti lietuviš
kuose darbuose; 3. Mikro- 
filmavimu stengiamasi ap
saugoti senąją periodiką, 
kas bus tęsiama ir toliau;
4. Mažesnės lietuvių koloni
jos, ruošiančios reikšmin
gus kultūrinius renginius 
lietuviams ir amerikie
čiams, gali gauti finansinės

LB Rytinio pakraščio konferencijos, New Havene, Ct., dalyvių dalis prie Šv. Kazimiero
bažnyčios.

paramos iš kultūros tary
bos. Yra jau tuo pasinaudo
jusių ; 6. Dedama pastangų, 
kad Lietuvių Enciklopedi
jos papildymų tomas būtų 
išleistas. Lietuviai kviečia
mi iš anksto jį užsiprenu
meruoti; ir 7. Rengiamasi 
sušaukti lietuviškų radijo 
valandėlių vadovų pasitari
mas, kad galima būtų pa
gyvinti lietuvių informavi
mą.

Kun. K. Pugevičius, Reli
ginių reikalų tarybos pirm., 
pranešė: 1. Stengiamasi į 
lietuvišką veiklą įtraukti vi
sų tikybų lietuvius dvasi
ninkus, o per juos ir para
pijiečius. Užmegstas kon
taktas su žydų rabinais, 
Amerikos vyskupais, Pa
sauline bažnyčių organiza
cija ir pan. Stengiamasi, 
kad jie pasisakytų prieš ti
kinčiųjų persekiojimą Lie
tuvoje; 3. Tarybos paruoš
tus laiškelius, protestuo
jant kun. Svarinsko perse
kiojimą Lietuvoje, dauge
lis jau gavo. Laiškelius rei
kia pasiųsti Soivetų aaba- 
sadoriui Washingtone; ir 4. 
Kun. Pugevičius įeina į ko
mitetą, kuris rūpinasi 500 
metų šv. Kazimiero minėji
mų ruošimu, įvykstančiu 
1984 m.

Švietimo tarybos pirm. 
J. Kavaliūnas painformavo 
apie veiklą švietimo srity
je: 1. Įsteigtos institucijos, 
padedančios mokytis lietu
viškai neakivaizdiniu būdu. 
Vidurinės mokyklos moks
lui — Clevelande, vadovau
jant Vidai Bučmienei, ir 
Pedagoginio lituanistinio 
instituto kursui — Chica
goje, vadovaujant Ramutei 
Plioplytei; 2. šeštadienines 
lietuviškas mokyklas jau 
pora metų lanko maždaug 
tas pats mokinių skaičius, 
tik dabar jau daugiau moki
nių ateina lietuvių kalbos 
nemokančių. Mokyklų yra 
27, jas lanko 1432 mokiniai. 
Galėtų būti daug daugiau!;
3. švietimo taryba finansi
niai remia mokyklas, bet 
tik simboliniai. Gauna 20 
tūkstančių dol. Lietuvių 
fondo parama ir 6 tūkstan
čiai surinkti apylinkėse iš
dalinami mokykloms. Visų 
mokyklų išlaikymas kainuo
ja apie 150 tūkstančių dol., 
tai vaikų tėvams reikia pri
dėti 125 tūkstančius. Į tą 

sumą neįskatiomas laiko 
gaišimas, vaikų transportas 
į mokyklas, aprengimas 
vaikų ir pan. Garbė tėvams, 
kurie tai daro, nes vaikuo
se lietuviškos veiklos atei
tis. Išeivių istorijoje turės 
būti tai atžymėta; ir 4. 
Nors ir nuolat išleidžiant, 
vis dar trūksta mokykloms 
vadovėlių. Dabar ruošiamas 
vadovėlis mokyti lietuvių 
kalbą ispaniškai ir gal būt 
portugališkai kalbantiems.

Dr. Butkus, buvęs Socia
linių reikalų tarybos pirm., 
neatvykus tų reikalų prane
šėjai, darė tos srities pra
nešimą. Jis patvirtino, jau 
daug kam žinomą, valdžios 
subsidijos gavimą statyti ir 
įruošti vyresnio amžiaus 
žmonėms namus Clevelande. 
Namuose dar yra vietų ir 
jas užimti reikia registruo
tis dabar. Laisvas vietas 
gali užimti ir ne lietuviai. 
Tokių subsidijų namams 
galima gauti ir kitur, o for
malumus atlikti padės So
cialinių reikalų taryba.

Po pietų, kuriuos paga
mino apylinkės lietuvės, 
gausius patiekalais, sekė 
Visuomeninių reikalų tary
bos pranešimas. Pirm. dr. 
A. Budreckis pasakė: 1. 
Washingtone vis dar netu
rime tinkamo asmens, ku
ris sutiktų atstovauti LB 
ir palaikytų ryšį su JAV 
Valstybės departamento pa
reigūnais; 2. Pavergtų tau
tų komitetas rūpinasi, kad 
Amerikos Balso ir kitos ra
dijo transliacijos į už gele
žinės uždangoas kraštus 
būtų išplėstos. Reikės visų 
lietuvių talkos, kad jie rei-. 
kalautų savo senatorių ir 
kongresmanų radijo stotis 
finansuoti; 3. Stengiamasi, 
kad Pašto valdyba išleistų 
Dariaus-Girėno pašto ženk
lą. Tam reikia taip pat visų 
talkos: siųsti reikalavimus 
pašto ženklo reikalu Pašto 
komisionieriui; 4. Nepa
prastų pastangų reikalauja 
apkaltintų lietuvių, kolabo
ravimu su naciais, gyni
mas. JAV Kongreso nese
nai priimtas įstatymas yra 
labai nepalankus imigran
tams, buvusiems DP. Kiek
vienas asmuo vokiečių oku
pacijos laiku tarnavęs bet 
kokioje įstaigoje, net savi
valdybės, ir gavęs atlygini
mą iš tolaikinės valdžios už 

savo darbą, gali būti skai
tomas kolaborantu.

Plačiau tuo reikalu kal
bėjo Daiva Kezienė. Suda
rytas apkaltintiems kolabo
ravimu su naciais ginti ko
mitetas. Gynimas daromas 
ne tik apkaltintuosius ginti 
pavieniai, bet stengiamasi 
nurodyti OSI (Office of 
Spec’al Investigation) pa
reigūnų klaidas, tarp kurių 
yra: a. visiškas pasitikėji
mas sovietų pateiktais kal
tinimo dokumentais; b. pri
ėmimas sovietų teismo pa
reigūnų šališko vadinamų 
"liudininkų” apklausimo, 
neleidžiant nė žodžiu įsikiš
ti apkaltinto gynėjams; c. 
kaltintojų advokatų akiplė
šiškumas: apklausti apkal
tinto pažįstamus, slaptai 
(ne teisme) ir net privers
tinai naudojant apgavystę, 
pav.: tvirtinant, kad nori 
padėti apkaltintam; d. pa
reigūnų nežinojimas ir 
reikšmės neteikimas karo 
meto prievartai, aplinky
bėms bei politiniams įvy
kiams ir daug kitų.

Komitetas surinko daug 
duomenių ir medžiagos ap
kaltintųjų gynimui, sudo
mino televizijos stotis ne
teisinga teismų eiga ir truk
dymą gynimui, tai gal atei
tyje pareigūnai bus bent 
kiek atsargesni su apkalti
nimais. Tačiau reikėtų, kad 
tas kongreso priimtas įsta
tymas būtų pakeistas. Tam 
padaryti reikės daug ir dau
gelio pastangų. Pranešėja 
parodė ištraukas iš paruoš
tų televizijai filmų apie ap
kaltintųjų gynimą.

Sekė kapitono A. Eivos, 
kuris yra Laisvojo Afganis
tano sąjungos narys, pra
nešimas. Jis papasakojo bū
dus, kaip sąjunga stengia
si veikti į JAV valdžios ir 
abiejų rūmų pareigūnus, 
kad būtų teikiama pagalba 
afganistaniečiams kovoje 
prieš sovietus. Tos pastan
gos gali būti sėkmingos, pa
dedant ir kitoms sovietų 
pavergtoms tautoms, tai ir' 
lietuviams.

Apygardų ir apylinkių 
veiklos pranešimus darė 
apyg. pirm, ar atstovai, 
įtraukę į pranešimus ir apy-. 
linkės, tuo sutaupydami lai
ko. Pranešimai įdomūs, nes 
rodė bendruomenės darbuo-

(Nukelta į 8 psl.)



Nr. 19 — 8 DIRVA 1983 m. gegužės 12 d.

LB konferencija...
(Atkelta iš 7 psl.) 

tojų pastangas lietuvybės 
išlaikymo ir kėlimo baruo
se. Pastangos ir daugelio 
laiškai valdžios ir kongreso 
nariams padėjo, kad buvo 
pravesti įstatymai pagel
bėti pavergtiesiems. Prane
šimus darė; A. Lipčienė — 
Connecticuto apyg.., J. Rū
tenis — Bostono, K. Jankū
nas — New Jersey, A. Vak
selis — New Yorko, Gečie
nė — Pietryčių apyg., K. 
Urbšaitis — St. Petersbur- 
go apyl., Floridoje gausiau
sia, ir kun. P. Gedgaudas — 
Bushwicko apyl.

Suvažiavimo pabaigoje 
priimta eilė rezoliucijų, ku
rias pasiūlė rezoliucijų ko
misijos pirm. J. Kavaliūnas. 
Svarbesnės tų rezoliucijų: 
1. Kont’erencijon susirinku
sieji protestuoja persekio
jimą už religinę praktiką ir 
žmogaus teisių gynimą Lie
tuvoje ir reikalauja perse
kiojimą nutraukti; 2. Ska
tina visų ir visokias pastan
gas, kad Dariaus-Girėno 
pašto ženklas būtų išleis
tas ; 3. Sveikina ir linki ge
riausios sėkmės Aušrai Zerr 
(Mačiulaitytei), respubliko
nų Chicagoje pagerbtai; 4. 
Skatina pastangas išleisti 
Lietuvių Enciklopedijos pa
pildymų tomą ir ragina lie
tuvius nedelsiant jį užsi
prenumeruoti; ir 5. Skatina 
lietuvius remti lietuvišką 
spaudą.

Juozas Kriaučiūnas

WANTED EXPERIENCED 
SAUSAGEMAKER 

Or one with knowledRe to be trained 
for as«i;»ting owner in making 
sausagss. Sleady work for qualified 
man. Excellent opportunity.

Sunday & Monclay closed.
HANS SAUSAGE HOUSE 

114 CENTER ST. 
STOCKBRIDGE. MICH. 4928S 

517-851-7785
(15-21)

A. A. Algirdas S. Leonas

Mirė Algirdas S. Leonas
Algirdas Silvestras Leonas 

gimė 1904 metais, gruodžio 
21 dieną Margelano mieste 
Turkestane, kur jos tėvas, Pet
ras Leonas, buvo tuo laiku tei
sėju. 1906 metais jis grįžo su 
tėvais į Lietuvą - į Kauną, kur 
vėliau ėjo mokslą paruošiamo
siose gimnazijos klasėse.

Pirmojo karo metu Leonų 
šeima pasitraukė į Vilnių ir 
vėliau į Maskvą, kur Algirdas 
užbaigė tris gimnazijos klases. 
1918 metais grįžo į Kauną, 
kur 1923 m. pabaigė ‘Aušros’ 
gimnaziją. 1928 metais baigė 
Teisių fakultetą Lietuvos Uni
versitete Kaune ir ligi 1944 m. 
tenai advokatavo.

1942 metais buvo išrinktas 

Advokatų Tarybos nariu ir jos 
bibliotekos vedėj u. Taipogi jis 
buvo ‘Pienocentro’ juriskonsul
tas. 1944 metais, sovietams 
okupuojant Lietuvą, jis su šei
ma pasitraukė į Vokietiją. Ka
rui pasibaigus, Vokietijoje jis 
buvo Lietuvos Raudonojo Kry 
žiaus vyriausios revizijos komi
sijos nariu ir teisiniu patarėju 
prie UNRRA įstaigų.

1947 metais atvyko į JAV ir 
apsigyveno Baltimorėje, Mary 
land, kur dirbo industrijoje ir 
‘real estate’ firmose. Nuo 
1963 metų ligi 1978, jis dirbo 
Washingtone, D.C., federali
nės valdžios konfidencialiam 
projektui.

1978 metais išėjo į pensiją ir 

abu su žmona 1979 m. persi
kėlė į New Hampshire, arčiau 
prie savo vienintelio sūnaus ir 
jo šeimos.

Nuo jaunų dienų Algirdas 
pasižymėjo giliu tautiniu susi
pratimu ir drąsa. Nuo 1920 
metų jis buvo šauliu ir, būda
mas vos 15 m. amžiaus, daly
vavo šaulių eilėse Lietuvos ne
priklausomybės kovose prieš 
lenkus. 1923 m. dalyvavo 
Klaipėdos sukilime, Bajoro 
grupėje.

Atvykęs į JAV 1947 metais, 
jis vienas pirmųjų organizavo 
Baltimorėje tremtinių draugi
ją, kurios pirmininko pareigas 
ėjo ilgus metus. Taipogi buvo 
vienas pirmųjų šeštadieninės 
mokyklos organizatorių. Ėjo 
pareigas Baltimores Lietuvių 
organizacijų Tarybos valdy
boje.

Kaip Algirdo tėvas, prof. 
Petras Leonas, buvo vadina
mas ‘Lietuvos teisininkų sąži

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

LATVIAM ROOFINGCleveland telef. (216) 521-2182
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 

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

atliekam dailidės daibus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

ne’, taip ir Algirdas ėjo savo 
garbingo tėvo keliu ir visuo
met buvo aukštos dorovės ir 
nepalaužiamų principų žmo
gus. Nežiūrint savo aukštos 
erudicijos, jis buvo nepapras
tai kuklus ir santūrus žmogus, 

' pilnas tolerancijos jausmo, tak
to ir gražaus humoro. Jis bu
vo gilus Lietuvos patriotas, ko. 
vojo ir dirbo savo Tėvynės la- 

> bui, visur ir visuomet palaikė 
finansiniai lietuvių veiklą bei 
spaudą.

Vasario 14 dieną, 1983 me
tais negailestinga liga pakirto 
jo sveikatą ir tų pačių metų 
balandžio 28 dieną jis mirė 
Hanover, New Hampshire li
goninėje.

Paliko skausmo prislėgtus - 
žmoną Galiną ir sūnų Algirdą 
su šeima.

Ilsėkis ramybėje, taurus ir 
garbingas Lietuvos sūnau. Ta 
vo vardas ir nuveikti darbai 
nebus pamiršti. (k)

....................................... ' BALYS AUGINĄS

Ir pasiguosk, žmogau...
FELJETONAS ....................... ..

Nuo tada, kai Dirva pra- 
pradėjo spausdinti kryžia
žodžius — prasidėjo mano 
nelaimės. Pareinu iš darbo 
nusikamavęs ir alkanas, ir 
valgau sugruzdusius pietus. 
Mat, manoji šeimininkė 
pradėjo aistringai spręsti 
kryžiažodžius. Ir mane pra
dėjo maitinti perkepusiais 
steikais, sudegusiais malti
niais ir kitokiom suanglėju
siom gėrybėm.

