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Linksmų Sv. Velykų linkime visiems Dirvos rėmėjams, 
bendradarbiams ir skaitytojams!

Dirvos romano premija 
paskirta Vytautui Alantai

Atidarius voką paaiškėjo, 
kad šio romano autorius yra 
VYTAUTAS ALANTAS. 
Jam skiriama dviejų tūks
tančių penkių šimtų (2,500)

Nukryžiuotasis (Iš Lietuvių Fondo meno kolekcijos).Pranas Domšaitis.

Reagano užs. politika
Kaltė primetama

Aušros šimtečiui atžymėti, 
Dirvos paskelbtas romano kon 
kursas buvo sėkmingas ir gau
ta rankraščiuose šeši romanai.

S.m. balandžio 10 d. jury 
komisija, susirinkusi pirminin-

Dirvos romano konkurso 
Alantas.

ko Balio Augino namuose, Cle 
velande, kievienam komisijos 
nariui išsamiai aptarus kiek
vieną rankraštį, priėjo spren
dimo ir paskelbė šį aktą:

Aušros šimtečiui atžymėti 
Dirvos romano konkurso 
premijai skirti jury komisi
ja: pirmininkas Balys Au
ginąs, Vacys Kavaliūnas 
ir Aleksas Laikūnas, savo 
posėdyje 1984 metų balan
džio 10 d., iš konkursui at
siųstų šešių (6) rankraščių, 
balsų dauguma nutarė pre
mijuoti kaip geriausią, Auš
rinio slapyvardžiu pasirašy
tą, kūrinį,

AUŠRA PALIUNUO6E. 

dolerių premija, kurios me
cenatas yra SIMAS KASE- 
LIONIS.

Dirva pasilaiko teisę pre
mijuoto romano ištraukas 
spausdinti savo laikraščio 
skiltyse ir be papildomo at
lyginimo išleisti romaną at
skirta knyga.

laureatas rašytojas Vytautas 
Gino Alanto nuotr.

Dirvos romano jury komisija: Aleksas Laikūnas, Balys 
Auginąs - pirm, ir Vacys Kavaliūnas.

Prezidentas Reaganas ba
landžio 6 d. Washingtone kal
bėjo Georgetown Universitete 
apie JAV užsienio politiką, 
kuri rinkiminių metų proga 
susilaukė nemažos kritikos. Jis 
pradėjo konstatuodamas, kad 
amerikiečiai užs. politikoje sie
kia dviejų tikslų: saugesnio pa 
šaulio ir tokio, kuriame būtų 
gerbiamos individualinės tei
sės. Jei Amerika šiandien yra 
saugesnė, tai tik dėl to, kad

Rašytqui Vytautui Alantui 
premija bus įteikta Clevelan
de š.m. gegužės 26 d. Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Seimo metu.

Premiją įteiks pats mecena
tas Simas Kašelionis, ilgame
tis Dirvos novelių konkursų 
mecenatas, paskyręs 2,500 
specialią premiją, Aušros šimt 
čio atžymėjimui.

kongresui, bet...
Vytautas Meškauskas

ji atstatė savo jėgą. Kai jis, 
prezidentas, perėmęs pareigas 
1981 metais, sovietai jau 20 
metų tęsė smarkiausi pasaulio 
istorijqe ginklavimąsi. Aišku, 
kad jie norį ne susilyginti su 
JAV, bet pralenkti. Tačiau 
JAV visą septintą dešimtmetį 
liko tik žiūrovu. Dešimtmetis 
apsileidimo susilpninęs JAV 
gynimosi galimybes.

Abiem partijom pritariant, 
pradėta atsiginklavimo prog
rama. Atstatyta karių moralė, 
papildyti atsarginių dalių <an- 
dėliai, pakeisti pasenę ginklai, 
pagerinta ruoša ...

Faktas, kad per paskutinius 
5-kis pereito dešimtmečio me
tus su JAV nebuvo skaitomasi, 
ką įrodę įvykiai nuo Angolos 
iki Afganistano. Šiandien esą 
kitaip. Taika per jėgą nesąs 
tik šūkis — tai yra gyvenimo 
faktas.

(Nukelta į 3 psl.)
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Reagano prezidentūra pagal Haiga. - Javų embargo 
atšaukimas ir savo sąjungininkų baudimas.

- - Fiasko Libane. ___________
Pimame puslapyje susipa

žinę su prezidento Reagano už 
sienio politikos tikslais, vėl 
grįžkime prie jų vykdymo 
praktikoje. Kaip pasakoja bu
vęs Valstybės Sekretorius Haig 
savo atsiminimų knygoje *Ca- 
veat: Realizm, Reagan and 
Foreign Policy’, jis siūlęs Rea
ganui labai griežtai ieškoti 
sprendimo Centro Amerikoje, 
prezidento aplinka tačiau bi
jojo Vietnamo nuotaikų atgi
mimo. Pasirinktas daug Švel
nesnis varijantas, kuris kol kas 
nieko gero nedavė.

Tačiau Centro Amerika ne
buvo vienintėlė vieta, kur su
sikryžiavo JAV-Sovietijos inte
resai. Kaip atsimename, Rea
ganas paveldėjo ir Lenkijos 
bylą. Haig nuomone, tas kraš
tas buvo taip svarbus Sovieti- 
jai, kad dėl joji leistųsi ir į ka
rą. Jau sekančią dieną po 
inauguracijos Haig įspėjęs 
Dobryniną, kad JAV j įvykius 
Lenkijoje nesikiš, tačiau to 
paties pageidauja ir iš sovietų. 
Dobryninas atsakęs, kad sovie 
tai padarys tai, ką padaryti 
turi. Haig galvojo, kad JAV 
iki tam tikro laipsnio gali pa
veikti sovietų elgesį Lenkijoje, 
tačiau negali iš esmės pakeisti 
padėties, nesigriebdamos gink 
lo.

Sovietai iš savo pusės žinojo, 
kad reformos Lenkijoje užkrės 
ir kitus satelitus. Solidarumas 
turi pralaimėti. Vienintėlis 
klausimas - kada? Haig buvo 
įsitikinęs, kad viską, ką JAV 
gali padaryti, tai tik kiek nu
tolinti tą dieną ir prisidėti prie 
išvengimo tiesioginės sovietų 
intervencijos.

Tuo tarpu prezidento Sau
gumo Taryboje viešpatavo ki
tokios nuotaikos. Ten atrodė, 
kad atėjo gera proga duoti 
smūgį sovietams. To tikintis 
ten tačiau buvo galvojama, 
kad bus galima išvengti tiesio
ginio susirėmimo. Kaž kaip 
buvo svajojama, kad sovietus 
būsią galima paklupdyti ūki
nėm priemonėm, nors visa 
JAV-Sovietijos prekybos apy
varta nesiekė nei vieno nuo
šimčio visos sovietų ūkinės apy 
vartos. Kaip atsimename, 
Carteris buvo dalinai uždrau
dęs parduoti sovietams grūdus 
1980 m. sausio mėn., sovie
tams puolus Afganistaną. Per 
rinkiminę kampaniją Reaga
nas žadėjo tą draudimą 
atšaukti, medžiodams ūkinin
kų balsus. Išrinktas preziden
tu, jis nutarė išpildyti savo pa
žadą, prieš Haig patarimą. 
Haig pats netikėjo į ūkinę blo
kadą, tačiau ją atšaukti kaip 
tik tuo momentu, kada sovie
tų kariuomenė supo Lenkiją, 
jam atrodė netinkama. Ne
paisant jo reikalavimų nesi
skubinti, kovo 21 d. jį pasišau
kė patarėjas Meese ir painfor
mavo,kad draudimas bus at
šauktas balandžio 24 d. — lai
kas buvo per trumpas net pa
sitarti su sąjungininkais.

