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LIBANO PADALINIMAS
Jei jo sutartis su Izraeliu neįsigaliotų

Vytautas Meškauskas

Pereitoje apžvalgoje Izrae- 
lio-Libano-JAV susitarimą dėl 
kariuomenės atitraukimo pa
vadinome ‘sąlyginiu’, nes susi
tarimas įsigalioja tiktai jei ir 
Sirija atitrauktu savo kariuo
menę, ko ji - bent šias eilutes 
rašant - nenorėjo padaryti. 
Dar daugiau. PLO vadas Arą 
fatas pagrąsino atnaujinti ka
ro veiksmus prieš Izraelį, ką 
jis gali tik su Sirijos pritarimu, 
ne jo daliniai gali burtis tik Si
rijos kontroliuojamoje teritori
joje.

Tai turint galvoje galima 
lengviau suprasti, kodėl susi
tarimas iš viso buvo pasiektas. 
Jei neaišku, kad jis galės veik
ti - nėra prasmės per daug dėl 
jo ginčytis. Už tat Izraelis 
pasirodė palyginti labai nuo
laidus. Juk jis, kariškai nenu
galėtas, pasižadėjo atitraukti 
savo kariuomenę iš Libano tik 
už pažadą, kad jam rūpimoje 
Libano dalyje bus tik dvi li
baniečių brigados su 4,341 

Libano pasidalinimas.

SYRIA

kariais - jų tarpe 223 karinin
kai kiekvienoje. Tų brigadų 
apginklavimas bus palyginti 
lengvas, nes jų uždavinys bus 
garantuoti vidaus saugumą ir 
neleisti ten veikti PLO dali
niams. Tiesa, Izraelis išside
rėjo sau teisę, kartu su liba
niečių atstovais, tai tikrinti, 
tačiau tai toli gražu nepatei
sina padėtų invazijai į Libaną 
aukų. Izraelio nuolaidumą 
paskatino gana reali prielai
da, kad Sirijos laikysena tą su
sitarimą pavers niekais.

Faktinai Sirija neturi jokio 
teisinio pagrindo pasilikti Li
bane. Sirijos prezidentas Ha- 
fez Assad pažadėjo Libano 
prezidentui Amin Gemayel 
atsiimti savo kariuomenę, jei 
pasitrauktų izraelitai. Arabų 
Lygos įgaliojimas Sirijai pa
siųsti į Libaną savo kariuome
nę ten kilusiam pilietiniam 
karui numalšinti pasibaigė 
jau pereitų metų gruodžio 
mėnsį ir nebuvo atnaujintas.

Sirija taip pat priklauso nuo 
kitų arabų valstybių ūkinės 
pagalbos. Saudi Arabija per 
paskutinius 5 metus Siriją su
šelpė net 9 bilijonais dolerių. 
Jei Saudi Arabija, kaip skel
biama VVashingtone, neofici
aliai pritaria Izraelio-Libano 
susitarimui, ji galėtų Siriją 
‘paspausti’. Antra vertus - ir 
Izraelis yra priklausomas nuo 
JAV pagalbos, tačiau Wa- 
shingtono norų nelabai paiso, 
o pagalbą vistiek gauna!

Saudi Arabija prisibijo, kad 
nutraukus pagalbą Sirijai, ji 
tik pastūmės Siriją į sovietų 
glėbį, kurių pasiųsti nauji 
ginklai su jų aptarnavimu, 
verčia Izraelį du kartus pagal
voti prieš puolant.

Žinoma, sovietai nėra suin
teresuoti, kad Vid. Rytuose įsi 
viešpatautų ‘pax americana'. 
Dėl to sunku tikėtis, kad Siri
ja sutiktų pasitraukti, nors ir 
gautų saugumo garantijas, 
panašias į Izraelio. Jos jai ne

reikalingos. Gal Siriją suvilio
tų Washingtono pažadas pa
spausti Izraelį, kad tas atiduo
tų prisijungtą Golano aukštu
mą? Tai parodys tolimesnės 
derybos, kuriom vesti iš JAV 
pusės ten toliau grįžta amba- 
zadorius Habib.

Šio mėnesio pradžioje įvykę 
smarkoki susirėmimai tarp Li
bano krikščionių falangistų ir 
druzų primena, kad dabarti
niame Libane, kuris buvo su
darytas po pirmojo didžiojo 
karo, kad patenkintų prancū
zų kolonialinius apetitus, yra 
druzų apgyventa teritorija, 
kurį laiką buvusi nepriklauso
ma valstybė. Eventualiai Iz
raelis, su įgyvendintu dabar
tiniu susitarimu ar net be jo, 
norėtų savo kariuomenę ati
traukti daugiau į pietus, ar
čiau namų. Paskutiniu atve
ju, jis palankiai žiūrėtų į iš 
dalies Libano teritorijos suda
rytą druzų valstybę, kuri bū
tų reikalinga Izraelio paramos

Premijų šventės rengėjai su laureatais, sėdi iš kairės: LF taiybos pirm. St. BaraS, LB 
kultūros tarybos pirm. I. Bublienė. G. Kazokienė, LB krašto valdybos vykd vicepirm. J. Urbonas 
ir S. Gruzdytė. Stovi: dr. J. Stukas, A. Landsbergis, J. Kačinskas. A. Vakselis, H. Kačinskas. 
V. Ignas ir šventę pravedęs J. Stempužis. L. Tamošaičio nuotr.

Trečioji premijų šventė Emilija Čekienė

S.m. gegužės 14 d., Brook- 
lyne, N.Y., Kultūros Židinyje 
nevvjorkiečiai turėjome progos 
išklausyti ir susipažinti su JAV 
LB Kultūros Tarybos trečiąja 
premijų dalinimo švente, lai
mėtojais. Šventę atidarė JAV 
Kultūros Tarybos pirm. Ing
rida Bublienė poeto B. Braz
džionio jautriais žodžiais: 
‘Daug išsinešėm mes turtų iš 
tėvynės, kur paliko žemė ir 
namai, kur paliko vasaros, 
kaip auksas, žiemos sidabri
nės, o krūtinėj žiba. Visas tur
tas tilpo širdyse, visas turtas 
laisvės siekis ir gyvos širdies kū 
ryba’. Tai ta gyvos širdies kū
ryba šiandien susirinkom pa
sidžiaugti, kuo, manau, ilgai 
gėrėsimės visa išeivija - baigė 
ji ir šventei vadovauti pakvie
tė jau trečią kartą tokiai šven
tei Kultūros Tarybos narį, Tė
vynės garsų radijo vedėją Juo
zą Stempužį iš Clevelando, 
kuris taręs gražų įžanginį žo
dį pakvietė kun. L. Andriekų 
invokacijai.

Ir taip prasidėjo ši šventė. 
J. Stempužis, prieš kviesda
mas laureatą, su kiekvienu jų 
publilęą supažindino jautriais 
žodžiais cituodamas poetų, ra
šytojų apie juos pasisakymus. 
Dėkodami už suteiktą garbę,

Toji druzų valstybė užimtų 
teritoriją nuo Awali upės, į 
šiaurę nuo Sidono, iki maž
daug Beiruto. Tuo atveju li
kusi į šiaurę Libano teritorija 
būtų Sirijos dominuojama. 
Tai greičiausiai atitiktų ir 
Maskvos norui, nes jai dabar 
labai svarbu, kad iš Beiruto 
pasitrauktų ten esantieji va
kariečių - amerikiečių, britų, 
prancūzų ir italų - daliniai. 
Žinia, Sirijos ir sovietų santy
kiai nėra nei patvarūs, nei 
pastovūs. Ar nebuvo sovietai 
išprašyti iš Egipto? 

žodį tarė ir laureatai (kartais 
net per ilgai). Prieš pradėda
mas J. Stempužis priminė, jog 
esą keista, kad Kultūros Tary
ba yra kai kieno įspėjama, 
kad per daug negriebtų, kad į 
viešumą nelįstų. Bet mes tiki
me, sakė jis, kad kultūrinio 
gyvenimo sąlygos skiria pir
maujanti vaidmenį kultūrai ir 
pristatė didžiausios premijos 
komisijos sąstatą. Dr. K. Keb- 
lys, dr. K. Kriaučiūnas, prof. 
J. Pikūnas, prof. L. Sabaliū
nas ir prof. J. Šmulkštys, Kul
tūros Tarybos pakviesti, pa
skelbė tokį nutarimą:

‘Mokslo veikalo konkurso 
vertinimo komisija savo posė
dyje 1983 m. kovo 26 d., ap
svarsčiusi konkursui pristaty
tas 7 knygas ir 8 rankraščius, 
balsų dauguma nutarė 1981- 
1982 metų literatūros premiją 
už mokslo veikalą skirti Geno
vaitei Kazokienei iš Australi
jos, už jos rankrašti The Life 
and Work of Konstantinas Mi
kalojus Čiurlionis. Rimtai ir 
kruopščiai paruostą aukšto 
mokslinio lygio studiją, kurio
je originaliai ir sistematingai 
analizuojama Čiurlionio tapy
ba, įtikinamai atsekant struk
tūrinius muzikinius elementus 
jo dailės kūriniuose. Komisijos 
■nuomone G. Kazokienės vei
kalas yra svarus įnašas ne tik 
lietuvių menotyros moksle, 
bet kartu ir kompetetinga stu
dija, galinti paskatinti ir kitų 
tautų tyrinėtojus surasti Čiur
lioniui deramą vietą tarptau
tinėse dailės aukštumose pa
saulyje. Si premija yra didžio 
ji 3,000 dol. premija.

Pakviesta laureatė nupasa
kojo, kaip ji visą tai kūrė. 
Ruošdama šią tezę, tam tiks
lui ji lankėsi ir Lietuvoje.

Antroji savo didumu, $2000 
dramos premija teko Algirdui 
Landsbergiui.

Dailės premija buvo įteikta 

dail. grafikui Vytautui Ignui. 
Komisiją sudarė dailininkai - 
Nijolė Palubinskienė, Mindau
gas Nasvytis, Rimas Laniaus- 
kas ir Juozas Pivariūnas.

Kultūros darbuotojo premi
ją paskyrė Aleksandrai ir Liu
dui Sagiams. Jiems neatvy
kus, J. Stempužis paskaitė jų 
žodį, tartą per jo vadovauja
mą radijo programą, Grandi
nėlei minint 30 m. sukaktį:

‘Gražus lietuviškas jauni
mas, disciplinuotai mokytas 
tautiniuose šokiuose, išeina į 
pasaulinę sceną. Jau iš gyve
nimo išnykę, gilius turtus šle
pių tautiniai papročiai, rink
tinio gyvenimo scenos, tauti
niais drabužiai, muzika ir dai
na visiškai naujoje sceninėje 
formoje atsiskleidžia žymiau
siose scenose svetimtaučių pub
likai. Tūkstančiai kalba apie 
lietuvius, Lietuvą.’

Stempužis priminė, jog 
vieni rado Sagių tautinį šokį 
nutolusį nuo autentiškumo for 
mos, bet leiskime apie tai kal
bėti muz. V. Jakūbėnui: *... 
dar nėra man tekę matyti 
vien iš šokių susidėjusio spek
taklio, kuris būtų galėjęs tiek 
nenutraukiamai sukaustyti 
žiūrovų dėmesį. Iš tikrųjų, 
dauguma šokių turėjo ir tam 
tikrą, aiškiai parodytą liau
dies gyvenimo fabulą, stilin
gai įterptą ir ją išreikšta šokė
jų technika, mimiką, vaidyba. 
Visą ką matėme scenoje - bu
vo sava, miela ir lietuviška ...’

Kultūros Taryba vienbal- 
nutarė Kultūros darbuotojo 
premiją skirti ansamblio kūrė
jams A. ir L. Sagiams. Pre
miją, jų įgaliotas, priėmė R. 
Kezys.

Lituanistinės publicistikos 
anglų k. premiją, Kultūros 
Taryba vienbalsiai paskyrė 
prof. Vytautui Vardžiui, ku- 

(Nukelta į 2 psl.)
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SMITIHĖ
Iranas ir Sovietu Sąjunga: kas prieš ką ir kodėl? - Kinija 

padirbinėja sovietą ginklus. - Popiežiaus viešnagė Lenkijoje.

Nors šiuo metu pirmuose 
laikraščių puslapiuose vyrau
ja Sirijos reakcija į Valstybės 
Sekretoriaus Shultzo pravestą 
susitarimą dėl Izraelio kariuo
menės atitraukimo iš Libano, 
Vid. Rytuose netrūksta ir kitos 
veiklos, kurios priežastis ne
lengva išsiaiškinti. Pvz. JAV 
žvalgyba yra iššifravusi iš Te
herano išsiųstus radijo prane
šimus, kurie įrodo, kad JAV 
ambasados susprogdinimas- 
yra Teherano agentų darbas, 
apie ką turėjo žinoti Sirijos sau
gumas. Iranas turi gerus san
tykius su Sirija, kurią palaiko 
Sovietų Sąjunga. Sirija yra 
draugiška Irakui, kuris užpuo
lė Iraną. Po to sovietai Irakui 
nutraukė ginklų tiekimą, ta
čiau dabar vėl atnaujimo po 
to, kai Iranas sustiprino gink
lų tiekimą Afganistano sukilė
liams, sušaudė savo komunis
tus ir ištrėmė dalį sovietų dip
lomatų. •••

Komunistai turėjo nemažą 
įtaką Irane prieš II pasaulinį 
karą, kuri tačiau gerokai su
mažėjo sovietams 1940 m. ku
riam laikui okupavus Irano 
Azerbaidžiano provinciją.

TRECIOJI PREMIJŲ 
ŠVENTĖ...

(Atkelta iš 1 psl.) 
rią, jam neatvykus, priėmė 
kun. K. Pugevičius.

Muzikos premiją Kultūros 
Taryba vienbalsiai paskyrė 
Jeronimui Kačinskui.

Kultūros Tarybos pakviesta 
komisija - Amerikos Balso dar
buotojai - peržiūrėję ir išklau
sę 20 radijo programų, vien
balsiai tarė 1982 metų radijo 
premiją skirti prof. dr. Jokū
bui Stukui - Lietuvos Atsimi
nimų radijo programai. Pub
lika jam sukėlė didžiausias 
ovacijas, nes toji programa 
jau atšventė 42 metus ir įžen
gė į 43-sius.

Toliau pranešėjas pristatė 
teatro premiją, paskirtą lietu
vių scenos milžinui, garbin
gajam aktoriui Henrikui Ka
činskui. Jaunimo dailės pre
mija teko Sofijai Gruzdytei.

Išskyrus pirmąsias dvi pre
mijas ir jaunimo dailės ($500), 
visos kitos buvo $1,000. Pre
mijų mecenatas - Lietuvių 
Fondas.

Svečių tarpe dalyvavo LF 
tarybos pirm. S. Baras, JAV 
LB Krašto valdybos vykd. vi
cepirm. J. Urbonas, rašytojas 
A. Gustaitis su žmona ir dail. 
V. Vizgirda su žmona ir kiti.

Meninę programą atliko 
pianistas Vytautas Bakšys ir 
aktorius Henrikas Kačinskas. 
Šventę surengė LB New Yor
ko Apygarda ir pirm. A. Vak
selis baigiant išreiškė padėką 
Kultūros Tarybos pirmininkei 
už suteiktą garbę trečiąją pre- 
jų šventę surengti New Yorke.

Tai paviršutinis šventės, į 
kurią atsilankė apie 125 žmo
nės, vaizdas. Kaip ir papras
tai, apie tai susidarė gana 
daug įvairių nuomonių.

1949 m.Šachas uždraudė 
veikti komunistų partijai, kuri 
vėliau nepasižymėjo bruzdėji
muose prieš šachą pereito de
šimtmečio pabaigoje, nes Ša
chas palaikė labai gerus san
tykius su sovietais.

Šachą nuvertus, neskaitlin
ga komunistų partija pataika
vo naujiems valdovams, kurie 

-iš pradžių ją toleravo. Likvi- 
davavę kitus savo rėžimo 
priešus - monarchistus, nacio
nalistus, socialdemokratus - 
ajatolos prisiminė ir komunis
tus. Balandžio 30 d. komunis
tinės Tudeh partijos generali
nis sekretorius Nureddin Kia- 
nouri viešai prisipažino, kad 
jo partija tiekė informaciją so
vietams, yra kalta špionažu, 
nepadorumu bei išdavyste ir 
už tat verta sunkiausios baus
mės. • ••

Kai sovietai sustabdė ginklų 
tiekimą Irakui, jų vietą užė
mė ... komunistinė Kinija, 
kuri gamina sovietinio pavyz
džio ginklus, kai kuriuos gero
kai patobulinusi. Skaičiuoja
ma, kad Irakui Kinija parda
vė ginklų už 4 bilijonus dole
rių. Ji taip pat tiekia sovietų 
ginklų dalis Egiptui, kuris sa
vo laiku buvo apginkluotas so
vietų. Kaip dalį užmokesčio, 
Kinija iš Irako gavo naujau
sius jam patiektus sovietų gink 
lų pavyzdžius, su visom ins
trukcijom, kurias kinai panau
dojo pamėgdžiodami ir pato
bulindami sovietų gamybos 
ginklus. Toks biznis padeda 
Kinijai pačiai apsiginkluoti 
geresniais ginklais.

• ••

The New York Ttan« Z M.y 14,1M3

Kai sovietai įsiveržė į Afga
nistaną, jie vengė siųsti kiek 
daugiau savo kariuomenės į 
Irano pasienį. Dabar, santy
kiams su Ajatola pašlijus, jie 
pasiuntė savo įgulą į netoli sie
nos esantį Herat miestą. Įgu
lą sudaro apie 6,000 vyrų. Jau 
seniau jie buvo įsteigę savo ae

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
SaviaiBkai: J. JANULAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

rodromą Shindad miesto apy
linkėje. Ar Herato įgula yra 
priedas prie nuo anksčiau lai
komų 105,000 sovietų karių, 
šiuo tarpu dar sunku pasaky
ti, nes paprastai apie tą laiką 
sovietai pakeičia savo dalinius 
kurių kariai ištarnavo Afga
nistane 6 mėnesius. Kol kas 
atrodo, kad į Afganistaną at
vyksta daugiau sovietų karių, 
negu išvyksta.

Santykiams su Iranu pašli
jus, sovietai taip pat pradėjo 
telkti daugiau kariuomenės jų 
pačių pasienyje su Iranu. Ira
niečiai skundžiasi, kad tai pri
vertė ir juos palikti daugiau 
karių atsargoje, o ne siųsti juos 
kovai su Iraku.

Tarp kitko, šiuo metu Alži- 
ras vėl atnaujino savo tarpi
ninkavimus karui tarp Irano 
ir Irako baigti. Alžiras 1975 
metais tarpininkavo baigti ne
susipratimus tarp Irako ir 
šacho Irano. Tąsyk nustatytą 
sieną Irakas užsimanė ‘patai
syti’ šachą nuvertus, kas sukė
lė dabartinį karą.

• ••
Romoje ir Varšuvoje vienu 

metu buvo paskelbta popie
žiaus Jono Pauliaus viešnagės 
birželio 16-23 d.d. Lenkijoje 
dienotvarkė. Joje nenumaty
tas vizitas Dancigui, kur, kaip 
žinia, gimė Solidarumo sąjū
dis. Popiežius tačiau nenu
matė jokios dienotvarkės savo 
paskutinei viešnagės dienai 
Krokuvoje, kada jis numato 
atlikti kai kuriuos asmeniškus 
reikalus. Ten jis galėtų susi
tikti su Valesa, jei ... vyriau
sybė leistų jam išvažiuoti į 
Dancigą. į Romą atvykęs 
Lenkijos primas kardinolas 
Josef Glęmp pareiškė, kad ne
są jokios rizikos, kad popie
žiaus vizitas būtų atšauktas 
dėl pasmarkėjusių vyriausy
bės spaudos puolimų prieš 
Bažnyčią.

PAMINKLAS PROF 
ADOMUI VARNUI

Visuomenės aukomis, pa
gal skulptoriaus R. Mozo- 
liausko projektą pastatytas 
a. a. prof. A. Varnui pa
minklas bus pašventintas ir 
atidengtas gegužės 29 d., 
tuoj po bendrųjų tos dienos 
iškilmių Lietuvių Tautinėse 
kapinėse.

Paminklą pašventins kan.
Vaclovas Zakarauskas. Bus

■ Iš kitos pusės
Galiu suprasti, kad nesmagu staiga pasijusti be vie

tos ir pareigų. Atsimenu senosios emigracijos, dar prieš 
I-mą pasaulinį karą, veikėją Gabrį-Paršaitį, kuris grįžęs 
į Kauną . . . puolė su lazda A. Smetonos biustą. Tą aktą 
prisiminiau skaitydamas TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ balandžio 
21 d. numeryje Algimanto Gečio straipsnį — "Rikiuotis 
į bendrą kovos grandinę”. Rikiuotę A. Gečys supranta 
kaip išstūmimą kitų iš tokios grandinės, kurioje jis nebe- 
dalyvauja. Pavyzdžiui, jis rašo;

"Negaliu neprisiminti . .. naujųjų JAV LB 
vadovų dr. Ant. Butkaus ir dr. Algirdo Budreckio 
vizito JAV Helsinkio komisijoje Vašingtone ... 
Turėjau malonią pareigą juos tada lydėti. Įtakin
ga komisijos pareigūnė M. Donovan taktiškai ban
dė mums pasakyti, kad lietuvių interesams Ma
drido konferencijoje atstovauti nesiųstume ’mielo 
75 metų senuko’...”

Kas tas senukas, sužinome iš Tž redaktoriaus, irgi 
panašaus amžiaus ir to paties pašaukimo senuko, šalia 
Gečio str. įdėto A. Balaašitienės str., kur daug simpatiš- 
kiau rašoma:

"Sekame spaudoje kun. dr. Juozo Prunskio 
dalyvavimą konferencijoje Madride”. •

čia išsireikšta ne visai tiksliai. Madrido konferen
cijoje dalyvauja tik valstybės. Mes tik galime prašyti jų 
atstovų kelti ir mums rūpimus klausimus, čia daugiau 
nulemia argumentai negu juos pateikiančios asmenybės, 
o be to, šiuo atveju, 'malonus bet kietas senukas’ galėjo 
padaryti geresnį įspūdį negu koks viduramžis nachalas.

Įdomiausia tačiau, kad taip atsiliepiama apie kata
likų spaudos veteraną ne kur kitur, bet kaip tik KATA
LIKŲ KULTŪROS draugijos leidžiamam laikraštyje. To 
dar negana. Kitoje vietoje tas pats autorius piktinasi, 
kad L. šimutis ALTui "pirmininkavo ar tik ne 27 metus.” 
Man atrodo, kad Šimutis, kaip ilgametis didžiausio išei
vijos DIENRAŠČIO redaktorius, tikrai užsitarnavo to 
Amerikos Lietuvių Tarybos posto. Ar turime kokį geresnį 
gyvosios lietuvybės šiame krašte liudininką kaip dien
raštį ?