Kai bandžiau vyriškai 
pareikšti savo nepasitenki
nimą, (rodos, tik švelniai 
užsiminiau) — žmona man 
ir pagrasino:

— Jei pačiam nepatinka 
mano kultūrinė veikla — 
pats virkis. Jei, aišku, įsigi
linusi į laikraštį, tai dar 
nereiškia, kad nemoku vir
ti! Pats supranti, kad tuo 
pačiu laiku negaliu skirti 
dėmesio kryžiažodžiui ir 
virtuvei. O juk ir genijams 
nelaimių atsitinka, kai įsi

gilina į svarbias, narplias 
problemas...

— Svarbias ? Tai maistas, 
kaip sveikatos šaltinis ne
svarbu? — Aiškiai nuste
bau. — O virtuvės menas 
— niekai?

Jūs nežinote mano gyve
nimo draugės, jei manot, 
kad ją galima įtikinti pūki
niu žodžiu. Ji atkakliai ryž
tinga. Kaip tas Vilius Telis. 
Ir jeigu jai duotum strėlę, 
tai nedelsdama ir leistų tie
siai į galvą, nors ant gal
vos ir nebūtų jokio obuolio.

— Kaip sau nori, meš- 
kiuk. Tai mano kultūrinė 
pramoga. Kiekvienas gi tu
ri savo hobby! Ir man ne
atimsi malonumo! Man, pa
vyzdžiui, jau seniai taviš
kis hobby nusibodo — pro- 
feransiukas ir skačius ant 
ledynų, nuo kurių tu pats 
paskui pavirstį Į ledinį 
stuobrį...

Taip ir apliejo degutu. 

Ačiū, kad dar plunksnom 
neapvėlė! Kągi — geriau
sia vyriška apsigynimo 
priemonė — užsičiaupti!

Bet širdyje — taip ir li
ko žaizda. Atvira. Reikalau
janti supratimo ir gaivių 
paguodos žodžių. Ir nuta
riau: esu reikalingas subti
lesnio apsiėjimo. Jausmin
gesnio priėjimo prie šios 
skaudžios problemos.

Kągi — aš nė prieš spau
dą, nė prieš kultūrą. Ar po
mėgis. Bet juk juokinga, 
kai suaugęs žmogus terlio
jasi gaišindamas laiką su 
kryžiažodžiais, užmiršda
mas, kas puoduose darosi. O 
kitas — turi valgyti prisvi
lusį kepsnį, kietą kaip pus
padis. Ir, kaip paukštis, tu
ri lesti svilėsius.

Ieškodamas paguodos, 
užeinu pas bičiulį Uogelę. O 
įėjęs ir nustembu: apsiver
tęs žmogus enciklopedijo
mis, žodynais žemėlapiais.

— Tai ką, generalinio 
štabo būstinę įsirengei? — 
švelniai prieš plauką, pa
traukiu.

O jis man, nė rankos ne
paduodamas :

— Va, pakliuvau ant 
meškerės. Dirvą perskai
čiau, sakau, pabandysiu 
kryžiažodį įveikti. Pasiga- 
linėsių. Ir štai jau pora va
landų galinėj uos ... O juk 
sprendimas turi būti!

— Kadaise, — sakau, — 
kai buvau labai jaunas, ir 
aš Karyje ir Skautų Aide 
iš nieko neturėjimo kas 
veikti, terliodavaus ... Bet 
dabar — ačiū Dievui, jau 
išaugau. Surimtėjau. Nie
kais neužsiimu.

— Niekai, sakai ? Na, ne
sutinku. Nėra taip lengva, 
kaip pačiam atrodo. Gaila, 
gaila, kad išminties vengi...

O pats labiau žiūri į kry
žiažodį. Į mane visai dėme
sio nekreipia. Lyg būčiau, 
kokia nežymi dulkė. O, bū
davo, nuoširdžiai džiaugda
vosi, kai užsukdavau paple
pėti.

— Gal žinai kokį seną 
patrijarchą. — Klausia. — 
Čia man septylnių 'raidžių 
reikia.

— žinau, sakau, tik vie
ną patrijarchą. Garbingą. 
Ir gerbiu jį labiau už visus.

— Tai sakyk. — Ragina 
nudžiugęs bičiulis.

— Basanavičius! — Vie
nu ypu išpilu.

Uogelė žiūri į mane. Lyg 
iš keptuvės iššokusį blyną. 
Tiria mano dvasinę būse
ną.

— Kas tau ? — Susirūpi
nęs paklausia. — Man rei
kia patrijarcho iš senojo 
testamento, o tu man Ba
sanavičių nei iš šio nei iš to 
kiši!

— Kaip tai nei iš šio nei 
iš to? — Ir jaučiu, kad 
kraujo spaudimas atsega 
marškinių apikaklę. Vingu
riuoja gyvate į veidą. — 
Juk šiemet švenčiame Auš
ros šimtmetį, ar ne? — Pa
rodau, kad ir aš palaikau 
su kultūra ryšius.

— Palauk, — sako bičiu
lis, — tu nesupranti. — Ir 
žemaitišku šaltumu paaiš
kina: Man reikia iš senojo 
testamento...

— Nėra čia ko nesupras
ti, — keliu balsą oktava 
aukščiau. — Aš gi ne žydas, 
kad visus patrijarchus ži
nočiau. Ir senąjį testamen-
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LOS ANGELES
ĮDOMI PASKAITA

L.D.K. Birutės draugi
jos Los Angeles skyrius nuo 
pat įsikūrimo 1957-tais me
tais, pasižymi narių darbš
tumu ir sumanumu. Biru- 
tiečių pokyliai visuomet bū
na vieni iš puošniausių ir 
originaliausių, o kultūrinės 
popietės įdomiausios.

š. m. balandžio 17 dieną 
Birutietės vėl suruošė kul
tūrinę popietę, sukviesda- 
mos losangeliečius lietuvius 
į parapijos salę išklausyti 
gailestingos sesers Birutės 
Prasauskienės paskaitos, o 
po to apatinėje salėje pasi
vaišinti jų pagamintomis ir 
suaukotomis vaišėmis.

Paskaitos tema buvo — 
pirmoji pagalba ištikus šir
dies smūgiui arba užsprin
gus. Tinkamesnį ir labiau 
kvalifikuotą asmenį šiai 
paskaitai tikrai nebūtų len
gva surasti. Birutė Pras?atis- 
kienė, skautų ir kitų orga
nizacijų veikėja gail. sesers 
mokslą baigė Worcester, 
Mass., savo profesijoje dir
bo Massachusetts, New 
Yorke ir Torrance, Calif. 
miesto Little Company of 
Mary ligoninėje, kur ji sep
tynerius metus išdirbo kri
tiškų širdies ligų skyriuje 
ir šiuo metu yra tos pačios 
ligoninės seserų direktorės 
asistentė. Išėjusi Raudono
jo Kryžiaus ir Amerikos 
širdies Organizacijos mo
kytojos kursus, registruo
ta gail. sesuo (R. N.) Biru
tė Prasauskienė šiuo metu 
dar vis gilina mokslą Chap- 
man Kolegijoje.

Šios svarbios paskaitos 
išklausyti susirinko pilna 
didžioji salė žmonių. Vieš

nią paskaitininkę pristatė 
birutietė Ema Dovydaitie
nė. Birutės Prasauskienės 
puikiai paruošta paskaita 
buvo išsami, įdomi ir labai 
aktuali. Pirmosios pagal
bos metodus su manekenais 
demonstruodami jai vyku
siai asistavo du losangelie- 
čiai jaunuoliai, skautai — 
vyčiai Arūnas Banionis ir 
Saulius Vizgirda. Po pirmo
sios, lietuvių kalba praves
tos dalies, buvo rodomas 
Amerikos širdies Organiza
cijos filmas, kur ekrane tie 
patys pirmosios pagalbos 
metodai buvo dar vaizdžiau 
ir aiškiau rodomi, ir aiški
nant anglų kalba, klausyto
jai turėjo progos viską dar 
giliau įsisąmoninti. Po pa
skaitos sekė klausimai ir 
atsakymai. Paskaitininke 
pasiūlė norintiems pravesti 
specialius, dar labiau išsa
mius pirmosios pagalbos 
kursus, į kuriuos čia pat 
įsirašė keliolika asmenų.

Po paskaitos apatinėje 
parapijos salėje, prie už
kandžių ir kavos, losange- 
liečiai dar ilgokai pabendra
vo, besidalindami paskaitos 
įspūdžiais, dėkodami pa- 
skaitininkei, neužmiršdami 
prisiminti ir Birutietes, ku
rios sugebėjo šią įdomią ir 
labai svarbią popietę suor
ganizuoti.

Vaišėms pasibaigus buvo 
sušauktas posėdis, kuriame 
naujoji valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pir
mininkė — Gražina Raibie- 
nė, vicepirmininkė — Juli
ja Petronienė, sekretorė — 
Stasė Koronkevičienė, iždi
ninkė — Melanija Masko- 
liūnienė ir narė — Aleksan
dra Vidugirienė. Geros sėk
mės naujajai Los Angeles 
Birutiečių valdybai, kuri

Los Angeles lietuviai evangelikai, susirinkę Bimbirių-Užku- 
raitienės sodyboje. T. Skirgailos nuotr.

LIETUVIŲ 
PROTESTANTŲ 

SĄJUNGOS VEIKLA
Lietuvių protestantų są

junga, jungianti evangeli
kus ir prijaučiančius, gy
vuoja Los Angeles virš de
šimtmečio. 1983 m. vasario 
27 d. įvyko metinis susirin
kimas pp. Bimbirių -— Už
kuraičių sodyboje. Pirmi
ninkas paprašė tylos minu
te prisiminti 1982 m. miru
sius: sąjungos garbės narį 
Dr, Owen J. C. Norem ir 
Hermaną Tumą.

Susirinkimas svarstė įvy
kius sąryšyje su 1983 m. 
suka ktuviniais Martyno 
Liuterio metais. Taip pat 
kalbėta apie siuntimą š. m. 
liepos mėn. liet. Ev. liutero
nų suvažiavimą Chicagoje: 
vienbalsiai delegatu išrink
tas E . Balceris. Valdybai 
pavesta svarstyti galimybę 
liet. prot. s-gos parengimo 
— Martyno Liuterio minė
jimo šių metų rudenį. Iš 
iždininkės pranešimo paaiš
kėjo, jog kasa yra gerame 

jau suspėjo užsiplanuoti ke
letą įdomių renginių, (rs) 

stovyje, taigi sąjunga su
gebės ir toliau tęsti įpras
tus šalpos darbus. Sąjunga 
ypatingai domisi lietuviška 
Vasario 16 gimnazija Vo
kietijoje, kur mokosi nema
žas būrys evangeliško jau
nimo. čia pat M. Kiršonie- 
nei vadovaujant sudarytas 
tai gimnazijai remti būrelis 
ir susirinkimo metu daly
viai sudėjo tam tikslui virš 
100 dol. Susirinkimas nuta
rė piniginėmis dovanomis 
paremti evangeliška spau
dą : Svečią ir Mūsų Sparnus, 
taip pat pasiųsti auką kun.
F. Skėriui Vokietijon padė
ti jam remontuojant gar
bingo mūsų tautos sūnaus 
Vydūno paminklą.

H, Yčaitė-Petkus nupasa
kojo įspūdžius apie evange
likų visuomenės priėmimus 
— parengimus, kur teko 
perduoti Sąjungos sveikini
mus. E. Balceris plačiau 
kalbėjo dėl vysk. Kalvano 
pranešimo apie bažnyčių 
padėtį Biržuose, Tauragėje, 
Klaipėdoje ir kt. Jokie drau
dimai ar suvaržymai ten 
nepajėgė nuslopinti bažny
tinio gyvenimo gajumo.

Tarpe klausimų ir suma

nymų svarstyta Sąjungos 
garbės nario Dr. O. J. C. 
Norem’o atminties įamžini
mas. .

Išrinkta nauja valdyba: 
pirmininkas dr. P. Pama
taitis, vicepirm. dr. Valen
tinas Sky (Skirgaila), iž
dininkas J. Kutra, sekr. H. 
Y, Petkus ir narys E. Sin- 
kys. Revizijos komisijon iš
rinkti M. Kiršonienė ir E. 
Balceris. Po skanių šeimi
ninkių patiektų vaišių ir 
malonių pašnekesių dalyviai 
pavakaryje išsiskirstė.

H. Yčaitė Petkus

• Prof. dr. Birutei M. 
Galdikaitei yra paskirta 
Guggenheimo 1983 m. pre
mija — Fellowship už jos 
projektą antropologijoje. 
Dr. Galdikaitė yra Borneo 
salos Hanjung Puting gam
tos reservato, Indonezijoje, 
direktorė, šis rezervatas rū
pinasi ne tik gamtos apsau
ga Borneo saloje bet ir ti
ria orangutangų savybes, 
kaip antropolignę problemą.

Dr. Galdikaitė šiuo metu 
yra Indonezijos Universite
to, biologijos fakulteto pro
fesorė (Professor Extraor- 
dinaire). Ji taip pat yra ir 
University of New Mexico, 
J.A.V., antropologijos pro
fesorė (Adjunct Associate 
Professor). Jai paskirtą 
Guggenheimo subsidiją pro
fesorė ketina panaudoti mi
nėto Borneo salos rezervato 
istorijai parašyti.

1980 m. birželio mėnesio 
"National Geographic” žur
nale apie dr. Galdikaitę ir 
Tanjung Puting rezervatą 
buvo išsamus straipsnis. 
Berods, ta proga buvo su
suktas ir dokumentinis fil
mas.

tą skaldyčiau į septynias 
raides. Man užtenka Basa
navičiaus. Jis man geras. 
Jo vieno man pakanka!

— Bet man reikia septy
nių raidžių žodžio, supran
ti? O tu.'.. Negi esi toks 
atsilikėlis ir nieko nežinai? 
Niekad kryžiažodžių nesi 
sprendęs. — Vis lėtai, vis 
flegmatiškai dėsto Uogelė.

Jaučiu, kaip skruzdės bė
gioja po visą kūną. Ir krau
jas burbuliuoja, kaip rūgs
tantis vynas. Ir akį trau
kutis ima traukti.

— Išaugau jau iš to, — 
pagaliau prasižioju. — Gi 
sakiau. Visi tie kryžiažo
džiai tik laiko gaišinimas. 
— Kiek galėdamas oriau 
išdėstau žodžius, visai ne
sigilindamas į raidžių kie
kį. Pasiuskit su ribotu skai
čiumi raidžių! Aš vartoju 
tiek, kiek man patinka!

Uogelė, įsisiurbęs į kry
žiažodį, nė nepastebi, kad 
pokalbio žėrinčias žarijas 
laisto žibalu:

— Nuo kultūros nebėk, 
brolau. Reikia visada, bet 
kokiam amžiuje protą 
mankštinti. Aš pats, pavyz
džiui, iki šiol buvau pri
verstas tik angliškus kry

žiažodžius spręsti. O žinai 
— svetima kalba, spelini- 
mas, rašyba... O savoj 
kalboj — lyg ropę grauži. 
Ateina ir tai, kas rodos, se
niai jau užmiršta ...

— Aš nieko nesakau, kad 
pats mėgsti praeitį. .. Kad 
terliojies, sakysim... Tu 
gal ir pietus valgai nesude
gintus. O aš, supranti, ang- 
lėtą puspadį graužiu ...

Uogelė ir vėl įtartinai 
mane nužiūri.

— Ką tu čia man sapa
lioji apie pietus, apie pus
padžius. Arabus pūti, ir 
tiek! Kultūringai šneka
mės, o tu apie valgį...