Atšaukus tą draudimą, Bal
tieji Rūnmai tikėjosi sovietus 
nubausti neleisdami pristatyti 
reikalingus reikmenis planuo
jamam dujotiekiui i Vakarų 
Europą. Bet prezidentui Car- 
teriui tam sumanymui nepa
sipriešinus iš pat pradžios, da
bartinės pastangos jį sulaikyti 
tik pakenktų JAV sąjunginin
kams. Priešingai Haig lūkes
čiams, Reagano sprendimas 
‘nubausti* europiečių firmas, 
kurios tiekė tai statybai, buvo 
paskelbtas dar prieš prane
šant tą nutarimą Vakarų Eu
ropos valstybėms. Kaip žinia, 
tos priemonės dujotiekio nesu
stabdė.

• ••

JAV nepajėgė suvaldyti ne 
ti savo priešo-sovietų, bet ir 
draugo-Izraelio, kuris (rašo 
Haig) niekados neturėjo geres
nio bičiulio Baltuosiuose Rū
muose, kaip Reaganą. Cal 
kaip tik dėl to Izraelis pasku
bino naujokynų statybą vaka
riniam Jordano pakraštyje, ei
damas prie de facto jo įjungi
mo, subombardavo Irako ato
minį reaktorių, labai griežtai 
priešinasi AWACS lėktuvų 
pardavimui Saudi Arabijai ir 
pagaliau, pasinaudodami pa
sikėsinimu prieš savo ambasa
dorių Londone, puolė Libaną 
1982 m. birželio 6d. Jo pasi
ruošimai tam nebuvo paslap-

tis JAV-bėms. Jau metų pra
džioje Reaganas parašė laišką 
Beginui, įspėdamas jį būti at
sargiu remiant krikščionių fa- 
langistų partiją kavoje prieš 
Siriją. Gegužės 21 d. Haig 
paprašė Saugumo Tarybos po
sėdžio JAV politikai karo Li
bane atveju, bet į tai nebuvo 
atsižvelgta. Izraelis puolė, 
kada Reaganas buvo Europoje- 
Haig tada jau visai juto, kad 
užs. politiką vedė ne jis, bet 
VVilliam Clark, kurį jis buvo 
pakvietęs savo padėjėju į Vals
tybės D-tą, kad prezidentas 
ten turėtų savo žmogų ir kuris 
dabar buvo prezidento Sau
gumo Patarėjas. Per pokylį 
pas karalienę Windsoro pily
je, Clarkas painformavo Haig, 
kad JT pasiūlyta rezoliucija 
smerkianti Izraelį ir kad JAV 
balsuos už ją. Prezidentas 
tam pritaręs specialios krizės 
grupės, vadovaujamos vicepre 
zidentoBush, patarimu. Haig 
dėl to protestavo pačiam Rea
ganui, kuris - pakeitęs savo 
nuomonę - pritarė Haig pasiū
lymui rezoliuciją vetuoti, kas 
ir buvo padaryta.

Tuo tarpu kautynėse Izrae
lis buvo pasiekęs labai didelių 
laimėjimų ne tik prieš PLO, 
bet ir Siriją. Haig’ui atrodė, 
kad tokioje situacijoje galima 
būtų pasiekti to, ko niekas ne
sitikėjo: PLO, Sirijos ir Izrae-

1984 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

ii BOSTONO ir NEW YORKO
GEGUŽĖS 9
GEGUŽĖS U
GEGUŽĖS 30
BIRŽELIO 11
BIRŽELIO 18
BIRŽELIO 20
LIEPOS 9

— 11114.00
— $1315.00
— 11361.00
— 11315.00
— $1528.00
— $1361.00
— $161840

LIEPOS 18---------$1361.00
RUGPIŪČIO 1 —$1361.00 
RUGPIŪČIO 13 — $1528.00 
RUGSĖJO 5 —$1361.00
RUGSĖJO 17 —$1127.00
RUGSĖJO 26 —$1142.00
SPALIO 3 — $1268.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai — Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Le
ningradas.

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 
mokesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MCMBCR

Telefonas: (617) 268-876-4
įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRJCES ARF. BA5ED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT jĮfTAOJM

■ Iš kitos pusės .
Mane maloniai nustebino DRAUGO kovo 23 dienos m.dr. 

vedamasis. Paprastai toje vietoje nepaliekama jokių abejo
nių : mes visi geri, o visi kiti mus skriaudžia, apgaudinėja ir 
be pagrindo kaltina. M.dr. didesnę straipsnio dalį paskyrė 
citatom iš prel. M. Krupavičiaus paliudijimo apie pirmas 
karo dienas Suv. Kalvarijoje, kur ‘vietos iniciatyva* buvo iš
žudyta bent 110 žmonių, žydų ir nežydų, pastaruosius kalti
nant komunizmu arba jam palankumu. Tokių įvykių buvo 
ir daugiau, nors gal ir be tokių iškilių liudininkų. Galima 
net teigti, kad jie karo ir katastrofų laikotarpiais yra neišven
giami. Pavyzdžius!, A. Vokietaitis pasakoja ‘Laisvės Besie
kiant* knygoje, dėl kurios buvo tiek daug laiškų DIRVOJE, 
kad jį, pogrindžio ryšininką su užsieniu, ką per plauką nesu- # 
šaudė pasiryžę Lietuvoje likti partizanai. Blogiau, kad Kru
pavičiaus aprašyto ir panašių įvykių nepasmerkė ar bent ne
apgailestavo Laikinoji vyriausybė, ar jau tremtyje VLIKas, 
kada jam pirmininkavo tas pats Krupavičius ir kada toji insti
tucija siekė vaidinti vyriausybę, reikalaudama diplomatų 
paklusnumo.

Toks, iš pirmos pažiūros tada visai be praktiškų pasėkų, 
mostas galėtų praversti dabar, besiginant nuo OSI (ypatingų 
kvotų įstaigos) puolimų. Juo labiau, kad tų kvotų reikalaują 
aiškinasi norį ne tik atsiskaityti ‘dantis už dantį*, bet svar
biausią, kad tokie įvykiai nepasikartotų ateityje. Jei toks pa
smerkimas - ar dar geriau, koks tardymas ar kvota - būtų 
mūsų pačių institucijų pravesta, OSI negalėtų taip laisvai 
operuoti sovietų įstaigų patiekta medžiaga ir būtų patenkin
tas reikalavimas įspėjimo ateičiai. Atsiminkime tik vokiečių p. 
pavyzdį -- pravedus palyginti lengvą ‘denacifikaciją*, jiems 
šiandien nereikia išdavinėti savo tautiečių užsieniui jų kaltę 
spręsti.

Žinia, dabar šaukštai po pietų. Calima tik pageidauti, 
kad medžiojant vadinamus karo nusikaltėlius nebūtų prasi
žengta su bendrais JAV teisės nuostatais, nes teisė su išimtim 
nelieka teise. Malonu tiek, kad net ir po visų tų baisių įvy
kių gimę siekia juos teisingai suprasti. (vm)