Gečiui daugiau patinka Bendruomenės tvarka, kur 
pirmininkai ir kiti pareigūnai dažnai keičiasi. Girdi:

”... per dešimt gyvavimo metų vadovais buvo trys 
skirtingi pirmininkai. Du iš jų 'paleisti į atsargą’ 
nesulaukę nė 50 metų.”

Gečys nepamini jų pavardžių. Ir turbūt teisingai. Iš 
nežinios kilę, jie į ją ir grįžo. Prunski su šimučiu iš išei
vijos istorijos sunkiau išbraukti. (vm)

trumpa programa. Balys 
Pakštas su palyda atliks 
"Raudą” ir "Maldą”. Išlei
džiamas 24 psl. paminklo 
leidinėlis, kurį bus galima 
gauti kapinėse ir pas komi
teto narius. Paminklas yra 
kapinių trečiosios sekcijos 
18-ame bloke.

Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti paminklo 
šventinime ir pagerbti tau
tai nusipelniusį dailės pa
triarchą prof. Adomą Var
ną.

• II PU D-nu nakvynių 
komitetas praneša svečiams 
ir dalyviams, kad neužsire
gistravus iki gegužės mėn. 
31-mos dienos rekomenduo
tuose viešbučiuose, nebebus 
duodamos anksčiau skelbtos 

nuolaidos. Darant rezerva
cijas, būtinai reikia pažy
mėti, kad esate ”11 Lithua
nian World Festival” daly
vis.

• Ravensburgo lietuvių 
buvusios gimnazijos moky
tojų ir mokinių šeimų susi
rinkimas (ir vaišės) įvyks 
š. m. liepos mėn. 1 dieną, 
12 vai. 30 min., Chicagoje, 
Dainos restorane, 2656 W, 
71 Street.

Maloniai prašome iš 
anksto pranešti Reginai 
Trinkaitei-Andrejauskienei, 
6213 So. Whipple Street. 
Chicago, III. 60629, telef. 
312-776-6592, kiek šeimos 
narių atvyks i rengiamą po
būvį. <
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APSILEIDIMAS TEN, KUR 
LIEČIAMA VISA TAUTA

Tautos Fondo suvažiavimo dalyviai ir svečiai. Iš kairės sėdi: dr. A. Janačienė, J. Gied
raitis. G. Damušytė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, L. Grinius, A. Vekselis, M. Noreikienė, 
A. Firavičius. L. Tamošaičio nuotr.

TAUTOS FONDO SUVAŽIAVIMAS
Ateina Pasaulio Lietuvių 

Dienos, žada gausiai dvasinio 
peno ir įvairių pramogų. Su
sibėgti draugėn būriais - mus 
pagaivina, tautiniu ryžtu už
dega. Betgi greta šviesių džiu
gesių, kai kultūrinio bruzde
sio apstu, gėrimės ir giriamės, 
reikia ir apdairumo: ar viskas 
taip puiku? Ar nėra stambių 
spragų? Be savikritikos neiš
vengsim atžangos ir sunkių 
nuostolių.

Vis išgirstam apie lietuvius 
Gudijoj. Daug metų jie ken
čia baisią priespaudą: žmo
giškos teisės žiauriai mindo
mos, lietuvis įžūliai skriaudžia
mas vien dėl jo tautybės. Ne
leidžia lietuviškų mokyklų, 
spaudos nei draugijų, paskiri 
asmenys net persekiojami, 
ypač inteligentai. Ar LB bent 
kuo jiem padėjo? Regis, nė 
nemėgino. O kasmet iš Ame
rikos mūsų turistai skrenda 
link Vilniaus, aplanko Rygą 
ar Leningradą, kartais ir 
Minską. Ar negalėtų susitikti 
ir su Gudijos lietuviais, vergi
jos prislėgtus brolius seses pa
guosti? Pažintis sumegzti. 
Gal ir paramos pobūdis išryš
kėtų? Mes gi tik dejuojam, o 
tikrai pagalbai piršto nepaju- 
dinam.

Dabar kyla apmaudo balsų 
dėl apsileidimo ir ten, kur lie
čiama visa tauta ir mes visi. 
Va, Darbininko nr. 18 žinutė 
iš N. Jersey LB apygardos su
važiavimo: apie tas neteisin
gas bylas, nes paliestas ne vie
nas lietuvis. Girdi, amerikie
čių spauda, o ypač ‘speciali 
OSI įstaiga nesidrovėjo kaltin
ti ir visų lietuvių. Tai dar įsak
miai parodo mūsų šios srities 
apsileidimą, nes tokiems kalti
nimams atremti reikia doku
mentinės kalbos’. Bet klausi
mas paliktas kyboti ore, ko
dėl? Juk čia pačios LB apsilei
dimas. Ir ta bėda eina žiau- 
ryn, kad mes tik padejuojam, 
rankas sudėję. Dėl tų bylų te
veikia visi mūsų veiksniai su
sitarę, bet dokumentinę atspa 
rą parūpinti - LB pareiga. Jei 
40 metų prasnausta, bent da
bar atbuskime. Nedelsus te- 
sukrunta LB atlikti, kas dar 
begalima, ne dairytis, kas ki
tas iš duobės ištrauks. Sudary 
tina rimta komisija - uoliai 
rinkti ir rikiuoti žinias, paliu
dijimus apie anuos įvykius 
(ak, kodėl nepasimokom iš žy
dų?). Iš senesnių laikraščių, 
užrašų, asmeninių laiškų sku

biai teiktinos detalės, vardai, 
datos - ištirti faktus ligi dug
no! Juk nemaža šen ten buvo 
paskelbta (atsiminimai, ne
krologai, knygos ir kt.) tik nie
kas rimtai nerinko. Kiti nė 
neskelbė vardų asmenų, kurie 
galėjo liudyti, nes niekas nesi- 
teiravo. Mūsų kultūros vado
vai - o ir kiti kraštai žiūri pa
vyzdžio iš Amerikos! - daug 
veikia reprezentacijos, dova
nų dalijimo šventėmis, o sun
kesni uždaviniai tebelaukia 
nuošaly, kolei kas pavieniui 
atliks. Meno sritim gera ir pa
vienė iniciatyva, bet istorinių 
skaudžių faktų reikalui būti
na bendrųjėgų talka (ir nema
ža lėšų). Žinoma, kaltus rei
kia bausti, bet nekaltus būti
na gelbėti visom išgalėm. Ar 
lauksim, kol rasis darbštus gu
das, kaip Ružancovas, ir mū
sų apsileidimą išpirks?

Ne vien nacių okupacija nė
ra tiksliai dokumentuota, bet 
ir tas penkmetis Europoj nėra 
visuotinai nušviestas. DP var
do jau gėdimės, bandom visą 
tai ‘užmiršti’. O gal vokiečiai, 
prancūzai ar anglai kada pa
teiks sąskaitas ir kuo apkaltins 
už DP viešnagę, juoba matant 
kad apsileidę esam ir neturim 
kuo gintis?

Taip pat Vilnius. Kaip ten 
kūrėmės karo metu, o ypač 
bolševikams vėl atgriūvant ir 
įsiterpus lenkų kariškiem da
liniam su šūkiu: nė vieno gy
vo lietuvio nepalikti Vilniuje! 
Paskaitom lenkų šališkus auto
rius, kai ką iš vokiečių pusla
pių, o kur mūsų autentiški, vi
sapusiški aprašymai? Ar be
raščiai esame? Kodėl neap- 
klausinėti liudytojai, nesurink 
ti faktai iš to skaudaus mo
mento? Pykstam dėl senovės, 
kad svetimi mus blogai vaiz
davo ir lietuvį niekino, faktus 
žalojo, o dabar 20 a. vėl tas 
pat kartojasi.

Ak, yra begalės ir daugiau 
panašiai ‘užmirštų’ reikalų ...

Panašiem svarbiem dar
bam pirma eile skirtinos lėšos, 
samdytini medžiagas teikėjai 
ir rikiuotojai. O mes, pratur
tėję, nežinom kur pinigą dėti. 
Štai L. Fondo suvažiavime ki
lo balsas: ‘kodėl 2000 dol. sti
pendiją dizertacijai apie vie
ną Lietuvos išgamą Antaną 
Sniečkų?’ Tikrai, lyg neturim 
labiau degančių lietuvybės 
pozicijų?

Kodėl toks apsileidimas, to
kios spragos darbuose? Ne vie

Tautos Fondo metinis na
rių suvažiavimas įvyko š. 
m. gegužės 7 diena Kultū
ros židinyje, Brooklyne, N. 
Y., kurį atidarė TF Tary
bos pirm. A. Vakselis. Su
važiavimą žodžiu sveikino 
Lietuvos generalinis konsu
las A. Simutis, pažymėda
mas Tautos Fondo sėkmin
gai vedamą veiklą, VLIKo 
vardu — L. Grinius, pirmą 
kartą po ilgo tylėjimo PLB 
vardu G. Damušytė. Raštu 
sveikino Lietuvos atstovas 
dr. S. Bačkis, Australijos 
TF atstovybė ir kiti.

Malonu buvo klausyti vi
sų TF atstovų pranešimus, 
iš kurių paaiškėjo, kad 
VLIKas-Tautos Fondas sa
vo darbais ir lėšomis spar
čiai žengia pirmyn, nežiū
rint, kad yra daug tos sėk
mingos veiklos trukdytojų.

Pranešimus padarė TF 
Tarybos pirm. A. Vakselis, 
TF valdybos pirm. J. Gied
raitis, VLIKo — L. Gri
nius, Kanados A. Firavi
čius, tas nenuilstantis TF 
darbuotojas ir Atstovybių 
delegatai. Protokolą iš pra
eito suvažiavimo skaitė M. 
Noreikienė.

Valdybos pirm. J. Gied
raitis nuosekliai nušvietė 
TF atliktus darbus ir lai
mėjimus. Nuo praeito su
važiavimo TF turėjo 6 po
sėdžius, keletos valdybos 
narių pasitarimus ir eile 
pirmininko pasitarimų, su
sitikimų su pavieniais val
dybos nariais, ypač su fi
nansų sekretorėmis. Jis pa
sidžiaugė, kad padaugėjo 
narių skaičius, iš 943-jų j

nas pastebi: LB kultūrai puo
selėti neturi rimto, esmingai 
išdirbto plano nei reikalų svar
bumo eilės! Čiumpam, kas 
lengviau ar patraukliau, gar
bingiau, o esminės sritys vel
tui tebelaukia. Palaidi kul
tūros braidymai irgi gražūs, 
bet nesant plano - neskiriam 
svarbmenų nuo mažmožių, įsi- 
mylim į žibučius. Tokia tak
tika žlugdo ir bendrus užmo
jus: švietimas blėsta, knyga 
visai nuskurdo, o energija eik
vojama politinėse klampynė
se. Rodos, laikas galop atsi
kvošėti. (r) 

1180. Kasoje iš 180,731 iki 
262,820 dol. įskaitant ir Lie
tuvos Laisvės iždą, ku
riame šiandien yra apie 
160,000 ii' likusi suma fon
de apie 150,000 dol. Be pa
minėtų sumų yra dar 10,000 
dol. užstatas JAV teisme 
už Bražinskus ir apie 10,000 
užsienio atstovybėse ne
skaitant Kanados. Du že
mės sklypai yra Floridoje 
ir vienas Convvay, N. IT.

Be to, TF valdybos pirm. 
J. Giedraitis paminėjo eile 
aplankytų vietų, jų tarpe 
St. Petersburgą Floridoje. 
Jis tarėsi su advokate d r. 
Šveikauskiene testamentų 
sudarymo reikalais, kurių 
ji nespėjanti rašyti prašan
čių skaičiui. Balandžio mėn. 
pirmininkas lankėsi su M. 
Noreikiene Toronte, Kana
doje TF atstovybės narių 
ir įgaliotinių suvažiavime 
kur buvo ir VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelis ir skaitė pa
skaitą virš 200 susirinku
siai visuomenei apie VLIKo 
darbus ir Pabaltiečių klau
simus Europos Parlamente. 
Publika atsistojimu ilgai 
jam plojo.

Pirmininkas supažindino., 
su TF atstovybėmis ir jų 
veikla, pabrėždamas, kad iš 
pačių veikliausių yra Kana
dos TF atstovybė, vadovau
jama nepailstančio darbuo
tojo A. Firavičiaus, kuris ir 
pas tame suvažiavime pa
darė platų pranešimą. O 
viena iš silpnesniųjų atsto
vybių, sakė pirm. J. Gied
raitis, buvo Chicagoje, bet 
šiuo metu pirmininko pa
reigas perėmus inž. Jonui 
Jurkūnui, veikla labai paki
lo ir iš anksčiau gaunamų 
aukų apie du ar tris tūks
tančius šiandien gaunama 
beveik dešimteriopai. Ta
čiau pagrindinis TF iždo 
kelias yra testamentai, kur 
labai pasiaukojančiai dirba 
be jokio atlyginimo dr. švei- 
kauskienė pasikviesdama 
dar 4 advokatus talkinti. 
Jis taip pat pažymėjo, jog 
yra nesąžiningų advokatų 
ir testamentų vykdytojų 
vietinių advokatų tarpe už 
tai gaunančių apie 30 G iš 
okupuotos Lietuvos val
džios.

J. Giedraitis priminė, 
jog yra tokia radijo stotis 
mums prieinama, kuri ga
lėtų pasiekti ne tik okupuo
tą Lietuvą, bet ir visą šitą 
kontinentą. Jis apgailesta
vo, kad pasigendama VIAK 
išleidžiamų ar bent jų fi
nansuojamų leidinių, nes 
aukotojams svarbu žinoti, 
kur eina jų aukos. Jis pasi
džiaugė, kad santykiai su 
kitomis organizacijomis yra 
geri, tačiau nėra 'sklandaus 
atsiskaitymas iš JAV LB 
su Vasario 16 dienos minė
jimų aukomis, nes ne visos 
LB apylinkės atsiunčia au
kotojų pavardes su jų ad
resais, o TF svarbu jų ad
resai, kad gautų visiems 
aukotojams siuntinėjamą 
ELTĄ. Jis dėkojo visiems 
TF darbuotojams, kurių 
darbas nėra lengvas, taip 
pat ir visiems aukotojams.

Pranešimus padarė jr kiti 
atstovybių nariai, kurių 
pirmoje vietoje pasižymėjo 
aukų gausumu A. Firavi
čiaus Kanados pranešimas. 
Po pranešimų vyko disku
sijos ir TF Tarybos bei val
dybos rinkimai.

Į Tautos Fondo Tarybą 
išrinkti: J. Bobelis, J. Gied
raitis, A. Janačienė, J. Va
laitis, L. Grinius, A. Spe- 
rauskas, I. Banaitienė, A. 
Firavičius, A. Vakselis, M. 
Noreikienė, J. Petrulis, Ch. 
Vilnis, A. Patamsis. Kan
didatai : P. Ąžuolas ir E. 
Ošlapienė.

TF valdyba liko ta pati: 
Juozas Giedraitis — pirmi
ninku, M. Noreikienė, J. Vy- 
tuvienė, Staknienė, B. Lu
koševičienė, E. Ošlapienė, 
Kulpa, A. Katinienė ir J. 
Pumputienė.

Į revizijos komisiją iš
rinkti: A, čampė, P. Ąžuo
las ii’ L. Tamošaitis.

(eč)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
Imniediat- opening avaiiable ir. home 
health care physical thtuipy service 
with an established and cxj»anding 
agency lociled i n South Centrai 
Ozark Region of Missouri. New Grad- 
uates being considered.
Escellent. .salary & fringe benefitš. 
Apply call or vvrii.e to; Beth VValkcr 

RIVERWAYS HOME HEALTH 
AGENCY

114 E Main St. 
West Plains, Mo. 65775 

417-256-3133
An equal Opportunity Employer 

(21-25)
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Šiapus ir anapus
Pirenėju Henrikas Stasas (25)

Lankėme čia įvairias patal
pas ir sales. Ne visos patalpos 
leistinos turistams lankyti. Vi
sose patalpose daugybė meno: 
tapybos, freskų, gobelenų ir 
t.t. Todėl karaliaus rūmai, ša
lia Prado muziejaus, laikomi 
antra meno galerija Madride. 
Salių lubos puošiasi didžiųjų 
ispanų dailininkų fresko dar
bais, o sienos - karališkos šei
mos portretais ir istorinių siu
žetų paveikslais. Čia daug 
Goya, Lorenzo Tiepolo, Velas- 
quez, Rubenso ir EI Greco ta
pybos. Spintose prikrauta 
brangaus porcelano rinkinių. 
Vienoj salėj įvairiausių laikro
džių rinkiniai, kitur veidro
džių , kristalo, brangių siety
nų. Gobeleno rinkiniai čia 
gal didžiausi pasaulyje, kurių 
dauguma garsios Brueselio au
dyklos. Dalis jų atausta aukso 
ir sidabro siūlais, kurie harmo
ningai dera su visa gobeleno 
spalvų skale. Didelė ir meno 
brangenybėmis išpuošta ofi
cialių banketų salė, per kurios 
visąilgį nusitęsia vaišių stalas. 
Prie vaišių stalo gali susėsti 
145 svečiai. Stalas pilnai pa
dengtas, kaip ir karalių lai
kais, su brangiais indais, kris
talais ir gėlėmis. Trūksta tik 
karališkų valgių.

Viena, beveik iš paskutinių 
jų lankytinų salių rūmuose, 
yra sosto salė, kuri labai įspū
dinga ir prabangi. Viskas, 
kas šioje salėje matoma, yra iš 
Karolio III laikų. _ Sienos pa
dengtos raudonu aksomu, su 
sidabro išsiuvinėjimais. Pats 
karaliaus sostas rokoko stiliaus 
daugybė veidrodžių. Prie sa
lės sienų priderintos keturių 
dorybių figūros: išminties, tei
singumo, jėgos ir ištvermės. 
Nuo lubų nusileidę milžiniški 
kristalo sietynai gaminti Bo
hemijoj. Rūmų rūsyje biblio- 

. teka su 300,000 tomų ir šalia 
jos muzikos instrumentų mu
ziejus. Tai toks - nepilnas ir 
paviršutiniškas - šių įspūdingų 
karaliaus rūmų vaizdas liko 
mano atmintyje.

Pagal šios dienos programą 
buvo numatyta dar aplankyti 
Žuvusiųjų slėnį ir netoli jo 
esantį Escorialą.

Iš karališkųjų rūmu važia
vome apie 25 mylias į vakarus 
nuo Madrido, kur Gvadara- 
mos kalnų papėdėje ilsisi civi
liniame kare žuvę falangos ka
riai. Važiavom vėl skurdžiais 
Kastilijos laukais ir saulės nu
degintam aukštumom. Ta
čiau netrukus aukštumos pasi
puošė žaliom pušim ir tankiais 
eglynais. O priartėjus prie 
Gvadaramos kalnų, rūsčias 
uolas dengė skėtinės pušys ir 
žalsvos samanos.

Privažiavus dar arčiau, pa
stebėjau mėlyno dangaus fone 
didelį juodos spalvos kryžių, 
iškilusį aukščiau visų uolų. Ke
liais, vingiais per žaliuojantį 
pušyną pasiekėm ir uolą su 
milžinišku 450 pėdų aukščio 
kryžium. Autobusas sustojo 
netoli uolos, į kurios plačią an
gą vedė vingiuotas, raudonais 
savotiškų augalų žiedais pasi
puošęs takas. Čia buvo Žuvu
siųjų slėnis, arba ispaniškai 
Valle de los Caidos. Tai gene
rolo Franco kūrinys, kuriuo jis 
norėjo pakartoti karaliaus Pi
lypo II idėją, statant Escorialą.

Sis, pilietiniam kare žuvusių
jų mauzoliejus, buvo pastaty
tas 1959 metais. Tai kolosali- 
nis paminklas, kuris susideda 
iš dviejų dalių: minėto kry
žiaus virš uolos ir uoloje iškal
tos 900 pėdų ilgumo bazilikos. 
Savotiškas jausmas pagauna 
žmogų, įėjus į šį šaltą, milži
nišką granito tunelį. Bazilikos 
gale altorius ir virš jo 200 pė
dų aukštumo kopula. Kopula 
padengta mozaika, kurios 
centre Kristus apsuptas šven
tųjų. Čia po marmuro grin
dim ilsisi falangisto, kankinio 
Jose 'Antonio Primo de Rivera 
palaikai, kurį gen. Franco 
buvo paskelbęs fašistinės val
džios simboliu. Salia jo ir gen. 
Franco palaikai. Abu kapai 
papuošti gyvom gėlėm ir vai
nikais. Bazilikoj garsiakalbiai 
nuolat skleidžia religinę mu
ziką, sukeliančią rimtą nuo
taiką. Sienų nišose čia palai
dota 20,000 kritusių karių.

ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ MIRTIES SUKAKTI MINIME

ROMOJE
1984 M. KOVO MĖN. 4 DIENĄ

Šv. Kazimiero 500 Metų Jubiliejaus Centrinis Komitetas rengia lietuvių kelionę į Romą. I Šią kelionę 
kviečiami jungtis lietuviai iš visos JAV ir Kanados. Išvykstama iš New Yorko 1984 vasario 26, grįž
tama kovo 5 arba kovo 12.

Kelionės kaina iš New Yorko: 
vienai savaitei $965 (asmeniui, kambaryj gyvenant dviese) 
dviem savaitėm $1,455

Keliaujantiems iš kitų miestų pridėtinis mokestis:
$300 Los Angeles
$200 Chikaga, Florida
$150 Cleveland, Dettoit, Toronto, Montreal

(Dėl pridėtinio mokesčio iš kitų miestų praSome teirautis agentūroje VYTIS). Kainos nustatytos pagal 
galiojančius tarifus 1983.V.l.

Į kainą jsiskaito;
Kelionė lėktuvu New York — Roma — New York Pan Am linija
Transportacija iš aerodromo į viešbutį ir atgal Romoje
Pirmos klasės viešbutis 7 naktis Romoje
Lengvi pusryčiai ir pietūs kiekvieną dieną
Visi valstybiniai ir patarnavimo mokesčiai
Bagažo pervežimas
Audienciją pas šv. Tėvą
Apžiūrėjimas Įdomesnių vietų
(įėjimo mokesčiai įskaityti į kainą) 
Kelionės suplanavimas, paruošimas, pravedimas. 
Angliškai ir lietuviškai kalbą grupės vadovai.

Kelionę galima pratęsti iki dviejų savaičių. Antrąją savaitę bus aplankyta: Florencija, Venecija Assisi, 
Milanas. Visuose miestuose aplankomos įdomesnės vietos (Venecijoj plaukiama gondolomis). Į kainą 
įsiskaito viskas, kaip ir pirmoje savaitėje. Keliavimas miestuose ir tarp miestų patogiais, liuksusiniais 
autobusais. Bus pakankamai laisvo laiko norintiems apsipirkti.
TechniSkus kelionės reikalus tvarko kelionių agentūra Vytis. Rezervacijos priimamos tol, kol lėktu
vuose bus vietų. Rezervuoti du Boeing 747 lėktuvai. Siųsti: savo vardą, pavardę, adresą ir telefoną ir po 
$100 už asmenį:

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC.
2129 Knapp St.
Brooklyn N.Y. 11229
(212) 769-3300

Sv. KAZIMIERO 500 METŲ JUBILIEJAUS CENTRINIS
KOMITETAS

Vytautas Volertas, pirm.
Kun. Algimantas Bartkus, kelionės koordinatorius 
Romas Kezys, kelionių agentas

aiškino vadovė - 
brigados belais-

daugiau krypo į

Šią milžinišką baziliką uo
loje iškalė - 
raudonosios 
viai.