Ir linguoja su apgailesta
vimu galvą.

O aš, nebegalėdamas il
giau pakęsti įtarinėjimų, 
imu ir visiškai apsinuogi
nu:

— Tai dėlto, kad manoji 
sudegina pietus... Ir vis 
dėlto, kad mėgsta kryžiažo
džius ... Jai atrodo, kad ji 
kultūroje maudosi. O virtu
vę palieka Dievo valiai... 
Dabai* žinai... Ir kaip tau 
patinka?

— Tai taip ir reikėjo sa
kyti! Aš ir nežinojau, kad 
taviškė kryžiažodžius mėg

sta, sveikinu, — šypsoda
mas Uogelė tiek nudžiunga, 
kad aš jau ir ne juokais 
imu baimintis. Aiškiai ma
tau, kad — netenku drau
go. Kad tarp mūsų plyšta 
žemė. Atsiveria praraja ... 
Ir ant tos prarajos stovė
damas Uogelė dar beria 
druską į mano atvirą žaiz
dą:

— Nežinojau, kad gudrią 
ir inteligentišką žmoną tu
ri!

Na, kas perdaug, prie- 
teliau — tai perdaug! Su- 
maigvtas ir paniekintas ge
ro nuosavo bičiulio, smukau 
pro duris nė neatsisveiki
nęs.

”Tai, galvoju sau, kaip 
visokie naujumai gali greit 
pagadinti visuomenę. Su
skaldyti net patvariausią il
gų metų draugystę!’’

Užeinu pasiguosti pas 
Stumbrį. Jis žmogus rim
tas. Blaiviai galvojantis. 
Supras.

Vos spėju peržengti 
slenkstį, o jau suodžių, kad 
esu kryžiažodžių karo sto
vykloje.

— Ar jau išsprendei pa
skutinį kryžiažodį? — Pa
kiša po nosim granatą. — 

Aš tai jau beveik Tik nie
kaip nesurandu, kas toji 
Rembranto meilė.

— Kam tu, tėvai, vargi- 
nies. — Nešdama gėrimus 
sako Stumbrienė, — Rem
brantas gi labai seniai gy
veno. Kas dabar ir prisi
mins, ką jis mylėjo ... Va, 
aš pažinojau Kaune viena 
dailininką, tai tas net visą 
kapą meilužių turėjo. Kas 
savaitę — vis kita. Na, jei
gu man reikėtų dabar atsi
minti jų vardus — negalė
čiau ... — Ir lenkiasi prie 
manęs, k o n f i d encialiai 
šnabždėdama:

— šelmis buvo vedęs. 
Pažinojau gerai...

Ir koketiškai mirkteli.
štai į kokias nuodėmes 

nuveda kryžiažodžiai. Ne
norėdamas pasirodyti ne
kultūringu, prieš savo norą 
pateisinu:

— Matote, ponia, tie dai
lininkai velnių priėdę ... 
Apskritai, meno žmonės tai 
jau vis ką nors neleistino 
prasimano...

O Stumbrienė, kartą iš
vyniojusi giją, rieda, kaip 
tas siūlų kamuolys:

— Nieko, Vinceli, gal ki
tą kartą reikės vėl kokio 

mūsų žinomo dailininko 
meilės užkulisių, tai pasi
stengsiu tau padėti. Arba 
pati, arba ponios Dulienės 
paklausiu. Ji tai tikrai vi
sus Kauno romansus žino. 
Teatre, matote, dainavo. Su 
operos dainininkais, su me
nininkais su visa Kauno 
grietinėle turėjo santykių... 
Kauno grietinėlė — jos ba- 
ri-bari... O jūs kaip? — 
kreipiasi į mane. — Mėgs
tate nuotykingus kryžiažo
džius, atgaivinti įdomią pra
eitį?

Ir jokios moralinės užuo
jautos, jokio moteriško 
švelnumo!

Taip ir nutariu: riktelsiu, 
trokšdamas nors ir mažo 
paguodos žodelyčio:

— Mano žmona sprendžia 
kryžiažodžius... Ir pietus 
sudegina. Virtuvę paauko
jo kryžiažodžių labui. O pie
tūs — ne pietūs, bet vieni 
suodžiai....

Net mane patį graudu
mas apėmė. Atjaus mane — 
laukiu. Juk ji moteris. O 
moteris, kaip arfa — ir nuo 
mažiausio vėjo skamba 
stygos...

(Nukelta į 10 psl.)
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Tautos Fondo aukotojai 1982 metais
(Tęsinys iš pr. numerio)

Po 20 dol. B. Acalinas, IL, K. 
Aleksandravičius, FL, L. Alma- 
rik, NY, L. Andersen, CT, A. 
Andriušis, MA, H. Andruška, NY, 
V. Anelauskas, CA, B. ir N. Aras, 
CA, G. ir J. Asminas, MI, A. 
Balašaitienė, OH, J. Balbatas, 
OH, J. Balčiūnas, IL, S. Balčiū
nas, FL, J. Balsys, CA, P. ir V. 
Balynas, MI, I. Banaitienė. NY, 
a.a. J. Bartkus, NY, S. Batūra, 
IL, J. Baužys, IL, L. Bliskis, 
FL, A. ir S. Boucher, MI, E. 
Briedis, CA, B. Brizgys, MI, E. 
Bublaitienė, NY, R. Budreika, 
MA, a.a. B. Burba, MI, A. Bur- 
neika, CT, K. ir F. Černius, IL, 
L. Cėsnienė, NY, A. ir R. Česna- 
vičius, NY, J. ir E. Dirginčius, 
FL, B. Dirsė, Kanada, J. Do
meika, Kanada, A. Dragūnevi- 
čius, CT, P.J. Dromantas, IL,
D. ir G. Drozdovvski, MI, B. 
IR A. Dūda, CA, O. ir A. Dum
čius, IL, V. ir D. Eikinas, MA, F. 
Flecker, MI, R. Gaidytė, NY, B. 
Gajauskas, CA, J. Galinis, IL, G. 
Giedraitytė, IL, dr. J. Gimbutas, 
MA, H. Gineitis, MA, kun. A. 
Goldikovskis, OH, A. Grabaus-

Ir pasiguosk, 
žmogau...
(Atkelta iš 9 psl.)

Deja, tos staigmenos, ku
rią man ponia Stumbrienė 
užtaisė — nebuvau numa
tęs. Ant manęs užvirto vi
sa arfa su savo svoriu:

— A, ir jūsų žmonelė 
įsitraukė. Sveikinu, žiūrė
kit, kokia išmintinga.

Ir čia pat puolėsi prie 
vyro:

— Vinceli, parodyk dar 
kartą. Bandysime jungti
nėmis jėgomis!

Atsitrenkęs į moteriška 
nejautrumo sieną, skubiai 
suburbuliavęs pasiteisini
mą, išlėkiau, lyg kamštis iš 
putojančios bonkos.

Einu, kaip elgeta maldau
damas gailestingo žodžio 
trupinių kurių, pasirodo, 
sunkiau rasti, nei ant ša
ligatvio pamestą centą ... 
Nieko nebus (skelbia pasą
monė), kryžiažodžių mani
ja siaučia! Kryžiažodinin- 
kai patraukė į kryžiaus ka
rą! Ir visi mano bičiuliai 
paliko mane.

Gatvėje atsitrenkiu į Pu- 
šalą. Ir tas tuojau Įsivelia 
į kryžiažodžių pakulas:

— Gerai, kad Dirva skai
tytojus linksmina. Kai esi 
pensininkas, kai laiko ma
rios, tai gali plaukti su kul
tūra, su politika ir visokiom 
mokslinėm temom galinė- 
tis ... Smegenis atgaivini, 
atsišviežini. Pajaunėji. Ir 
apsaugai atminti uo kalkė
jimo ... Labai geras daly
kas. Matysi — visi lietuviš
ki laikraščiai panaudos Dir
vos metodą .. . Netiki? La- 
žinamės, — kiša ranką.

— Tokiam, kaip pats, — 
tikrai reikia smegenų 
mankštos. — Neištvėriau 
neburbtelėjęs.

Ir nuėjau. Nuėjau, neš
damas savo širdgėlą. Nera
dęs nė mažiausio paguodos 
trupinio.

Na, ir pasiguosk, žmo
gau!

kas, FL, L. Graužinienė, CA, 
S.E. Grušas, FL, V. Iešmantas, 
IL, D. Ivanauskaitė, NY, B. Ja
kubonis, NY, A. ir E. Jasaitis,
E. Jodinskas, MI, V. Jonikas, 
FL, A. Josiukas, Kanada, J. Jur
kus, NY, Ž. ir Z. Jūriai, NY, G. 
Kaunas, CA, M. Kazakaitis, CT, 
V. ir V. Kazlauskas, CA, O. Ku- 
sylienė, IL, A. Kizlaitis, IL, J. ir
F. Klimaitis, OH, P. Kliorys, 
OH, J. ir M. Klivečka, NY,
A. Krulikienė, FL, M. ir E. Ku- 
čėnas, IL, A. Kukčionis, IL, J. ir 
P. Lampsaitis, IL, H. Laucius, 
IL, I- Laurinaitis, OH, L. ir M. 
Lendraitis, MA, V. Linartas, J. 
Linkus, IL, B. Lukas, IL, J. ir A. 
Mackevičius, IL, A. Mackus, OH,
K. Martinkus, CT, P. Matiukas, 
NY, O. ir B. Maželis, OH, K. Ma
žonas, OH, D. ir O. Mekišius, 
CA, V. Merkevičius, NB, M. 
Meškauskas, IL, B. Mickelevi- 
čius, FL, P. Mičiulis, FL, J. Mi
kalonis, CA, D. Mikeliūnas, IN,
V. Miklius, FL, D.A. Mikoliū
nas, OH, E.O. Milkauskas, MI, 
A. Moriarty, MA, B. ir A. Mor- 
kiai, CA, M. Nagys, IL, E. ir p. 
Noakai, NY, M. ir L.'Noreikai, 
NY, K. ir J. Norvilai, NY, L. Ok- 
sas, CA, P.A., CA, S. ir L. Rač
kauskas, MI, J. ir S. Paškaus- 
kas, CA, S. Paulauskas, IL, L.J. 
Pečiūra, MI, R- Penkiūnienė, VA,
J. Petkevičienė, OH, J. Petriko- 
nis, IA, A. ir K. Pintsch, N.J., 
Ą. Polikaitis, CA, J. ir R. Povi
laitis, FL, A. Pranskevičius, IL, 
P. Puidokas, NY, G. ir G. Puniš- 
ka, FL, E. ir J. Purtulis, FL, 
M. ir V. Pužauskas, CA, V. Ra
monas, IL, B. Repeika, IL, S. Ru
dokas, IL, A. ir D. Samušis, NY,
K. ir E. Sapetka, CT, J. Šerkš- 
nienė, CT, V. Šeštokas, CA, S. 
Shepetys, CA, D. ir L. Siemaš- 
ka, NY, kun. V. Šiliauskas, CA, 
A. ir K. Šimėnas, MA, I. Siru- 
tavičius, MA, V. Sirvydas, CA, I. 
ir J. Skirgaudas, C A, B. Skorubs- 
kienė, IL, J. Skruzdis, CT, J. 
Skudzinskienė, MA, A. ir S. 
Slabis, IL, N. Šležienė, MA, St. 
Šmitas, MA, J. ir K. Sniečkus, 
OH, J. Špuras, FL, L. Staškunas, 
FL, A. Štokas, CA, prof. J.J. Stoi
kas, NJ, A.N. Tonkūnas, CA, V. 
Trumpa, MD, M. Vaitkevičienė, 
MA, M. Valatka, MA, S. Vebrie- 
nė, IL, O. Vileniškis, MA, M. 
Vilkas, NY, J. Vyšniauskas, IL, 
Witartas, IL, kun. S. Yla, CT, 
Zablockas, FL, V. ir D. Zaka
ras, AZ, R. Zaura, IL, L.V. Zei- 
kus, IL, A. Zenkus, MA, V. Žibąs, 
FL, P. Zigmantas, OH, E. Žit
kus, IN, E. ir J. Žukas, NY.

18 dol. P. Gaižutis, CT.
17 dol. E. Mačiulienė, FL.
16 dol. K. Vįlkauskas, Kanada. 
Po 15 dol. O. ir J. Andrius,

CA, A. ir S. Astrauskas, IL, S. 
Astrauskas, OH, S. Augonis, MA, 
S. Aušrota, CA, P. Babickas, 
MA, A. Barčas, IL, V. Bartuška, 
OH, P. ir J. Bliudžius, MI, A. 
Brusokienė, IL, dr. V. ir S. Bub- 
lys, MI, V. ir G. Čepas, MA, H. 
Čepas, MA, dr. B. Ciplijauskai- 
tė, WI, M. Cutherson, IL, VI.
VI. Daukantas, FL, A. Diškėnas, 
FL, P. ir D. Domkus, CA, L. 
Dubauskienė, IL, S. Galdikienė, 
MA, F. Gylen, Belgija, K. ir, S. 
Gricius, FL, O. Grikavičienė, 
CA, T. ir K. Grikinas, CA, dr. K. 
Jablonskis, IL, J. Jokubka, IL, Z. 
ir E. Kačinskas, FL, A. Koncė, 
NY, J. Kreivėnas, IL, M. Kudir
kienė, CT, G. ir V. Kulpa, NY,
J. Lapinskas, MA, J. Laucevičie
nė, NY, E. ir S. Lungys, FL, E. 
Manomaitis, MA, A. Marma, IL, 
S. Mečkauskas, IL, V. Mieželis, 
AZ, A.A. Mitkevičius. CA. P. ir I. 
Navazelskis, MA, K. ir I. Ne
nortai, MA. A. Pakalkienė, NY, P. 
ir E. Pamataitis, CA, A.A. Pet
rauskas, FL, J. Pipiras, MA, J. 
ir J. Puodžiukaitis, CT„ A. ir B. 
Povilavičius, MA, J. ir A. Pum
pučiai, NY, E. Ramančionienė, 
NY, dr. J. Reinys, IL, V. ir O. 
Ročiūnas, OH, V. Šamatauskas, 
OH, O. Šiaudikienė, FL, E. ir S. 
Skobeika, NY, A. ir D. Špokas, 
IN, V.L. Stadalnikas, CA, J.

Stapulionis, CT, A. Stephens, 
MI, E.M. Stočkus, CA, A. Styra, 
OH, J. Švoba, MI, dr. F. Tallat- 
Kelpša, IL, M. Ulėnienė, NY, E. 
Vainauskienė, NY, A.J. Vasaitis, 
CT, G. ir R. Vitkus, CA, A. 
Zailskas, IL, O. ir P. Žilinskas, 
OH, J. Žygas, OH.