lio kariuomenių pasitraukimo 
iš Libano. Tik, žinoma, rei
kėjo skubėti. Bet Reagano ar
timiausia aplinka buvo sau pa 
sistačiusi kitą uždavinį — galų 
gale pašalinti Haig. Birželio 
mėn. kilo nemažų nesusipra
timų, kas turi duoti instrukci
jas tarp Beiruto, Jeruzalės ir 
Damasko važinėjančiam spec. 
ambasadoriui Habib. Haig 
reikalavo kalbėti vienu balsu, 
pabrėždamas, kad jei to nega
lima sutvarkyti, prezidentui 
geriau pasitarnautų naujas 
Valstybės Sekretorius. Birže
lio 25 d. Reaganas įteikė Haig 
neužlipytą voką, kuriame bu
vo raštas tik su viena eilute: 
Dear Al, su didžiausiu gailes
čiu aš priimu jūsų atsistatydi
nimo prašymą*, kuris forma
liai dar nebuvo pareikštas. Bu
vo sutarta, kad Haig eis parei
gas iki bus paskirtas ir prisaik
dintas naujas Valst. Sekreto
rius. Liepos 2 d. atrodė, kad 
visi trys - PLO, Sirija ir Izrae
lis - sutarė atšaukti savo ka
riuomenes iš Libano. Dar sa
vaitė - ir sutarimą galima bū
tų pasirašyti ir vykdyti, tačiau 
Baltieji Rūmai kitaip galvojo. 
Liepos 5 d. naujai paskirtas 
Valst. Sekretorius Shultz pa
prašė Haig būti tik jo ‘konsul
tantu*. Haig atsisakė. Sekan
čią dieną buvo paskelbta, kad 
prezidentas sutiko pasiųsti 
JAV dalinius į tarptautinę tai
kai palaikyti kariuomenę Li
bane. Tai buvusi, anot Haig, 
didžiulė klaida, nes iš karto 
pataisė pašlijusius Sirijos-sovie 
tų santykius. Jų labai greitos 
naujausių ginklų siuntos pa
skatino Siriją atsisakyti anks
tyvesnio pritarimo visų sveti
mų kariuomenių atitraukimui

Kas toliau atsitiko, gerai at
simename. Nei marinų batali- 
janas, nei karo laivų sutelki
mas nepajėgė išlaikyti taikos. 
Jei Shultz galvojo, kad JAV 
galės lyg ir vaidinti tarpininko

tarp žydų ir arabų rolę -- jis 
apsiriko. Iš pradžias kaip to
kie pasitikti marinai, ilgainiui 
buvo įmanevruti kaip į Izrae- j 
lio palaikomų falangistų są- ■ 
jungininkų vaidmenį ir kaip 
tokie, praktiškai žiūrint, išva
ryti. Kas tik įrodo, kad reikia 
turėti ne tik gerus norus, bet 
ir nuodugnų susidariusios si
tuacijas pažinimą. Intymiems 
Reagano patarėjams tačiau 
atrodė, kad Haig sudaro di
desnį pavojų ...

Pats Haig ir toliau palieka 
Reagano asmenišku gerbėju. 
Jis mano, kad Reaganas daug 
pasitarnavo Amerikos pasiti
kėjimo savimi atgavimui ir jo , 
instinktai esą sveiki. Ko trūko 
-- yra disciplina jo patarėjų 
tarpe.

Turint galvoje tokį patyri
mą, negalima stebėtis ir kong
reso nepasitikėjimu.

Owner/Operators 
MUŠT HAVE ROAD TRACTOR 
Due to mcreased business. we 
ere M/mę 78c per mile loadcd 
Port to Port for road dnvers 
Ci»v Drivers will be paid S16.00 
permovė Call Bill. 912-236-9492

PROJECT ENGINEER
Plostics monufacturer reauires 1 
engineer with expenence in outo- 
mation of miection molding ma- 
chines Mušt have both aufoma- 
tlon and robotic expenence in 
plastics. Press sizes range from 
200 to 2.000 ton s For confidential 
consideration send resume in- 
cluding salory h i story and re- 
quirements to: Personnel Mana- 
ger, Mictvgan City Plostics. Inc. 
500 N. Roeske Avenue, Michigan 
CitV. ln 46360 EOE/M/F/H.

MACHINE OPERATORS
JERSEY CITY MANUFACTURER 
II AS CNTRY LEVEl. MACHINE 
OPERATOR POSITIONS AVAIL- 
ABLE ON DAY OR NIGHT SHIFTS 
FOR INTERVIEV PLEASE CALI. 
9 AM TILL NOON.

201-432-2000 <f

WANTED 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
FOR S M Al-L NORTHEASTERN CAU- 
FORNIA COMMUNITY AND A 59 
BED CONVALESCENT FAflUTY.

Salary negotiable 
WRITE TO BOB KINC 

ADMINISTRATOR 
box eer

AL TURAS. CALIFORNIA 96101 
CALL COLLECT 916-Z33-S416 

(9-18)
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PRISIKĖLIMAS IR ISTORIJA
D r. Tomas Žiūraitis,O.P.

Prisikėlęs Kristus iš numiru
siu gyveno keturiasdešimt 

ą dienų savo šalyje. Prisikėlusįjį 
matė Marija Magdaiietė ir ke
lios kitos moterys, mokiniai 
ir apaštalai. Jis pasirodė dau
giau kaip penkiems šimtams 
vienu kartu ... Du iš Jo moki
nių aną pirmąją savaitės die
ną -- Velykų sekmadienį pali
ko Jeruzalę ir išvyko į Emauso 
kaimą, nežiūrint įvairių pasa
kojimų apie Mokytojo prisikė
limą. Mokiniams besikalbant 
ir besiginčijant, prisiartino 
prie jų pats Kristus (kurio iš 

> karto neatpažino) ir ėjo kartu. 
* Jie stabtelėjo prie to kaimo, į 

kuri mokiniai keliavo, o jų Mo 
kytojas - Pris i kėlusis dėjosi ei
nąs toliau. Paprašytas pasilik
ti su jais. Jis užsuko pas juos. 
Buvo vakarienės laikas. Susė
dus prie stalo vakarieniauti, 
Jis paėmė duonos, sukalbėjo 
laiminimo maldą, laužė ir da
vė jiems valgyti. Tik dabar jų 
akys atsivėrė, ir jie pažino 
Kristų, bet Jis pranyko jiems 
iš akių.

Mokiniai tuojau pakilo nuo 
Atalo ir, išvykę iš Emauso kai
mo, sugrįžo j Jeruzalę, kurioje 
jie rado susirinkusius Vienuo- 
liką (apaštalų) su savo drau
gais. Šie jau buvo įsitikinę, 
kad ‘Viešpats prisikėlė’. Vely
kų dienai dar nepasibaigus,
Prisikėlusis pasirodė apašta
lams, susirinkusiems kamba
ryje, į kurį Jis įžengė per užra
kintas duris. Jų tarpe nebuvo 
‘vieno iš dvylikos’ - Tomo, va- 

k dinamo Dvyniu. Pagaliau po 
astuonių dienų Tomas įsitiki- 

t no ir įtikėjo, išpažindamas Pri 
sikėlusį šiais žodžiais: Mano 
Viešpats ir mano Dievas!’ (Jon. 
20,28). Tada Jis buvusį ‘skep
tiką’ mielai priėmė šitaip: *Tu 
įtikėjai, nes pamatei. Palai
minti, kurie tiki nematę!* 0on. 
20,29;.

Visi tie ir kiti pavyzdžiai ir 
liudijimai (Mat. 28, Mork. 16, 
Luk. 24 ir Jon. 20-21) rodo, 
kad Prisikėlimas yra ir dieviš
kas veiksmas, ir dievažmogiš
kas faktas. Prisikėlimo, kaip 
dieviško VEIKSMO, joks žmo
gus nematė ir negalėjo matyti. 
Taigi, ir jokia istorija negali 
prieiti Prisikėlimo kaip dieviš
ko veiksmo.

* Prisikėlimas, betgi, kaip 
dievažmogiškas FAKTAS, kū
nu ir krauju yra paliūdytas 
paties Kristaus. Tai ryškiau-

šiai išlikęs išganymo istorijoje 
dievažmogiškas faktas, kurio 
įvykio istoriškumą ištikimiau
siai liudijo ir liudys krikščio
niškasis pasaulis su savo išpa
žinėjais ir kankiniais. Juo la
biau, kad PRISI KĖLĖS Kris
tus yra ne tik žmogiška istori
ja, bet ir dievažmogiška isto
rija - istorijos PILNATVE.