Saulė vis 
vakarą, savo spinduliais siek
dama eglių viršūnes. Tačiau 
programoje dar buvo numaty
ta nors trumpam užsukti į ne
tolimą Escorialą, nes lankant 
Madridą neprivalu pro šią vie
tą pravažiuoti nesustojus.

EI Real Monasterio de San 
Lorenzo dėl Escorial stovi prie 
pat pagrindinio kelio, nuobo
džiam akmenynų lauke, Gva- 
daramos kalnų papėdėje. Es- 
corialas tarnavo įvairiems 
tikslams, kol galiausiai virto 
istoriniu ir idėjiniu Ispanijos 
simboliu. Pirmiausia - čia vie 
nuolynas, karalių rezidencija, 
mauzoliejus ir muziejus.

Karalius Pilypas II nemėgo 
renesanso ir plateresąue sti
lių, jį daugiau imponavo di
dingumas ir paprastumas.

Escorialas statytas pagal is
panų ‘Maniera grande’, ta
čiau daugiau panašus į milži
niškas kareivines, negu į kara
lių rūmus arba vienuolyną. 
Tuometinis Heronimitų vie

nuolis Siguenza rašo, kad 
šiame rūmų komplekse yra 
šviesių ir nepaprastai erdvių 
kambarių, kurie vienus slegia 
o kitiems sielą praplečia. Vie- 
name Escorialo sparne yra gy
venę maždaug % visų Ispani
jos karalių. Turistams ne vi
sos rūmu patalpos rodomos. 
Matėme čia tik karaliaus ir jo 
dukterų kambarius, karališką 
koplyčią, zakrastiją ir karalių 
mauzoliejų.

Bažnyčia puošni, pilna 
brangių tapybos darbų ir ilga 
eilė klasiškų kolonų remia čia 
jos skliautus. Statybai buvo 
panaudotas rečiausias ir bran
giausias marmuras iš Italijos 
ir Ispanijos. Ir čia sutelkta vi
sa tai, ką gamta ir menas ga
lėjo duoti. Tuo tarpu Pilypo 
II darbo kambarys ir miega
mas nepaprastai kuklus ir tik 
su būtinais baldais. Gyveno 
jis kukliai, kaip filosofas ir to
dėl kartais vadinamas antruo
ju Seneca.

Iš zakrastijos nusileidę laip
tais patekome į karalių mau
zoliejų. Si aukšta, apvali pa
talpa - išpuošta marmuru ir 

auksu - savo sienoų nišose sau
go įvairių Ispanijos karalių 
karstus. Čia anksčiau buvęs 
ir falangos kūrėjo Jose Antonio 
Prima de Rivera karstas, kurį 
vėliau gen. Franco perkėlė į 
Žuvusiųjų slėnį. Karaliai čia 
palaidoti pradedant Karoliu 
V-ju. 19 šimtmetyje mauzo
liejus buvo praplėstas ir atski
roj daly palaidotos visos ne
vaisingos karalienės ir prince
sės, kartu su Pilypo II pusbro
liu Don Juanu.

Skubotai apžiūrėję dalį 
Escorialo, palikome šį gana įs
pūdingą pastatą, kuris netik 
ispanų istorijoj svarus, bet tu
rėjo reikšmės ir visai Europai. 
Escorialas - šalia Sv. Petro ba
zilikos Romoje - yra credo, ku
ris daugiausia sveriantis Euro
pos žemėje, rašo ispanų rašy
tojas Ortega y Gasset.

Tai buvo paskutinė Madri
do ribose lankyta vieta. Se
kančią dieną mūsų autobusas 
jau riedėjo toliau per Ispanijos 
Mesetą. (Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

i
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KŪRYBA IR MOKSLAS: Ii

Grandinėlės 
trisdešimtmetis

Pennsylvanijoje

Pottsville, toks Pennsylva- 
nijos miestas, gal geriau — 
miestelis, įsispraudęs tarp 
kalvų. Gražus ir šiltas. Vi
sai tiesiai, Pottsvillėje visa
da kelias laipsniais šilčiau 
nei apylinkėje.

Pottsvillei artimai Maga- 
nojus (Mahanoy), šenando- 
rius (Shenandoah). Tai čia 
Įleido šaknis pirmieji atei
viai, dažnai pėsti atidėlioję 
iš Nevv Yorko, Philadelphi
jos uostų.
' Kitos lietuvių gūžtols 
tai Skrantonas, Vilksberiai 
(Scranton, Wilkes-Barre) 
ir plačios apylinkės: Pitt- 
ston, Kingston,^ Forest-Ci- 
ty ir kitos.

Trijų dešimtų metų su
laukusi ir taip toli, plačiai 
prasisiekusi savo mene 
Grandinėlė taikliai pasirin
ko pirmųjų ateivių Ameri
koje gūžtą — Pottsvillę. 
Ranka pasiekiami ir jau mi 
nėtieji lietuvių susimeti- 
mai.

Kiek užtrukau atsiliepti 
Į gražų, sėkmingą pasirody
mą, nes norėjau perskaityti 
spaudos atsiliepimus, pasi
kalbėti su džiaugsmo ašaras 
šluosčiusiais erdvioje Potts
ville mokyklos salėje.

Dera tuojau pasakyti: 
Grandinėlės atsilankymas 
buvo netikėtai didelis, sa
vaip — beveik nepatikimas 
— šokio, dainos proveržys. 
”Ar mes ir tokius daiktus 
turime?”, klausia mane se
nas pažįstamas, kalnus pra- 
rausęs, anglių dulkėtais už
kimštais plaučiais. Jo akys 
švyti.. . čia prieina mo
teris: "Dzyvai tai dzyvai! 
Nebežinau kaip čia ir saky
ti?.. Ar aš mislijau, kad 
mes taip . . . kaip mūsiškiai 
tokius dzyvas, dzyvelius.” 
Ir atrodė man, kad ir ang
liakasys ir dzūkė dzyvais 
sujušę gatavi su visais da
lytis ta džiugia, gražia, ir

Grandinėlės kaimo muzikantai. Antroji iš kairės Rita Kliorienė, muzikinės dalies vadovė. 
J. Garlos nuotr.

Liudas Dovydėnas

kiekvieną lietuvį kone ap
kabinti.

Senai dainuojam, pos
muojami "Menas galingas 
ir stebuklingas”. Stebuklo 
ir galybės neužtenka. Me
nas suartina priešus, suri
ša tautiečius, pakeičia kas
dienybę, pakelia patį žmo
gų aukštai, šventiškai.

Pottsvilės ir apylinkės 
lietuviai kasmet suruošia 
Lietuvių Dieną, Lakeivoode. 
Tai būna didelis piknikas, 
susitikimas Lietuvos atlai
dų šventės dvasioje.. . Tūk
stančiai susispietę ūžia kaip 
milžiniškas bičių spiečius, 
skamba po plynu dangum 
daina, dulka iš papadžių šo
kantiesiems.

Grandinėlė atsinešė rim
tį. šokį šoktą kadaise ir 
mūsų puspadžiais, bet, pa
sirodo, koks iškilmingas, 
lengvas savo grakštumu, 
palydimas mums negirdė
tos, bet taip savos muzi
kos, kanklių, dūdų. Mūsų 
dainos, šokiai Tėvų žemėje 
buvo kaip vasarojų varpos, 
šiulenę vėju j, šlamėję nak
ties tyloje. Grandinėlė iš
kūlė vasarojus, atrinko iš 
rugių piktžoles, rišulin su
rinko varpas.

Buvo daina, šokis, sku
dučių, armonikos muzika 
tenai, kur iš tolo matėm 
svirtį, nuo aukštumų regė
jom upes, miško marias, 
bokštų aukštumą, Reikėjo 
Grandinėlės su vingriais 
šokėjais, balsingomis krū
tinėmis ... kad atrinktų, 
atsijotų viską, kas gražu, 
netikėtai tikra, ir tik mūsų 
širdim, mūsų galvoms.

Ar tai ne dzyvai!
”Nuo Sudaužtinio iki Ku

polinio” skelbiasi Grandi
nėlė Tai tik maža metrika, 
atiketė. Grandinėlė Liudo ir 
Aleksandro Sagių, Ritos 
Kliorienės, Marcelės Kaz
lauskienės ir kitų išmone,

"Prašyčiau Dievo per visą dieną ...” Grandinėlės jaunimas dainuoja "Nuo Sudaužtinio iki 
Kupolinio” programoje, Pottsvillės miestelyje, Pennsylvanijos kabiuose. J. Garlos nuotr.

ryžtu per tris dešimtis me
tų nuėjo toli toli už Su
daužtinio ir Kupolinio. Pir
mu akių užmetimu išvysti 
Grandinėlės stilių. Tą sti
lių išugdė, įšaknijo ir taip 
užtikrintai išgyveno. Ir tai 
be triukšmo, be noro pasi
rodyti, nustebinti. Grandi
nėlė ir jos tėvai, kaip gim
dytojai, daktarai , inžinie
riai, muzikai gerai supran
ta tikro meno galybę ir ste
buklą.

Štai dėl ko džiaugsmo 
ašaros išsiveržė angliaka
sių, siuvėjų, daktarų, mu
zikų, rašytojų.

Dabar eikim toliau.
Gal pats metas Grandinė

lei pakelti sparnus, pasiro
dyti ii- ten, kur žmonės ži
no, supranta meno galybę, 
stebuklą ?

Bandžiau kalbinti visokių 
plauko ir išmanymo penn- 
sylveniečius: O kad taip 
surasti didesnes scenas, sa
les, gal ir po plynu dangum, 
Grandinėlės pasirodymas, 
žengiant į ketvirtąją de
šimtmetį? Gal net pasva
jokim apie nuolatinį — pro
fesionalų sambūrį. Ir prita
rimo ir abejonių netrūksta. 
Gal bandykim sužinoti: Ką 
mes galim? Ar vienoj vie
toj jau sužinojom — pajė
gom, kur atrodė negalima, 
nepajėgiama.

Toj pačioj apylinkėj, 
jau Massachusetts valsti
joj, kruta toks miestelis 
Stockbridge, kur vasaroto

jai susimeta iš New Yorko, 
Pennsylvanijos, tos pačios 
Massachusetts. Ten randa
si toks taškas — Tangle- 
\vood, su scena, su visais 
teatro įrengimais. Tai ten 
pasirodo visokios meno ga
lybės, atrakcijos. Ten atva
žiuoja tvirtais sprandais 
meno kritikai pačių stam
biųjų laikraščių, žurnalų. 
Gerai pasiruošus, su viena 
kita ten gyvenančia lietuvių 
šeima surėmus pečius apie 
stalą .. . Tikėkim, gal ir pa
sisektų.

Tai paminiu tik kaip pa-, 
stūmėjimą, ir visiems ki
tiems pagalvoti apie Gran
dinėlės ilgesnį užtarnautą 
amžių. Ir mūsų uždavinį: 
mums pamatyti ir kitiems 
parodyti.

Grandinėlė Pottsvillėje 
pasirodė balandžio 17. Tai 
jau mūsų, pennsylvaniečių, 
tvirtas istorinis įvykis.

Dera pažymėti, su Gran

‘^rpber Hsl'days”
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO

(su Ryga)

Birželio 15 — $1528.00
(su Ryga)

Birželio 22 — $1338.00
Liepos 13 — $1528.00

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

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

(su Ryga)
Gruodžio 26 —$1175.00

(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

MEM8ER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PRICES ARF. BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
I O CHANGES.

dinėlė gražiai susirišusi Al
dona Stempužienė, kaip ta
me pasakyme, gražiuos rė
muos, dailus paveikslas.

• Aldona Kanaukaitė 
Naudžiuvienė apgynė dizer- 
taciją muzikos pedagogiko
je — Analysis of Class 
Piano Books for Beginning 
Adult š. m. sausio 15 d. ir 
Illinois Universitetas (Ur- 
bana — Shampaign) sutei
kė jai daktarato laipsnį, 
Doctor of Education, muzi
kos pedagogikoje.

A. Naudžiuvienė yra a. a. 
dr. Vinco Kanaukos ir Onos 
Kanaukienės duktė, ir kar
tu su vyru inž. Viktoru au
gina dukreles Ingridą ir 
Renatą.

Jos draugai labai džiau
giasi naujosios daktarės 
Aldonos laimėjimais ir ja 
didžiuojasi, linkėdami jai 
visuomet geriausio pasise
kimo.
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Motinystė amžių bėgyje
(2) Vladė Butkienė

Prisimenu vieną jauną šei
mą Clevelande. Žmona buvo 
žydų, vyras - lenkų kilmės. Iš
sikalbėjus žmona pasipasako
jo, kad, pirmą kartą nuvažia
vus j uošviją, buvo labai savo
tiškai sutikta. Uošvis, senas 
lenkų kilmės emigrantas, pir
miausiai patikrino jos raume
nis, norėdamas žinoti, ar ji pa 
kankamai fiziniai stipri būti 
jo sūnaus žmona. Jaunai žy
daitei tai buvo negirdėtas da
lykas - sakė, kaip galima žmo
gų tikrinti lyg koki naminį gy
vulį! o paprasto žmogaus gal
vosena ir auklėjimu remian
tis - moters sveikata buvo ne 
tik natūralūs, bet ir būtinas 
reikalas.

Tai lyg ir paryškina dar ne 
taip senas pažiūras į ištekėju
sios moters paskirtį.

gU įvestu privalomu mokslu 
moterims prasiplėtė akiratis, 
n (S|iatino domėtis gyvenimu, 
vykstančiu už namų sienų. Su 
mokslu kilo noras kopti aukš
čiau, atitrūkti nuo grynai fizi
nių darbų, nors, sukūrus šei
mą, moteris vis dar liko namų 
šeimininkė.

Iki šiol motina gyveno vyro 
užnugaryje. Jos darbai nieku 
ypatingu nepasižymėjo, apie 
juos nebuvo reikalo kalbėti. 
Už namų sienų, galima, saky
ti, motina neegzistavo, ir 
buvo ir nebuvo. Pažvelkime į 
įvairių kraštų enciklopedijas. 
Tik retais atvejais tenai mini
ma garsių, veiklių vyrų žmo
na ar gabių vaikų motina. Ma
žai kam žinomi jos asmeniniai 
troškimai, jos gabumai, nes ji 
savo kūrybingiausią amžiaus 
dalį pašventė šeimai, su moti
nyste susijusiems šalutiniams 
darbams. Artėjant senatvei, 
ne viena motina - kai vaikai 
užauginti ir išleisti iš namų -

suranda atliekamo laiko savo 
gabumams: susidomi menu, 
knyga, muzika, socialine, kul
tūrine veikla, įsijungia į visuo
meninį, organizacinį ar šalpos 
darbą. Neretai ji užgirsta pa
šaipos ar neigiamos kritikos žo
dį savo mėgiamos srities darbe 
kuriame nori save išreikšti ir 
kitiems savo sugebėjimus pa
rodyti. Jei iš mažens tuos ga
bumus būtų vysčiusi, senatvei 
artėjant būtų garsus asmuo, 
kaip dauguma vyrų. Nedaug 
tesuklysiu tvirtindama, kad 
visų kraštų tautinis menas di
džiąja dalimi sukurtas moti
nos kruopščiomis rankomis ir 
grožio pajautimu.

Kol vienas tėvas išlaikė savo 
pajamomis šeimą, galima sa
kyti, kad pareigų pasidalini
mas šeimoje buvo pakanka
mai gerai išbalansuotas. Tė
vas rūpinosi šeimos pragyve
nimo pajamomis, motina - 
vidiniu šeimos gy venimu. Lai
kui bėgant, ypatingai po pas
kutiniojo karo, tas balansas išė
jo iš lygsvaros moters nenau
dai.

Moderniose mokyklose ji, 
kaip ir vyrai, mokyta savaran
kiškai galvoti, išsiugdyti savą 
pasaulėžiūrą, turėti savo nuo
monę ir nebijoti ją pareikšti, 
šeimoje susiduria su vyro stip
riu nusistatymu, kuris verčia 
atsisakyti savarankiškumo ir 
grįžti prie senoviško motinys
tės supratimo, tai yra prie fi
zinių darbų namuose. Dieną 
praleidusi tarnyboje, vakare 
turi rūpintis vaikais, namų 
apyvoka, maisto gaminimu, 
šalia to priimti svečius, rasti 
laiko pas draugus nueiti, pa
silinksminti, neužmiršti nei 
kultūrinio, nei socialinio gy
venimo.

Taip motinos darbo valan-

Jaunimo rašinių konkurso, kuri pravedė (R) LB, laimėtojai, mecenatai ir vadovybės na
riai. Prieky laimėtojai: Jolanta Salytė — laimėjusi trečią premiją ir Vytautas Palionis — pir
mąją premiją. Už. jų stovi iš kairės: J. Žemaitis. A. Katelienė, dr. V. Dargis, A. Tamulynas. A. 
l’leškys ir Z. Juškevičienė. j. Tamuhičio nuotr.

BALTIC 
TOURS

1983 M. 
KELIONĖS 
Į LIETUVĄ

dų skaičius beveik padvigu
bėja. įprastas klausimas: kur 
dirbi, ką dirbi? - netaikomas 
jos darbui namuose, nes už jį 
niekas algos nemoka. Tai vie
nintelė tarnyba pasaulyje, 
kur moteris dirba be atlygini
mo.

Motinos dieną minint, aš 
kaip tik ir noriu ypatingai pa
brėžti, kad didžiausia pagar
ba priklauso motinai ne tiek 
už gimdymą - skausmingą, 
bet ne taip jau ilgai trunkan
tį - kiek už jos darbus vykdant 
motinystės uždėtas pareigas. 
Išauginti vieną vaiką užtrun
ka ne dieną, ne mėnesį, ne 
metus, bet mažų mažiausiai 
trylika metų, o kol jis išeina iš 
namų į savistovų gyvenimą - 
trunka net dvidešimt ar dau
giau. Jei šeimoje vaikų būrys, 
tai dar kiekvienam galime už
mesti po keletą metų dėl am
žiaus skirtumo. Taip motina 
savo našiausio gyvenimo 20-30 
metų dtiduoda vaikams.

Ne veltui mūsų senoje liau
dies dainoje sakoma:

Tu mano motinėle, močiu
te sengalvėle,

Gana pailsai, gana nuvar
gai kol mane užauginai.

Dienužę ant akelių, naktu
žę ant rankelių ...

Tu prarymojai baltas ran
keles ant baltų priegalvėlių ...

tai, sako Juciūtė, močiutėms 
reikėtų pastatyti didžiulį pa
minklą.

Tremties močiutės irgi atlie 
katą darbą. Turime daug pa 
vyzdžių. Kur močiutė gyvena 
su savo vaikais ar bent netoli 
jų, ten daugumoje anūkai kal
ba lietuviškai, prieš užmigda
mi išdainuoja jai visas išmok
tas lietuviškas daineles, įsidė
mi močiutės sekamas pasakas. 
Tai yra pats geriausias raktas 
į priaugančių vaikų išlaikymą 
lietuvių tarpe.

Su šiandienine didžiule, šuo- 
liais lekiančia pažanga griež
tuosiuose moksluose, greičiau
siai keisis ir su motinyste susi
jusių pareigų supratimas. Jau 
dabar moterys ruošiasi skridi
mui į erdves. Ateis laikas, kai 
žmogus suras vienam Dievui 
težinomas tolimiausias siste
mas, kuriose gali egzistuoti že
mės sutvėrimų gyvybė. Gal 
iki to laiko praeis labai daug 
metų, bet žmogui duotas troš
kimas ieškoti ko nors naujo, 
pažinti, ištirti, suprasti, pama
tyti, paliesti, jį stums tolyn ir 
tolyn į erdves. Visiems žino
ma, kad prieš tris metus pa
leista Amerikos raketa Pionie
rius, jau baigia perskristi mū
sų saulės sistemą ir vis dar te- 
besiunčia žemei signalus.

Ateis laikai, kai žmogui teks 
išbūti erdvėje ne kelias die

nas, kaip dabar yra, ne metus 
bet šimtmečius. Iš tokių 
skridimų nebus išskirta ir mo
tina. Motinystės uždavinys 
vers ją keliauti drauge, pake
liui gimdyti ir auginti vaikus, 
kad jie ar jų vaikų vaikai pa
siektų numatytą kelionės tiks
lą. Kokiose sąlygose motina 
gimdys ir augins erdvėje vai
kus, šiandien net spėlioti ne
drįstame. Jau sėkmingai mė
ginamas dirbtinis apvaisini
mas, bet be motinos kūdikio 
gimdymas nėra ir, greičiau
siai, ne greit bus įmanomas.

Baigdama savo pokalbį žvil 
gsniu į Dievo duotą žmogui 
proto lankstumą, grįžtu atgal 
prie šių laikų motinos darbi
ninkės, motinos mylinčios ir 
pasiaukojančios, motinos kant 
rios ir viską atleidžiančios. 
Dėl to šiandieną švenčiame 
Motinos dieną, dėl to rodome 
motinai pagarbą, meilę ir ją 
pagerbiame.

Juno, Fla.

ALUMINUM DIE C’AST 
SUPEEVISOR

.Major manufacturing compun'y scek? 
experienccd alutninuni die cabling 
supervisor with proven supervisory 
skilia and at leasl 10 yr». experiencc 
in aluininuin die casting Experience 
on 800-1000 ton muchiuc* a plūs. 
Excellent salary coirmersurale with 
your experknce and ability. line 
comprehensivc benefit progray.-- 
Strongsville area. For appt cal! Steve 
PaveJschnk »,t 2 'G-225-9 ’ 27.

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

1 Frankfurte

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

1 Franktune

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

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

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

BALTIC TOURS
293 Auburn St.

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

Jei gilioje senovėje motiną 
gerbė kaip gyvybės davėją, 
tai vėliau, iki pat šių laikų, ji 
branginama už ilgų metų dar
bą ir rūpesčius auginant vai
kus. Su pagarba ir nusižemi
nimu šiandieną prieš ją le
kiame galvas.

Mūsų, lietuvių motinų, 
dėmesys kaupiasi ne tik į ge
rų, padorių vaikų išauginimą, 
bet ir išlaikymą prie savo lie
tuviško kamieno. Tai liečia 
ne tik tremties, bet ir Lietuvo
je gyvenančias motinas, nes 
tenai povojus atitrūkti nuo ka
mieno daug rimtesni. Prisi
menu Elenos Juciūtės, Sibiro 
tremtinės, žodžius apie moti
nas, pagrečiui ir apie močiu
tes Lietuvoje. Ji sako, kad te
nai motinas dažnai pavaduoja 
močiutės, ypatingai vaikų są
monės ugdyme. Močiutė se
na, tarnybos nebeturi, nie
kam perdaug nebeužkliūva. 
Ji kalba vaikams apie Dievą, 
moko melstis, atsako į klausi
mus, kurie pavojingi tėvams, 
nes vaikas gali prasitarti. Už
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Open Mon.. 9-8; Tues.. Ttiurs.. Fri. 9-5; Sat„ 9-1; (’losed Wed. 4.
»

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association
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1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 

Willowbrook, III. 60521
St.).