Po 10 dol. kun. A. Abračins- 
kas, FL, P. Adamonis, NB, S. 
Adamonis, CA, K. Adomavičius, 
MA, E. Andriušis, IL, V. And- 
rušaitis, OH, J. Antanaitienė, FL, 
V. Augustinas, FL, D. Averka, 
MA, M. Avietėnaitė, CT, V. Avi
ža, NY, J. Bagdanskas, WI, H. 
Bajalis, CA, A. Bajoras, CA, J. 
Bajorinienė, CT, J. Bakan, MA,
B. Bakas, FL, J. Bakšys, MA, P. 
ir P. Balčiūnas, CA, P. Balčiū
nas, FL, M. Bamiškaitė, OH, J. 
Bamiškis, OH, M.ir J. Baškys, 
MA, J. Beinoris, CT, V. Beno- 
kraitis, OH, A. Bernotas, CT, G. 
Bielskus, IL, D. Biliūnas, MI, J. 
Biliūnas, MI, V. Blažaitis, IL, A. 
Bleizgienė, FL, E. Boreiša, IL, 
A. Brazis, FL, E. Bražiūnas, MI, 
O. ir J. Briedis, MI, T. Briškai- 
tis, 1L, P. ir B. Bučas, IL,
A. ir G. Budreckis, MA, J. Budri
kis, FL, I. ir D. Budrys, CT, P. 
Butkus, FL, kun. K. Butkus, FL, 
M. H. Butkus, CA, J. Butvilą, 
IL, J. Čėsna, FL, S. Chester, 
RI, E. Chmieliauskaitė, NY, dr.
R. ir K. Čiurlys, Nj, K. Dabu- 
levičius, IL, P. Dalinis, FL, J. 
Dambrauskas, IN, L. Dambraus
kas, IN, H. Dapkus, CT, Z. ir
B. Dapkus, CT, J. Davalga, FL, J. 
Dėdinas, IL, E. Dėdinienė, NY, 
V. ir T. Degutis, OH, A. Di
džiulienė, FL, A. Dovydaitis, FL.
A. Dravininkas, FL, V. ir P. Du
bauskas, NY, A. Dzekonas, NY,
B. Elsbergas, FL, S. ir J. Ever- 
linas, AR, A. ir N. Gargasas, 
OH. J. Gasiliūnienė, FL.. A. 
Gečys, FL, V. ir B. Gedvilai, OH,
S. Geldys, MI, V. Gelažius, FL,
J. A. Gervelis, RI, V. Gilys, CA,
K. Girdvainis, IL, dr. B. ir B. 
Girnius, MI, M. Gotceitas, IL, 
O. ir J. Gradinskai, IL, J. Gri
galiūnas, FL, P. Grušys, FL, 
V. Grybas, RI, V. Grybauskas, 
IL, M. ir E. Gureckai, CT, 
A. Gustaitis, MA, A. Gustuf, IL, 
S. ir J. Gvazdinskas, MI, V. 
Hartings, FL, E. Hoegel, FL, K. 
Ilgenis, NY, K. Indreika, IL, St. 
Išlinskienė, CT, V. ir N. Iva
nauskas, MA, D. ir L. Izbickas, 
MA, V. Jacobsen, FL, J. Jakštys, 
FL, P. Jakutienė, MA, L. Jalosins- 
kas, IL, A. Jančys, FL. M. Jan
kauskienė, CT, T. ir I. Janu- 
kėnas, MA, P. ir A. Janulai
tis, CA, A. ir J. Janušas, IL, p. 
Jaseliūnas, FL, V. Jocas, FL, J. 
Jokūbaitienė, FL, I.M. Jonai
tienė, OH, A. Jurevičius, CA, V. 
ir A. Jurgėla, MA, J. Jurkšaitis, 
CA, Z. ir A. Juškevičius, IL, I. 
Kamantauskienė, MD, J. Kapo
čius, MA, V.O. Karalius, CA, J. 
ir A. Karmūza, CT, K. ir J. Ka
ruža, CA, A. ir P. Kašiuba, IL,
A. Katelienė, IL, S. Kaulėnienė, 
IL, dr. P. Kazlas, AR, I. Kaz
lauskas, CA, J. ir O. Kemėžai, 
CT, J. Kiela, RI, A. Keršonis, 
CA, A. Kojelaitis, FL, V. Kond- 
ratas, NY, L. Krolius, IL, V. ir
B. Kubilius, MA, V. ir A. Kulpa- 
vičius, R. Kungienė, OR, E. ir V. 
Kuodys, MA, p. Kusinskis, FL, J. 
Kviklys, IL, P. Labanauskas, 
MD, S. ir S. Laniauskąs, OH, P. 
Lapinskas, FL, T. ir J. Lapinskas, 
IL, V. Lenkevičienė, IL, J. Leš
činskienė, MA, V. Lesniauskas, 
IL, E. ir J. Liaukus, FL, K. Lin
kus, FL, A. Liorentaitė, IL, V. ir 
M. Liulevičius, IL, T. Liutkus, 
FL, M. Lušienė, NY, A. ir L. Mc 
Donald, MA, A. Mačienė, P. Af
rika, J. Mačiulaitis, MI, J. ir S. 
Mačiulaitis, MI, V. Mackevičius, 
NB, V. Mackus, IL, B. Malca- 
nienė, OH, I. Malcius, FL, A. 
ir D. Marcelynas, IL, A. Mar
čiulionis. IL, kun. A. Martis. WV, 
R. Masiulionis, NY, M. Maslaus- 
kas, CT, P. Matiukas, IL, dr. A. 
ir A. Matulaitis, NY, V. ir E. Ma- 
zoliauskas, FL, L. Medelis, CA, 
O. Merkienė, MA. E. Mickevi
čius, IL, A. Mieželis, FL, E. Mi- 
kalonienė, CA. V, ir A. Miklius, 
VA, J. Minelga, IL, O. Miniatas, 

IL, K. Mischika, FL, A. ir A. 
Mockus, CT, L. Morkūnas, NY, 
dr. B. ir V. Motušis, IL, A. Mus
teikis, MI, L. L. Nagevičius, OH, 
M. Nagurskis, CT, B. Natkevi
čius, OH, J. ir J. Naujokaitis, 
OH, dr. J. Naujokaitis, CA, p.p. 
Navickai, IL, P. Neimanas, OH,
K. ir V. Nenortas, CT, B. Neve- 
rauskas, MI, A. Noreika, FL, V. 
Numgaudas, IL, kun. A. Olšaus
kas, CA, V. ir A. Osteika, MI, 
S. Palionis, IL, K. ir A. Paliulis, 
CT, St. Pangonis, NB, L.M. Par- 
zel, NY, A. Paulionis, FL, S. 
Pautienienė, IL, J. Pažemėnas, 
NY, P. Peškaitis, IL, A.A. Pet
rauskas, MI, J. Petrauskas, MI,
R. Petronienė, MA, L. Petrulis, 
NY, A. ir R. Petrutis, MD, A. ir R. 
Plepys, FL, O. Plienaitienė, MI, 
P. Plikšnys, MA, P. ir M. Pol- 
teraitis, MI, S. ir I. Prans
kevičius, IL, J. Pupininkas, FL, 
A. Puškoriūtė, OH, J. ir P. Put- 
rius, MI, V. Račkauskas, FL, V. 
Rakauskas, IL, A. E. Rašytinis, 
MI, K. ir O. Rimas, IL, V. Rinke
vičius, MI, A. Rudzitas, NY, G. 
Rugienis, FL, A. Ruigys, CA, 
V. Ruseckas, AZ, J.V. Ruzgys, 
CA, B. Sakalas, FL, V. ir S. Šaka
lys, RI, S. Šalkauskas, FL, J. 
Šarka, NB, J. Sasnauskienė, IL, 
A. Šatienė, FL, V. Savukynas, 
NY, M.J. Schindler, MI, V. Sen- 
da, IL, A. Šervlauks, IL, F. 
Šeštokas, FL, A. ir G. Šetikas. 
CT, E. Šiaudinaitis, FL, M. Ši
leikis, IL, dr. E. ir R. Šilgalis, 
OH, P. Šilinienė, FL, I. ir P. 
Simanauskas, CT, S. ir S. Šimo- 
liūnas, MI, p.p. Simonaičiai, CT, 
A. ir V. Šiurkus, FL, V. Sivic- 
kas, Australija, S. Skirmantas, 
CA, R.A. Šlepety^, NJ, A. Šle
žas, MA, E. Smilgis, Kanada, P. 
ir S. Špakauskas, CT, L. Špo
kas, NY, P. ir S. Stanelis, FL, P. 
Stankus, CT, V. ir G. Stanulis, 
IL, B. ir M. Steikūnas, FL, 
P. Steikūnas, IL, A. Stephens, 
IN, A.E. Steponavičius, OH, 
J. ir D. Stonkus, AR, N. Stra- 
sunskas, MA, J. Strazdas, FL, A. 
Suoka, AZ, A.M. Sturonas, CA, 
A. ir B. Sukauskas, MI, M.D. 
Šumanas, CA, J. Sumskis, IL, 
V. Šuopys, IL, dr. A. Svalbonie- 
nė, NY, A. Švitra, TX, P. Toti- 
las, NB, O. Trečiokienė, FL, J. ir
I. Truškūnas, IL, J. Ulpienė, MA,
S. ir V. Urbonas, FL, J. Ūsas, 
IL, A. Vaičekauskas, NY, K. Vai- 
čeliūnienė, OH, K. Vaičius, FL, 
M. Vaišnys, PA, A. Vaitiekaity- 
tė, MI, V. Vaitkus, CT, B. ir G. 
Valiukėnas, MI, D. ir R. Va- 
lodka, FL, V. ir A. Varneckas, 
CT, V. Vaškelis, FL, E. Vasy- 
liūnienė, MA, A. Vebeliūnas, NY, 
A. Vėlavičius, MI, E. Veličkienė, 
IL, kun. J. Velutis, IL, D. Venc- 
lauskaitė, CT, E. Vilimaitė, IL,
L. ir B. Vilimas, CA, M. Venclo
vas, OH, M. ir L. Virbickas, 
FL, A. Virkutis, CT, P. Viš
činis, MA, A. ir A. Vosylius, CA,
M. Willis, RI, E. Wolfe, FL, J. 
Žebrauskas, FL, A.A. Žemaitai
tis, CA, A. Žigaitis, FL, A. ir R. 
Zorska, OH, J. Žukas, NY K. ir 
O. Žygas, OH.

8 dol. J. Babrys, FL.
Po 7 dol. V. Girnius, FL, P. 

Seniūnienė, FL, E. ir J. Vaičys, 
NY, S. Vaškys, FL.

Po 6 dol. N. Gabė, NY, A. ir
J. Kazėnas, OH, C. ir A. Kučėnas, 
CA, K. Uriutis, IL, V. ir M. Ma
tulionis, OH.

Po 5 dol. J. Adienė, FL, J. 
Adomaitis, MA, kun. V. Alekso
ms, IL, S. Augūnienė, FL, V. Ba
cevičius, OH, p. Bačinskas, FL, 
V. Bačiulis, OH, dr. O. Bakai
tis, IL, P. Balandis, IL, W.P. Bal- 
chas, CA, L. Balvočius, CA, M. 
Banionis, CA, R. Baranauskaitė, 
CA, J. Baubinas, Australija, M. 
ir E. Baukys, MI, H. Bergren, 
AZ, S. Biliūnas, MI, T. Bogušie- 
nė, MA, P. Brizgys, IL, B. Bu- 
dzinauskienė, CT, p. Buika, FL, 
kun. J. Burkus, AR, A. But
kus, IL, V. Čepienė, FL, T. 
Condron, MI, O. Dailydienė, 
OH, L. Dainauskienė, IL, M. 
Dambarienė, FL, O. Dasnikienė, 
FL, Z. Daukantienė, FL, dr. De- 
cesare, RI, A.A. Deikis, FL, M. 
Dobrovolskis, CA, P. Dulevičius, 
NY, B. ir G. Dumbrys, OH, S.

Durickas, FL, K. Gaižutis, OH, J. 
Galio, CA, M. Gaputytė, FL, K. 
Gasparaitis, FL, V. Gedmintas, 
Fl., A. Gesius, FL, J. Gražulie- 
nė, NY, P. Gražulis, MA, A. Gri- 
galauskas, MA, P. Grigaliauskas, 
FL, S. Gritėnas, IL, V. Gudaitis, 
FL, A. Gudechauskas, IL, P. ir
L. Heiningas, MI, R. Igaunis, 
CT, T. Ivanauskienė, CA, G. R. 
Jasinskienė, FL, S. Jokubauskas, 
IL, E. Juciūtė, MA, K. Jurgėla, 
FL, S. Jurjonas, IL, J. Kalpo
kas, FL, P. Kalvaitienė, MA, A. 
ir A. Karaliūnas, IL, L. Karpa- 
vičienė, FL, O. Kaitomas, NB, 
P. Kasparas, FL, J. Kasperiūnas, 
FL, P. Kasulaitis, IL, O. ir V. 
Kavaliūnas, OH, G. Kelertas, 
Australija, J. Kirtiklis, FL, M. 
Klimas, CT, p. Korsakas, FL, J. 
Kovalčiukas, IL, B. ir A. Kovas, 
MA, kun. R. Krasauskas, CT, A. 
Kraučenka, IL, D. ir P. Kuras, 
CT, V. Kuzavinis, CA, V. Lakic- 
kas, Australija, kun. J. Maknys, 
CT, p. Martynas, FL, P.A. Ma
siulis, FL, J. Matiukas, NY, A. ir 
J. Matjoška, MA, V. Matulaitis, 
Australija, B. ir A. Matulevi
čius, FL, O. Merkys, CA, V. Mic
kus, FL, V. Mincevičius, CA, L. 
ir T. Mišauskas, MI, H. Misiū
nas, CA, p. Misiūnas, FL, A. 
Narkeliūnas, CT, J. Narkevičius, 
CA, V. Narkevičienė, NB, P. 
Naujokaitis, Australija, H. ir L. 
Neu, IL, S. ir A. Nutautas, NY, 
dr. M. Pakštys, CT, A. Paleckas, 
FL, F. Paliokas, FL, V. Petravi
čius, CT, A. Povilaūskienė, NY, 
J. ir B. Prakapas, CA, V.J. Pruns
kis, IL, A. Prunskis, FL, I. Ra- 
činskienė, FL, S. Radžiūnas, N B, 
J. ir A. Raugaliai, CT, B. Razgys, 
FL, E. Rimkus, IL, B. Rožėnas, 
MA, V. ir K. Rudienas, IL, R. Ru
dis, MA, J. Rudzinskas, MI, J. 
Rukšėnienė, CA, J. Sakalas, NB, 
p. Šamatauskas, FL, J. Šarūnas, 
FL, O. Senkuvienė, FL, L. Shim- 
kus, CA, V. Simanavičius, IL,
M. Šimavičius, FL, I. Slapšins- 
kas, FL, B. Smolenskas, IL, C. 
Sodaitis, FL, M. Stašaitis, IL, J. 
ir O. Statkus, FL, B. Steg- 
man, IL, M. Straznickas, FL, J. 
Strijauskas, FL, Pr. Šulas, IL, A. 
Survila, CA, D. ir K. Švelnys, 
CT, R. Taunys, CT, B. Tompaus- 
kienė, FL, J. Ugėnas, FL, I. Ul- 
paitė, MA, p. Vadeišienė, IL, K. 
ir S. Vaičius, FL, S. Vaišvila, 
CT, S. Vaitkevičius, IL, K. Va
lavičius, IL, J. Valiauga, Austra
lija, J. ir K. Valiūnai, MA, J. 
Valkauskas, CT, S. Velbasis, FL, 
P. Venckus, Australija, L. Venc- 
lauskas, CA, E. Vengianskas, IL, 
S. Vidmantas, IL, J. Viktažen- 
tis, MA, T. Viktažentis, MA, kun. 
J. Vilčiauskas, CT, P. Visvydas, 
CA, prof. B. Vitkus, IL, O. Vyš
niauskienė, IL, J. Walaska, RI, 
F. Yasius, CA, P. Zelba, FL, A. 
Zumaras, IL.