Šios istorijas Pilnatvės švie
soje galėtų vis labiau paaiškėti 
dar ir tai, kodėl kiekvieno 
žmogaus istoriškumas — pats 
gyvenimas atsiskleidžia tik 
tiek, kiek pavienis žmogus 
pajėgia pažinti ir išpažinti 
žodžiu bei gyvenimu Prisikė
lusįjį - tą žmonijos Kelią, Tie
są ir Gyvenimą.

Lietuviški margučiai, išmarginti pranciškono Gulbino. R. Kisieliaus nuotr.

REAGANO UŽSIENIO POLITIKA...
(Atkelta iš 1 psl.)

‘Mūsų principai reikalauja 
ne tik atgauti jėgą, jie taip pat 
moko kaip ją išnaudoti... Mes 
likome ištikimi neagresijos 
principui. Jei kartais JAV, 
kaimynų prašoma, griebėsi jė
gas kaip Granadoje, tai tik po 
to, kai paaiškėjo, kad jos krau
jo ištroškęs režimas grėsė ame
rikiečių ir grenadiečių gyvy
bėms, ir kad apylinkės salų 
saugumas atsidūrė pavojuje. 
Kai tik laisvė ir saugumas bu
vo atstatyti, mes pasitraukė
me.’

‘Nors mes labai skiriamės 
nuo Sovietų Sąjungas, gyveni
mas šiame branduoliniame 
amžiuje verčia tarp savęs kal
bėtis. Jei sovietų valdžia nori 
saugesnio ir žmoniškesnio pa
saulio, ji ras tam pasiruošusi 
partneri Vakaruose.’

‘Siekdami tų praktiškų prin. 
cipų mes stengiamės atgaivin
ti tą dvasią, kuri buvo būdin
ga mūsų pokario užsienio poli
tikai - abiejų partijų koopera
cijos tarp vykdomos valdžios ir 
įstatymdavystės. Jei demokra
tai ir respublikonai susivienys 
siekdami keturių tikslų, mes 
padarysime didelės pažangos 
pakeliui į saugesnį pasaulį.'

T. Reikia sumažinti bran
duolinio karo riziką ir suma
žinti tų ginklų skaičių taip, 
kad tai sumažintų riziką, jog 
jie kada nors būtų panaudoti. 
Mes nenorime atominio karo, 
kuris negali būti laimėtas ir 
niekados neturėtų būti pradė
tas. Bet neužtenka tik jo neno
rėti, kad jo išvengti. Praside
dant šiam dešimtmečiui mes 
susidūrėme su trim didėjan
čiom problemom: sovietų 
SS-20 raketų monopoliu Euro
poje, pavojumi mūsų tolimos 
distancijas raketoms išrikiuo
toms žemėje ir nesugebėjimu 
susitarti sulaikyti atominių 
ginklų didėjimą. Carterio ad
ministracija tai suprato. Fak- 
tinai tas problemos niekam 
nebuvo paslaptimi.’

‘Tie, kurie norėjo paskutinę 
minutę sulaikyti mūsų vid. 
distancijos raketų dislokaciją 
Vakarų Europoje, būtų pakir- 
tę europiečių pasitikėjimą mu

mis. Tie, kurie reikalavo ap
siginklavimo užšaldymo da
bartiniame stovyje, tik sutruk
dytų balanso atstatymui, ku
ris tik vienas gali išlaikyti tai
ką. Tie, kurie nori sulaikyti 
MX raketas (prezidentas ją 
vadino ‘Peacekeeper’) staty
bą, nesiskaito su abiejų parti
jų Scovvsroft komisijas rapor
tu ir neduoda sovietams jokio 
paskato tartis. Tai būtų lyg 
atlyginimas sovietams už jų 
atsisakymą derėtis.’

‘2. Sekantis iššūkis yra su
stiprinti stabilumą strategi
niai svarbiuose rajonuose. 
Kiekvienas jų reikalauja skir
tingo priėjimo, tačiau juos ga
lima kiek subendrinti. Jie visi 
reikalauja ekonominės pagal
bas, saugumo paramas ir dip
lomatinio tarpininkavimo mi
šinio ...’

‘3. Trečias iššūkis yra suda
rymas progas ekonominiam 
vystymuisi ir asmeninei lais
vei. Amerikai tai yra ne tik 
karo išvengimas. Mes norime 
žydinčios ūkinės pažangos ir 
individualinės laisvės klestėji
mo taikoje.

4. Pagaliau turime atstaty
ti abiejų partijų paramą JAV 
užsienio politikai. Respub
likonai ir demokratai turėtų 
kalbėti vienu balsu ieškodami 
taikos, demokratijos, asmeni
nės laisvės gerbimo ir teisės 
paisymo.’

‘Septintame dešimtmetyje 
mes pergyvenom per šimtą 
bandymų apriboti vykdomo
sios valdžias galimybes įvairio 
se srityse, liečiančiose užsienio 
politiką ... Nelaimei, daug 
kas kongrese jaučiasi esą dar 
Vietnamo eroje, kada vienin- 
tėlis jų tikslas buvo tik kriti
kuoti, kada jie nesijautė part
neriais nustatyti teisingą po
litiką išspręsti realiom prob
lemom.’

Kaip konkretų pavyzdį pre
zidentas nurodė Libano atvejį. 
Kada, nustačius pagrindinį 
JAV tikslą, buvo viešai kriti
kuojami to tikslo siekimo bū
dai, tai tik trukdė diploma
tams siekti sutarimo, padrąsi
no Siriją ir prailgino kovas. 
Prezidentai turį pripažinti 

Kongresą reikšmingesniu part
neriu užsienio politikos formu
lavime, bet ir jo nariai turį 
jaustis atsakingi ne tik už kri
tiką, bet ir už bendrą politikas 
nustatymą ...

• ••
Kaip reikėjo laukti, prezi

dento kalba sulaukė nemažos 
kritikas iš Kongreso narių pu
sės. Atstovų Rūmų pirminin
kas (YNeill teigė, kad prezi
dentas pats padarė savo politi
nę karjerą kritikuodamas bu
vusius prezidentus ir jų politi
ką. Tuo tarpu prezidento Sau
gumo Patarėjas Rober C. Mc- 
Farlane teigė, kad Kongresas 
gali nesutikti su prezidentu 
svarstant politiką, bet sykį ji 
yra nustatyta ir vykdoma, jos 
tolimesnė kritika gali tik su
mažinti jas įgyvendinimo šan
sus.

Be to, galima abejoti, ar 
prezidentas iš tikro pasirinko 
reikalingas priemones. Apie 
tai kalba buv. Valstybės Sek
retorius Haig savo atsiminimų 
knygoje, prie kurios dar kartą 
sustojome Apžvalgoje.

POLITINIS 
SAVAITGALIS

S.m. gegužės 11-12 d.d. 
New Yorke įvyks LB Politinių 
studijų savaitgalis - konferen
cija.

Konferencija, kurią rengia 
PLB, JAV LB. Kanados LB ir 
PLJS visuomeninių reikalų ko 
misijos, pagrindinį dėmesį 
skirs Europos Parlamento pri
imtas rezoliucijos Pabaltijo rei 
kalu klausimų iškėlimui Jung
tinėse Tautose. Konferencijas 
programą organizuoja bei ko
ordinuoja PLB Visuom. Rkl. 
Tarybas pirm. A. Gečys ir vi
cepirm. G. Damušytė. Jiems 
talkina LB. darbuotojai A. 
Zerr, J. Danys ir R. Stirbys. 
Konferenciją globoja Nevv 
Yorko I.B apygarda, kuriai 
pirmininkauja A. Vakselis. 
Konferencija baigsis šeštadie
nio vakarą Kultūros Židinyje, 
Brooklyne, įvyksiančiu banke- 
tu-koncertu, kurio metu bus 
pagerbtas Lietuvių Informa
cijos Centro Nevv Yorke steigė
jas kun. Kazimieras Pugevi- 
čius.