Phones: Chicago: (312) 242-4305
Cicero: (312) 656-6330 
WiIIowbrook: (312) 789-0777FSL1C

Joseph F. Giibauskas
Esccutive-Sccretary

Dennis N. Gribauskas 
Senior Viee-President/ 
VVilloabrook Mar.ager
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Žingsniai supratimo linkme

Gegužės 14 d. Chicagos 
Lietuvių tautinių namų sa
lėje posėdžiavo Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto taryba. Tai buvo po
sėdis, pagal įprastinę tvar
ką ir stilių, tačiau po bene 
poros metų pertraukos, as
meniškas dalyvavimas dr. 
Antano Butkaus, LB JAV 
Krašto valdybos pirminin
ko, ir atviras išsakymas jo 
paties pastangų bei ėjimų 
skaidriai nuteikė visus ta
rybos narius ir svečius ir 
sukėlė vilčių, galbūt, išeivi
jos lietuviai pradės naują 
etapą, "vardan tos Lietu
vos ..

Posėdyje dalyvavo visų 
VLIK sudarančių grupių 
atstovai ir penki antrinin
kai. Taip pat posėdyje da
lyvavo d r. Elena Armonie- 
nė, VLIK valdybos teisinė 
patarėja ir iždininkė, kun. 
dr. J. Prunskis, ALT infor
macijos vedėjas ir kt. Po
sėdį vedė dabartinis tary
bos pirmininkas Vaclovas 
Mažeika (Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio atstovas), sekre
toriavo kun. senj. Ansas 
Trakis (Vakarų Lietuvos 
Rezistencinio Sąjūdžio at
stovas).

Taryba išklausė VLIKo 
valdybos atstovės dr. E. Ar- 
monienės pranešimą apie 
jos tik ką atliktąją kelio
nę į Europą, kurios metu 
ji Prancūzijoje aiškinosi 
ELTOs biuletenių prancū
zų kalba leidimo bei reda
gavimo sąlygas, o V. Vo
kietijoje išryškino su ten 
gyvenančiais lietuvių veikė
jais galimybes sustiprinti 
Eltos biuletenių vokiečių 
kalba leidimą. Taip pat re
ferentė informavo apie jos 
vestus pasitarimus su Va
sario 16 gimnazijos direk
toriumi Andriu Šmitų apie 
pačios gimnazijos išsilaiky
mo galimybes bei finansinę 
padėtį.

Taryba išklausė Revizi
jos komisijos (pranešėjas 
T. Blinstrubas) VLIKo 
valdybos finansinės atskai
tomybės revizijos aktą ir 
jį patvirtino.

Jonas Jurkūnas, VLIK 
tarybos politinės ir teisių 
komisijos pirmininkas, pra
nešė apie pirmosios redak
cijos — VLIK istorija ir 
veikla — leidinio turinį ir 
apimtį, kviesdamas visas 
grupes parengti šio leidinio 
turiniui savo pastabas ir 
siūlymus, kad ši komisija 
galėtų perduoti leidinio re
daktoriui J. Pagiriui galuti
nai redakcijai.

Dr. Antano Butkaus pra
nešimas, darbotvarkėje įra
šytas "pasisakymas apie 
galimybes artimesnio ben
dradarbiavimo tarp pagrin
dinių veiksnių”, posėdžio 
dalyvių išklausytas dideliu 
dėmesiu. Pranešimas gerai 
paruoštas ir skaitytas iš 
rašto, spausdinamas atski-

Mečys Valiukėnas

rai. Diskusijose dėl šio pra
nešimo, atsiliepdami Į jo 
mintis ir esmėje ji užgirda- 
mi, pasisakė 14 dalyviu! 
Daugelis jų padarė ligšioli
nei LB vadovų linijai daug 
priekaištų bei pastabų, iš
kėlė kelius ir klystkelius. 
Pranešėjas dr. A. Butkus 
atsakinėjo kiekvienam kal
bėjusiam, ryškino vienokias 
ar kitokias aplinkybes, atsi
ribojo nuo Pasaulio LB val
dybos pirmininko pastarųjų

Pozityvi opozicija reikalinga
JAV LB krašto valdybos pirm. dr. A. Butkaus pranešimas 

VLIKo tarybos posėdyje š.m. gegužės 14 d.

Jums greičiausiai įdomu ką 
aš, kaip JAV LB Krašto Val
dybos pirmininkas, žadu ir 
galiu padaryti, kad išlygintu
me tarpveiksminių santykių 
spragas ir surastume progą ar
timiau bendradarbiauti.

Pirmiausia noriu pasakyti, 
kad tais klausimais reikšiu tik 
savo asmeninę nuomonę. Ta
čiau ne tik asmeniniai, bet ir 
kaip JAV LB Krašto Valdybos 
pirmininkui, man labai rūpi 
tarporganizaciniai-tarpveiks- 
niniai santykiai, nes jie tiesio
giai liečia ir JAV-bių lietuvių 
veiklą. Dar daugiau, nuo tų 
tarporganizacinių santykių 
daugumoje priklauso lietuviš
kos veiklos sėkmė. Tas visuo
meninio darbo paveiklumas 
nesiriboja vien tik politinėje- 
visuomeninėje srityje. Tarp
organizacinių santykių darnu
mas dažnai lemia ir visas kitas 
mūsų veiklos sritis. Tarp jų 
gal labiausiai tai kultūrines ir 
socio-ekonomines. Jtaką turi 
net ir į dabartinį lituanistinių 
mokyklų mokinių skaičiaus 
mažėjimą. Visuomeniniai ki
virčai, bei tarpusavio nepasi
tikėjimas iš vyresniosios kartos 
bendrai - ir iš mokinių tėvų 
ypatingai - neigiamai atsilie
pia į jaunąją kartą. Pastaroji, 
matydama vyresniųjų bepras
mį ginčą, praranda norą ir 
prasmę lituanistikos mokytis 
ir dirbti Lietuvos labui.

Savo pažiūras į tarporgani- 
zacinę veiklą esu jau senai iš
reiškęs žodžiu ir spaudoje. Jau 
prieš 10-15 metų viešai tvirti
nau, kad tarpveiksminiai san
tykiai nėra geri ir kad jų pa
gerinimui jau tuomet buvo 
pats laikas peržiūrėti tarpor- 
ganizacinę struktūrą. Tas, 
deja, nebuvo padaryta. Prie
šingai, su liūdesiu tenka kons
tatuoti, kad mūsų tarporgani- 
zacinė padėtis šiandien yra 
dar blogesnė, negu aš anuo
met ją įsivaizdavau. Tie san
tykiai šiandien ypatingai blo
gi tarp PLB ir Vliko. Netenka 
aiškinti, kad tokia padėtis 
tarp mūsų svarbiausių veiks
nių yra ne tik žalinga mūsų 
bendriems uždaviniams, bet 
taip pat toji nedarna neigia
mai atsiliepia ir į mūsų visų 
tolimesnę egzistenciją.

Dabartinė JAV LB Krašto 
Valdyba, vos perėmusi parei
gas, priėmė savo veiklos gai
res, kuriose aiškiai ir įsakmiai 
pasisakė už gerų santykių svar- 

ėjimų, bet pareiškė skaitąs 
savo uždaviniu apie čia vy
raujančias nuotaikas pain
formuoti Pasaulio LB val
dybą. Taip pat keliais atve
jais jis pabrėžė, kad jo pa
stangos ir galia ribojama 
JAV LB tarybos priimtų 
nuostatų. Baigdamas savo 
paaiškinimus, dr. A. But
kus pareiškė: "Jūsų pasta
bas nuoširdžiai priimu, kaip 
kad Jūs jas, neabejoju, nuo
širdžiai jas pareiškėte”. šj 
pareiškimą palydėjo plojn- 
mų audra.

Posėdžio pabaigoje L. 
Krikščionių Demokratų Są
jungos atstovas, apgailes-

bą tarporganizacinėje veikloje.
Esu dėkingas Altai ir Vlikui 

už man asmeniai pareikštą 
pritarimą KV pareigų perė
mimo proga. Ta proga Jūs 
reiškėte ir viltį, kad aš prisidė
siu prie tarporganizacinių 
santykių derinimo ir jų stipri
nimo. Dėkodamas už pasiti
kėjimą ir pritarimą turiu pa
reikšti, kad mano įtaka ir gali
mybės santykių suderinime 
yra gana ribotos. Kaip Jūs ge
rai žinote, esu saistomas JAV 
LB Tarybos nutarimų ir per 
trisdešimtmetį praminto bend
ruomeninio kelio bei jos tradi
cijų. Iš kitos pusės galiu drą
siai tvirtinti, kad Bendruome 
nės paskirtis,jos tikslai ir tin
kamai suprastos tradicijos ma
ne ir mano Krašto Valdybą 
įpareigoja siekti kuo glaudes
nių santykių su veiksniais ir 
lietuvišką darbą dirbančiom 
organizacijom. Juk visi mes 
esame tos pačios tautos ir vie
nos jos Bendruomenės nariai, 
siekią tų pačių tikslų ir vykdą 
panašius uždavinius.

Prisipažinsiu, kad buvau 
gerokai nustebintas, kai pir
moji šios LB Tarybos sesija St. 
Petersburge išrinko mane K V 
pirmininko pareigoms net 
absoliučia balsų dauguma. 
Tas mane dar labiau įparei
goja budriai vykdyti Tarybos 
nutarimus, pildant bendruo
meninius uždavinius ir vado
vautis daugumos JAV gyve
nančių lietuvių valia. Tačiau 
mūsų sąlygose daugumos va
lią gana sunku atspėti, nes 
mes neturime specialių ir ge
rai apmokamų korespondentų 
kurie pav. JAV-se seka kiek
vieną administracijos žingsnį. 
Neturime kitų viešosios nuo
monės tyrinėtojų, kurie ją su
sumavę ir ją išanalizavę skel
bia taip vadinamus ‘opinion 
polis’, kuriuose gana tiksliu 
procentu apskaičiuoja gyven
tojų nuomonę apie administra
cijos darbų sėkmingumą ir jos 
gyventojų valios vykdymą. 
Mės teturime Tarybą, kuri 
vos vieną kartą metuose susi
renka peržiūrėti KV nuveik
tus darbus, patikrinti jos kasos 
knygas ir priimti keletą bend
ro pobūdžio nutarimų. Žino
ma - ir tas gerai, nes kai ku
rios kitos organizacijos nei to 
neturi.

Lietuvių Bendruomenė sten 
giasi veikti demokratiniu bū
du. Vienas svarbiausių demo- 

taudamas drumsčiąs dabar
tinę posėdžio nuotaiką, iš
kėlė skaudų reiškinį veiks
nių santykiuose — Vytau
to Kamanto straipsnio — 
Turėsim pasisakyti — Pa
saulio Lietuvio nr. 2/83 pa
skelbimą, atvirą lietuvių iš
eivijos skaldymo užmojį. 
Pranešėjas smerkė. auto
riaus, kaip ir Pasaulio Lie
tuvio redakcijos išeivijos 
lietuvių akcijos nesuprati
mą. Diskusijas šiuo klausi
mu baigus, taryba pavedė 
prezidiumui (V. Mažeika ir 
A. Trakis) parengti ir iš
siuntinėti liet, spaudai — 
pro memoria.

kratijos pažymių, tai vykdyti 
daugumos valią. Aš stebiuosi, 
kad iki šiol niekas nepravedė 
viešų apklausinėjimų dėl kele- 
tos prinicipinių ir mums vi
siems rūpimų klausimų ir ne
bandė sužinoti daugumos nuo
monę bei valią. Šią nuomonę 
‘opinion polis’ pagalba sužino
jus, vykdomiems organams bū
tų daug lengviau vadovautis, 
darant principiniais klausi
mais nutarimus. Tokiu būdu 
daromi nutarimai būtų žy
miai lengviau įgyvendinami. 
Tas, man atrodo, padėtų ne 
tik Lietuvių Bendruomenei, 
bet taip pat ir kitiems veiks
niams. Gi sėkmingai vado
vauti yra žymiai lengviau, kai 
turima daugumos nuomonę ir 
sąžiningai stengiamasi ją vyk
dyti.

Grįžtant prie tarpveiksni- 
nio bendradarbiavimo - galiu 
nuoširdžiai pasidžiaugti, kad 
Altos ir JAV LB-nės tarpusa
vio santykiai šiuo metu tikrai 
geri. Tie santykiai jau toli pa
žengė nuo mandagaus žesto 
pareiškimo, iki pradėtų konk
rečių darbų vykdymo. Pir
masis iš jų, tai Lietuvos Pa
siuntinybės remontas, pradė
tas dar inž. Vytauto Kutkaus 
K V kadencijos metu. Šiuo me 
tu to remonto pirmoji stadija 
sėkmingai baigiama ir tai sta
dijai Lėšų telkimo k-tas lėšas 
pilnai surinko. Manyčiau, 
kad truputėlį pailsėję, rude
niop pradėsim ir antrąją re
monto stadija ir savo brangią 
Atstovybę atrestoruosime taip, 
kad ji būtų tikra mūsų visų 
pažiba ir pasididžiavimas. Pa
gražinkime ir sustiprinkime ją 
taip, kad ji tarnautų ne tik 
mums, bet ir atsistatančiai 
nepriklausomai Lietuvos vals
tybei.

Antrasis bendras darbas, į 
kurį įsijungė ne tik Altą, bet 
taip pat ir Vlikas - tai taip pat 
Tamstoms gerai žinomas - yra 
Nacių kolaboravimu apkaltin
tiems lietuviams gynimo klau
simas. Čia darbas nepapras
tai svarbus ir labai, labai sun
kus. Mūsų bendrom jėgom su 
darytas Lietuvių Teisėms Gin 
ti komitetas sėkmingai pradė
jo darbą. Esu tikras, kad 
bendrom jėgom dirbdami 
įveiksime ir šią mus užpuolu
sią nelaimę. Visi supranta
me, kad mūsų bendro komite
to negalime palikti ‘Dievo va
liai’. Jį turime visokeriopai 

remti ir su juo bendrai dirbti. 
Bendrai dirbdami be abejonės 
susilauksime ir iš mūsų visuo
menės gausios paramos. Nors, 
kaip minėjau, ir neturime tiks 
liai pasvertos daugumos nuo
monės mūsų visuomenėje, bet 
labai daug išviršinių ženklų 
aiškiai rodo, kad visuomenė 
gerbia visus mūsų veiksnius, 
tik ji trokšta darnaus veiksnių 
sugyvenimo ir bendrų konkre
čių darbų vykdymo. Tuomet 
ji ne tik entuziastiškai pritars, 
bet taip pat ir finansiniai gau
siau parems. Tam mano tvir
tinimui yra eilė gražių pavyz
džių praeityje, kurių visų su
minėti, deja, nėra laiko.

Mūsų suartėjimas su Altą, 
tikiu, vystysis ir toliau. Šiomis 
dienomis parašiau Altos pir
mininkui dr. Kaziui Šidlaus
kui, kad LB Krašto Valdyba 
ryšininku su Altos valdyba pa
skyrė KV vicepirmininką dr. 
Henriką Brazaitį, kuris jau 
praeityje savo darbais yra pa
rodęs, kad mielai siekia tarp- 
veiksninio sugyvenimo.

Iš paskirties, su Vliku turė
tume bendradarbiauti per 
PLB. Mes žinome, kad Jūsų 
santykiai su PLB jau ilgokas 
laikas kaip yra labai šalti. Be
rods nutrūko bet kokia komu
nikacija. Manyčiau, kad kal
tininkų ieškoti šiandien nebū
tų nei tikslu, nei produktinga. 
Juo labiau man šia proga tai 
daryti būtų daugiau negu ne
taktiška. Nežinau net, kaip 
prie šių santykių išlyginimo 
galėčiau paveiksmingai prisi
dėti.

Tačiau vieną noriu pareikš
ti, kad aš ir mano Valdyba iš 
visos širdies trokštame ir lau
kiame santykių pagerėjimo 
tarp Vliko ir PLB Valdybos.

Visiems mums aišku, kad 
normalių santykių nebuvimas 
tarp pačių svarbiausių išeivi
jos lietuvių veiksnių - yra net 
žalingas reškinys mūsų visų 
bendriems uždaviniams.

įtampa Jūsų santykiuose 
gal būtų ir pateisinama, jei ji 
kiltų iš skirtingų ėjimų esmi
niuose tiksluose, ar net dėl skir
tingos nuomonės paveiksmin- 
gesnių darbo metodų siekime. 
Tačiau kai siekiama to paties 
ir kai dirbama tam pačiam 
tikslui, toji įtampa pasidaro 
ne tik nesuprantama, bet taip 
pat labai žalinga ir Vlikui, ir 
LB. įtampą tarp PLB ir Vliko 
reikia neatidėliotinai pašalinti

Būčiau laimingas, jei da
bartinė KV ką nors konkre
čiau ir pozityviau tuo klausi
mu galėtų nuveikti. Kad tuo 
sielojuosi ne tik aš, bet ir kiti 
mano valdybos nariai, įrody
mui noriu pacituoti porą iš
traukų iš Visuomeninių reika
lų tarybos pirmininko, dr. Al
girdo Budreckio Nr. 2 bendra- 
raščio LB X-tos tarybos na
riams ir apygardų bei apylin
kių valdybų nariams. Jis rašo 
dėl LB-nės visuomeniškumo 
šios Tarybos ir Valdybos ka
dencijoje. ‘Kad visiems būtų 
aišku - ne mūsų reikalas pole
mizuoti ar konkuruoti su ki
tais lietuvių išeivijos veiksniais. 
Tokia veikla tik jėgų ir nervų 
eikvojimas. Sutinkame bend
rą darbą teigiama kryptimi 
dirbti su visais.’ Toliau dr. 
Budreckis rašo: ‘Netrukus gau 
site medžiagos iš mūsų apie 
birželio įvykių minėjimą. Be 
abejo, gausite ir iš kitų orga
nizacijų, kaip antai, iš Altos. 
I' sų patarimai - naudokite

(Nukelta į 8 psl.)
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tą medžiagą, kuri tiktų Jūsų 
veiklos sąlygoms ir skoniui. Ne 
bus nusižengimas prieš Bend
ruomenę, kai pakišite politi
kieriams Altos informacijų ve
dėjo kun. J. Prunskio kokią 
brošiūrą apie genocidą. Juk 
visi dirbame tam pačiam tiks
lui’. Toliau dr. Budreckis ta
me biuletenyje ragina išsira
šyti Lietuvos Vyčių Lietuvos 
Reikalų Biuletenį, ar kun. K. 
Pugevičiaus vadovaujamo Lie
tuvių Informacijos Centro me
džiagą lietuvių ir anglų kalbo
mis. Tai tik vienas iš pavyz
džių, įrodančių mūsų pastan
gas dirbti su Altą.

Sėkmingam bendradarbia
vimui yra reikalingos minima
lios sąlygos. Viena iš tų sąly
gų Lietuvių Bendruomenei - 
tai dalyvavimas Lietuvos lais
vinimo pastangose. Šią prie
volę mums uždėjo Vliko pa
skelbta Lietuvių Charta. Tą 
įsakmiai pakartojo LB-nės 
Taryba. Sį darbą LB jau or
ganizuotai vykdo eilę metų. 
To darbo mes nei galime, nei 
norime atsisakyti, nors tai 
mums kainuotų glaudesnį 
bendradarbiavimą su veiks
niais, jeigu jie tą mums norėtų 
uždrausti. Organizuotas Lie
tuvos laisvinimo darbas yra 
mums ir pareiga, ir prievolė. 
Kas liečia to darbo organiza
vimą bei vykdymą, tai LB-nė 
yra atvira racionaliom disku
sijom, bei konkretiems pasiū
lymams. Mes gerai žinome, 
kad ir visų lietuvių koordinuo
tos pastangos nėra taip didelės 
kad jas eikvotume bereikalin
gam duplikavimui, ar egoisti
nėm varžybom.

Antras nemalonus reiški
nys, kuris labai kliudo sėkmin 
gesniam tarpveiksniniam dar
bui, tai reorganizuotos ar re
formuotos LB atsiradimas. 
Chicagoje gyvenantieji gerai 
žinote, kad R-LB-nė ne tik 
pasisavimo LB-nės vardą, bet 
kad pastarieji sąmoningai kliu
dė LB-nės pareigūnams veikti 
pagal Bendruomenės įstatus ir 
jos tarybos nutarimus. Savo 
laiku esu prašęs Tamstų pagal
bos, kad įtaigotumėte R-LB- 
nės vadovus, kad pastarieji 
gražiuoju atšauktų mūsų var
do vartojimą ir kad, pasivadi
nę kitu vardu, dirbtų pozity
vų lietuvybės darbą, arba - įsi
jungtų LB-nės eilėsna, paklus
tų jos teisėtų organų nurody
mams ir patys kandidatuotų į 
tų organų eiles. Šiam opiam 
klausimui tinkamai išspręsti li
ko labai nedaug laiko. Visi 
mes žinome, kad teismas žmo
nių santykių neišlygina. Tad 
Jums klausimas: nejaugi teis
mas teliko vienintelis kelias 
šiam opiam klausimui išspręs
ti?!

Mums skaudu ir nesupran
tama, kai Jūs prie vieno stalo 
kviečiate R-LB atstovus ir kai 
mums prikaišiojate, kad mes 
tokiuose pasitarimuose negali
me dalyvauti. Nebūtų smagu 
ir Jums, jei kas suorganizuotų 
reformuotą, ar kaip kitaip iš
kraipytą, Vliką ar Altą ir ne
sąžiningai du pilkuotų Jūsų 
darbą, bei mėgintų įrodinėti, 
kad ne Jūs, o jie yra tikrieji 
Vliko ar Altos atstovai. Tai 
būtų tiek pat logikos ir mora
lumo, kiek jos yra rodoma iš 
Ii LB-nės pusės mūsų Bend-

KANADOS
"AUŠROS” 100-cIO 

SUK A KT1 ES M1N Ė.JIM A S

"Aušros" šimtmečio su
kakties minėjimas Toronte 
įvyko balandžio 21 d. Išga
nytojo ir Prisikėlimo para
pijose buvo atlaikytos pa
maldos už mirusius aušri
ninkus, knygnešius ir žu
vusius, kalinamus, kovojan
čius pogrindžio "Aušros” ir 
kitos spaudos darbuotojus 
okupuotoje Lietuvoje.