4 dol. M. Antanaitienė, IL.
Po 3 dol. S. Dūda, CA, K.E. 

Serenas, CA, E. Vyšniauskienė, 
OH.

Po 2 dol. K. Čižauskas, IL, 
kun. A. Grauslys, IL, E. Mc 
Cready, MA, K. Prašmutas, 
Australija, A. Tamulis, IL, O. 
Ūselis, MA.

1 dol. p. Kazlauskis, NY.

Organizacijos:
50,000 dol. Tautos Fondo at

stovybė Kanadoje.

2,981.62 dol. Tautos Fondo 
atstovybė Sydney, Australija.

2,500 dol. Tautos Fondo atsto
vybė Melbourne, Australija.

520 dol. Stasio Butkaus šaulių 
kuopa, Detroit, MI.

410 dol. R. LB Vidurio Vaka
rų apygarda, IL.

Po 200 dol. Chicagos Angli- 
jos-Britanijos Lietuvių Klubas, 
IL, LB Grand Rapids apylinkė, 
MI, Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis Sąj.

188.34 dol. Sioux City lietuvių 
kolonija.

150 dol. Maironio Parkas, MA.
142.56 dol. L.B. Baltimore 

apylinkė, MD.
138-dol. L.B. New Zealand 

apylinkė.
126 dol. L.D.K. Vytenio šaulių 

kuopa, Melbourne.
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Po 125 dol. L.B. Elizabeth 
apylinkė, NJ, Palm Beach Lie
tuvių Klubas. FL.

Po 120 dol. L.B. Bridgeport 
apylinkė, CT, L.B. Great Neck 
apyl., NY, L.K.V.S.-ga "Ramo
vė”, Melboume.

103 dol. L.B. VVaukegan apyl., 
IL.

Po 100 dol. A.L.T. Cicero 
skyr., IL Amerikos Lietuvių 
Gydytojų S-gos New York sky
rius, Amerikos Lietuvių Santa 
Monica Klubas, CA, Chicagos 
Lietuvių Žuvautojų-Medžiotojų 
Klubas, IL, L.B. Los Angeles 
apyl., CA, Lietuvos Krikščionių 
Demokratų S-ga, Cicero skyr., 
IL, Lietuvių Pensipinkų S-ga 
Chicagoje, IL, Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis, Lietuvos Darbo 
Federacija, Lietuvos Krikščionių 
Demokratų S-ga., Lietuvos Lais
vės Kovotojų S-ga, Lietuvių So
cialdemokratų Partijos delega- 
tūra užsienyje, Lietuvių Tautinis 
Sąjūdis, Lietuvių Ūkininkų Par
tijos atstovybė užsienyje, Lietu
vių Ūkininkų S-ga, Lietuvių Vie
nybės Sąjūdis, Rytų Lietuvos 
Rezistencinis Sąjūdis, Lithua
nian National Club of Montello, 
MA, Peschke’s tarnautojai, MI,
R. L.B. Marąuette apyl., IL, Za- 
rasiškių Klubas, IL.

90 dol. Daytona Beach ir apy
linkių Lietuvių Klubas, FL.

89 dol. L.B. E. St. Louis apyl., 
IL.

Po 75 dol. Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos Detroito skyr., 
MI, Chicago, Venezuelos Lietu
vių Draugija, IL.

68 dol. Buffalo Lietuvių Klu
bas, NY.

65 dol. L.B. Floridos Auksi
nio Kranto apyl., FL.

55 dol. Lietuvos Vyčiai, 100 
kuopa, Amsterdam, NY.

52.50 dol. L.B. Aurora 
apylinkė.

Po 50 dol. Chicago, Federal 
Savings, IL, Buvusių Lietuvos 

Policijos Tarnautojų Klubas 
“Krivūlė”, IL, Lietuvių Lake 
Worth Klubas, FL, Lietuviai 
pranciškonai, NY, Omahos Lie
tuvių Moterų Klubas, NB.

42.50 dol. L.B. Paterson 
apylinkė, NJ.

40 dol. L.M.K.F. VVaterburio 
klubas, CT.

30 dol. Nekalto Prasidėjimo 
seserų vienuolynas, CT.

27.50 dol. L.B. New Haven 
apylinkė, CT.

Po 25 dol. Baltic Real Estate 
Insurance and Agency, MA, Ca- 
lifomijos Lietuvių Kredito Uni
ja, Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa, MA, Katalikių Moterų 
S-ga, 74 kuopa, CA, Lietuvos 
vyčiai 144 kuopa, PA, Korpora
cija Neo-Lithuania, CA, L.B. 
Nevvark apylinkė, NJ, L.M.K.F. 
New York klubas, Lithuanian 
Club of Long Beach, CA,
S. L.A. 352 kuopa, Detroit, MI.

22.12 dol. Šv. Kazimiero šeš
tadieninės lituanistinės mokyk
los mokiniai.

22 dol. L.B. Broekton apylin
kė, MA.

Po 20 dol. Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubas, CA, L.B. New 
Britain apylinkė, CT, L.B. Wor- 
cester apylinkė, MA, L.K.V.S-ga 
“Ramovė” Waterburio skyr., CT, 
Lietuvių Tautiškas Knygynas, 
M D, Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-ga, Detroit skyr., MI.

Po 15 dol. Detroito Lietuvių 
Kultūros klubas, MI, L.B. Le- 
mont apylinkė, IL, L.B. Vidurio 
Vakarų apylinkė, IL, Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubas, Mel- 
rose Park, IL, Lietuvių Katali
kių Moterų S-gos 5 kuopa, MA,
L.M.K.F. Bostono klubas, MA.

Po 10 dol. Detroito “Ramovė- 
nų” skyrius, MI, D.L.K. Birutės 
D-ja, Califomijos skyrius, L.B. 
Pietinė New Jersey apylinkė, Lie
tuvių Meno Mėgėjų Ratelis, MA,
L.M.K.F. Hartfordo klubas, 
L.M.D.F. Philadelphijos klubas, 
Lithuanian Bicentenial Com- 
mittee, RI, Matulaičio Namai, 
CT, S.L.A. Melrose Park, 125 
kuopa.

Sol. Marytė Bizinskauskaitė

BROCKTON
MARYTĖS 

BIZINKAUSKAITĖS 
STUDIJŲ 

APVAINIKAVIMAS

š. m. balandžio 23 d. 
Brocktono Meno muziejaus 
patalpose dr. Petro ir Ve
rutės Bizinkauskų dukrelės 
Marytės konservatorijos už
baigimo proga buvo su
kviesti artimieji, draugai, 
Bostono k o n s ervatorijos 
profesoriai, Marytės studi
jų draugai bei kaimynai. 
Gražią pavasario pavakarę 
į šią džiaugsmo šventę su- 
susirinko apie 200 svečių, 
kurie buvo sutikti jaukiose 
muziejaus patalpose su 
šampano taurėmis ir jauni
kio patarnaujančio įvairiais 
patraukliais užkandėliais.

Po nuoširdaus svečių su
sipažinimo, įvyko Marytės 
Bizinkauskaitės s o p r ano 
muziejaus auditorijoj dai
navimo rečitalis. Jai akom
panavo Bostono konservato
rijos dainavimo fakulteto 
vadovas nuolatinis studijų 
Marytės ako mpanatorius 
Bradley Pennington. Jiedu 
auditorijos audringais plo
jimais sutikti ir įvertinti, 
išpildė meninę programą.

Marytės sodrus, gražus 
sopranas, graži laikysena 
jos dainavimo studijų mo
kytojos Iride Pilla ir audi
torijos aplodismentų audra 
dar išpildė bisui tris kūri
nius. Marytei jos buv. lie
tuviškosios mokyklos mo
kytoja E. Ribokienė įteikė

Po 5 dol. L.B. Denver 
apyl., CO, Vilią Maria, CT.

Visiem aukotojam dėkoja Vil
kas ir Tautos Fondas. Aukas 
prašome siųsti: Tautos Fondas 
(Lithuanian National Founda- 
tion), P.O. Box 21073, Wood- 
haven, NY 11421. 

nuaustą lietuvišką tautinę 
juostą su įrašu: "Maryte, 
tegul skamba mūsų dai
nos”. .. ir data tarpe raudo
nų tulpių — Iš senų laikų 
lietuvių laimės, sėkmės lin
kėjimų simbolis — juosta.

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos choras savo šaunia
jai choristei-solistei įteikė 
raudonų rožių puokštę, Min
ką radijo valandėlių vedė
jai — gražiausių gėlių ir 
kiti Marytę sveikino, apdo
vanojo, o jaunieji fotogra
fai foto aparatuose Mary
tės džiaugsmo dieną įamži
no jai ir artimiesiems atmi
nimui.

Marytės tėvelis dr. Pet
ras Bizinkauskas gražiai 
padėkojo svečiams ir pa
kvietė vaišintis. Tėvelių Ma
rytės šventei parinktoji 
vieta, dainavimas, vaišės, 
svečių nuotaiką didino. Di
delė retenybė: čia sienose 
ir vitrinose menas, patar
naujančio jaunimo patarna
vimas, mandagumas, vaišių 
patiekalų gausumas sve
čius, ypač kitataučiams 
gražiai pristatytas, repre
zentuojantys.

LIETI VHJ FONDO FEDERALIIIS 
KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: 
Marųuette Parke; 
2422 W. Marųuette Rd. 
Chicago, III. 60629 
Telef. 737-2110

CICERO:
1445 So. 50th Avenue 
Cicero, III. 60650
Telef. 656-2201

Burr Ridge (prie Lemonto):
475 Frontage Road Ketv. 1:00—6:00
Burr Ridge, III. 60521
Telef. 887-0757

Tokie suėjimai su ameri
kiečių šviesuomene mums, 
svetimoje jūroje plaukian
tiems, yra naudingi. Padė
ka tėveliams P. V, Bizin- 
kauskams ir jų šeimai, o 
Marytei geriausios sėkmės 
tęsti studijas, Metropolitain 
operoje ir pasaulio operų 
scenose dainuojant.

šia proga grįžkime prie 
Marytės kitų džiaugsmo 
dienų.

Vasario 13 d. Bostono 
konservatorijoje, vyko į N. 
Yorko Metropolitain operą 
solistų pasirinkimo konkur
sas. Iš 150 dainavimą bai
gusių 10-tyje buvo Marytė 
ir iš jų finaliniame rinkime 
rinko 3. Jų tarpe mūsų 
džiaugsmui Marytė tapo iš
rinkta antrąja.

Balandžio 6, 8 ir 9 dieno
mis ”Die Fledermaus” — 
Johann Strauss operos 
spektakliai New England 
Bostono konservą tori jos te
atre. Marytė Bizinkauskai
tė Rosalindos rolėje voka
lini ir vaidyboje buvo žavin
ga. žiūrovams, ypač lietu

‘Arpber j-Įdidays”
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO
Birželio 15

Birželio 22
Liepos 13

Liepos 20
Rugpjūčio 3
Rugpjūčio 1

— $1528.00
(su Ryga)

— $1338.00
— $1528.00 
(su Ryga)

• —$1338.00
— $1338.00

7 —$1528.00 
(su Ryga)

Registracijos, informacijos reikalu 
SKAMBINKITE 

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES.

Treč. 12:00— 6:00 
šeši. 10:00—12:00

Ketv. 3:00— 6:00 
šešt. 10:00—12:00 

viams džiaugsmu širdys 
liepsnojo.

Prieš įstodama į operą 
Marytė balso pasitobulini
mui, stos į konservatoriją. 
Jau kelios konservatorijos 
ją su stipendijomis pakvie
tė. Berods, stos į Philadel
phijos konservatoriją.

Geriausios sėkmės dainos 
ir muzikos kelyje.

E. Ribokienė

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
D I R V O S 
PRENUMERATĄ

NEEDED AT ONCE 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST 
Participants in the expansion of our 
home health agency. We nued ftill 
time and _ part time PHYSICAL, 
THERAPISTS to take cate of po t i erti h 
in their homes.
Competitive~ salary, benefits, travel 
reimbursement At excellent working 
conditionš.

Call 512-647-3041
OR

Apply: Welden Sųuare 
HOME HEALTH 

AGENCY
5034 NEW FOREST DR1VE 

SAN ANTONIO, TEXAS 
 (16-22)

Rugsėjo 7 — $1338.00
Rugsėjo 19 — $1143.00
Rugsėjo 26 —$1110.00
Spalio 5 — $1229.00

(su Ryga)
Gruodžio 26 —$1175.00

(su Ryga)

0

MOKA:
Aukščiausias palūkanas lau
pomųjų sąskaitų — 8%, Ban
kai ir Savings & Loans moka 
5% iki 5'/j%.

SKOLINA:
Tik savo nariams, žymiai ge- 
resniom sąlygom negu bankai 
ir kitos finansinės institucijos.

•“KIEKVIENA SĄSKAITA
% APDRAUSTA IKI $100,000.
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KANADOS LIETUVIAI
PENSININKŲ 

SUSIRINKIMAS

Toronto Lietuvių Pensi
ninkų Klubo narių metinis 
susirinkimas įvyko š. m. 
balandžio 5 d. LN Gedimi
no Pilies menėje. Klubas 
turi 353 narius. Susirinki
me dalyvavo 104 nariai. 
Pirmininkavo H. Stepaitis, 
sekretoriavo P. Juodienė.

Apie klubo veiklų pa
grindinį pranešimą padarė 
pirm. A. Adomonis. 1982 m. 
svarbiausias ir sunkiausias 
valdybos rūpestis buvo pen
sininkams statomo bendra- 
namio problemos, kurio pa
statas šiuo metu netrukus 
pasieks paskutinį devintą 
aukštą ir prasidės vidaus 
įrengimo darbai. Pastatas 
numatomas užbaigti š. m.

J. Varčius

spalio mėn. pabaigoje. Pla
nuojama statyti senelių 
prieglaudos namus ir šiuo 
reikalu paduoti Ontario 
provincijos atitinkamoms 
įstaigoms reikalingi pareiš
kimai, kuriuos rekomenda
cijomis parėmė lietuvių pa
rapijos, KLB krašto valdy
ba, Lietuvių Namų valdyba 
ir lietuvių draugai kanadie
čiai.

Pagal paruoštą apyskaitą 
klubas turėjo 1982 m. pa
jamų $18,829.89, kurias su
darė narių mokesčiai ir au
kos, o išlaidų — $16,657.74. 
1982 m. gruodžio 31 d., 
įskaitant 1981 m. likučius, 
kasoje buvo $6,740.58. Sta
tybos atskaitomybei veda
ma atskira knygvedyba, ku
ri yra viešųjų įstaigų revi-

Montrealyje esanti Vilnius Records leidykla išleidžia, nauja, 
sol. Ginos Čapkauskienės klasikinės muzikos dainų ir arijų 
plokštelę-albumą. Įrekordavimas buvo atliktas vienoje iš ge
riausių Kanados studijų, prižiūrint muz. A. Stankevičiui. Nuo
traukoje: A. Stankevičius, sol. Gina Čapkauskienė, J. Gavėdas, 
D. Tetro ir B. Szawlowski jrekordavimo studijoje.

mokytoja nuo pat aųsamT 
blio pradžios, Vida Dovy
daitytė — visurinės grupės 
mokytoja, Vida Vitkūnaitė 
ir Daiva Krivaitė, kurios su 
Maryte Gudauskaite-Hurst 
moko ansamblio prieauglį.