Šiuo metu JAV Kongrese 
yra daromi žygiai pravesti re
zoliuciją, atšaukiančią Jaltos 
susitarimus. Lietuvių visuo
menėje minimu klausimu nuo 
monės įvairuoja. Pereitą va
sarą vykęs PLB VI-sis Seimas 
priėmė nutarimą, pasisakantį 
prieš Jaltos sutarimų atšauki
mą. Tuo tarpu VLIKo leidžia
ma ELTA š.m. sausio laidoje 
pasisako už Jaltos susitarimų 
panaikinimą. Sį mūsų veiks
nių nusistatymą ir Jaltos kon
ferencijos susitarimus nagri
nės Algimantas Gureckas savo 
paskaitoje LB politinių studijų 
savaitgalio metu š.m. gegužės 
11-12 dienomis Nevv Yorke.
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KONTRA VERŠINĖS SAMPRATOS (2)

Asmens nuvertinimo 'kultas’
Kas seka mūsų lietuviškąją 

spaudą, tas be abejojimo yra 
pastebėjęs joje spausdinamus 
straipsnius apie pavienius, 
dažniausiai pačius aktyviau
sius mūsų veikėjus, išvardi
nant juos (ir net jų gimines) 
tikrais vardas ir pavardėmis, 
grubiai juos pūdant dėl vie
nokios ar kitokios jų visuome
ninės veiklos. Rašantieji, daž
niausiai pasirašę slapyvar
džiais, turbūt samprotauja, 
kad juo daugiau suniekins pa
sirinktąjį asmenį, tuo daugiau 
ir garbingiau ( kaipo to neda
rą) bus įvertinti patys.

Ir taip per 35 išeivijos gyve
nimo metus perbėgo lyg kino 
ekrane darbai: barzdukų, nai- 
nių, kamantų, gailų, gečių, 
kviklių, garšvų, drangų, šulai- 
čių, jonynų, kuprionių, kezių, 
bobelių, gudelių Šalkauskų, 
svilonių, railų, dargių ir dar 
daugelio kitų, apie kuriuos 
(visus) jau galėtume išleisti ir 
antologiją.

Šių mano pasisakymų tiks
las nebūtų kelti ir analizuoti 
(už ir prieš) jiems primetamas 
kaltes, tik pavaizduoti visą 
problemą, kaip kontroversinę 
sampratą. Kas mėgsta paskai
tyti rimtesne knygą, turbūt 
bus atkreipęs dėmesį į dr. Juo
zo Girniaus veikalo “Tauta ir 
Tautinė Ištikimybė’ skyrelį 
‘Vienybė savo tarpe’, kurį - 
kalbant šia tema - galima bū
tų perspausdinti net ištisai. 
Tiems, kurie tos knygos ‘netu
rėjo laiko’ perskaityti, pacituo 
siu ar atpasakosiu keletą min
čių.

“... mylėti Lietuvą’ - rašo dr 
J. Girnius - ‘tai mylėti lietu
vius, visus ir kiekvieną. Lie
tuvos meilė neatskiriama nuo 
meilės lietuviui ... (kitaip da-

UNION TOURS, INC.

Malonios Baltijos Kelionės 1984

FINNAIR linija. Trys valgiai

MINI TOURS — 5 Naktys Vilniuje — 2 Naktys Talline — 2 Naktys Helsinkyje.
Viso 10 Naktų/U Dienų

Kelionės Išvykstame Grįžtame Kainos iš
Nr. New Yorko/Montrealio
401 Gegužės 30 Birželio 9 >1394
402 Birželio 13 Birželio 23 >1566
403 Birželio 27 Liepos 7 >1566
404 Rugpiūčio 8 Rugpiūčio 18 >1566
405 Gruodžio 26 Sausio 5 >1175

MAXI TOURS - 5 Naktys Vilniuje — 3 Naktys Rygoje — 2 Naktys Talline 
3 Naktys Helsinkyje

Viso 14 Naktų/15 Dienų

410 Gegužės 30 Birželio 13 >1538
411 Birželio 13 Birželio 27 >1710
412 Birželio 27 Liepos 11 >1710
413 Rugpiūčio 8 Rugpiūčio 22 >1710

I kelionių kainas įskaitoma — kelionė ten ir atgal
kasdien Baltijos kraštuose, plaukiojimas laivu MS GEORG OTS Helsinki/Tallin/Helsinki 
ir valgiai, priėmimo pietūs Helsinkyje ir pusryčiai. Dvi įžymybių apžiūrėjimo kelionės 
kasdien Baltijos kraštuose įskaitant ekskursijas į Kauną ir Trakus. Kelionių grupės apsi
stos Tomi Helsinkyje, Viru Talline, Latvių Rygoje ir Lithuania Vilniuje. Išvykimai iš 
Vakarų — Westcoast bus registruojami individų patogumui.

Informacijai kreiptis pas Stephanie Horton 212-683-8500 
Union Tours, Ine. 6 East 36 Street, New York, N.Y. 10016.

Jonas Rimkūnas

rydami J.R.) ... pradedame 
suktis beprotiškoj karuselėje: 
vienybės siekti vieni kitų nie
kinimu ... kada vienybę gali
ma pasiekti ne prievarta, o tik 
laisvu susitarimu, pagrįstu 
pagarba vienų antriems ...’

Dr. J.G. anaiptol nemano, 
kad gyvenant visais atžvilgiais 
pluralinėje bendruomenėje, 
kritikos nereikėtų. Jis rašo: 
*... kritikos dvasia yra būtina 
sąlyga siekti pažangai ir kovo
ti su kūrybinių pastangų iškei
timu į savitarpę reklamą ...’ 
Tačiau pati elementariausioji 
tiesa būtų -- tikrąja kritika 
svarstyti-vertinti žmogaus 
veiksmus ar kūryba, bet nepa 
versti jos (kritikos, J.R.) teis
mu paties žmogaus. “...Neva
lia žodį nužeminti į plūdimo 
priemonę ... nė aštriausioje 
kritikoje nepamirština pagar
ba žmogui, reikalaujanti veng 
ti tiek stačiokiško grubumo, 
tiek sofistinės “elegancijos’. 
Tenka savo nuomonę pasakyti 
tiesiai, bet taip, kad nebūtų 
gėda susitikti tą, kuriam ji bu
vo pasakyta ...’ - pabrėžia dr. 
J. Girnius.

Ką gi darome mes? Mes, 
kaip sakydavo buvęs preziden 
tinis kandidatas B. Coldwa- 
ter, giliai širdyje žinome, kad 
mūsų užpultieji asmenys nėra 
tokie, kokiais mes juos prista
tome. Užtektų vienos rankos 
pirštų suskaičiuoti asmenis, 
kurie gyvenę ir dirbę mūsų 
tarpe, mus išdavė ir grįžę į tė
vynę įsijungė į okupanto pro
pagandines tarnybas ir rašo 
propagandinius leidinius, nu
vertinančius mūsų išeiviją ir 
jos vadus. Mes neturime pil

nų įrodymų, kad tokių ir da
bar nesama, atseit, infiltruotų 
į mūsų tarpą. Tačiau veikliau
sieji mūsų - buvę ir esantieji 
žmonės - buvo ir yra ištikimi 
savo tautai patriotai, nevienas 
turintis artimųjų žuvusių ar 
nukankintų partizanų, ar iš
vežtųjų į Sibirą tarpe. Kant
riai ir sąžiningai jie dirba tą 
nedėkingą, finansiškai nuosto
lingą, lietuvybės išlaikymo 
darbą, aukodami savo jėgas ir 
nuo šeimų pavogtus laisvalai
kius. Irikiuoti juos į tautos 
priešų tarpą būtų gerokai kon
troversinė samprata ir labai to
lima tikrajam patriotizmui, 
pagal ankstesniąsias dr. J.G. 
mintis.