Pagrindinis minėjimas 
vyko Lietuviu Namų Min
daugo menėje nuo 3 iki 5 
vai. p. p., kuriame dalyva
vo apie 100 lietuvių iš 'lo
kių. Atsiskleidus scenos 
kių. Atšisskleidus scenos 
uždangai, dalyvius pasvei
kino Hamiltono AV parapi
jos choras, pasipuošęs V. 
Pačkausko paruošta deko
racija, vaizduojanti "Auš
ros’’ pirmuosius puslapius 
ir dr. J. Basanavičių

Akademinę valandą pra
dėjo A. Petrauskas, sklan
džiai paskaitęs dr. .J. Ba
sanavičiaus "Priekalbą" iš 
"Aušros” Nr. 1. Hamiltono 
AV parapijos choras, diri
guojamas muz. I). Deksny- 
tės-PovrelI, pradėtą įžangą 
papildė harmoningai ir švel
niai padainavęs komp. 
Sasnausko "Sužadi n k i m 
Lietuvą”.

Įvadinį žodį pasakė adv. 
A. Pacevičius, KLB Toronto 
apylinkės valdybos pirmi
ninkas, supažindinęs daly
vius su prelegentu dr. An
tanu Klimu, Rochesterio 
u n i versite to prof esor i u m. 
Jis skaitė puse valandos už
trukusią turiningą paskai
tą "Aušra ir mes”.

Profesorius paskaitos 
pradžioje supažindino klau-

ruomenės atžvilgiu. Jeigu 
R-LB-nės nariai skaito save 
Bendruomenės organizacijoje, 
tai jie turėtų veikti LB-nės rė
muose.

Pozityvi opozicija reikalin
ga kiekvienoje demokratiniai 
susitvarkiusioje organizacijoje. 
Reikalinga ji ir LB-nei. Ta
čiau opozicija turi būti tos pa
čios organizacijos viduje, pri
silaikyti jos nuostatų ir kriti
kuoti pozityviai bei konstruk
tyviai. Tą R-LB-nės nariai, 
atsisakę R-LB vardo ir įsijun
gę į LB-nės narių eiles galėtų 
daryti. Konstruktyvios kriti
kos dėka jie galėtų įtikinti LB- 
nės narių daugumą ir per rin
kimus perimti jos vadovavimą, 
Kad tai įvyktų, žinoma, reikia 
įdėti daug pozityvaus darbo. 
O pozityvių darbininkų mums 
labai trūksta ir jie visų, taigi 
ir LB-nės narių, yra gerbiami.

Šiuos du pavyzdžius sumi
nėjau ne dėl to, kad noriu ką 
apskųsti, ar priekaištauti, o 
vien tik pailiustruoti, kad ir 
mes. turime sunkumų, prie 
kurių pašalinimo galėtumėte 
ir Jūs, mieli Vliko Tarybos na
riai, pozityviai prisidėti. Už 
tai būtų Jums labai dėkinga 
ne tik Krašto Valdyba, bet ir 
visi JAV lietuviai.

UfTUVIAI
J. Varčius

sytojus su "Aušros" laikų 
lietuvių sąmonės ir kalbos 
merdėjimu, kurią niekino 
Lietuvos elitas, jos karališ
kos dinastijos palikuonys, 
aristokratai ii' jos didžioji 
bajorijos dalis. Tuo metu 
lietuvių kalba viešame gy
venime oficialiai buvo išny
kus. Tik kaimiečių gyveni
me dar ji ruseno. Rusų oku
pacinė valdžia panaikino 
net Lietuvos vardą ir už
draudė lietuvių spaudą lo
tyniškomis raidėmis. Net 
patys kaimiečiai nevadino 
save lietuviais, bei vietinės/ 
kilmės vardais: dzūkas, 
kapsas, zanavykas, vilniš
kis, kauniškis ir t.t. Tokiose 
sąlygose 1883 m. pasirodė 
"Aušros” Nr. 1. Tai mažų 
lapelių žurnaliukas, ėjęs tik 
keturis metus, pagal nume
raciją 40 numerių. Fakti- 
nai išėjo tik 29 atskiri są
siuviniai, nes kai kurie tu
rėjo dvigubą numeraciją. 
"Aušra” prabilo lietuviškai 
į lietuvių tautą, aiškindama 
jos praeitį, ateitį ir dabartį. 

Prof. A. Klimas savo pa
skaitoje analizavo "Aušros" 
reikšmę lietuvių bendrinei 
kalbai ir raštijai. Jo nuo
mone, "Aušra” pirmoji nu

tiesė aiškius bendrinės kal
bos kelius, kuriais pasinau
dojo mūsų rašytojai ir 
spauda. Tai reikšmingiau
sias aušrininkų darbas, pa
dėjęs pagrindus lietuvių 
kalbai.

” A u šros” suma n,y t o j a i, 
leidėjai, redaktoriai buvo 
jauni žmonės: studentai, 
jauni gydytojai, inžinieriai, 
mokytojai, tarnautojai, ap
sišvietę ūkininkaičiai. Iš 
viso turėjo apie 75 bendra
darbius. Ji buvo platinama 
knygnešių, siunčiama užda
ruose vokuose, pasiekdavo 
net ir Ameriką. Pagrindi
niai "Aušros” tikslai: pa
žadinti lietuvių tautą iš 
miego, sukurti vienodą 
krašto kalbą, sukelti lietu
viuose blėstančią tautinę 
savimonę. "Aušros” pasklei
sta šviesa niekados nenu- 
blanko, nesusilpnėjo, o to
lydžio augo ir stiprėjo. Pir
masis "Aušros” redaktorius 
dr. J. Basanavičius rašė, 
kad lietuvių idealas turi 
būti "sav.vstovė Lietuva".

Po šimto metų nuo "Auš
ros" pasirodymo Lietuvoje 
yra vėl panaši padėtis; oku
pacija, tautinio prado, ypač 
istorijos, iškraipymas, per
sekiojimai, pavojai lietuvių 
kalbai. Tad ir nenuostabu, 
kad šių dienų Lietuvos po
grindžio "Aušra” ne tik tę
sia senosios "Aušros” nu
meraciją, bet ir jos tikslai 
labai panašūs. Ji kelia pir
moje vietoje pavojų lietu
vių kalbai, lietuvių kultū
rai, Lietuvos istorijai.

Taigi, iš šimtmetinės 
"Aušros” pasklidusi tauti
nė šviesa tiek sustiprėjo, 
kad 1918 m. ii prikėlė Lie

tuvą laisvei ir nepriklauso
mybei. ši šviesa tebešviečia 
mums ir dabar, iš anų die
nų ir net tiesioginiai kalbė
dama į mus atgimusios po
grindžio "Aušros" lūpomis.

Antroji minėjimo dalis —- 
koncertas, skirtas "Auš
ros” poezijai ir dainoms. R. 
Sakalaitė-Jonaitienė ir A. 
Dargvtė-Byszkienicz jaut
riai deklamavo iš "Aušros" 
Andriaus Vištelio "Regėji
mas”, A. Šliūpienės "Pami
nėjimas praeities” ii Mairo
nio "Pavasaris”. Solistė A. 
Pakalniškytė įspūdingai iš
pildė St. Šimkaus "Oi grei
čiau, greičiau”, B. Bradūno 
"Mano protėvių žemė” ir S. 
žiemel.vtė — J. Žilevičiaus 
harmonizuotą liaudies dai
ną "Aš pas motulę’’ ir J. 
Stankūno "Pavasario sau
lė". Abi solistės duetu atli
ko St. Gailevičiaus "Tėvy
nės ilgesys” ir B. Budriūno 
barm. "Tyliai, tyliai”. So
lisčių dainas papildė Hamil
tono AV parapijos mišrus 
choras, diriguojamas jo va
dovės muz. D. Deksnytės- 
Powell, padainavęs J. Nau
jalio "Jaunimo giesmė” ir 
liaudies dainą "Susikalbė
jo". Koncertą užbaigė solis
tės ir choras padainavęs 
"Su daina į tėvynę". Solis
tėms ir chorui akompanavo 
muz. ,J. Govėdas. Koncertas, 
užtrukęs valandą, palydė
tas audringais dalyvių plo
jimais. Lietuvių Namų pir
mininkas V. Dauginis pa
reiškė širdingą padėką pro
gramos atlikėjams, kurie 
papuošti gėlių žiedais, daly
viams ir rengėjams. Minė
jimas užbaigtas Lietuvos 
himnu.

šia proga buvo suruošta 
V, Matulaičio parodėlė, ku
rioje buvo išstatytas "Auš
ros" originalas ir Suvalkų 
trikampyje, Lenkijoje, lei
džiami "Aušros” leidiniai. 
Dalyviai dosniai aukojo Ka
nados Lietuvių žmogaus 
Teisėms Ginti Komitetui, 
kuriam buvo skiriamas ir 
minėjimo pelnas.

Minėjimą surengė "Auš
ros” 10-čio sukakties minė
jimo komitetas, kurį suda
rė LN kultūrinė komisija, 
pakvietus šių organizacijų 
atstovus: visų trijų parapi
jų, KLB krašto ir Toronto 
apyl. valdybų ir Kanados 
lietuvių teisėms ginti komi
teto.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

KLF NARIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

Kanados Lietuvių Fondo 
narių metinis susirinkimas 
įvyko š. m. balandžio .23 d., 
šeštadienį, LN Gedimino 
menėje. Dalyvavo 75 nariai, 
kurie su įgaliojimais turėjo 
299 balsus.

Pagrindinius pranešimus 
padarė tarybos pirm. H. La
pas, valdybos pirm. E. (’up- 
linskas ir iždininkas A. 
Bumbulis, iš kurių išryškė
jo 1982 metų Fondo finan
sinė veiklia. 1982 m. gruo
džio mėn. 31 d. Fondo ka
pitalas, kurį šildavo narių 
įnašai ir Koyalaičio spe
cialus įnašas, buvo — 
$525,421, padidėjęs per me
tus $57,015. Palūkanų buvo 
gauta $61,288. Priskai
čius gautinas palūkanas 
$15,820 už investavimus, 
kurios bus prirašytos 1983 
m., iš viso palūkanų už 1982 
m. priklauso Fondui apie 
$80,00.

Diskusijos daugiausia bu
vo pasisakymų dėl apyskai
tų neaiškumų ir investavi
mų. Po ilgų diskusijų buvo 
patvirtinta. Dėl investavi
mų vėl buvo siūloma, kaip 
praeitų metų susirinkime, 
investuoti pinigus lietuviš
kuose bankeliuose, nema
žiau 50'< turimo kapitalo. 
Investavimų komisija aiš
kino, kad tuo atveju suma
žėtų pajamos, nes kitos fi
nansinės institucijos moka 
aukštesnes palūkanas. Dis
kusijos užtruko labai ilgai, 
visi domėjosi Fondo veikla 
ir buvo padaryta įvairių 
siūlymų. Tai labai geras 
ženklas, nes jei metiniuose 
organizacijų susirinkimuo
se po pranešimų nėra disku
sijų, tai jau įspėjantis 
skambutis jų vadovams, 
kad nariai nesidomi orga
nizacine veikla, jų veikla 
praranda veržlumą ir pa
trauklumą.

Į Kanados Lietuvių Fon
do tarybą dvims metams 
buvo išrinkti: H. Stepaitis, 
A. Bersėnas, H. Lapas, J. 
Bersėnas, adv. A. Pacevi
čius, dr. A. Pacevičius, V. 
Dargis, V. Dauginis, Aug. 
Kimias, P. Augaitis, P. Ja
nuška, K. Lukošius. Į revi
zijos komisiją — V. Matu
laitis, A. Patamsis ir J. 
Stankus.

Susirinkimas užtruko 5 
valandas. Dalyvavo daugu
moje senoji karta iš Toron
to, Hamiltono ir apylinkių
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O vis dėlto tas šūkis PLB netinka
Vincas Trumpa

Esu dėkingas m.dr. (Myko
lui Drungai), kad jis paskyrė 
tiek daug dėmesio mano paly
ginti neilgam straipsneliui, 
kuri paskelbė š.m. kovo mėn. 
‘Akiračiai’, pašvęsdamas jam 
net dviejų dalių vedamąjį 
(Draugas, 1983.4.28-29). Ypa 
tingai džiaugiuos, kad jis (o 
kartu, tikiu, ir Draugas) pri
pažįsta buvimo pagrindą (rai- 
son d’etre) ir nekonvėncialiai 
teisybei, arba ‘konvencialios 
teisybės’ (jo į kabutes padėta) 
kritikai. O toji konvenciali tei
sybė yra ligi gyvo kaulo įgrisu
si. Tai lyg Indijos šventosios 
karvės, iš kurių - nei mėsos, 
nei pieno.

Tiesa, m.dr. ir man priki
ša, kad aš jau nebe pirmą kar
tą bandąs ‘nuglaistyti sovieti
nio gyvenimo aštrius kampus’. 
Man atrodo, kad aš ne tiek 
‘glaistau’ sovietinio gyvenimo 
aštrius kampus, kiek bandau 
surasti šiokius tokius pragied
rulius tame gyvenime, kaip 
savo laiku J. Tumas-Vaižgan
tas tokių pragiedrulių suras
davo ir gana niūrioje carinės 
Lietuvos padangėje. O kaip 
su tais, kurie beveik visą laiką 
glaisto mūsų išeiviško gyveni
mo visokius kampus? Juk ar 
ne visa spauda tuo glaistymu 
ir teužsiima? Gal išimtis tėra 
‘Akiračiai’ ir ‘Metmenys’, už
tatai jie būna apkaltinami 
kontraversiškumu.

M.dr. nemato nieko blogo 
PLB šūkyje ‘Vienybėje su ko
vojančia tauta’, nes tuo šūkiu 
esą tik išreiškiamas solidaru
mas su kovotojais Lietuvoje. 
Labai gerai, kad m.dr. daro 
skirtumą tarp jų ir mūsų ko
vos. Daug kas to skirtumo ne
daro ir įsivaizduoja, kad pa
demonstruodamas prie pran
cūzų ar sovietų konsulato taip 
pat kovoja. Iš tikrųjų - ir aš 
tame šūkyje daug ko blogo ne
matyčiau, jeigu jį būtų paskel
bęs Vlikas, Altas ar Baltų lyga 
Man jis užkliuvo tik dėl to, 
kad tą šūkį paskelbė PLB są
ryšyje su II pasaulio lietuvių 
dienomis Chicagoje.’

Kaip nebandytų m.dr. aiš
kinti kovos sampratą (‘gyveni
mas - kova’, ‘kova už būvį’), 
šiuo atveju išskyrimas kovojan
čios tautos PLB netinka. PLB 
turėtų būti visų lietuvių orga
nizacija. Tam ji buvo ir ku
riama. Ji turėtų solidarizuotis 
su visais lietuviais, nenorėda
ma tapti dar vienu politiniu 
veiksniu. Deja, prieš keletą 
metų PLB (iš dalies ir ALB) 
pasuko labai slidžiu ir pavojin 
gu politinės veiklos keliu, o 
pastaruoju metu net ėmė 
skelbti, kad PLB yra vienintė- 
lė politinė organizacija, galin
ti kalbėti visos išeivijos - ir net 
visos tautos! - vardu (žiūr. V. 
Kamanto straipsnį š.m. vasa
rio mėn. ‘Pasaulio lietuvy’). 
A. Gečys, vienas iš PLB ir 
ALB supolitinimo apaštalų, 
ne tik marina Vliką, bet ir ra
šo jam nekrologą ir stato pa
minklą (‘Tėviškės žiburiai’, 
1983.4.21). Ar ne iš to pasi- 
nešimo politikuoti ir atsirado 
tas šūkis ‘Vienybėje su kovo
jančia tauta’? Gerai, kad 
m.dr. pripažįsta, jog buvo ge
ras ir S. Kairio šūkis ‘Veidu į 
Lietuvą’, kuriam ir aš pritariu. 
Bet visiškai su m.dr. nesutin

ku, kad tarp tų šūkių nėra es
minio skirtumo, kad šūkis ‘Vie
nybėje su kovojančia tauta’ tik 
paryškina ir konfretizuoja pir
mojo (Veidu į Lietuvą) mintį.

Manau, kad m.dr. nereikia 
nei aiškinti, kad šūkyje ‘Vie
nybėje su kovojančia tauta’ 
yra logikos klaida - žinoma 
eontradietio in adiecto vardu - 
kur būdvardis prieštarauja 
daiktavardžiui. Toji klaida, 
kaip ir visos logikos klaidos, 
turi gerą realų pagrindą. Nei 
politinė kova, nei politinė veik
la negali būti vieninga. Žino
me, kaip sukilęs buvo ir kaip 
dabar yra Lietuvos pogrindis. 
Matome, kaip suskilę yra Af
ganistano laisvės kovotojai. Ne 
buvo vienybės nei tarp Kubos 
arba Nikaraguos kovotojų, kol 
juos į savo lapą nepaėmė ko
munistai arba sandinistai. 
Tas pats atsitiks (jau iš dalies 
ir atsitiko) ir su PLB bei APB, 
jei jos ir toliau eis politinės 
veiklos keliu. Teismo sprendi
mas čia nieko nepadės.

Kol kas aš netikiu kai kurių 
skelbiama nuomone, kad PLB 
(iš dalies ir ALB) būtų pate
kusi į frontininkų rankas. Kol 
kas dar jose veikia ir vienas ki
tas tautininkas. Jeigu PLB ne
atsisakys politinės veiklos, ji 
arba turės suskilti į atskiras po
litines grupes, arba ją paims į 
savo rankas viena agresinges- 
nė ir veiklesnė grupė. Skai
tant V. Kamanto, A. Gečio ir 
kitų PLB ir ALB pareiškimus 
ir St. Perersburgo seimo nuta
rimus,- tas pavojus atrodo 
labai realus. Tiesa, dar vis 
kalbama apie demokratiją. 
Kokia gali būti kalba apie de
mokratiją, jeigu kelių šimtų 
balsais išrinkti žmonės bando 
kalbėti visos išeivijos ir net vi
sos tautos vardu. Ar ne visos 
tautos vardu kalbėjo ir fašis
tai? ar ne visų dirbančiųjų, 
arba visos liaudies vardu kal
ba komunistai?

M.dr. abejoja viena dalimi 
mano teigimo, kad daugumai 
Lietuvos žmonių ne kova rū
pi, bet noras susikurti sau ge
resnį ir laisvesnį gyvenimą. Jis 
prileidžia, kad geresnį gyve
nimą gal ir galima susikurti, 
bet ‘laisvesnio gyvenimo sovie
tinėje santvarkoj niekas nesu
sikuria’. Atrodo, ir niekad ne
susikurs. Jeigu taip iš tikro 
būtų, būtų baisiai liūdna. Ka
daise bedievis Volteras sakė, 
kad jeigu Dievo nebūtų, rei
kėtų jį išrasti. Parafrazuoda
mi jo žodžius galėtume pasa
kyti: jei sovietiniame gyveni
me nebūtų laisvėjimo, reikėtų 
jį išrasti. Jeigu vidinis laisvė
jimas Sovietų Sąjungoje neį
manomas, tai kokia kita išei
tis: revoliucija, karas, ar abu 
kartu? Iš istorinės patirties ži
nome, kad revoliucija nėra 
geras kelias į didesnę demo
kratiją ir laisvę. O apie karą 
tiesiog baisu ir pagalvoti.

Be abejo, m.dr. klysta saky
damas, kad Sovietų Sąjungo
je nėra ir negali būti laisvėji
mo. Tiesa, tas laisvėjimas kar
tais žengia spartesniu žings
niu, kartais lėtesniu, o kartais 
gal net žengia žingsnį atgal. 
Bet visvien - nei Chruščiovo, 
nei Brežnevo laikų negalima 
nei palyginti su Stalino laikais 
Nežinau kaip uoliai m.dr. se
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ka, pavyzdžiui, kad ir Lietu
vos meninį, literatūrinį, mu
zikinį gyvenimą, švietimo ir 
mokslo atsiekimus. Ar jam ne 
susidaro įspūdžio, kad bent 
kai kuriose srityse jau gerokai 
pažengta kultūrinės autonomi 
jos linkme. Panašiai kaip at
sitiko paskutiniame dešimtine 
tyje carinės Lietuvos. Tada 
tai Adomas Jakštas ir buvo su
galvojęs teoriją, kad kaip at
skiras žmogus - taip ir tauta, 
galinti būti visiškai nepriklau
somi, dalinai nepriklausoma, 
arba visiškai priklausoma. Tai 
jis palygino su namų savinin
ku, butininku ir kampininku. 
Blogiausia, žinoma, kampinin
ko dalia. Lietuvių tauta ilgai 
buvo kampininko padėtyje ne 
tik carinės Rusijos valdžioje, 
bet ir lenkiškosios Žečpospoli
tos metais. Kultūrinės auto
nomijos pasiekusią tautą jis ly
gino su savo butą turinčiu 
žmogumi. Dar geriau jai tiktų 
kondominijumo savininko pa
lyginimas. Be abejo, jis dar 
negali lygintis su namų savi
ninku, bet bent Californijoje 
jau ne retai žmonės parduoda 
namus ir perkasi kondomini- 
jumus.

Kaip ten bebūtų, ir Sovietų 
Sąjungoje gyvenimas nestovi 
vietoje. Mes visi norėtume, 
kad ekonominio gerėjimo ir 
dvasinio laisvėjimo procesas 
būtų spartesnis. Deja, tai ne 
visiškai nuo mūsų priklauso. 
Bet vis dėlto mūsų pačių pas
tangos šia kryptimi nėra visiš
kai tuščios. Pavyzdžiui, jau 
vien tik uolesnis to gyvenimo 
sekimas veikia skatinančiai ne 
tik mus pačius, bet ir Lietuvos 
žmones. Jie nėra abejingi jų 
darbų vertinimui, kaip ir mes 
nesame. Žinoma, jeigu tas 
vertinimas yra daugiau ma
žiau objektyvus, o ne pagal 
formule: kas ten - viskas blo
gai, kas čia - viskas gerai, ar
ba atvirkščiai.

Kai kada įmanomas ir tie
sioginis kooperavimas, pavyz
džiui, tarp mūsų Romos istori
kų ir Vilniaus lituanistų. Be
je, tie mūsų Romo6 istorikai 
atlieka labai didelį darbą Lie
tuvos istorijos šaltinių leidyk- 
kloje. Deja, jie beveik jokios 
paramos nesulaukia nei iš 
PLB, nei iš ALB, kaip matytis 
iš kun. P. Rabikausko prane- 
šmo Katalikų mokslo akade
mijos suvažiavime. Užtat ir 
kyla klausimas, ar ne per 
daug PLB ir ALB užsiima po
litika, užmiršdama kitus savo 
uždavinius.

Mesdamasi į politinę veiklą 
ir skelbdama kovingus šūkius 
PLB ir ALB ne tik pati gali 
šonkeliais nueiti ir subyrėti, 
bet ir užsikirsti sau kelią į kul
tūrinę ir visokią kitą kūrybą, 
kuri viena kol kas tegali vesti 
prie geresnio ir laisvesnio gy
venimo. Štai kodėl - ir po la
bai įtikinančio m.dr. vedamo
jo - aš liekuos prie savo nuo
monės, kad šūkis ‘Vienybėje 
su kovojančia tauta’ visiškai 
netinka PLB prigimčiai ir tiks
lams. Reikėjo tą šūkį pasiūly
ti mūsų politiniams veiksniam 
Vlikas ir Altas išsilaikė dau
giau kaip 40 metų ir taip grei
tai nemirs, kaip to norėtų kai 
kurie politikuojantieji bend-
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Rusnė Kasputienė, Rūta Giedraitytė ir Arūnas Čiuberkis 
aptaria jaunimo stovyklos programą.