"Atžalyno” pagrindinės 
akordeonistės — Dana Par- 
gauskaitė ir J. Olekaitė- 
Krikščiūnięnė. Joms kon
certuose talkininkauja R. 
A. Bankai, K. Deksnys, E. 
Punkrys, Kairys ir kiti,

Užbaigus šokių progra
mą, ATŽALYNO tėvų ko
miteto vardu pirm. V. Dau
ginis pareiškė širdingą pa
dėką vieneto vadovei, mo
kytojoms, šokėjams, nuola
tiniams rėmėjams, krikšto 
tėvams ir baliaus šeiminin
kei E. Juknienei.
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Gulsčiai: 1 — Lietuvos 
upė; 5 — Liet, sambūrių 
santr.; 7 — Azijos upė (nėr 
lietuvinta); 11 — žymi Pa
ryžiaus aikštė; 13 — Pilia
kalnis prie Akmenos (įnag. 
1.); 14 — Upė ispaniškai; 
15 — Vabzdys; 18 — Kam
po funkcijos santrupa tri
gonometrijoje; 19 — Svo
rio vienetas; 21 — Gaida; 
22 — Liūdesio ženklas; 24
— Primityvus gyvis; 27 — 
Austrijos upė; 28 — Am
žiaus paliesta; 30 — Sto
vyklos rytinė komanda; 31
— Sunkiasi; 32 — Nedrįsk 
liesti; 35 — Moters vardas; 
37 — Rusijos miestas (be 
liet gal.); 38 — Odisėjo tė
viškė (įnag. 1.); 40 — Už
tvaras grūdams; 42 — Įvar, 
dis; 44 — Romėno aukuras; 
46 — Europietis; 47 — 
Stums; 48 — Gabus; 49 — 
Vokietės vardas; 50 — 
Žmona; 51 — Gaida; 52 — 
Nuotaika.

Stačiai: 1 — Anglosaksės 
vardas; 2 — Istorinis Af
rikos miestas (senoji romė
nų provincijos sostinė); 3
— Naminis gyvulys; 4 —
Latvijos upė; 6 — Graikų 
mitologijos deivė; 8 —
Daiktas (lotyniškai); 9 — 
Istorijoje žiaurus despotas; 
10 — Rusijos upė; 12 —

Prancūzijos upė; 13 — Eg
zistuojame; 16 — Atmos
fera; 17 — Drąsus muškie
tininkas ; 19 — Muzikos vei
kalas; 20 — Šen. Romos 
taryba; 23 — Malonus
oras; 25 — žydų istorijoje 
Moabų karalius (be liet, 
gal.); 26 — Europos upė; 
29 — Britų sala Airijos jū
roje; 33 — Senovės laivai 
turėjo ...; 34 — Smarkus; 
35 — Pasaulinė opera; 36 
— Moters vardas; 37 — 
Azijos valstybė; 38A — 
Mokslas apie moralę; 39 — 
Klausimas; 41 — Karališ
kas vokiečio vardas; 43 — 
Senovės pinigas; 45 — ži
nomos liet. org. santrupa; 
47 — Po ilgų metų miego 
nubudusio amerikiečių pa
sakos herojaus vardas.

b. agn—

GALVOSŪKIO NR. 15 
SPRENDIMAS

Tryliktojo šimtmečio val
dovas — MIN DA U - 
GAS, o naujai sudaryti 
žodžiai šie: 1. Augis, 2. Nu- 
midas, 3. Daugai, 4. Dan
gus, 5. Danas, 6. Dugnas, 
7. Danga, 8 Durnas, 9. Gu
das, 10 Gandas, 11 Gama, 
12. Indas, 13. Namas, 14 
Nagas, 15. Midus, 16. Ma
na, 17. Magnis, 18. Mainas, 
19. Magus, 20. Saga.

zoriaus priežiūroje. Pagal 
šią apyskaitą statybos pro
jektui patvirtinta mortgi- 
čių paskola $6,145,995 pen
kiems metams iš 18.625'i 
metinių palūkanų. Iki 1983 
m. vasario 28 d. vykstančiai 
statybai gauta iš paskirto 
mortgičiaus $1,391,143. Už 
žemės sklypą sumokėta 
$681,112 ir pastatą — 
$1,330,004. Iš busimų nuo
mininkų surinkta nuomos 
depozitų 520,250.

Į valdomuosius organus 
nominacijų komisija paskel
bė 10 kandidatų j valdybą 
ir revizijos komisiją 3, ku
rie susirinkimo buvo pa
tvirtinti kaip išrinkti be 
balsavimų. Taigi, aklama
cijos tvarka buvo išrinkti 
į valdybą: A. Adomonis, 
St. Grigaliūnas, J. Poška, 
P. Juodienė, G. Adomaitie
nė, L. Novogrodskienė, J. 
Pikelis, P. Jurėnas, V. Jan
kaitis, K. Daunys. J revizi
jos komisiją — 9. Vaičiū
nas, V. Račys ir V. Petrai
tis.

J. Poška painformavo na
rius apie butų nuomavimo 
reikalus. Iki šiol buvo iš
nuomota pilna kaina 6 bu
tai, su valdžios pašalpomis 
— 45 butai. Iš viso pastate 
bus 115 butų ir specialus 
butas bendranamio vedėjui. 
Iš viso jau išnuomota 51 
butai. Valdžia butų pašal
pas duos už 58 butus ir li
kusieji butai bus išnuomo
ti pilnomis kainomis. Butų 
pašalpas gaus nejaunesni 
60 metų, Kanados piliečiai, 
pagal jų asmeninių pajamų 
dydį. Užinteresuoti privalo 
užpildyti pensininkų rašti
nėje atitinkamus pareiški
mus.

ATVYKSTA 
SPORTININKAI Iš 

AUSTRALIJOS

Birželio 17 d. trims die
noms į Torontą atvyksta 
apie 100 Australijos lietu
vių sportininkų. Jiems pri
imti yra sudarytas komite
tas, kuris prašo visuomenę 
paremti aukomis ir nakvy
nėmis. Atvykstančiųjų są
rašus galima gauti pas au
kų rinkėjus arba teirautis 
šiuo adresu: Australijos 
Sportininkams Priimti Ko

mitetas 971 College St., To
ronto, Ont. M6H 1A8, tel. 
533-4363.

"ATŽALYNO” 
PAVASARIO 
KONCERTAS

Toronto tautinių šokių 
vienetas "Atžalynas” balan
džio 16 d. LN Mindaugo 
menėje surengė tradicinį 
pavasario koncertą - balių. 
Dalyvavo apie 300 svečių ir 
rėmėjų. Meninę programą 
atliko "Atžalyno” šokėjai.

Visos šokėjų grupės buvo 
gerai paruoštos, šoko rit
mingai ir darniai.

"Atžalyno” vadovė yra 
Lidija Zenkevičiūtė-Pacevi- 
čienė ir jos padėjėjos, tau
tinių šokių mokytojos: Vi
da Javaitė-Tirilienė — pro
gramos pranešėja, šokėja ir

• "Paramos’’ kredito ko
operatyvo susirinkimas įvy
ko balandžio 17 d. Dalyvavo 
423 nariai. J valdybą išrink
ti O. Delkus ir G. Vaidila.

• Tautos Fondo Kanadoje 
atstovybių, apylinkių, įga
liotinių ir narių suvažiavi
mas įvyko balandžio 16 d. 
Rytiniame posėdyje dalyva
vo apie 50 atstovų, narių ir 
svečių. Buvo išklausyti pra
nešimai TF centro valdybos 
pirm. J. Giedraičio, Kana
dos pirm. A. Firavičiaus ir 
apylinkių pirmininkų bei 
įgaliotinių.

Dr. K. Bobelis padarė 
pranešimą apie VLIKo veik
lą ir Lietuvos laisvinimo 
perspektyvas, kurio pasi
klausyti buvo susirinkę apie 
200 žmonių.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Ucensed by VNESHPOSYLTOUG
Gerai pažįstama firma, kari per daugelį metų skubiai ir 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentflrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
I 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 (Comer of Madison Avė.) 
NEW YORK, N. Y. 10017

Tel.: (212) 758-1150, 7584151
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 
Hackensack, N. J. 07601 
Houston, Tesąs 77036 
Irvington, N.J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N.J. 08701 
Montebello. Ca. 90640 
M>ami Beach, Flo. 33139 
New Haven, Conn. 06311 
Newark, N.J. 07106 
New York, N.Y. 10003 
New York, N. Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
PhiladeMda, Pm 19141 
Pittsborgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 08710 
Worrhmttr, Mam. 01610 
Ycungstomn. Ohio 44503

72 Couitfy Road No. 42 612-432-3939
393 West Broadway 
1880 Seaview Avė.
2501 West 69 Street
6089 Statė Boad
1807 Bęineke Road

1541 Plainfield Avė. NE 
112 Main St

617-268-8764 
203-367-2868

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402 

616-361-5960 
201-342-9110

8517 Beechnut (713) 777-9542 
1082 Springfield Avė. 374-6446 
1839 Park St. 203-232-6600
241 Fourth Street FO 3-8569
1800 W. Beverly Bhd. 213-727-0884
1352 Washington Avė. 305-532-7026
1329 Boulevard 
698 Sanford Avė.
45 Second Avė.
135 West 14 SL 
1214 N. 5th Street 
4925 OM York Rd. 
1907 E. Caraon Street
535 Cook Street
144 kfilHmry Street 
309 W. Federal StraH

LO 2-1446
373-8783 

AL 4-5456 
CH 8-2558 
PO 3-4518
GL 5-9586
HU 1-2750

755-1588
SW 8-2858

RI 3-0440
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CHICAGOS LIETUVIAI

GRANDIES SUKAKTIS

Lietuvių tautinių šokių 
ansamblis GRANDIS at- 
šventė 20 metų veiklos su
kaktį.

Minėjimas įvyko š. m. ba
landžio 30 d. Jaunimo Cent
re, Chicagoje. Minėjimo 
programa susidėjo iš trijų 
dalių: akademinės, vaidini
mo ir tautinių šokių.

Akademinę dalį pradėjo 
ansamblio tėvų komiteto 
vicepirm. Birutė Jasaitie
nė. Pasveikino Grandies va
dovę Ireną Smieliauskienę, 
grandiečius, rėmėjus ir sa
lę pilnai užpildžiusius sve
čius. Programai vadovau
ti pakvietė GRANDYJE * 
išaugusią, doktorantę Jo
litą Kriaučeliūnaitę. Jolita 
Kriaučeliūnaitė yra suma
ni ir sąmoninga programų 
pravedė ja. Ir šį vakarą pui
kiai atliko jai patikėtas pa
reigas.

GRANDIES nueitą kelią, 
siekius, reikšmę bei įtaką 
jaunimui, papasakojo buvu
sios grandietės — Daina 
Dumbrienė ir Jūratė Bud
rienė.

Nuo pat pirmos repetici- 
jo (1963. XII. 2 d.) gran
diečius moko ir šiandieną 
jiems tebevadovauja tauti
nių šokių mokytoja ir šio 
ansamblio siela, visų pa
garbiai vadinama "mama” 
Irena Smeliauskienė. Per 
jos rankas praėjo šimtai 
jaunuolių, sukūrė lietuviš
kas šeimas ir šiandien jų 
vaikai yra GRANDIES an
samblio šokėjų tarpe.

Tautiniai šokiai suartina 
jaunimą, skiepija bendravi
mą, skatina lietuvių kalbos 
vartojimą, lietuvių kultūros 
pažinimą. Nuolatinės repe
ticijos, pasirodymai, daly
vavimas festivaliuose su
drausmina jaunimą ir įdie
gia pareigingumą. Ansam
blis yra aplankęs ne tik 
šiaurės Amerikos lietuvių 
didesnius telkinius, o taip 
pat Australiją ir Pietų 
Ameriką. Grandies ansam
blis yra vienas iš didžiausių 
ir geriausiai pasiruošusių 
tautinių šokių grupių.

Savo atsilankymu Grandį 
pagerbė ir pasveikino vice
konsule Marija Kraučunie- 
nė, ansamblio nuolatiniai 
globėjai Irena ir dr. Leonas 
Kriaučeliūnai, JAV LB 
Krašto valdybos pirm. dr. 
Antanas Butkus. Daug svei
kinimų buvo raštu.

Rašytojos Danutės Bin- 
dokienės sukurtas "Lietu
viškas užgavėnes” suvaidi
no jaunieji grandiečiai. Re
žisavo antrakaimietis Juo
zas Kapačinskas. čia įpinti 
Užgavėnių papročiai, Lašini
nio kova su Kanapiniu, žy
dai, čigonai ir kaimo žmo
nės. Vaizdelis įdomus, bet 
reikalingas didesnio pasi
ruošimo ir susiklausymo, 
nes nepaliko tikroviško 
vaizdo.

Antanas Juodvalkis

Trečioje programos daly
je grandiečiai pašoko tau
tinių ir stilizuotų šokių py
nę 'Trenk polkutę”, suside
dančią iš 12 gabalų čia 
Grandies ansamblio nariai 
pasijuto savo namuose ir 
įspūdingai beveik profesio
nališkai išpildė šokius. Iš
ėjimai ir pasikeitimai vyko 
sklandžiai, drabužiai spal
vingi, judėsiai tikslūs ir 
grakštūs žavėjo žiūrovus. 
Dvylika gyvų ir judrių šo
kių, tegu ir ne tų pačių šo
kėjų atlikti, reikalauja ir 
pasiruošimo, ir ištvermės. 
To grandiečiams netrūko. 
Tikrai buvo smagu sekti šo
kėjų ne tiks tikslius bei 
grakščius judėsius, bet ir 
jaunyste bei energija tryk
štančius veidus.

Po programos, huri užsi
tęsė beveik trejetą valandų, 
į sceną buvo iškviesta Gran
dies ansamblio steigėja ir 
nepailstanti, ilgametė vado
vė Irena Smieliauskienė. Ji 
tarė padėkos žodį ir džiau
gėsi įdėto darbo vaisiais. 
Prasidėjo dovanų ir gėlių 
įteikimai, kad net sunku bu
vo susigaudyti kas ir ką ap
dovanoja bei kam ir už ką 
dėkoja. Rašytojai D. Bin- 
dokienei "Lietuviškų Užga
vėnių” autorei įteikta gė
lių puokštė. Nepamirštas ir 
nuolatinis ansamblio paly
dovas akordeonistas Ąžuo
las Stelmokas. Ansamblio 
vadovė gavo įvairių dovanų, 
o taip pat glėbius ir krep
šius gėlių. Gėlėmis papuoš
ti ir mecenatai Irena ir dr. 
L. Kriaučeliūnai, paaukoję 
tūkstantinę.

Po įspūdingos ir nuošir
džios pabaigos, sukalbėjus 
maldą, visi dalyviai pasivai
šino puikia vakariene ir 
įvairiarūšiais tortais, su
neštais ansambliečių mamy
čių.

Minėjimo programą pra
turtino skoningai sumon
tuotos Grandies praeities 
gyvenimo įvykių nuotrau
kos ,o taip pat, salės priean
gyje, V. Pavilčiaus pastan
gomis įruošta nuotraukų 
paroda.

Grandies ansamblį sudaro 
programoje išvardinti 50 
šokėjų (28 merg. ir 22 
bern.). Sceninė šokių cho
reografija: J. Lingio, J. Gu
davičiaus ir Ir. Smieliaus- 
kienės. Muzika: J. švedo, 
A. Balčiūno, J. Gaižausko 
ir A. Aleksio.