Faktiškai, mes jų nemėgsta
me tik todėl, kad jie - vado
vaudamiesi kitokiais, kartais 
ir labai realiais motyvais - yra 
pasirinkę kitokius tėvynės gel
bėjimo metodus, tačiau dirba 
vienam ir tam pačiam tikslui. 
Pagalvokime. Ar jau tai būtų 
‘niekšiškumo’ pažymys, jeigu 
žmogus turi gražią ir, jo ma
nymu, įvykdomą idėją sujung 
ti visus išeivius vienon organi- 
zacijon ir tuomi, jėgų neskal
dant, daugiau nuveikti tautas 
bylai? Ar tai būtų jau ‘dan
gaus keršto šaukiantis* nusi
kaltimas, kada žmogus, visą 
savo gyvenimą atidavęs jauni
mo organizacijoms ir išsisiekęs 
savo asmeniškoje profesijoje 
pas amerikiečius į nepamirš
tamą garbės poziciją, gauna 
progos per ameriečių aukštą
sias mokyklas nuvykti į savo 
numylėtą kraštą ir ten paskai
tyti keletą paskaitų broliams 
lietuviams, būsimiems miški
ninkams? Ar galime reikalau
ti iš kunigo, kuris dirba kultū
riniame bare ir kelia amerikie

čių tarpe pasigerėjimą lietu
vio menu ir reprezentuoja 
mus kaip kultūringą tautą, 
kad jis - nuvažiavęs į kraštą, 
kur kunigai praktiškai ‘elimi
nuojami iš bendrosios rinkos’ - 
užsidėjęs kunigo sutaną vaikš
čiotų Vilniaus gatvėmis ir pa
sakotų apie kenčiančią Lietu
vą, arba suorganizuotų ge
nocido parodą Vilniaus Meno 
Akademijos patalpose?

Viskam yra ir vieta ir laikas- 
Tai gal tik keletą užuominų, 
liečiančių mūsų ‘opoziciją’. Zi 
noma, neatsilieka ir ‘pozicija’, 
tik jie, mano manymu, daug 
gudresni. Jų spaudoje teko 
pastebėti pavardėmis links
niuojamus tik vieno Chicagos 
dienraščio redaktorių ir mūsų 
laisvinimo veiksnių pirminin
kus. Turbūt susitarę, nė vie
nas iš užpultųjų veikėjų (gal 
tik m.dr. iš Draugo) į užpuoli
mus nereaguoja, atseit, igno
ruoja. O ignoravimas, anot 
vieno mūsų žurnalisto žodžių, 
esąs daug blogiau už blogiau
sią kritiką.

Jeigu tai būtų ir viskas, tai 
dar būtų pusė bėdos. Tačiau, 
sekantieji mūsų išeivijos gyve
nimo pulsą žinome, kad tai 
dar ne viskas. ‘Pozicijos’ žmo
nės, išsisiekę į aukščiausius lie
tuviškos išeivijos vairavimo 
punktus, prie ‘valdžios lovio’ 
kitaip galvojančių, nors kar
tais ir aukštesnės inteligencijos 
asmenų, jau nebeprileidžia. 
Sitų, atstumtųjų, veikla ir po
zityvūs darbai lieka spaudoje 
nepastebėti, ar vos tik pami
nėti tiktai būtinam reikalui 
esant. Ne vienam jų, jau iš 
mūsų tarpo atsiskyrus, tik po 
keletos dienų pasirodo spau
doje smulki žinutė, kad tokio- 
tai-tokio, atseit, beveik ‘pašla- 
mėko’, jau nebėra ...

Tad kaip mes galėtume tas, 
manau klaidingas, asmens 
nuvertinimo ‘kulto’ apraiškas 
aplyginti, ar pakreipti gerojon 

pusėn? Dr. J. Girnius savo 
veikale siūlo:

1. Kiekvienam lietuviui pa
rodyti brolišką pagarbą ir ob
jektyviai įvertinti jo darbus.

2. Viską, ką pasiekiame po 
zityvaus, turime sutikti su 
džiaugsmu, lygiu dėmesiu ir 
lygiu objektyvumu, neklau- 
siant ar tai savas, ar svetimas 
laimėjimas.

3. Nesigriebti nešvarių veik
los priemonių (paniekas, de
magogijos, insinuacijų).

Vieno Chicagos dienraščio 
kolumnistas Sidney J. Harris 
yra parinkęs gražių pasisaky
mų, tema - kas reikėtų daryti, 
kad pasaulis būtų geresnė vie
ta gyventi? Štai keletas jų:

1. Prisiminkime, kad mes 
iš esmės visi norime tų pačių 
dalykų ir kad pažiūrų skirtu
mai yra mažiau svarbūs, negu 
mūsų siekių panašumas.

2. Respektuokime gėrį ly
giai kaip blogį. Kitais žodžiais 
tariant - yra daug lengviau 
žmogaus nekęsti, negu padėti 
užgydyti nesantaikos žaizdas.

3. Laikykime visus žmones 
tokiais, kokie jie turėtų būti, 
nes tai yra vienintėlis kelias 
jiems pasidaryti tokiais, kokie 
jie galėtų būti.

Iš savo pusės dar pridėčiau: 
daugiausia stokojame toleran
cijos ir geros valios. Gyvena
me demokratiškame krašte, 
seniai jau pamiršę ar apmiršę 

visokias diktatūras. Žmonės, 
kurie dėl savo būdo savybių 
(ar sau jau taip patys įsikalbė
ję) negali būti tolerantiški vi
siems lietuviams, neturėtų išei 
vijai vadovauti. Čia mums 
naujų frontų nereikia. Anot 
dr. J. Girniaus - “... išeivijoje 
tėra tik dvi realios ‘partijos’: 
tie, kurie priešinamės likimui, 
tikėdami lietuvybe ir tie, ku
rie koegzistuojame su likimu, 
leisdamiesi nutautėjimo lem- 
tin. Ne tarp savęs tenka var
žytis, o už visų laimėjimą ko
vai už laisvą Lietuvą krašte ir 
gyvą lietuvybę išeivijoje ...’

PHILADELPHIA
ĮSISTEIGE 

TEATRO BŪRELIS

Philadelphijoje įsisteigė dra
mos mėgėjų būrelis, kuriam 
vadovauja Julija Dantienė, 
daug metų dirbusi teatrinėje 
veikloje Chicagoje. Pirmas 
grupės pasirodymas bus šešta
dienį, gegužės 5 d. 7 v.v. Lie
tuvių Namuose, 2715 E. Alle- 
gheny Avė. Bus suvaidinta Ju
lijos Dantienės parašyta ir jos 
pačios režisuojama vieno veiks 
mo komedija ‘Prie dangaus 
vartų’.

Grupę sudaro teatro mėgė
jai nuo vidurinės iki pačios jau
niausios kartos. Dekoracijas ir 
kostiumus prqektuqa Gema 
Kreivėnaitė, apšvietimą - 
Vytas Bagdonavičius, o garsi
nę techniką - Kazys Roma- 
nauskas. <

Salia dramos būrelio pasiro
dys Vyrų Dainos Vienetas va- . 
dovaujamas Vyto Maciūno. 
Programą paįvairins Julija 
Dantienė su savo kūrybos hu- 
moristika.

Vakaro eigoje įvyks tradici
nis LB apylinkės abiturientų 
pristatymas ir jų apdovanoji
mas Bendruomenės ženkliuku 
- Vytimi. Tai keturi jaunuo- 
liai-jaunuolės, kurie bent ko
kiu ners būdu reiškiasi lietu
viškame apylinkės gyvenime: - 
Paulius Krakauskas, Sally Lit
vinaitė, Rima Pliuškonytė ir 
Birutė Šnipaitė.