Ką veiksime vakarais PLJK stovykloje?
Kongreso stovykla artėja 

ir stovyklos komitetas 
kruopščiai ruošiasi ir dirba 
kad stovyklos dienotvarkė 
būtų įdomesnė bei smagi 
visiems dalyvaujantiems. 
Kiekviena stovyklos diena 
bus paskirta kaip atskiras 
Lietuvos istorijos laikotar
pis. Vakaro programos taip 
pat bus surištos su dienos 
tema. Kviečiam visus sto
vyklautojus pasiskaityti va
karo programų planus, kad 
galėtumėt pradėti galvoti 
kaip įsijungti Į šias progra
mas..

Pirmadienis, liepos 4 d., 
ATIDARYMAS - - 8 v. v. 
Atidarymo vakare bus pra
vedamas susipažinimo žai
dimas kiekvienoj pastovvk- 
lėje. Seks vaidinimai, kurie 
bus atlikti kraštų atstovų. 
Kiekvienas kraštas turės 
įtikinti tokį "broliuką ir se
sutę”, kurie turi nuostabų 
kiaušinį, persikelti į jų 
kraštą, kad jų kraštas taip 
pat būtų laimingas kiauši
nio nuostabumu. Koks bus 
parinktasis kraštas? Reikės 
dalyvauti stovykloje! Va
karą užbaigsim su šokiais. 
Gros Romo Strimaičio or
kestras "Muzika”. Susipa
žinimo žaidimai taip pat 
bus pravedami.

Antradienis, liepos 5 d., 
LIETUVIŲ KILMĖS DIE
NA — 8 vai. vak. Antras 
Kaimas atliks satyrinę ir 
humoristinę programą, ku
rioje įjungs keletą veikalų 
iš senovės Lietuvos. 10 vai. 
vak. Viduramžių laužas bus 
pravestas Mindaugo ir žmo
nos Mortos. Vaidila ir vai
dilutės saugos laužą. Pa
stovy klės atžygiuos kaip 
kunigaikštijos su herbais ir 
šūkiais. Laužas vyks istori
ne eiga viduramžių laikais. 
Ar bus atkurta Kęstučio 
laidotuvės? Reikės dalyvau
ti stovykloje!

Trečiadienis, liepos 6 
d., TAUTINIO ATGIMIMO 
DIENA — 8 va!, vak. Gran
dinėlė, lietuviškų tautinių 
šokių grupė, dalinsis savo 
ypatingais talentais su sto
vyklos jaunimu. 10 vai. vak. 
Romas Šležas parodys Lie-

ruomenininkai. Tokiems tu
rėtų atsirasti vietos politiniuo
se veiksniuose. 

tuvos skaidrių montažą su' 
garsu.

Ketvirtadienis, liepos 7 
d., LAISVOSIOS LIETU
VOS DIENA — 4:30 vai. 
vak. Sporto Olimpiados at
kūrimas. Stovyklautojai da
lyvaus šioj ypatingoj šven
tėj. Pastovyklės išrinks sa
vo rinktines komandas. Bus 
iškilmingas paradas, kuria
me dalyvaus stovyklos cho
relio grupės, tautinio šokių 
grupės ir orkestras. Kokie 
bus sportai? Reikės daly
vauti stovykloje, sužinoti! 
Dieną koordinuoja Edis 
Razma, stovyklos sporto 
vadovas. 10 vai. vak. kon
gresinė kavinė. Stovyklau
tojai bus kviečiami atsilan
kyti į šią kavinę pasiklau
syti lengvos estradinės mu
zikos. Bus pyragai, kava ir 
arbata. Pasiklausys taip 
pat, Dolskio ir šabaniaus- 
ko dainų, kurios bus atlik
tos pačių stovyklautojų. 
Bus ir proga pašokti "foks
trotą” ir "tango”. Vakarą 
koordinuoja Rimas Kaspu
tis.

Penktadienis, liepos 8 d., 
ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA 
— 8 vai. vak. Kun. A. Sau- 
ląitis praves susikaupimo 
vakarą, kuris atžymės tau
tos tragedijos laikotarpį — 
trėmimus. Religinis koncer
tėlis seks susikaupimo va
karą. Du jaunimo solistai 
atliks religines giesmes ir 
Arūnas Ciiiberkis dekla
muos lietuvių poetų eilėraš
čius ir ištraukas iš šv. Raš
to. 10 vai. vak. Kultūros 
vakaras. Visi stovyklauto
jai, kurie turi rimtesnius 
talentus kviečaimi dalyvau
ti šioj programoj.

šeštadienis, TAUTINIŲ 
RYŠIŲ DIENA — 8 vai. 
vak. Užbaigimo lauže pasi
rodys visi tię stovyklauto
jai, kurie dar iki šiol netu
rėjo progos pasirodyti. 
Kviečiame visus su įvai
riais talentais pasirodyti. 
10 vai. vak. Užbaigimo šo
kiai. Gros Rimo Kaspu
čio orkestras "Romantika”. 
Laike šokių bus suplanuo
tų staigmenų. Kokių? Rei
kės dalyvauti stovykloj su
žinot!

Jeigu turit kokių klausi
mų ar pasiūlymų vakaro

(Nukelta į 10 psl.)
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Lietuviai respublik
Dažnai skaitome spaudo

je, kad mūsų veiklai kovoje 
dėl Lietuvos laisvės yra rei
kalinga turėti gerų ameri
kiečių draugų, kurie būtų 
susipažinę su mūsų rūpes
čiais, pažintų mus, kad rei
kalui esant galėtų mums 
padėti Lietuvos laisvės ko
voje. Yra organizacijų ku
rios ši uždavinį atlieka ge
rai — ruošia paskaitas, po
litines konferencijas ar ki
tus parengimus, per kurios 
atlieka didelius darbus — 
susipažįsta su Amerikos 
veikėjais, ar spaudos dar
buotojais. Tas yra gerai ir 
sveikintina,

šia proga noriu primin
ti, kad yra dar vienas ge
ras būdas — tai įsijungti į 
amerikiečių politinę veiklą, 
jiems padėti kasdieninėje 
politinėje veikloje; juk tai 
yra ir mūsų kaipo piliečių 
pareiga. Tokiu būdu įgytos 
pažintys gali labai gerai 
reikalui esant būti panau
dotos. Tą darbą labai gra
žiai ir sėkmingai veda Ka
lifornijos lietuvių respubli
konų sąjungą, ką ji jau įro
dė savo darbais praeityje.

Kalifornijos lietuvių res
publikonų sąjungos metinis 
narių susirinkimas įvyko š. 
m. balandžio mėn. 10 d. 
Tautinių Namų salėje.

Pirmininkė Liucija Ma
žeikienė pasveikinusi susi
rinkusius narius ir svečius, 
pakvietė Feliksą Masaitį 
susirinkimui pirmininkauti, 
o Audrą Nelsaitę sekreto
riauti.

Feliksas Masaitis prista
tė valdybos pasiūlytą dar
botvarkę ir gavęs susirin
kimo patvirtinimą labai 
sklandžiai ir gerai pravedė 
susirinkimą. Pirmučiausiai 
paprašė atsistojimu pagerb
ti šiais metais mirusią la
bai aktyvią ir gerą patriotę 
Adelę” Bajalienę.

Sąjungos metinį veiklos 
pranešimą padarė pirm. 
Liucija Mažeikienė. Savo 
pranešime supažindino su
sirinkusius su valdybos at
liktais darbais, o jų būta 
nemažai: Klubo narių me
tinio susirinkimo įgaliota, 
valdyba svarstė Klubo sta
tuto pakeitimą į politinę 
akcijos grupę. Valdyba nu
tarė užsiregistruoti Sakra
mente pasiųsdama reikia
mus popierius, ta proga pa
kvietė Vincą Juodvalkį bū-

KA VEIKSIME 
VAKARAIS...
(Atkelta iš 9 psl.) 

programų atžvilgiu, prašom 
kreiptis į Rūtą. Giedraitytę, 
28952 Blissfield Dr., Wil- 
lowick, Ohio 44094, telef. 
(216) 944-6835 ar Arūną 
Čiuberkį, 110 Butler, Brook
lyn, New York, 11231, tel. 
(212) 875-3155. Lauksim 
stovykloj!

Rūta Giedraitvtė

onai Kalifornijoje
ti valdybos iždo patarėju. 
Gautas iš Sakramento tei
giamas atsakymas. Organi
zacijos vardas1 truputi pa
keistas : "Lithuanian Amer
ican Association of Califor- 
nia”, lietuviškai "Kalifor
nijos Amerikos Lietuvių 
Respublikonų Sąjunga”. Per 
tai valdyba gavo organiza
cijai didesnes teises ir at
skaitomybę, o per tai ir 
darbų tiesioginį įvertinimą. 
Artėjant rinkimams ši pa
dėtis duos geresnės sąlygas 
išryškinti lietuvių dalyva
vimą amerikiečių politikoje.

Rugsėjo mėn. 3 d. valdy
bos posėdin buvo pakvies
tas Respublikonų kandida
tas į Kalifornijos Valstybės 
Senatą Earle Robinson. Jis 
supažindino valdybos na
rius su savo politika bei 
davė žinių apie save. Po šio 
posėdžio valdyba nutarė jo 
kandidatūrą remti. Buvo 
suorganizuota laiškų siun
timo akcija, išsiuntinėta 
1300 laiškų lietuviams su 
rekomendacija balsuoti už 
Earle Robinson.

Spalio mėn. 18 d. Rinki
minėje būstinėje George 
Deukmejian priėmė Cali- 
fornia Republican Heritage 
Groups Council. Susirinku
siems padarė pranešimą ir 
su kiekvienos tautybės at
stovais padarė atskiras 
nuotraukas, šios nuotrau
kos ir straipsniai su atitin
kama rekomendacija lapkri
čio mėn. 2 d. rinkimų bal
savimui buvo atspausdin
tos DIRVOJE ir Lietuviai 
Amerikos Vakaruose laik
raščiuose.

Sausio mėn. 28, 29 ir 30 
d. Sakramento mieste įvy
ko Kalifornijos respubliko
nų partijos centrinio komi
teto suvažiavimas. Buvęs 
kandidatas į Kalifornijos 
Valstybės Senatą Earle Ro
binson, turėdamas teisę, 
pristatė Liuciją Mažeikie
nę būti centro komiteto na
re.

Vasario mėn. 5 d. The 
United Republican Assemb- 
ly surengė kongresmano 
Robert Dornan pagerbimą. 
Mūsų pirmininkė buvo pa
kviesta dalyvauti pagerbi
me.

Vasario 16 d. minėjimui 
pirmininkė padėjo Los An
geles ALTo valdybai išgau
ti Kalifornijos gubernato
riaus George Deukmejian 
sveikinimą.

Kovo mėn. 5 d. įvyko Ca- 
lifornian Republican Herit
age Groups Council metinis 
susirinkimas, šiame susi
rinkime buvo išrinkta nau
ja valdyba į kurią iš lietu
vių grupės išrinkti du: 
vicepirmininkės pareigoms 
Liucija Mažeikienė ir iždi
ninko pareigom Vincas 
Juodvalkis.

Po pirmininkės praneši
mo sekė iždininko Simo 
Kvečo pranešimas. Nario 
mokestis išrinktas iš visų 
85 narių. Revizijos komisi

jos pranešimą padarė ko
misijos pirmininkas Jonas 
Petronis.

Sekančiai kadencijai į 
valdybą išrinkti: Liucija 
Mažeikienė, Albinas Mar
kevičius, Vytautas Vidugi
ris, Romas Nelsas, Audra 
Nelsaitė, Vincas Juodval
kis ir Simas Kvečas. Į re
vizijos komisiją: Jonas Pet
ronis, Vladas Pažiūra ir 
Renata Nelsaitė.

Susirinkimui pasibaigus 
visi buvo pakviesti vaišėms 
ir bendram Įspūdžių pasida
linimui. (am)

LIETUVIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Santa Monikos Amerikos 
Lietuvių Klubas balandžio 
20 d. turėjo savo metinį, 
narių susirinkimą Uncle 
John’s restorane Santa Mo
nikoje.

Susirinkimas buvo labai 
gausus senais ir naujai įsto
jusiais nariais. Pirmininka
vo J. Kutra sekretoriavo G. 
Plukienė.

Klubo kasai esant geram 
stovyje, buvo nutarta ir 
toliau remti jaunimo orga
nizacijas, spaudą ir ypatin
gai buvo pageidauta parem
ti Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje.

Diskusijų metu Česlovas 
Gedgaudas iškėlė įdomų pa
siūlymą apie 1984 m. Los 
Angeles įvyksiančią Olim
piadą. Jo nuomone būtų la
bai gerai, jei lietuviai susi
organizuotų ir priimtų sve
čius iš įvairių pasaulio kraš
tų, pagal galimybę, apgy
vendinant juo savo namuo
se ar Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos mokyklos 
patalpose už tam tikrą mo
kestį. Lietuviai turėtų pa
sisekimą, nes moka daugiau 
svetimų kalbų. Atrodo, kad 
tas Č. Gedgaudo pasiūly
mas sukėlė susidomėjimą 
klubo narių tarpe.

Po to, buvo naujos Klu
bo valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai. Mandatų 
komisijos pirm. E. Sinkys 
pasiūlė perrinkti pereitų 
metų Klubo valdybos ii* re
vizijos komisijos narius. 
Susirinkimas, dauguma bal
sų šį pasiūlymą priėmė. Tuo 
būdu į valdybą buvo iš
rinkti: A. Markevičius,-dr. 
A. Milaknis, S. Kvečas, K. 
Černiauskas, K. Reivydas, 
L. Pulkauninkaitė-Wheeler 
ir E. Gedgaudienė. Kandi
datė Ą. Pakalniškytė. Į re
vizijos komisiją: E. Balce- 
ris, dr. E. Jarašūnas ir A. 
Milienė. E. ir J. Sinkių lei
dimu, nutarta suruošti klu
bo gegužinę š. m. liepos 24 
d. (sekmadienį), jų egzo
tiškame sode, S. Monikoje.

Susirinkimas praėjo labai 
darniai ir buvo draugiškai 
pabendrauta. (eg)

(213) 829-4757 (213) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Moniaf Boulevard 
Santa Monica, CA 90404

14659 Limedale Street

Panorama City, CA 91402

Lietuviai esame viii — 
Lietuvių Fonde ar esi? i 2422 WEST MARQUETTE RD. 

CHICAGO, ILLINOIS 60828 
PHONE: 312 825-6897 

U.&A.

HM (MIK MDIM
1983 m. balandžio mėn.

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
— įamžintojas, pad. — padidino, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, 
asm. — asmuo, įgal. — įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso, 
kand. — kandidatas.

3x $10.00

1 $15.00
1 $20.00
2 $25.00

2 $50.00

1 $62.91

1 $75.00
1 $76.00
1 $80.00

14 $100.00

1 $130.00

1 $175.00

1 $200.00

1 $205.91
1 $235.00

1 $250.00
2 $300.00

1 $500.00
3 $1,000.00

1 $2,000.00

1 $12,227.79
1 $30,000.00

Gleveckaitė Taga kand. $10; Lapšys Kovas kand. $10; 
Lapšys Laura kand. $10.
Naudžiūtė Renata kand. $25. 
Naudžiūtė Ingrida kand. $30.
Daukantas Bladas ir Zuzana $200; Žilinskas Petras ir 
Ona $125.
LB Philadelphijos apylinkė, atst. M. Susinskas $300; 
LB Waukegan’o apylinkė, atst. A. Kavaliūnienė $3,- 
290.
Kuodis dr. inž. Jonas (miręs) ir Bronė, įm. Daivos 
Barzdukienėe bendradarbiai Library of Congress J. 
Kuodžio atm. $162.91.
X $305.
Dariaus ir Girėno Lituanistinė Mokykla $876.72. 
Šaulio prel. Kazimiero, Vasario 16 Akto Signatoriaus 
atm. įn., pad.: Dalia Šaulytė $380.
Bakšys Cornelia $100; Balys inž. Mečys ir Leokadija 
$200; Bublys agr. dr. Vladas ir Stasė $300; Kudirka 
Magdalena $600; Labanauskas Mindaugas ir Regina 
$100; Kriščiūnas Kęstutis $100; Liorentas Jonas $400; 
Liutermozos pulk. Alberto atm. įn. pad. Liutermozie- 
nė Ona $1,200; Marin Josephine $200; Palukaitis rev. 
Teofilius $1,300; Petrauskas Juozas ir Salomėja $500; 
Račkauskas kun. Antanas $1,425; Šontaitė Birutė V. 
$100; Veselka Kazys atm. įn. pad. Makaras Antanas 
ir Cecilija $1,100.
Sisas Juozupas atm. įn.: Kazakaitis Celina ir Vincas 
$30 ir 7 kiti, $130.
Baranauskienė Leonora atm. įn.: Baranauskas Anna 
$50 ir 14 kitų, $175.
Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartosevičienė 
Eugenija $800.
Šimkus Stasys $5,085.77.
Janušauskienė Irena atm. įn.: Šimonėlis Alfonsas $25; 
Šiaulių J. Daukanto kuopa $50 ir 15 kitų, $335. 
Misiūnas Stasys ir Elizabeth $250.
Bartašius Kazys ir Ida $500; Smulkaitienė Stefa atm. 
įn. pad. Smulkaitis Jonas $435.
Stočkutė Stasė atm. įn.: Stoškus Albertas $600. 
Lietuvių Teatras Atžalynas atst. Gasiūnas Stasys, 
$1,000; Podziukas John atm. įn.: Taoras Bronė, $1,000; 
Yla kun. Stasys atm. įn.: Yla Jonas, $1,000.
Janono Fulgento Lietuvos savanorio (miręs) ir. Ma
rijos Janonienės stipendijų fondas pad.: Janonienė 
Marija, $13,000.
Norgėla Antanas, testamentinis palikimas, $14,919.80 
Žilaitis Pranas, testamentinis palikimas, $30,505.

IŠ VISO $51,432.61

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1983.IV.30 pasiekė $2,524,675.40. Gautomis palūkanomis parėmė 
meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą $1,028,650.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 
1983.IV.30 palikimais gauta $695,348.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NOT-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 

3001 WEST 59th STREET, CHICAGO, IL 60629“.

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas.

Pataisome:
Buvo — kovo mėn. x $200.00 Dumanskis dr. Alina ir inž. Van $2,000; 
Turi būti kovo mėn. x $200.00 Domanskis dr. Alina ir inž. Van $2,000;

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

Tel. krautuvės (312) 263-5826; nanąi (312) 677-8489.
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UETUVII] BENDRUOMENES
VADOVU PASITARIMAS

/Oi ANTANAS JUODVALKIS

II-jų Pasaulio Lietuvių Die
nų metu netrūks ir kultūrinių 
pramogų. Šiam komitetui va
dovauja Marija Remienė. Di
dysis pabaigtuvių banketas 
įvyks liepos 3 d. vakare, Con- 
rad Hilton viešbučio salėse, 
720 So. Michigan Avė.

Dariaus-Girėno tragiško 
transatlantinio skrydžio 50 
metų sukaktis bus paminėta 
liepos 4 d. prie paminklo Mar- 
quette Parke.

Į visus renginius bilietai ir 
suvenyrai gaunami Gift Inter- 
national Vaznelių prekyboje, 
2501 W. 71st St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-471-1424.

Dail. Vincas Lukas yra su
projektavęs visą eilę suvenyrų 
kuriuos galima įsigyti dabar ir 
PL Dienų metu.

Neužmiršti ir dvasiniai rei
kalai. Pabaigtuvių pamaldos 
(VII.3) bus laikomos kardino
lo J. Bernardin Quigley semi
narijoje, 7740 So. Western 
Avė ir Tėviškės parapijoje, 
6641 S. Troy St.

Visiems šiems renginiams 
įgyvendinti reikalinga ne tik 
poros šimtų žmonių talka, bet 
ir nemaža suma pinigų. Fi
nansai telkiami įvairiais bū
dais ir priemonėmis. Finan
sams telkti komitetui vadovau 
ja pats pirm. dr. Antanas Raz 
ma su Birute Bagdoniene. Vei
kia įvairios komisijos, telkian
čios finansus daugelio rengi
nių nedatekliams dengti. Pini
gai ateina iš renginių už par
duotus bilietus, mecenatų at
skirų aukotojų, LB apylinkių, 
pramoginių renginių pelno, 
loterijos, suvenyrų ir kt.

Gal vienintelis kultūrinis 
renginys - Dainų šventė - 
neduos nuostolio, jei visi bilie
tai bus parduoti, o visiem ki
tiem daugiau ar mažiau reiks 
pridėti. Nedateklius gali siek
ti iki 100,000 dolerių, kuriuos 
reikia komitetui sukaupti.

Ir komiteto nariai į rengi
nius perka bilietus.

Visuomenė yra dosni ir 
rengėjų prašymo paklauso. Iš 
visų šaltinių pinigai pamažu 
plaukia ir pasiekia iždininką. 
Komitetas prašo paskubinti 
atsiskaitymą už loterijos bilie
tus ir apylinkėms išpildyti pas
kiras kvotas. Visų talka ir pa
rama, Pasaulio Lietuvių Die
nos praeis pasididžiavimo 
ženkle ir sustiprins išsilaikymo 
ryžtą.

II Pasaulio Lietuvių Dienų 
leidinys yra spaustuvėje ir jau

A. Juodvalkis skaito LB konferencijos išvadas. Šalia sėdi 
J. Urbonas ir K. Laukaitis. P. Malėtos nuotr.

nėra jokios galimybės pavėla
vusiems į jį patekti. Leidinys 
susideda iš pagrindinių rengi
nių skyrių, o redakcijos koor
dinatorium yra Pasaulio Lie
tuvio redaktorius Bronius Nai
nys. Tai bus stambi knyga, 
paliekanti istorijai apie laisvo
jo pasaulio lietuvių kultūri
nius ir visuomeninius atsieki- 
mus, o šių įvykių dalyviams - 
plati informacija, baigė savo 
pranešimą Lietuvių Dieni} 
vyr. komiteto pirm. dr. A. 
Razma.

Sį.. , H

Dr. A. Razma, padaręs pra
nešimą apie II Pasaulio Lietu
vių Dienas.

J. Tamulaičio nuotr.

JAV LB Tarybos prezid. 
pirmininkas dr. Kazys Am
brazaitis suminėjo tarybos pre 
zidiumo rūpesčius. Sudarytos 
komisijos, į kurias įtraukti visi 
tarybos nariai, pagal jiems 
artimesnes darbo sritis. Atei
nanti tarybos sesija numatyta 
šaukti rudens metu Clevelan
de.