Grandies valdyba; Rasa 
Plioplytė, Rūta Masonytė, 
Linas Kučas ir Linas Lesec- 
kas.

Tėvų komitetas: Birutė 
Jasaitienė, Gražina Gražie
nė, Danutė Puodžiūnienė ir 
Jūratė Tamulaitienė.

Minėjimas praėjo paki
lioje ir nuoširdžioje nuotai
koje. Jauni, šypsantys vei
dai, jauni entuziastingi tė
vai, žada ilgą Grandies an
samblio amžių.

Tikrai verta pagarbos ir 
padėkos Grandies ilgametė 
vadovė Irena Smieliauskie
nė.

PLB VALDYBOJE

PLB valdybos posėdyje, 
įvykusiame š. m. balandžio 
30 d. Jaunimo Centre, Chi
cagoje, dalyvavo naujas 
valdybos narys Raimundas 
Kudukis iš Clevelando. Jis 
užima pasitraukusio vice
pirm. Romo Sakadolskio 
vietą. R. Kudukis paprašy
tas būti ryšininku tarp 
PLB ir JAV LB Krašto 
valdybų.

Be nuolatinių PLB valdy
bos narių, šiame posėdyje 
dalyvavo II-jų PL Dienų 
vyr. komiteto pirm. dr. A. 
Razma, Krašto valdybos 
pirm. A. Butkus ir Jaunimo 
kongreso ruošos komiteto 
pirm. Violeta Abariūtė.

Aptarti artėjančio seimo 
reikalai, darbotvarkė, atsto
vų kelionės, pageidavimai. 
Išklausytas vyr. komiteto 
pirm. A. Razmos praneši
mas apie finansų telkimą ir 
visų renginių pasiruošimą. 
Dr. A. Razma optimistiš
kai žiūri į artėjančius pla
taus masto lietuvių rengi
nius ir tiki sėkmingu įvyk
dymu. Finansų telkimas ei
na sklandžiai ir mecenatų 
skaičius priartėjo šimtinę. 
Apylinkės vykdo jiems skir
tas kvotas ir pinigai prade
da plaukti į komiteto kasą. 
Taip pat, jau didelė dalis 
atsiskaitė už laimėjimų bi
lietus, o kitų laukiama nu
statytu laiku atsiskaitant. 
Visuomenės susidomėjimas 
visais renginiais yra geras 
ir bilietai gerai perkami. 
Bilietų dar galima gauti į 
visus renginius: sporto žai
dynes, operą, dainų šventę, 
literatūros vakarą, talentų 
vakarą, trofėjų įteikimą, 
banketą. Reikia paskubėti 
bilietus įsigyti, nes gero
sios vietos jau yra baigia
mos išpirkti. Aplamai ren
giamomis Pasaulio ietuvių 
Dienomis susi domėjimas 
yra labai geras ir laukiama 
rekordinio lietuvių dalyva
vimo.

Lituanistinės katedros fi
nansų telkimas juda per lė
tai, o įmokėjimo terminas 
(IX. 1 d.) artėja sparčiai. 
Dar kartą raginami alum- 
nai gausiau ir dosniaus pri
sidėti prie Lituanistinės ka
tedros įgyvendinimo.

Aptarus kitus bėgamuo
sius reikalus, posėdis, už
trukęs 5 val^Jjuvo užda
rytas.

KERAMIKOS PARODA

Marytės Gaižutienės ke
ramikos darbų paroda įvy
ko balandžio 22 — gegužės 
1 dienomis Jaunimo Centro 
Čiurlionio Galerijoje, Chi
cagoje. Parodoje buvo iš
statyta šimtinė įvairių de
ginto molio bei porceliano 

» meno darbų. Jų tarpe gau
su įvairių indų komplektų: 
dubenių, vazų, lėkščių, 
skulptūrų ir kt.

Paroda buvo gausiai lan
koma ir nemaža darbų par
duota. Parodą globojo oKrp! 
Giedra.

★
Korp! Neo-Lithuania vyr. 

valdyba išsiuntinėjo vi
siems neolituanams-ėms in
formacinį laišką, kuriame 
pranešama apie faksimile 
perspausdinamą korporaci
jos dešimtmečio leidinį — 
Neo-Lithuania 1922-1932, 
kviečiamą pabendravimą II 
Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu — 19883. VI. 30 d. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose Chicagoje ir kitus 
reikalus.

Dėl gyvenamųjų vietų pa
keitimo, dalis laiškų grįžta 
nepasiekę adresatų. Vyr. 
valdyba prašo tuos kolegas, 
kurių adresai yra pasikeitę, 
nedelsiant pranešti tikslius 
adresus su pašto numeriais 
(iZp Code). (A. Juodvalkis, 
6620 So. Rockwell Street, 
Chicago, III. 60629).

★
Artėjant vasaros atosto

goms, svarbu apsirūpinti 
gerais skaitiniais, kad ne
tektų nuobodžiauti. Dar yra 
likusių rašytojo Romualdo 
Spalio paskutinių dviejų 
knygų, išleistų jau po jo 
mirties, būtent: Auksinio 
saulėlydžio gundymai ir 
Rinktinės novelės.

Knygos gaunamos Cleve
lande DIRVOJE (6116 St. 
Clair Avė.) ir Chicagoje — 
DRAUGO administracijoje, 
Vaznelių prekyboje, Mar
giniuose, pas K. Rožėną bei 
A. Juodvalkį.

TORONTO VYRŲ CHORO 
KONCERTAS

Jaunimo Centro valdyba, 
vadovaujama Irenos Kriau-

BALTIC 
TOURS

17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 714: liepos 14-30 $1,709 
Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 $1,699 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Variuvo],

1 Frankfurte

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

1 Frankfurte

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA 
Kelionė 607: birželio 7-10 $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 719: liepos 19-30 $1,569 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Variuvo], 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

čeliūnienės, labai rūpestin
gai tvarko Jaunimo Centrą, 
kad lankytojams būtų pa
togiau ir jaukiau praleisti 
laiką. Jo išlaikymui reika
lingas lėšas telkia įvairiais 
būdais ir priemonėmis. Vie
na iš priemonių yra kon
certai.

Pavasarinis koncertas 
įvyks gegužės 22 d. (sekma
dienį), 3 vai. p. p. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje. 
Programą atliks Toronto 
lietuvių vyrų choras ARAS, 
vadovaujamas muziko Vac
lovo Verikaičio. Dainuos so
listė Rūta Pakštaitė.

Po koncerto choristams 
ir svečiams vakarienė Jau
nimo Centro kavinėje, į ku
rią kviečiami visi atsilan
kyti.

Bilietai gaunami Vazne
lių prekyboje ir Jaunimo 
Centre.

Dalyvaukime ir padėki
me išlaikyti Chicagos lietu
vių pasididžiavimą — Jau
nimo Centrą.

• "Lietuvos Aidų” radijo 
programos gegužinė-pikni- 
kas įvyks gegužės 22 d. 
šaulių salėje. Pradžia 12 
vai. Bus dovanų paskirs
tymas, šokiai grojant jau
nimo Gintaro orkestrui.

Visi ”A” klausytojai ir 
rėmėjai, visa lietuvių visuo
menė kviečiami dalyvauti.

Is God calling you to 
the religious life? If so, 
you can fili a great 
need in serving Christ 
ir. others by teaching 
in elementary schools,
C.C.D. classes, adult

inauiry classes and in taking care 
of homeless children and the aged 
as a School Sister of St. Francis.
for more information write to:

The School Slsters 
of St. Francis

Sancta Maria Convent 
Panhandle, Texas 79068

1983 M. 
KELIONĖS 
Į LIETUVĄ
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■ laiškai Dirvai
PERDUOKIME 

KANADIšKIAMS 
PLB VADOVAVIMĄ

Labai gerai padarėte, pa
skelbdami keletą straipsnių 
apie artėjantį PLB seimą 
Chicagoje. Jų mintims apie 
tai, ką seimas gali ir ko ne
gali nutarti, pritaria ir dau
gelis kitų, su kuriais tuo 
klausimu išsišnekėjau. Pa
sirodo, kad ir užsienio kraš
tuose, kur dar yra lietuvy
be besirūpinančių žmonių, 
kaip labai aiškiai išdėstė J. 
Statkutė-Rosales, yra tos 
pačios nuomonės, kad PLB 
turi grįžti į savo tikrąją 
paskirtį. Bet kas ir kaip tai 
padarys ?

PLB seimai susirenka ir 
išsiskirsto, o penkeris me
tus jų vardu veikia išrink
to valdyba. Nuo jos pareina 

ŠVIESA.!...) Dabar mes 
tokį specialistą turime — 
tai jaunas inžinierius Ma
rius Juodišius. Jo dėka Lie
tuvių namų scena pirmą 
kartą pajuto šviesų reikš
mę ir paskirtį!...). Apgai
lestauja, kad "Dirvos” ko
respondentas sėdė <lamas 
tamsoj, šviesų nepastebė
jo”.

Kas Lietuvių namų sce
nos per išmintis ir jautru- 
mas! Jai ii- šviesų reikšmė, 
ir paskirtis kaip ant delno! 
O Dirvos korespondentas — 
mulkis ir stuobris. Sėdi sau 
tamsoj, ir jam šimtmečių 
(net prieš Tomą A. Ediso
ną!) ginčai nei šilta, nei šal
tą. Ir kad scenoje šviesos, 
tamsos, šešėlių menas viską 
stebuklais vertė! O mano 
galvota, kad čia tie šviesos 

— tamsos menai kuriasi tik 
dėl to, kad scena neturi už
dangos. Tamsu tvarkyt sce
ną, šviesu — vaidink. Apie 
šimtmemet-i nes galvočių 
grumtynes, prisipažinsiu, 
aš nei žinote nežinau. Gerai 
tik, kad pagaliau "prieita 
išvados”. Kitaip tai dar vis 
tarp kompozitorių, libretis- 
tų ir šviesininkų tebevyktų 
pjautynės, gal net aršesnės, 
kaip tarp lietuviškųjų veik
snių.

Bet šiaip ar taip — esu 
kaltas. Tamsoj sėdėjau, 
šviesų nepastebėjau. Dirvoj 
nepaminėjau. Visas mano 
Vaidilos draminės literatū
ros vakaro aprašas Dirvoje, 
kai be šviesų, tai tik apgai
lestavimas ir tiek.

Bet kad Vaidilos teatro 
draminės literatūros vaka
ro programa irgi be ŠVIE
SŲ. Yra visi kiti. Režisie
rius P. Maželis, vaidintojai, 
rėmėjai, valdyba. O šviesų 

nėra. Mariaus nėra. Jokių 
efektų. Toks šimtmečiais 
galvas laužęs rūpestis, o 
Vaidilos teatro programoje 
— nė raidelės.

Dirvos korespondentas 
dėl didelio tamsumo po ren
ginio šviesų nepaminėjo, 
bet Vaidilos teatro vadovas 
jau prieš renginį nusprendė 
šviesas programoje užge
sinti.

Tada gal dalyki mės nuo
dėmę per pusę. Jau vis bus 
lengviau kiekvienam tik už 
savo pusę "apgailestauti”.

O apgailestaudami ir dirb
kite. Parsivežkite laurus už 
A. Rukšėno "pragarą” iš 
kultūros tarybos Teatro 
festivalio Chicagoje. Priža
du, kad po prem jeros Cleve
lande ir šviesas, ir tamsas, 
ir šešėlius kuo pagarbiau
siai minėsiu.

O gal ir geriau kai kada 
tamsoj tūnoti.

V. Mari Anas

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nai,OAwide is on yov

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

• 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.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

ir nutarimų vykdymo su
grupavimas: kam priduoti 
reikšmės ir nedelsiant juos 
vykdyti ir ką nustumti iš 
atsarginių bėgių ir užmari- 
nuoti.

Kiek per paskutinius de
šimtmečius pastebėjome, 
savame krašte gražiai tvar- 
kydamiesi, pasigėrėtinių re
zultatų proporcingai dau
giausia pasiekė ne kas ki
tas, tiktai Kanados lietu
viai. Tik prisiminkime jų 
išugdytą ir daugeliu atve
jų į vadovaujančias viršū
nes prasimušusį jaunimą, 
jų renginius, pasistatydin
tus viešojo naudojimo pa
status, ekonomines organi
zacijas, baigiamus statytis 
pensininkams apartamen
tus, daugiau nebeskaičiuo
jant — ir jų vadovautą pir
mąją PLB valdybą, apjun
gusią visų įsitikinimų žmo. 
nes. Kurio kito krašto lie
tuviai pasiekė tokio glau
daus bendradarbiavimo su 
federaline valdžia ir kito
mis tautybėmis kaip kana- 
diškiai? Gal jau vėl atėjo 
laikas, kad PLB seimas se
kančiai kadencijai savo val
dybą įkurdintų Kanadoje?

Tad visi tie, kuriems nuo
širdžiai rūpi, kad PLB grįž
tų j savo tikrąją paskirtį, 
visi tie atstovai, kurie su
važiuos į Chicagos seimą ir 
turės ne tik teisę balsuoti, 
bet ir pareigą atstovauti 
savo krašto žmonių daugu
mai, iš anksto pagalvokite 
ir atitinkamai seime pasisa
kykite.

N. D., Cleveland

VAIDILOS TEATRO 
ŠVIESOS

Vaidilos teatro režisierius 
ir meno vadovas savo pasi
kalbėjime su kun. G. Ki- 
jausku ("Mūsų žingsniai”, 
1983. V. 1, Nr. 16), atsaky
damas į klausimą apie švie
sas, dėsto: "Kai šimtme
čiais buvo ginčijamasi, kas 
svarbiau operoje — kompo
zitorius ar libretistas, bu
vo prieita išvados, kad svar
biausias elementas yra

Užjūrinis paskambinimas 
leidžia jums girdėti jų šypseną.

10 mins. Hours______ Rate levels
EUROPE ~

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 numerį naktį nuo 6 vai. 
vak. iki 7 vai. ryto.

n) Ohio Bell

Including tax

$14.77
11.10
8.88

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

dėl užjūrio

Standard
Discount
Economy
Jeigu jūs turėtumėte klausimų
skambinimų, išsukit nemokamai numerį
1 800 874-4000. Mes atsakysime į visus jūsų 
klausimus ir pasakysime kaip lengva išsukti 
tarptautiniam skambinimui.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

VERTA DĖMESIO 
PARODA

Vyresniųjų amžiumi tau
tybių dailininkų meno pa
roda, vykstanti Naujame 
Medical Mutual Bldg. ves
tibiulyje (St. Clair Avė. ir 
E. 9 St. kampas) savo kū
riniais yra verta dėmesio 
ir visuomenei pageidaujant 
pratęsta visai šiai savaitei.

šioje parodoje dalyvauja 
iš lietuvių 0. Žilinskienė ir 
Pr. Neimanas, kurio tauto
dailės darbai ypatingai 
gražūs ir verti pamatyti.

• Lietuviai sportininkai 
iš Australijos atvyksta į 
Clevelandą birželio 4 d. 9 
vai. ryto. Papusryčiavę 
Lietuvių Namuose, 2 vai. p. 
p. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje turės draugiš
kas žaidynes su Clevelando

J. LUPO
DECORATING 

COMPLETE HOUSE 
REPAIR, 

PA1NTING-PAPER- 
HANGING-PI.ASTER

461-5882
(17.20)

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 21 DIENĄ 
7:30 VAL. VAK. 

LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE, 
RENGIAMAS 

KONCERTAS-BALIUS 
LKVS "Ramovė” skyrių atstovų 

suvažiavimo proga.
Meninę programą atliks: Clevelando Ramovėm) 

Vyrų choras, vadovaujamas p. 
GENUTĖS KARSOKIENĖS.

ŠILTA VAKARIENĖ IR ŠOKIAI.

Clevelando visuomenę maloniai kviečiame dalyvauti. 

•Dėl rezervacijų prašome kreiptis pas p. Joną 
Virbalį, telef. 932-0133.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 1851 h Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. [216] 531-7770

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

liams pastatyti.

LIETUVIU TAUTODAILĖS INSTITUTO 
TORONTO SKYRIAUS

DARBŲ PARODA
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE

Atidarymas šeštadienį, gegužės 14 d., 7 vai. vak.

Sekmadienį, gegužės 15 d. paroda atdara nuo 1 1-3 vai. p. p. 

Dalyvauja 15 menininkių, vadovė ALDONA VAITONIENĖ.

Įėjimas auka.
Rengia VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS

RAMOVĖNŲ CHORO 
DEŠIMTMEČIO ŠVENTĖ

Kai 1973 metų lapkričio 
24 dienos Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimui 
artinantis tuometinis Cle
velando LKVS Ramovės 
pirmininkas Antanas Jo
naitis pakvietė muziką Ju
lių Kazėną iš ramovėnų su
daryti choro grupę ir pa- 

lietuviais. Sekmadienį, bir
želio 5 d. svečiai dalyvaus 
10 vai. šv. Mišiose ir po pie
tų 2 vai. tęs žaidynes. Iš 
Clevelando išvyksta birželio 
7 d. 8:30 vai. ryto.

LOT FOR SALE: To 
build one or two family 
home 50 feet wide. $18,800. 
Shawnee off East 185 St. 
For informution call: 481- 
5742 (Krank)

Ramovėnų choro vadovei po koncerto buvo įteikta gėlių 
puokštė. Iš kairės: p. Tallat-Kelpšienė, vadovė G. Karsokienė 
ir dalis choristų — Johansonas, Skavičius ir Citulis.

J. Garlos nuotr.

ruošti minėjimui programą, 
nebuvo tikėtasi, kad tas 
naujas, pripuolamai suda
rytas vienetas, susicemen- 
tuos ir net švęs savo dešim
ties metų jubiliejų. Juliui 
Kazėnui sutikus tą darbą 
tęsti, chorui akompanuoti 
buvo pakviesta Genovaitė 
Karsokienė, populiari mūsų 
solistų akompaniatorė. Pub
lika naują vienetą sutiko 
labai šiltai ir tas jam su
kėlė entuziazmą neišsiskir- 
skirstyti, o dainuoti toliau. 
Ramovė pažadėjo savo glo
bą, o choristai su savo va
dovais pradėjo ruoštis pla
tesniam repertuarui, kurio 
didžiumą sudaro karo dai
nos. Virš septynerių metų 
chorui sėkmingai vadovavęs 
Julius Kazėnas 1981 metų 
sausio mėnesyje iš pareigų 
pasitraukė, o chorui vado
vauti buvo pakviesta jo 
akompaniatorė ir adminis
tratorė Genovaitė Karso
kienė. Per tą dešimtį darbo 
metų choras turėjo 79 kon
certus, o įskaitant jubilie
jinį, įvykusi Lietuvių Na
muose balandžio 30 dienos 
vakare, viso susidaro 80. 
Daugumoje choristų sąsta
tas yra nepasikeitęs. Reper
tuarą sudaro 67 dainos ir 
27 giesmės; repeticijose 
praleista 1200 valandų. 
Choras dalyvavo minėji
muose ne tik Clevelande, 
bet buvo kviečiamas ir į ki
tas lietuvių kolonijas, kaip 
į Chicagą, Detroitą, Balti- 
morę, Hamiltoną, St. Cathe- 
riną ir t.t. 1979 metais iš
leista plokštelė turėjo tokį 
pasisekimą, kad sulaukta ir 
antros laidos, šiuo metu 
choras su Vlado Dauto pa
galba ruošia dvi naujas sa

vo dainų juostas.
Clevelando Karių Ramo

vės skyrius choro dešimt
mečiui atžymėti ir atšvęsti 
surengė minėjimą-balių, į 
kurį atsilankė gausus cleve- 
landiečių būrys. Vakaro 
programą pradėjo Ramovės 
pirmininkas Ka-.ys Gaižu
tis, pasveikindama svečius 
ir tolimesnę programos eigą 
pavesdamas tvarkyti Vilijai 
Nasvytytei. Dalyviai buvo 
pakviesti drauge sugiedoti 
'"Lietuva brangi”. Toliau 
Ramovėnų choro atstovas ir 
šventės organizatorius Pra
nas Petraitis padarė trum
pą choro istorijos apžvalgą, 
o į pabaigą pastebėjo, kad 
choras turėtų gauti daugiau 
dėmesio ir paramos iš cent
ro. Padėkojęs svečiams, 
mecenatams, rėmėjams ir 
patiems choristams, kalbė
tojas sceną užleido chorui.

Publikai entuziastingai 
plojant, į sceną įžygiavo, 
choristai, pasipuošę juodo
mis eilutėmis ir pasidabinę 
baltais gvazdikais. Jų vador 
vei, Genovaitei Karsokie- 
nei atsisėdus prie pianino 
ir davus ženklą, choras su
dainavo aštuonias kariškos 
nuotaikos įvairių kompozi
torių dainas, o dvi buvo 
aranžuotos pačios vadovės. 
Publikai reikalaujant, dar 
buvo sudainuota "Subatos 
vakarėlis”. Įdomu buvo pa
stebėti, kad į chorą įsijungė 
ir iš Floridos atvykęs buvęs 
ramovėnas ir choristas Vin
cas Sakas. Kadangi nebuvo 
atspausdintų programų, tai 
su dainomis publiką poetiš
ku žodžiu supažindinėjo Vi
lija Nasvytytė. Choristams 
pasitraukus iš scenos, cho

ro vadovė tarė trumpą pa
dėkos žodį. Visa programa 
ėjo sklandžiai, kalbos ir 
sveikinimai buvo kariškai 
trumpi ir orūs, nevarginant 
svečių ir palaikant pakilią, 
šventišką' nuotaiką. Biru
tiečių atstovės, ponios Tal
lat-Kelpšienė ir Maciejaus- 
kienė gėlių puokštėmis ap
dovanojo Genovaitę Karso- 
kienę ir Viliją Nasvytytę.

Strimaičio orkestrui gro
jant, buvo vakarieniauja
ma, šokama ir dalinamasi 
įspūdžiais. Pertraukos me
tu Vilija Nasvytytė skaitė 
gautus sveikinimus iš arti 
ir iš toli: Buvęs ramovėnas 
Pranas Karalius D.L.K. Bi
rutės Draugija, Clevelando 
Vyrų Oktetas, p. Plechavi- 
čienė, Antanas Jonaitis, šv. 
Kazimiero mokyklos direk
torius Jonas Vyšnionis ir 
t.t. Vakaro metu buvo pro
gos trumpai pasikalbėti su 
choro vadove Genovaite. 
Paklausta, kodėl, būdama 
choro vadove, jo nediriguo
ja, o viešumoje pasilieka 
akompaniatorės vaidmeny, 
ji kukliai atsakė: "Buvo 
bandyta rasti, tačiau nepa
vyko, todėl tenka sėdėti 
kartais ir ant dviejų kė
džių”. Vadovė jaučiasi pa
tenkinta ir laiminga savo 
darbu su ramovėnais, tik 
apgailestauja, kad nesiseka 
papildyti choro jaunesniais 
balsais. Atidžiau pažvelgus 
galima pastebėti, kad jų 
dauguma dalyvauja kituose 
dainos vienetuose, kaip ok
tete .Čiurlionio ansamblyje 
ir šv. Jurgio parapijos cho
re. Iš to galima spręsti, kaip 
kai kuriems mūsų žmonėms 
yra brangi ir miela lietuviš
ka daina.

Nepavykus nieko patirti 
apie cvhoro ateities planus, 
tenka pasidžiaugti praėju
sio dešimtmečio nukeliauta 
lietuviškos dainos vaga ir 
palinkėti vadovams bei cho
ristams geros nuotaikos, en
tuziazmo ir jėgų.

Aurelija Balašaitienė

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

j CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• GEGUŽĖS 14-15 d. Skau
čių Židinio parengimas.

• GEGUŽĖS 15 D., 11-30 
vai. šv. Jurgio salėje metinis 
parapijos susirinkimas ir ta
rybos narių rinkimai.

• GEGUŽĖS 21 D. LKVS 
"Ramovės” suvažiavimo balius, 
Lietuvių Namuose.

• GEGUŽĖS 22 D. Šv. Ka
zimiero Lituanistinės mokyk
los mokslo metų užbaigimo ak
tas 11:30 vai. Dievo Motinos 
parapijos salėje.

• BIRŽELIO 4, 5 ir 6 DIE
NOMIS Australijos lietuviai 
spotininkai Clevelande. Birže
lio 4 d. priėmimas Lietuvių na
muose.



DIRVA
• AGRONOMAS VACLO

VAS TALLAT-KELPŠA, 
vyr. skautininkas - fil., Dirvos 
skaitytojas, Vilties draugijos 
narys, mirė pirmadieni, ge
gužės 9 d. Chicagoje.

Nuliūdime liko žmona agr. 
Stasė, dukterys Dalia, Jane, 
sūnus Rimtis ir 2 anūkai.

Velionies šeimai ir artimie
siems reiškiame užuojautą.

• Inž. Algis ir Danguolė 
Ratkeliai iš Lagūna Beach, 
Kalifornijos, lankėsi New 
Yorke, kur jie savaitę lai
ko praleido pas motiną 
Emiliją čekienę.

RADIJO PREMIJA

JAV LB Kultūros tary
bos 1982 metų Radijo pre
mija gegužės 2 d. Washing- 
tone paskirta prof. dr. Jo
kūbui Stukui, "Lietuvos at
siminimų radijo progra
mos” vedėjui.

Prof. dr. J. Stukas yra 
senosios emigracijos lietu
vių sūnus, čia gimęs ir 
mokslus išėjęs, žymus Vy
čių veikėjas, didelis Lietu

vos patriotas. Savo radijo 
programai jis vadovauja 
jau1 virš 40 metų.

Radijo premijos Vertini
mo komisiją sudarė: Vla
das Būtėnas — pirm., Gra
žina Blekaitienė — sekr. ir 
Jonas Vaitkus. Premijai 
buvo gauta 20 programų 
įrašų.

Laureatui premija (1000 
dol.) bus įteikta Premijų 
šventėje New Yorke gegu
žės 14 d.

ALG. LANDSBERGIS 
LAIMĖJO DRAMOS 

KONKURSĄ

JAV LB Kultūros tary
bos Dramos Konkurso pre
miją (2000 dol.) gegužės 1 
d. Chicagoje Vertinimo ko
misijos posėdy paskirta Al
girdui Landsbergiui už vei
kalą "Onos veidas — apy
juodė komerija su proper
šomis”.

Konkursui buvo gauta 13 
rankraščių. Komisiją suda
rė: Stasė Kelečienė — pir
mininkė, Kazys Bradūnas

MAY 30—JUNE 4
The Metropolitan Opera comes to Cleveland for its gala 59th season 

for an electrifying week of magnificent music, dazzling stage spectacle, 
engrossing drama, irresistable comedy & some of the Met’s most luminous 

stars, featuring Sherrill Milnes, Renata Scotto & Maestro James Levine 
conducting 4 of the week’s producftons.

o

Public Auditorium

DER ROSENKAVALIER 
by Richard Strauss 

Conductor James Levine 
MONDAY, MAY 30 at 7:30 PM 

LUCIA DI LAMMERMOOR 
by Gaetano Donizetti 

Conductor: Michelangelo Veltri 
TUESDAY, MAY 31 at 7:30 PM

MACBETH 
by Giuseppe Verdi 

Conductor: James Levine 
VVEDNESDAY, JUNE 1 at 7:30 PM

LA BOHEME 
by Giacomo Puccini 

Conductor: James Levine 
THURSDAY, JUNE 2 at 7:30 PM

For information call 771 0055 
Tickets on sale at Public Auditorium 

Box Office starting May 23

BORIS GODUNOV 
by Modest Mussorgsky 

Conductor James Conlon 
FRIDAY, JUNE 3 at 7:30 PM

ADRIANA LECOUVREUR 
by Francesco Cilea 

Conductor: Michelangelo Veltri 
SAT MAT, JUNE 4 at 1:30 PM

LA FORZA DĖL DEST1NO 
by Giuseppe Verdi 

Conductor: James Levine 
SAT EVE, JUNE 4 at 8:00 PM

Charge By Phone: 
(216) 771-4224 

(MasterCard & VISA On/y) 
MON-FRI, 9 AM-6 PM

SAT, 11-3 PM

Ilgai ir labai sunkiai sirgęs, mirė š. m. ba
landžio 28 d.

ALGIRDAS LEONAS, 
baltimoriečiuose palikęs savo nuoširdžios veikmės 
atmintiną žymę buv. Lietuvių Tremtinių Draugiją 
ir lietuvių šeštadieninę mokyklą 1949 m. steigiant. 

Velionies žmonai GALINAI ir sūnui ALGIR
DUI su šeima skausmo ir liūdesio metu reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Gaila tauraus lietuvio, mielojo Algirdo!

Monika, Kazimieras Dūliai 
ir dukterys bei sūnūs

•

A. A.

STASIUI JURKŪNUI

mirus, jo broliui inž. JONUI JURKŪNUI, jo 

šeimai ir giminėms nuoširdžią užuojautą 

reiškiame

Aga ir Bronius Dūdos 
ir

Janina Cukurienė

A. A.

STASIUI JURKŪNUI

mirus, jo broliui inž. JONUI JURKŪNUI su 

šeima, žmonai SOFIJAI, dukrai MILDAI ir 

kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą

Stefanija ir" Jonas 
J u o d i k i a i

— sekr., A. Dikinis, D. La
pinskas ir Ad. Valeška.

Laureatui premija bus 
įteikta New Yorke gegužės 
14 d. Premijų šventėje.

• Kun. Kazimieras Puge- 
vičius Amerikos Lietuvių 
Katalikų Tarnybos vedėjas 
ir bendradarbė Marijona 
Skabeikienė iš New Yorko 
atstovavo lietuvių intere
sus 1983 balandžio 29 d. 
įvykusioje etninių reikalų 
konferencijoje Washingto- 
ne. Diskusijose bei praneši
muose buvo gvildenami et
ninių grupių rūpesčiai JAV. 
Pagrindinis konferencijos 
dėmesys buvo skirtas etni
nių grupių resursam ir 
kaip juos iškelti Amerikos 
visuomeninėn ir politinėn 
plotmėn.

A. A.

STASIUI JURKŪNUI

mirus, jo žmonai SOFIJAI su šeima, broliui 

inž. JONUI JURKŪNUI su šeima, ir kitiems 

jų, giminėms ir artimiesiems reiškiame nuo

širdžią užuojautą

Madzė ir Aleksas 
Daiva

Andrius ir Amy
Kiršoniai
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