Sis Philadelphijos LB apy
linkės renginys šiais metais pa 
vadintas ‘Linksmavakariu’. 
Tikimasi, kad visuomenė gau
siai ‘Linksmavakaryje’ daly
vaus - pasijuokti, pakelti savo 
nuotaiką, paskatinti jaunuo
sius abiturientus toliau reikštis 
savo lietuviškoje bendruome
nėje ir pasidžiaugti naujo dra
mos būrelio pirmu bandymu a 
atgaivinti lietuvišką teatrą 
Philadelphijoje. Kadaise čia 
būta net kelių teatro grupių, 
kurios savo veikla buvo pasi
žymėjusios visoje Amerikoje. 
Naujieji ateiviai tik pirmaja
me ‘dypukų’ dešimtmetyje 
reiškėsi sceninėje veikloje.

Linksmavakario bilietų kai
nos: $7 suaugusiems, $5 stu
dentams, o Vinco Krėvės šešta 
dieninės mokyklos mokiniams, 
kaip ir į visus LB renginius, 
įėjimas nemokamai. Visuo
menė kviečiama bilietus įsigy
ti iš anksto. Norintieji gali už
sisakyti stalus, bet ir pavie
niams asmenims bus surastos 
vietos. Užsakymus priima 
apylinkės iždininkė M. Sušins- 
kienė, tel. (215) 927-2467.

(tg)
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♦ IKURYBA IR MOKSLAS
ALEKSANDRAS KUČIŪNAS 

ir jo darbai sra1^ Smmhs

Žiūri j laiką, rankioji pralė
kusių metų skeveldras, ir kiek 
ten randi pažįstamų veidų, 
reikšmingų žmogaus darbų ir 
pastangų! Šiuo atveju žvilgs
niai krypsta į muziką Alek
sandrą KUCIŪNĄ, gimusį 
1914.IV.15 d. Visiem jukbu- 
vo jaunystė, svajonių, nerimo 
ir dvasinių polėkių laikotar
piai, buvo ir apsisprendimo 
metai. Iš praeities nelaimių ir 
ūkanų kildami, pagaliau su
pratome, kad niekas kitas to 
nepadarys, kad tik mes patys 
tegalim ugdyti savo tautinę 
kultūrą - atkasti tuos Gėrio ir 
Grožio lobius, kurie ilgus am
žius krovėsi lietuvių tautos 
dvasinėse gelmėse. Prieš vie
ną šimtą metų jau gan garsiai 
buvo pradėję skambėti varpai* 
kad lietuvių tauta miršta, o 
nūdien štai turim tokių savo 
kultūros vertybių, kurių jau 
jokia niekšybė nebegali sunai
kinti.

Aleksandras Kučiūnas nuo 
ankstyvos jaunystės įsijungė į 
lietuvių muzikinės kultūros 
ugdymą. Įsijungė tuo metu, 
kai iš mėgėjiško muzikavimo 

S iškopėm ir jau buvom pradėję 
siekti aukštesnių muzikos me
no pakopų. (Čia dera prisi
minti, kad mūsų muzikos me
no kultūra yra daug senesnė - 
pvz., populiarusis Vilniaus 
univ. prof. Zigm. Liauksmi

Dvidešimt antrasis DirvosNOVELĖS KONKURSAS
4

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

• Tentą. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinj ir pobūdį patiems pasirinkti.

• Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.

• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1984 m.
birželio 15 d.

• Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur-
< sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

* • Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
f privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa

sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

• Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant.

• Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo-
tina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija 
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė ne- 
premijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

nas XVII a. parašė veikalą 
Ars et praxis musicae, kuriuo 
gan ilgą laiką naudojosi ir kai 
kurie Europos universitetai). 
Al. Kučiūno gyvenimo, sieki
mų ir darbų metai, nors ir bai
sių audrų blaškomi, drauge 
yra ir lietuvių tautos galingo 
kultūros ūgtelėjimo laikai. 
Kiekvienas, kuris tik pajėgė, 
tuo metu nešė ir pylė savo dalį 
į bendrą aruodą. Ir štai, kai 
tie darbai buvo dirbami išti
sus 50 metų, apie muziką Al. 
Kučiūną dabar su džiaugsmu 
galim tarti, kad jis yra atskira 
savaiminga ir kūrybinga asme
nybė, turinti garbingą vietą 
lietuvių muzikos meno istori
joje.

Al. Kučiūnas - pianistas, 
dirigentas, muzikologas, mu
zikos mokytojas. Kaip pianis
tas, kaip Valst. Operos teatro 
koncertmeisteris, jis dirbo 
1933-1940 metų laikotarpy. 
Tada jis akompanavo bend
rom Operos repeticijom, solis
tam padėjo ruošti naujus vaid
menis, pats gilinosi į muzikinį 
operinių veikalų statymą sce- 
nqe. Jaunam, talentingam ir 
kritiškam vyrui, be abejo, tai 
buvo nebloga mokykla. Diri
gento lazdelę Al. Kučiūnui pa 
tikėjo vokiečiai - Drezdene jis 
dirigavo operečių ir operų 
spektaklius. 1939 metais, dar 
nepr. Lietuvoj, Al. Kučiūnas 

pasireiškė kaip muzikologas - 
parašė ir išleisdino stambią 
studiją apie vokiečių roman
tinės muzikos milžiną R. Wag- 
nerį. Pokario metais, po sto
vyklinio gyvenimo pastogėm, 
Al. Kučiūnas su liet, operos so
listais Detmolde pastatė G. 
Rossinio op. Sevilijos kirpėją, 
o su mūsų baleto artistais 
Augsburge - Delibes Kopeliją 
(su abiem veikalais aplankyta 
ne viena liet. DP stovykla). 
Vieną ar kitą muzikos discip
liną kurį laiką jis dėstė Chica
gos muzikos mokykloj, o nuo 
1966 m. du ar tris metus buvo 
operos klasės vedėjas VVashing- 
tono valst. universitete, Seat- 
tle mieste. Kaip dirigento asis
tentas keletą metų dirbo Lyric 
operos teatre, Chicagq.

Lietuvių Opera - tai ta sudė
tinga muzikinė veikla, kurion 
Al. Kučiūnas 1956-1977 metų 
laikotarpy (su pora trumpų 
pertraukų) buvo įsijungęs vi
sais savo sugebėjimais ir iš
mintim. Velionis komp. VI. 
Jakubėnas apie tuos Kučiūno 
darbus mum yra palikęs to
kias mintis: ‘Turėdamas įgim
tą vadovavimo dovaną, jis 
(Al. Kučiūnas) Chicagos Ope
ros sambūrį vedė nekompro- 
misiniu keliu, lygiuodamas į 
profesini lygi, reikalaudamas 
ritminio tikslumo, intonacinio 
grynumo ir bendros muziki
nės linijos supratimo tiek iš 
dainininkų, tiek iš choristų. 
A. Kučiūnas pripratino chorą 
prie grynai orkestrinio diriga
vimo, nesileisdamas į kompro
misinius mosto palengvinimus 
net ir ten, kur jie kartais bū
na galimi’.

VI. Jakubėno kompetetin- 
gam žodžiui tegalima tik nu
silenkti. Chicagos Lietuvių 
Operos istorijq įrašyta, kad Al 
Kučiūnas, kaip to sambūrio di 
rigentas ir meno vadovas, pa
statė 14 operų, dirigavo 52 
spektaklius, gan dažnu atveju 
koreguodamas ir veikalo reži
sierių darbą. Išeivinio gyve
nimo sąlygom - tai dideli kie
kiai ir labai reikšmingi darbai. 
Jei iki šiol dar tebeturim Chi
cagos Lietuvių Operą, jei pro
fesionaliai tebeskamba Operos 
choras, tai čia, greta chormeis 
terių ir kitų sambūrio veiks
nių, daug nuopelnų turi ir A. 
Kučiūnas, nes, kaip sena tra
dicija byloja, dirigentas visa*- 
da taria paskutinį veikalo ap
dailos žodį. Norėdami tiem 
faktam duoti gilesnę prasmę, 
ir vėl atsiremkim į VI. Jakubė 
ną: 'Jei tam tikra vienos tau
tybė žmonių grupė bendrai 
dirbdama, vartodama savo 
kalbą, sėkmingai įvykdo atsa
kingą uždavinį ir randa pla
taus pritarimo visuomenėje, 
tai toks veikimas kiekvienu at
veju vertintinas kaip tautinės 
sąmonės stiprinimimas’.