Platų, realistinį ir dokumen
tuotą pranešimą padarė adv. 
Povilas Zumbakis, apie OSI 
(Ypatingų tyrimų įstaigos) 
veiklą. Apie šios įstaigos veik
lą čikagiškė visuomenė buvo 
painformuota specialioje po
pietėje 1983.IV.24, oskaityto- 
jus supažindino dr. A. Butkus 
Dirvos 1983.IV.28 laidoje, to
dėl tų minčių nekartosiu. Ten
ka pastebėti, kad OSI veikla 
gali pasiekti ir kiekvieną pa
dorų lietuvį, nes turi pakan
kamai biudžeto keliu paskirtų 
lėšų ir neribotą veiklos laisvę.

Dalis konferencijos dalyvių. Pirmoje eilėje: K. Domarkas, B. Vilutienė, B. Jasaitienė ir A.
Juodvalkis. P. Malėtos nuotr.

Sveikintina iniciatyva sudary
ti bendrą komitetą iš LB, 
VLIKo ir ALTo atstovų ir 
bendromis jėgomis telkti kapi
talą, bei bandyti gintis nuo 
nepagrįstų tos įstaigos išpuolių. 
Konferencijos dalyviai šiltai 
pritarė bendro komiteto suda
rymui-ir specialaus fondo stei
gimui. Vienas susirinkimo 
dalyvių čia pat įteikė pirmi
ninkaujančiam šimtą dolerių 
fondo steigimo pradžiai. OSI 
įstaiga, bendradarbiaudama 
su Sovietų S-gos saugumu, re
miasi padirbtais dokumentais 
ir sufabrikuoja bylas prieš ne
kaltus žmones. Apkaltintas 
žmogus pirmiausiai sunaiki
namas materialiai, nes gyni- 
muisi išleidžia visą turimą tur
tą, o likęs ‘nubuožintas’, leng
vai pasmerkiamas. OSI, susi
dėjusi su KGB, JAV teisingu
mo departamento biudžetinė
mis sumomis išlaikoma bei vi
sų sričių informacijos - TV, 
radijo, spaudos - remiama, 
sudaro rimtą pavojų Sovietų 
S-gos okupacijoje esamų kraš
tų išeivijai. Nė vienas išeivis 
nėra saugus nuo OSI įstaigų 
užmačių. Prelegentas kvietė 
vieningai priešintis prieš išgal
votus kaltinimus ir nesileisti į 
jokias kalbas, kol neturi teis
mo įsakymo. Nieko nesakyti, 
nepasitarus su savo advokatu.

Pirmininkaujantis leido sta
tyti klausimus eilės tvarka pa
darytiems pranešimams. To
kios tvarkos laikymasis varžo 
paklausėjus ir dažnai užsimirš
ta, kol ateina eilė. Jei paklau
simams laikomasi pranešimų 
eilės, tokiu atveju būti tiksliau 
leisti diskusijas po kiekvieno 
pranešimo, o ne išklausius vi
sų.

Diskusijos buvo gyvos ir pa
lietė daugelį dalykų. Konfe
rencijos dalyviai šiltai sutiko 
žinią apie Lietuvos atstovybės 
rūmų, VVashingtone, remon
tui sukeltas lėšas ir buvo siūlo
ma aukų rinkimą tęsti ir įvyk
dyti pilną namų atnaujinimą.

Daug dėmesio buvo skirta 
lituanistiniam švietimui. Aiš
kintasi dėl kompetencijos tarp 
Švietimo tarybos, mokyklos 
vedėjo, tėvų komiteto, moky
tojų ir mokinių. Visais atve
jais reikia palaikyti ryšį su 
Švietimo taryba ir kilusius 
klausimus išsiaiškinti. Tėvų 
komitetai turi didelę atsako
mybę ir pareigas. Darnus mo 
kytojų tarybos ir tėvų komite- 
tij bendradarbiavimas neša 
labai gerus vaisius.

Nemažas dėmesys buvo skir
tas socialiniams klausimams, 

ypač vyresnio amžiaus žmo
nių namų statyboms ir projek
tams. Aušros šimtmečio sukak - 
ties proga, Istorijos draugija - 
Alicijos Rūgytės rūpesčiu - per
spausdino ir išleido 1883-4 
metų Aušros pirmą knygą. 
Antroji dalis, apimanti 1885-6 
metus, yra spaustuvėje. Leidi 
mas yra išlaidingąs ir reikalin
ga finansinė parama. Visi lie
tuviai turėtų AUSZRĄ įsigyti.

Laikui negailestingai bė
gant, pirmininkaujantis dis
kusijas uždarė ir perėjo prie 
apygardų ir apylinkių prane
šimų.

Suvažiavimas, priėmęs per
skaitytas išvadas, visiems su
giedojus Lietuvos himną, bu
vo uždarytas.

• ••

Naujosios LB Krašto valdy
bos pastangos užmegsti glau
desnius ryšius su LB apygardų 
bei apylinkių vadovais ir susi
pažinti su darbo sąlygomis, 
yra visapusiškai naudingas. 
Krašto valdyba susipažino su 
dirbančiaisiais, išklausė jų pa
geidavimus, perteikė savo rū
pesčius bei planus.

Vyresnio amžiaus darbuo
tojai, išaugę dar nepriklauso
mybės laikotarpyje, stebėtinai 
daug laiko ir išteklių skiria lie
tuvybės išlaikymui bei laisvi
nimo reikalų rėmimui. Kartu 
su vyreniąja karta koja kojon 
eina vidurinioji karta, o nuo 
jos neatsilieka ir jaunesnieji.

Pamžu, bet nuosekliai, va
dovybę perima jaunesni ir 
cnergingesni žmonės. Geras 
pavyzdys II PL Dienų komite
tas, į kurį įsijungė daugiau 
šimtinės visų amžiaus grupių 
darbininkų, ypač daug ir veik 
lių vidurinės kartos žmonių. 

REGISTERED NURSES
Positions available on: 

NEURO/REHAB UNIT 
and 

MEDICAL/SURGICAL UNITS
Starting salary rangės

*8.20 per hr. to *10.39 per hr.
Shift differential

*1.50 per hr. 3 p.m.-11 p.m.
*2.25 per hr. 11 p.m.-7 a.m.
*2.00 per hr. weekends

Exceptiondl benefits — including a soon to 
open 24 hr. on premisos child care cente/.

Call toli free Ms. Toni Dunn1-800-841-7018 
CANDLER GENERAL HOSPITAL

5353 Reynolds St.
SAVANNAH, GEORGIA 31405

Equa! Oppt'y. Employer

Jaunesieji atsineša entuziaz
mą ir pritaiko naujesnius veik
los metodus, duodančius ge
resnius rezultatus.

Laisvėje išgyventas laikotar
pis tiek daug įdiegė tautai pa
sitikėjimo ir pasididžiavimo, 
kad ir šiandien juo gyvename 
išeivijoje ir krašte. Jaunoji kar
ta eina tėvų pėdomis ir persi
ima kovos už Lietuvos laisvę 
dvasia.

KARTOJAMAS 
PRAMOGINIŲ DAINŲ 

KONCERTAS

Visuomenei pageidaujant, 
solistės Nelės ir muziko Ar-, 
vydo Paltimi pramoginių 
dainų koncertą Margutis 
kartoja gegužės 29 d. (sek
madieni), 4 vai. po pietų, 
Jaunimo Centro didž. salė
je, Chicagoje.

Iš Vakarų Vokietijos 
Margučio iškviesti, labai 
sėkmingai jau koncertavo 
Chicagoje, Toronte, Hamil
tone ir Detroite. Prieš grįž
dami j Europą, dar duos 
koncertus Clevelande gegu
žės 28 d. ir pakartos Chi
cagoje gegužės 29 d.

Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama atsilankyti ir pa
sidžiaugti retai girdima 
pramogine daina ir muzi
ka. Bilietai j koncertą gau
nami Vaznelių prekyboje ir 
Margučio raštinėje.

Teko patirti, kad bilietai 
gerai perkami ir gali jų pri
trūkti, todėl patartina iš 
anksto įsigyti.
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■ laiškai Dirvai
ŽEMAIČIŲ KOVA SU 

MONGOLAIS
Dirvos Nr. 16 ir 17 V. 

Vičinas ir A. KenstaviČius 
komentuoja prancūzų kil
mės amerikiečio Charles Pi- 
chel parašytą apie Žemaiti
ją knygą, pavadintą Samo- 
gitia. Prieš tris metus toji 
knyga buvo glėbiais plati
nama Toronto Lietuvių Na
muose, nes ten buvo daug 
entuziastų, ypač žemaičių, 
kurie žavėjosi ta knyga dėl 
joje iškelto "žemaičių tau
tos narsumo”.

Paskaičius tą knygą pa
stebėta, kad ji nėra moks
liškai parašyta, o tik paro
dytas istorinių j vykių fan
tazavimas.

Dirvoje minėti komenta
toriai stengiasi iškelti kny
gos autoriaus mintis "ku
rios nėra išryškintos mūsų 
istorikų darbuose”. Užten
ka poros pavyzdžių paro
dyti autoriaus Pichel ir jo 
komentatorių fantazijas.

KRYžlAžODžIO NR. 18

Gulsčiai: 1 — Rusijos 
upės; 5 — žinoma opera;
10 Sala Indijos vandenyne;
11 — Veisliniai arkliai; 12
— Menė; 13 — Šen. persų 
dvasininkas; 14 — Įėjimas; 
17 — Lietuvos miestas; 19
— Narvas; 20 — Burtinin
kas; 22 — Garsus pasauli
nės literatūros klasikas; 25
— Vakariečių sąjunga; 26
— Statybinė medžiaga; 28
— Vidurio Europos mies
tas ; 31 — Krymo vieta, 
įkvėpusi Ad. Mickevičių (be 
liet, gal.); 32 — Vienas di
džiausių dar veikiančių ug- 
niakalnių; 33 — Romėnų 
dievas; 34 — Afrikos uos
tas.

Stačiai: 2 — žymus II-jo 
pas. karo strategas; 3 — 
Buvęs diktatorius; 4 — Ba
lana; 5 — Garsus prancū
zų dainininkas (miręs pa
vardė nelietuvinta); 6 — 
Gėlė; 7 — Kario laipsnis; 
8 — Poveikis, įtaka; 9 — 
Dejavimas; 15 — SSSR 
uostas; 16 — Vokietijos 
miestas; 18 — žinomas

Dirvos 16 Nr. rašoma: 
Samogitijos knygos įvade 
iššakmiai iškeliamas žemai
čių narsumas. "Jokia kita 
tauta nėra nukovusi dau
giau mongolų kanų negu 
žemaičiai. Jokia tauta nė
ra laimėjusi daugiau mū
šių ir paėmusi daugiau ka
ro grobio iš mongolų kaip 
žemaičiai".

Viskas tas labai gražu, 
tik visa bėda kad tų mon
golų nei Lietuvoje nei Že
maitijoje visai nebuvo . . .

Mongolai pirmą kartą 
pasirodė pietų Rusijoj 1223 
metais. Tada jiems pasi
priešino rusai ir polovcai, 
bet jie buvo mongolų prie 
Kalkos upės sumušti. (Kal- 
ka yra prie Azovo jūros, 
kur dabar yra Mariupol 
miestas). Mongolai vėl pa
sitraukė Į Aziją. Po 11 me
tu t. y. 1237 m. jie vėl atėjo 
per Volgą į Rusiją, bet jau 
didelėmis jėgomis ir vado
vaujant Aukso Ordos cha- 

vaistas; 20 — Veido dalis; 
21 — Melas; 23 — žiaurus 
kankinimo būdas: 24 — Pa
stato dalis; 27 — Azijos 
didmiestis; 29 — Varžos 
vienetas; 30 — Tyrėnų jū
ros sala, patekusi į pasau
linę istoriją. b. agn—

GALVOSŪKIO NR. 17 
SPRENDIMAS

1 — b. Klaipėdos įkūri
mas (1252) ; 2 — c. Min- 
daugo nužudymas (1263); 
3 — c. Lietuvos krikštas 
(1387); 4 — b. Salyno su
tartis (1398) ; 5 — a. že
maičių vyskupijos įkūri
mas (1417); 6 — a. Lucko 
suvažiavimas (1429); 7 — 
c. Lietuvos Statuto 2-roji 
laida (1566); 8 — b. Vil
niaus Akademijos įkūri
mas (1579). Tai Vilniaus 
Universiteto pradžia, kurio 
400 m. jubiliejų atšventė
me 1979 m.; 8 — c. Lietu
vos Statuto 3-oji laida 
(1588) ; 10 — b. Pirmasis 
Lietuvos padalinimas (1772 
m.). 

nui Batu. Dabar jie nuka
riavo bulgarus prie Volgos, 
Riazanės, Maskvos, Suzda- 
lio ir Vladimiro kunigaikš
tystes žygiavo į Novgorodą, 
bet naugardiečiams geruo
ju sutikus mokėti duoklę, 
mongolai pasuko į pietus. 
1240 m. nukariavę Kijevo 
valstybę, jie padalino ar
miją į dvi dalis ir žygiavo 
į Vakarų Europą per Len
kiją ir Vengriją. Lenkai, 
padedant kryžuočiams ir Si- 
lėziijai, pastojo jiems ke
lią, prie Lignico, bet toji 
jungtinė armija buvo mon
golų sumušta. Tada visa 
Europa drebėjo prieš mon
golus, tik narsieji žemaičiai 
jų nebijojo . .. nes jie buvo 
toli. Toje knygos apžvalgo
je, Dirvos 17 Nr. rašoma: 
"Pirmas mongolų susidūri
mas su aisčiais įvyko 1223 
m. mongolams reikalaujant 
iš lietuvių duoklės”. Metai 
atitinka, turbūt tas žymus 
istorikas Pichel paskaitė 
polovcus žemaičiais, o rusus 
aisčiais.

Toliau ten rašoma: "Ties 
Pripete mongolai buvo Erd
vilo visiškai sumušti. Po 
ilgo delsimo Jochis pagaliau 
drįso stoti dvikovon su Rin
gaudu”. Tai autoriaus gry
na fantazija, žemaičių ta
riamieji kunigaikščiai Rin
gaudas, Erdvilas, Spera yra 
legendiniai asmenys, nu
statyti jų chronologiją ar 
jų valdomas sritis pagal tu
rimus šaltinius nėra jokios 
galimybės, LE. Jochi (ki
taip Juchi, Džiuči buvo 
Džengis Chano sūnus, Batu 
tėvas, miręs 1227 m.). Jis 
gyveno Mongolijoj, 5000 
mylių nuo Lietuvos, tai jo 
dvikova su Ringaudu paim
ta iš Haufo pasakų, nes 
Haufaą kurdamas savo pa
sakas irgi naudojo realius 
vardus, datas ir vietoves.

P. Lelis 
Toronto, Ont.

DAUGIAU TOKIŲ 
STRAIPSNIŲ

Negaliu praleisti nepadė
kojęs Jums, Pone Redakto
riau, ir straipsnio "Pasau
lio Lietuvių Dienos, Seimas, 
Spauda” autoriui p. A. 
Juodvalkiui už jo dalykines 
mintis antraštėje išvardin
tomis temomis. Iš šio 
straipsnio reikalo dėstymo 
galėtų pasimokyti ir visi 
sroviniai ideologai, kuriems 
dėl vieno žmogaus pareikš
tos asmeninės nuomonės 
pasidarė negera ir pati LB, 
ir jos vardas ir net pati 
Lietuvių Charta pavirto 
erezijine. .

Daugiau tokių kultūrin
gos pakantos kitokiai nuo
monei straipsnių, tada nie
kam, niekur nereikės grįž
ti ar ko atsisakyti, nes vi
siems pakaks darbo plačioje 
lietuviškų siekimų dirvoje.

Kazys Jankūnas, 
Lodi, N. Y.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

TAUTINĖS JUNGTIES ELEMENTAS 
YRA TAUTINĖ KULTŪRA

JAV Kultūros tarybos 
vicepirmininko Viktoro Ma- 
riūno žodis perskaitytas 
premijų šventėje 1983 ge
gužės 14 Brooklyne:

Iš Kultūros tarybos dar
bų, planų bei projektų ap
žvalgos matyti, kad kultū
rinių premijų organizavi
mas yra toli gražu ne vis
ką dominuojanti tarybos 
veiklos sritis. Bet ji ryš
kiausiai matoma. Ir tai ge
rai, nes dėl to pastebimas 
ir visas kitas kultūrinio 
darbo laukas.

Keista, bet tiesa, kad 
Kultūros taryba kai kieno 
yra įspėjama, kad per pla
čiai negriebtų, kad į viešu
mą nelįstų. Bet mes tiki
me, kad išeivijoje gyveni
mo sąlygos kultūrinei veik
lai skiria pirmaujantį vaid
menį.

Be vargo galime identifi
kuoti dvi būdingas mūsų 
išeivijos egzistencijos są
lygas.

Pirma. Po pasaulį plačiai 
išsisklaidžiusios mūsų išei
vijos atskiri vienetai (indi
vidai, šeimos) nėra gyvybi
nių reikalų verčiami vienas 
nuo kito priklausyti. Saugu
mo, ekonomine ir socialine 
prasme jie gali, jei nori, 
vienas be kito pilnai išsi
versti. Ir šitą galimybę ga
na žymus išeivijos nuošim
tis savo gyvenime naudoja. 
Laikui slenkant, tas nuo
šimtis auga.

Antra. Prigimtinė etninė 
energija ir tautiniai senti
mentai stūmė kurti sąlygas 
sklaidos ir susvetimėjimo 
įtakoms pasipriešinti. Jau 
pačioje išsisklaidymo pra
džioje įforminta visiems 
priimtina, vien į tautinę žy
mę atremta jungtis — Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė. Bet pirmuosius tris de
šimtmečius jos įtaka neiš
augo Į pilną potencialą, 
ypačiai jos visuotinumo 
žymės realizavimo prasme. 
Tai darėsi, o ii- tebesidaro, 
Kultūros tarybos tikėjimu 
todėl, kad bendruomeninė
je veikloje nebuvo dėta pa
kankamai pastangų skleisti 
tiesai, kad pagrindinis tau

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

H0WARD TURNER 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 

JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

tinės jungties elementas 
yra tautinė kultūra — tau
tinės dvasios turinys. O tik 
gimininga dvasia buria 
žmones į tautines bendruo
menes.

Todėl ši diena yra taip 
reikšminga, čia pagerbiami 
iškilūs įvairių kultūrinių 
sričių kūrėjai — mūsų dva
sių formuotojai. Tik jų kū
ryba įprasmina mūsų Ben
druomenės e g z i stenciją. 
Teikia jai krypti spalvą ir 
turinį.

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL 

THERAP1ST-CHIEF 
Montgomery County Hospital a fully 
accredited JCAH Hospital has an 
opening for a Physical Therapy Chief. 
Utilize all your skili in our 80 b«d 
acute care lacility. offer com-
petitive salary, excellent fringe bene
fits and opportunity for leadcrship 
experience. 1 or more infoi ination 
contact:

STAN SUKU P
MONTGOMERY CO. 

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

712-623-2511 
An Equal Opportunity Employer 

(18-2.4)

NEEDED AT ONCE
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST 
Participants in the expansioi» of vu« 
home health agency. \Ve need fnll 
time and part time PHYSICAL 
T1IERAPISTS to lake caiv of palittnls 
in their homes.
Competitive salary, benefits, trrnvcl 
reimbursement & excellenl working 
conditions.

Call 512-647-3041
OR

Apply: Welden Square 
HOME HEALTH 

AGENCY
5034 NEW FOREST DRIVE 

SAN ANTONIO. TEXAS

CHILDCARE OPENINGS
Mušt have a degree and 2 years ex- 
perience with malė deliuquent youths 
and be at least 23 years old. Sleep in 
days work.
Begining salary $11,000.00*15,000.60.
Send resume & ccllege transeript to 

SISTER RITA 
BOYSVILLE OF MICHIGAN 

3744 CLINTON MACON RD. 
CLINTON. MICH. 49236 

Equal Opportunity Employer 
(21-23)

GROUP THERAPIST ,'TREATMENT 
DIRECTOR

Needed by’ a residential treatment 
center for malė delinquents. Mušt, 
have a misters degree in Sočiai 
Work or psvchology wilh ma-for in 
group work & 2 years of residential 
cxperience. Salary ne gat iablc.
Send Resume with graduate school 
transcript to SISTER RITA.

BOYSVILLE OF MICHIGAN 
8714 Clinton Macon Rd. 

Clinton, Mich. 49236 
An Equal Opportunity Employer 

(21*28)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to ’.vork & iive in a small congenial 
community 'V 122 bed accute care 
nursing facihty. NEEDED: 2 RN’s 
with 1CU ,/ER experience, 1 RN with 
skilled nu rainą experiencr 6c 1 RN 
with med/surg. experience. Apply to: 

SOUTHEAST ARIZONA MEDICAL 
CENTER,

Rural Route 1, Box 30. 
Douglas. Arizona 83607 

602-364-7931. EOE. (13-22)
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DETROITO LIETUVIAI
TAUTYBIŲ ŠOKIŲ 

FESTIVALIS

Balandžio 24 d. North- 
lando prekybos centre buvo 
suruoštas Tautybių šokių 
festivalis. Ruošė Tarptauti
nis Institutas ii' Detroite 
išeinantis laikraštis ”De- 
troit News”. Krautuvių di
delio pastato koridoryje bu
vo įrengtos dvi scenos-pa- 
kilimai. Prie Siegel krautu
vės scenoje šoko: prancū
zai, ispanai, meksikiečiai, 
indėnai, ukrainiečiai, izrae
litai, airiai,o prie Hudson’s 
krautuvės scenoje šoko: 
meksikiečiai, lenkai, filipi
niečiai, slovakai, graikai, 
lietuviai, afrikiečiai, izrae
litai ir vokiečiai. Į tautybių 
šokius buvo Įjungti vaikai 
ir jaunimas. Kiekviena tau
ta dėvėjo savo tautinius rū
bus ir šoko tradicinius šo-

Antanas Grinius

vanos — "Prekių certifika- 
tai" 25, 50. 100 įr 200 dol. 
vertės. Juos paskyrė to pre
kybos centro stambesnieji 
prekybininkai. Dvi tokios 
dovanos teko ir lietuviams. 
Laimingieji buvo Stasys 
Skorupskas ir Vincas Ta
mošiūnas.

Į šokių festivalį atsilan
kė užtektinai daug žmonių. 
Jų tarpe matėsi ir daug lie
tuvių. Gaila, kad tie šokiai 
vyko dviejose įrengtose sce
nose, ir dėl tos priežasties 
nebuvo galimybės jų visų 
pamatyti.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Amerikos lietuvių radijo 
klubo pastangomis buvo 
suruoštas motinos minėji

mas įvyko Kultūros centro 
salėje. Amerikos lietuvių 
radijo klubo pirmininkui 
Kaziui Gogeliui negalint da
lyvauti, minėjimą pradėjo 
programų redaktorius Jo
nas Kriščiūnas, kuris savo 
tartame, žodyje pasveikino 
atvykusias motinas, o miru
sioms uždegė žvakę, žibu
rio lituanistinės mokyklos 
mokiniai — mergaitės ir 
berniukai vadovaujami mo
kytojos Birutės Barauskie
nės padeklamavo motinoms 
skirtą eilėraštį ir pasveiki
no visas motinas įteikdami 
joms po rožę.

Atvykusi iš Chicagos Lie
tuvos vicekonsule Marija 
Kriaučiūnienė pasveikino 
savo ir konsulės Juzės 
Daužvardienės vardu.

Meninę programą atliko 
sol. Danutė Petronienė ir 
Rimo Kaspučio vadovauja
mas mergaičių choras, 
akompanuojant Vidui Ne
vers usk ui.

Sol. Danutė Petronienė atliekant Motinos dienos programos 
dalį. Jai akompanavo Vidas Neverauskas.

K. Sragausko nuotr.

kius. Meksikiečiai užsire
komendavo savo orkestru, 
kuriame smarkiai skambė
jo būgno garsai. Lenkų vie
name šokyje dalyvavo ir 
raitelis kuris turėjo dirbti
ną arklio galvą ir uodegą. 
Raitelis į publiką metė sal
dainius. Filipiniečiai viena
me šokyje vartojo lankus, 
o kitame ilgas lazdas per 
kurias mergaitės šokinėjo, 
o vyrukai jas po jų kojo
mis keitinėjo. Slovakų 
mergaitės kasose turėjo lie
tuviškų spalvų kaspinas. 
Joms šokant tos spalvos 
mirguliavo: geltona, žalia ir 
raudona spalva. Kreipiausi 
į gretą sėdintį ir sakau: — 
žiūrėk, lietuviškų spalvų 
kaspinai mergaičių kasose. 
— Taip, jis atsako. Spalvos 
tos pačios, tik jų išdėsty
mas kitoks.

Graikų vyrukai viename 
šokyje šoko su baltais sijo
nais, o mergaitės su balto
mis ilgomis kelnėmis.

Po graikų scenoje pasi
rodė Detroito lietuvių tau
tinių šokių grupė "Audi
nys" ir pašoko keletą šo
kių. Mūsų šokėjai grakš
čiais judesiais, figūrų įvai
rumu ir tautinių drabužių 
spalvingumu pirmavo tarp 
kitų tautybių. O kad jie pir
mavo galima spręsti iš to, 
nes jiems publika ilgiausiai 
plojo.

šokiams vadovavo Rūsnė 
Baltrušaitytė-Kasputienė, o 
šokiams grojo jos vyras 
vyras Rimas Kasputis. Kas
pučiai yra jauna pora ir 
jau spėjo gražiai užsireko
menduoti, ne tik tarp lietu
vių, bet ir kitataučių tarpe.

Įėjimas į šokių festivalį 
kainavo 10 dol. Bilietas tu
rėjo ir keletą talonėlių už 
kuriuos galima buvo pasi
vaišinti tautybių pagamin
tais užkandžiais, paragauti 
skanaus vyno ir atsigerti 
įvairių kitų gėrimų.

Pagal tuos pačius bilie
tus buvo paskirstytos do-

Užjurinis paskambinimas 
leidžia jums girdėti jų šypseną.

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.

______ Rate levels 
ĖUROPE

@ Ohio Bell

Hours

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

dėl užjūrio

10 mins.
Including tax

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

Po ilgos ir sunkios, ligos 
š. m. gegužės 18 d. mirė 
Felicijonas Prekeris, gilia
me liūdesy palikęs žmoną 
Stasę ir dvi dukras — Feli
ciją Dalią ir Mildą su šei
momis. Jis buvo gimęs 1908 
m. gegužės 18 d. Šeduvoje, 
Panevėžio apskr. Baigęs 
vietos vidurinę mokyklą, 
1926 m. įstojo į Šiaulių mo
kytojų seminariją, kurią 
baigė 1930 m. Papilės valse. 
Krioklių pradžios mokykla 
buvo jo pirmoji darbovie
tė. Iš ten netrukus persikė
lė Kaišedorin, o vėliau il
gesnį laiką, iki Klaipėdos 
netekimo, sėkmingai dirbo 
Smalininkų lietuvių pra
džios ir vidur, mokyklos 
vedėju. Atgavus Vilnių, iki 
antrosios bolševikinės oku
pacijos Felicijus kaip jis 
populiariai buvo Pažįsta
mas, buvo Vilniaus miesto 
pradžios mokyklų inspek
toriumi.

Pokariniame laikotarpy
je jis su šeima buvo įsikū
ręs anglų zonos Blombergo 
stovykloje, vėliau trejis me
tus išgyveno Anglijoje, kol 
1951 m. atvyko į JAV ir 
įsikūrė Sanfordc Conn. 
Keletą metų pagyvenęs St. 
Petersburg Beach, Fl., per
sikėlė į San Jose, Cal., kur 
ir baigė savo žemiškąją ke
lionę.

Aukšto, kone milžiniško 
ūgio, dailiai nuaugęs ir vi
suomet optimistiškai nusi- 
tetikęs, Felicijus sveikatą 
prarado vargdamas karo 
pabaigoje Vokietijoje ir 
jos neatgavo iki savo mir
ties. Tačiau tatai netrukdė 
jam veikliai dalyvauti kul
tūrinėje išeivijos veikloje, 
ypač skautuose ir Lietuvių 
bendruomenėje. Skautuose, 
kur jis įsitraukė dar vidu
rinės mokyklos laikais Še
duvoje, buvo pasiekęs vyr. 
skautininko rangą. Daug 
kur ir dažnai matėme jį va
dovaujant įvairiems išeivi
jos kultūriniams rengi
niams.

NAMŲ REMONTAVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI I

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

EILĘ KITŲ DARBŲ.

Prašome skambinti telef.: 112-2187

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠAUNU VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS {

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės da>Liis.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

Sveikatai šlyjant, prieš 
metus buvo atsidavęs chi
rurgams piktybinį skran
džio augulį pašalinti opera
cijos būdu, tačiau šie ryžo
si gydyti chemoterapiniu: 
Per metus šeima buvo su
sigyvenusi su neišvengia
mu likimu, tačiau galutinis 
atsisveikinimas jai liks 
skaudus dar ilgai ateičiai.

Kur tik trumpesniam ar 
ilgesniam laikui apsigyven
davo, velionis savo prigim
ties patrauklumu susiras
davo vis daugiau draugų. 
Jiems bus nelengva įsivaiz
duoti, kad gyvenime nete
teks susitikti su maloniuo
ju Filicijumi. Telieka ilgas 
ir šviesus jo prisiminimas, 
mirtinguosius palaikus pa
laidojus saulėtosios Kali
fornijos, tačiau ne išsiilgto?, 
gimtosios šalies kalneliuose.

(ai)
VILNIAUS KRAŠTO 

LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Pasaulio Lietuvių Dienų 
ir Dainų šventės proga, lie
pos 2 d. 12 vai. šaukiamas 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos visuotinas skyrių 
atstovų ir pavienių Sąjun
gos darbuotojų suvažiavi
mas "DAINOS” svetainės 
salėje, 2656 West 71st St., 
Chicago, III. Suvažiavimo 
programoje darbo posėdis, 
]x> kurio bus pietūs ir šei
myniškas pasisvečiavimas.

Suvažiavimo parengia
muosius darbus tvarko ir 
visas informacijas teikia 
Vanda Gasperienė: 2243 
VVest 71st St., Chicago, III. 
60636, tel. (312) 436-4393.

• Algis Plioplvs gegužės 
1 5d. d. baigė Illinois Insti
tute o'f Teehnology, Chica
go, III., su aukščiausiu pa
žymiu. Kaip geras studen
tas jau yra priiimtas į 
Mass. Institute of Techno- 
logy, Bostone, magistro 
laipsniui daryti su apmoka
mu mokslu ir pragyvenimu. 
Be savo profesinio mokslo, 
jis yra baigęs Chicagos 
aukšt. lit. mokyklą, dvejus 
metus lankęs Lituanistinį 

Pedagoginį institutą. Jis 
yra skautas vytis, skautų 
vyčių kandidatų knygnešių 
draugovės vadovo pavaduo
tojas, Neo-Lithuanų junio+ 
ras, tautinių šokių ansamb
lio "Grandies” šokėjas, mu
zikos mėgėjas. Jo pasiseki
mu džiaugiasi šeima ir 
draugai.

• P. Lukas, Elizabeth, N. 
J.; Dirvai paremti atsiuntė 
20 dol. Ačiū.

• A. A. dr. Vaclovo čeko 
atminimui pagerbti, vietoj 
gėlių, viena šeima New Yor
ke atsiuntė 75 dol. velionies 
mylimam laikraščiui Dirvai 
paremti. Ačiū.

• J. Nakutavičius, kuris 
neseniai su Dana Summers- 
Striukaite išleido plokštelę 
”šok ir dainuok”. Dirvai 
paremti atsiuntė 15 dol. 
Ačiū.

• OHIO AUTO BODY. 
savininkas Jonas Švarcas. 
35571 Vine St.. Eastlake. 
Ohio 11091. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobiliu taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukiąs, 
automobili atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 912- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

SBt /uperior/aving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA<• «. *

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Aving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

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

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor 
savininkas

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

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

Norintieji pirkti ar parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

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 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

43-
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PIRMA KARTA CLEVELANDE

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

•t Kapų puošimo dieną, 
gegužės 30 d. 12:30 vai. Žal
girio šaulių kuopa padės 
gėlių vainiką prie Lietuvos 
prezidento Antano Smeto
nos kapo.

Clevelando lietuvių visuo
menė kviečiama dalyvauti.

• Gražina Kudukienė iš
rinkta amerikiečių moterų 
organizacijos League of 
Women Voters pirminin
ke, vietoj iki šiol buvusios 
Mildred Madison. ši orga
nizacija buvo suorganizavu
si prezidentinių kandidatų 
Carterio ir Reagano deba
tus, kurie TV buvo rodami 
visoje Amerikoje.

Nelės ir Arvydo Paltinij koncei-tas Clevelande, Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje įvyks š. m. gegužės 28 d. 7 vai 
vak. Bilietai po 8, 6 ir 4 dol. Prašome rezervuoti pas J. Malskį 
tel. 486-9165. Visos vietos rezervuotos. Koncertą rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

SENIAI ŽINOMA IR NAUJA
LITHUANIAN VILLAGE INC.

IR
LIETUVIŲ KLUBO DIREKCIJA
RUGPIŪČIO 21, sekmadienį, klubo narių, šei
mų ir bičiulių metinė gegužinė austrų sodyboje. 
(Austrian Picnic Grounds, 8636 Pekin Road, 
Russell Tvvp.).
SPALIO 22, šeštadienį Lietuvių namų 10 metų 
sukakties banketas ir namų statybos paroda. 
Įdomi programa, šokiams groja pilnas Oberai
čio orkestras.

1
2
3

• • •

GRUODŽIO 31, šeštadienį, Lietuvių namų ir 
klubo rengiamas Naujų Metų sutikimo balius. 
Šokiams groja pilnas Oberaičio orkestras.

RUOŠKITĖS DALYVAUTI ŠIUOSE 
RENGINIUOSE!

Lithuanian Village Inc. 
ir

Lietuvių klubo direkcija

4
Birželio 2 d. Giacomo 

Puccini — La Boheme,
Birželio 3 d. Modest Mus- 

sorgsky — Boris Godunov,
Birželio 4 d. po pietų 

Francesco Cilca — Adriana 
Lecoufreur,

Birželio 4 d. vakare Giu
seppe Verdi — La Forza dėl 
Destino.

Bilietai nuo $35 iki $4 
gaunami Public Auditorium 
kasoje. Telef. 771-4224.

• Mario Sereni, Metropo
litan operos baritonas, dai
navęs su Regina žymantai- 
te-Peters 
atvyksta 
Opera į 
birželio 2
ni operoje La Boheme.

Dirvos koncerte, 
su Metropolitan 

Clevelandą ir 
d. dainuos Pucci-

• Metropolitan Opera nuo 
gegužės 30 d. iki birželio 4 
d. Clevelande Public Addi- 
torium duos eilę pastaty
mų:

Gegužės 30 d. Richard 
Strauss —Der Rosenkava- 
lier,

Gegužės 31 d. Goetano 
Donicetti — Lucia di Lam- 
mermoor,

Birželio 1 d. Giuseppe 
Verdi — Macbeth,

• Tautybių festivalyje, 
kuri remia Stroh alaus bra
voro bendroyė, birželio 15- 
18 d. d. Clevelando aikštėje 
tarp teisingumo rūmų ir 
miesto rotušės, pasirodys 
įvairių tautybių muzikos ir 
šokių grupės, kaip lietuvių 
Grandinėlė, kroatų Tambu- 
ritza, Woody Herman or
kestras, slovėnų, serbų šo
kėjai ir kt.

Programa nuo 11:30 ryto 
iki 2:30 vai. p. p. ir nuo 4 
iki 7 vai. vak.

Be to bus Įvairios pramo
gos ir tautybių maisto bu
fetai.

Festivalio valandos nuo 
10 iki 8 vai. vak. ir šeštad. 
nuo 10 iki 6 vai. vakaro,

KAPŲ PUOŠIMAS
Kaip ir kiekvienais metais 

taip ir šiemet, Visų Sielų ka
pinėse skautės ir skautai dėlios 
Lietuvos trispalves vėliavėles 
prie lietuvių kapų.

Maloniai prašome visų sa
vųjų ar artimųjų nuvalyti pa
minklines lentas, kad būtų 
galima iškart perskaityti pa
vardę ir vardą bei kapo nu
merį, kuris yra apačioje, de
šiniame kampe. Tai padės 
vėliavėlių dėliotojams išvengti 
praleidimus.

Jei būtų kokių paklausimų 
ar pageidavimų, prašome 
skambinti 486-3531 arba 238- 
4337 nuo 7 iki 9 vai. ryto, ar
ba vėlai vakare iki 11 vai. 
nakties.

Vėliavėlių išdėliojimas įvyks 
gegužės 28 d., šeštadienį, tarp 
2-5 vai. p.p.

• Žalgirio šaulių kuopos 
šaudymai Valaičių ūkyje 
šią vasarą vyks šiomis die
nomis: birželio 5 d., liepos 
10 d., rugpiūčio 14 ir rug
sėjo 11 d.

ATGAIVINTA STALO 
TENISO SEKCIJA

LSK žaibas atgaivino 
stalo teniso sekciją. Sekci
jos vadovas yra Henrikas 
Johansonas tel.: 944-4713. 
Treniruotės vyksta Lietuvių 
Namuose pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 7 vai. 
vak. ir šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto.

• LSK žaibo dalyvavimui 
Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynėse paremti pietūs 
ruošiami birželio 5 d. Dievo 
Motinos parapijos kavinė
je, tuoj po 10 vai. mišių. 
Paremkime žaibą.

ŠIMTAS —AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPORTININKŲ CLEVELANDE

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
Birželio 4 d. 7:30 vai. vak. 

LIETUVIŲ NAMUOSE.
Vakarienė, geras orkestras, šokiai ir kitos 

Įdomybės.

Įėjimas $10.00 auka.

AUSTRALIJOS SPORTININKUS 
GLOBOTI CLEVELANDO 

KOMITETAS

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nibonw<cle i» on y<XX »•<*•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBEI.KNIS 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,

By owner; ųuality — plokštelių, audinių, knygų 
build, six years old, rustic 
tudor styled home on 5 
vooded aeres. In Chester- 
land bordering Gate Mills. 
$165,000. Call: 729-2245.

r-----------------------------------------

ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

J. LUPO
DECORATING 

COMPLETE HOIJSE 
REPAIR, 

PA1NTING-PAPEK.
HANGING-PI.ASTEK

461-5882

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

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4



DIRVA MIRĖ JONAS R.
SIMANAVIČIUS

Musų skyriaus nariui

A. A.

VACLOVUI TALLAT-KELPŠAI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai 

STASEI, dukroms ir sūnui su šeimomis ir 

kartu liūdime

Amerikos Lietuviu Tautinės
Sąjungos Chicagos Skyrius

A. t A.

JONUI ROBERTUI SIMANAVIČIUI 
staiga mirus, žmonai VALENTINAI, dukte
rims, sūnui, broliams bei ju šeimoms ir vi
siems artimiesiems giliausią užuojautą reiš-

t
kia

Jonas ir Dalia 
M a u r u k a i

Juozas ir Janina 
Maurukai

Mylimam broliui
A. t A.

INŽ. LEONUI JUODIKIUI
Į amžinybę iškeliavus, giliame skausme liku
sius žmoną GENOVAITĘ, brolius, mielą ir 
artimą bičiuli Dr. JONĄ, PETRĄ, ALFON
SĄ, JURGĮ ir KAZĮ gyv. Lietuvoje, seseris 
ANELĘ JADV1RŠIENĘ ir DANUTĘ TON- 
KŪNIENĘ su šeimomis ir visus gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Valerija ir Mečys šimkai 
Placidą Raišai lis 
Ona šiaudikienė
Leokadija ir Juozas žvyniai

A.fA. 
KLEMENSAS GALIŪNAS

(GALIAUSKAS)
Gimė 1913 m. JovaiSiuose, Šiaulių apskr. Mirė nelauktai, 

1983 m. balandžio mėn. 6 d., greituoju vėžiu. Palaidotas Santa 
Barbara, California.

Dėkojame visiems, kurie suvažiavo iŠ arti ir toli, atsisvei
kinti su velioniu ir palydėti jj j paskutinę žemišką kelionę.

Komp. B. Budriūnui, sol. Rimantui Dabšiui, Vincui Dovy
daičiui, Juozui Raibiui ir B. Seliukui už įspūdingą giedojimą ir 
palydėjimą vargonais bažnyčioje. Dovukui Zauniui už patar
navimą Sv. MiSiose.

Padėka, karstą nešusiems: Vincui Dovydaičiui, Algirdui 
Puikūnui, Br. Railai, Br. Rožinskui, Juozui Raibiui ir krikšto 
sūnui Linui Raibiui.

Už rimuotas eiles, atsisveikinant kapuose, Bernardui 
Brazdžioniui ir Danutei Mitkienei. Vincui Dovydaičiui, kalbė
jusiam Dramos Sambūrio vardu. Už nuoSirdžius žodžius prie 
karsto — Dr. P. Pamataičiui, Br. Railai ir Br. Rožinskui.

Už gėles — p. Vincei Leskaitienei, Šimoniams, Daivai 
Miller ir Vitai Loyal su Šeimomis. Br. Rožinskui, Raibiams ir 
Weckstromams. Už pavasarišką Lietuvos gėlių krepšelį su 
lizdeliu, Dalindama, Toronte ir Kazei Indreikienei.

Dėkojame visiems, aukojusiems gausias šv. Misiąs — 
Lillian GriSka, Onai ir Vaclovui Mikuckiams, Stasei Niunia- 
vienei su šeima, Šimoniams ir Br. Vaidilos Šeimai, Toronte.

Dėkojame ponioms už paruošimą vaišių ir visiems, kurie 
pareiškė užuojautą, žodžiu, raštu ar per spaudą. Ypatingai 
esame dėkingi už pagalbą ir paguodą sunkiose valandose — 
Vincei Leskaitienei, Gražinai ir Juozui Raibiams, Reginai ir 
Ilyai Magidams ir Jonui ir Marijai Šimoniams.

Visiems, kurie velionį mylėjo ir kurių gyvenimus jis palie
tė, Lietuvoje bei tremtyje, labai nuoSirdžiai dėkoja

ŠEIMA

Toronte' gegužės 19 d. 
staiga mirė a. a. Jonas R. 
Simanavičius, Kanados lie
tuviu organizacijų veikėjas, 
radijo valandėlės įkūrėjas 
ir vedėjas, kelis kal tus bu- 
ąęs Kanados Lietuvių Ben
druomenės krašto valdybos 
pirm ininkas, Pabaltiečių 
sambūrio pirmininkas.

Velionis buvo gimęs 1917 
m. Gražiškiuose, Vilkaviš
kio apskr.

• JAV Senatas pravedė 
Senate Jungtinę rezoliucija 
No. 43. raginančią prezi
dentą, birželio 14-tą pa
skelbti — Pabaltijo Valsty
bių laisvės diena. Kongrese 
panaši rezoliucija — Kon
greso jungtinė rezoliucija 
No. 201 yra įnešta kongr. 
Brian' J. Donnell.v ir ko- 
sponsorių įlydė ir Ritter. 
Kad toji rezoliucija būtų 
priimta reikia 218 kongres- 
manų, kurie ją paremtų, 
šiuo metu dar trūksta apie 
100 kongresmanų parašų.

JAV LB krašto valdyba 
nupširdžiai prašo visus lie
tuvius prašyti savo ko’n- 
gresmanų (telefonu, ar laiš
ku), kad jie skambintų 
kongr. Donnelly įstaigon, 
pranešdami, jog jie remia 
tą rezoliuciją. Reikalas la
bai skubus ir svarbus — 
neatidėliodami atlikite šią 
mažą paslaugą Lietuvos 
reikalui.

A. A.

LEONUI J U O D 1 K I U I

mirus, jo žmoną GENOVAITĘ, seseris ir 

brolius su jų šeimomis nuoširdžiai užjau

čiame

Vincentina ir Jonas
J u r k ū n a i

A. A.

LEONUI JUODIKIUI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai 
GENOVAITEI, uošvei PRANCIŠKAI ŠČER- 

BTF.NEI, seserims ANGELEI ir DANUTEI 

su šeimomis, broliams JONUI, -JURGIUI, 
KAZIUI, ALFONSUI ir PETRUI su šeimomis

Birutė ir Bronius 
K ašakaič i a i

A. A.

ROMUI PALUI PALČIAUSKUI 

mirus, liūdinčius tėvus RIMĄ ir DIANĄ, 

seserį DINĄ, tėvukus VALĘ ir KAZĮ PAL- 

ČIAUSKUS nuoširdžiai užjaučiame ir dali

namės. jų skausmu

Izabelė Jonaitienė
Mega Barniškaitė

• Dail. A. Krivicko, mo
kytojaujančio Vasario 16 
gimnazijoje, garsusis Pary
žiuje modernaus meno mu
ziejus — Centre George 
Pompidou, papildė jau ten 
esamą jo kolekcija 7 spal
votais piešiniais skulptūrai 
iš 1970 m. ir keletą kūrinių 
nuotraukomis iš 1951 ir 
1956 m. kūrybos.

• Dail. Alfonsas Dargis, 
turintis Rochestery savo 
meno studiją, su žmona iš
skrido atostogų į Europą. 
Lankysis Vokietijoje, Pran
cūzijoje, Šveicarijoje ir Ita
lijoje. Ilgesnį laiką praleis 
Vokietijoje. Į Rochesterį 
grįš rugsėjo pradžioje.

• Rockfordo pensininkai, 
per V. Keršį, Dirvai parem
ti atsiuntė auką 15 dol. 
Ačiū.

Kuopos nariui

A. A.

ANTANUI čIUPRINSKUI 
mirus, žmonai ONAI, dukrai VALERIJAI, 

sūnums ANTANUI ir RONALDUI, jų šei

moms ir artimiesiems reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime

Žalgirio šaulių Kuopa
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