Tautinės sąmonės stiprini
mui ypač reikšmingi buvo lie
tuviškųjų operos veikalų staty-

Muz. Aleksandras Kučiūnas

mai Chicagoj. Al. Kučiūnas 
su Chicagos Lietuvių Opera 
pastatė net tris lietuvių kom
pozitorių op. veikalus - J. Kar- 
navičiaus ‘Gražiną’, K.V. Ba
naičio ‘Jūratę ir Kastytį’ ir Jul. 
Gaidelio ‘Daną’. Jei muziko 
klausa galėjo prisiminti Kau
ne statytą ir daug sykių vaidin 
tą Gražiną, tai Banaičio ir 
Gaidelio darbai dirigentui 
buvo visai nauja ir neišmėgin
ta medžiaga. Tom dviem ope 
rom Al. Kučiūnas turėjo su
kurti pirmą atlikimo versiją, 
kuri galėjo būti sėkminga, ga
lėjo būti nesėkminga.

Kaip miela šiandien prisi
minti ir paliudyti, kad diri
gentas Al. Kučiūnas Banaičio 
ir Gaidelio operų studijom sky 
rė ypačiai daug laiko, dirbo 
dienom ir naktim, pajėgė savo 
interpretacijos mintis perduo
ti ir visam Operos sambūriui - 
solistam, chorui ir orkestrui. 
Tų operų statymo pirmoji ver
sija, Al. Kučiūno sukurta, 
kaip daugelis žinom, buvo sėk 
minga ir įspūdinga. Kai prie 
liet, operų statymo pridedi 
dar vienuolika op. veikalų (ir 
tokių didelių, tokių sudėtingų 
kaip Rigoletto, Faustas, Car- 
men, Trubadūras, Aida, Tos- 
ca ir G. Verdi Reąuiem) - pra 
dedi gyvai suvokti, kad Alek
sandro Kučiūno asmenybė, 
taip spalvingai pasireiškusi lie 

Asą Daughter of St. Paul, biending
contemplation with the active 

apostolate, you can attain personai 
folines* and relieve the urgent spiritual 

needs oi maniund. G i ve )«us Master, 
the Way, Truth and Lile through the 

media of communication: presą, 
movtes, radio and TV. R each the 

people of today with the means of 
today!

age limit 14-26 
Write: DaugMera of St. Paul 

172 N. Michigan Avė. 
Chicago, III 60601 

or call 312-346-422*

name ____________________________________________

street ____________________________________________

---------------------*«ate ---------------------- zip________

______  gfMte/OCCIRfMtoOR -

tuvių muzikiniame gyvenime, 
kaž kur yra susilietusi su labai 
tolima ateitim.

Žiūri į laiką, rankioji pra
lėkusių metų skeveldras, ir 
kiek ten randi pažįstamų vei
dų, reikšmingų žmogaus dar
bų ir pastangų! ... Radom ir 
tų ‘mūrų’, kuriuos statė muzi
kas Al. Kučiūnas. Tie ‘atradi
mai’ nebuvo studija, o buvo 
tik drovi pastanga pagerbti 
vyrą, kuris tiek daug dirbo, 
norėdamas muzikos meną 
išlaikyti aukštumq lietuvių 
išeivių permainingq buity.

Atklysta gandai, kad šiuo 
metu Al. Kučiūnas rašo studi
ją apie kai kuriuos lietuvių 
kompozitorius. Mažai tokių 
darbų teturim, tai ir vėl viena 
spraga bus užlopyta! Ir štai ta 
proga atbėga anie metai, kai 
jaunas autorius džiaugėsi savo 
darbu, skirtu komp. R. Wag- 
neriui. Aukštas, lieknas, visa
da gražiai ir skoningai apsiren
gęs, santūrus kalboj, bet savo 
nuomones reiškiantis drąsiai ir 
atvirai, retkarčiais prašvintan- 
tis labai jaukia šypsena, kupi
nas intelektualinio alkio... Ar 
jis tebėra toks pat - nelengva 
pasakyti, nes labai retai, labai 
retai tesusitinkam ...

Tegul būna šviesūs, ilgi ir 
kūrybingi Aleksandro Kučiū
no metai!
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VETERANĄ BENDRUOMENININKĄ PAGERBIANT
Poetas Stasys Santvaras, as

tuonių lyrikos knygų autorius, 
dramų ir operų libretų kūrė
jas, yra ir paslaugiausias bend 
ruomeninių darbų, reikalų ir 
renginių pribuišas.

Dažnai net nuostabu, kad ' 
žmogus sulaukęs jau garbingo 
amžiaus ir, atrodo, reikliai 
jau užsitarnavęs poilsio, tebė- ' 
ra tas neišsemiamas perpetu- 
um mobile - literatūriniuose, 
visuomeniniuose ir bendruo
meniniuose reikaluose.

Nuostabu ir tai, kad savo 
plačia ir šakota erudicija su
spėja visur išsamiai, su įžval
ga, pasekti išeivijos daugiau 
ar mažiau gyvą, reiklią, daž
nai ir banguqančią kultūrinę 
bei bendruomeninę veiklą.

Nuostabiau, kad tie ir pana
šūs užimojimai - didele dali
mi, labai dažnai - atsiduria jo 
darbo kabinete ir prašosi pa
galbos.

— Tai ir vėl paskaitai ruo
šiesi?

— Taigi. Ruošiuosi. Ana, 
va, atėjo pareigonis ir sako: 
‘Visų prašėm - niekas nesuti
ko, tai gal jau dabar Tamsta, 
mielas, susimylėsi’ ...

Ir kai žvelgi, jau iš perspek
tyvos, matai kiek daug tokių 
pasigailėjimo (susimylėjimo) 
aktų poetas Stasys Santvaras 
yra suteikęs. Paskaitos litera
tūrinėm temom, minėjimų 
progom, kultūrinių aspektų 
apžvalgom, gimtosios kalbos 
tikslesniam puoselėjimui, en
ciklopedinėm santraukom, 
dramos, muzikos, poezijos ap
tarimams ir visokiausiai, be
veik nebeišskaičiuojamai, ben 
druomeniškai veiklai - visai 
jos eigai, pasisekimams ir nuos 
mūkiams ženklinti yra - šis, 
pagal Homerą, vyras iš vyrų - 
tai išeivijos bendruomenei, su 
giliu įsijautimu, preciziškumu 
ir meile pasitarnavęs.

Tikras esu, kad visus tuos jo 
raštus, ne rimais sudėtus, išlei •

dus — būtų neįkainuojamas 
palikimas!

Šia proga, tikiu, dera pri
minti poeto Stasio Santvaro iš
leistus raštus ir paraginti tau
tiečius su jais susipažinti. Pra
dedant 1923 metais išleista 
‘Saulytė’ - dramatizuota sva
jonė, 1924 m. ‘Saulėtekio mal
da’ - lyrikos rinkinys, 1926 m. 
‘Minių mylimoji’ - dramatizuo 
ta pasaka, 1936 m. ‘Pakalnių 
debesys’ - lyrikos rinkinys, 
1939 m. ‘Giesmės apie saulę ir 
sielą’ - lyrikos rinkinys, 1942 
m. ‘Žvejai’ - 4 v. drama, sta
tyta Lietuvoje, Estijoje ir Lat
vijoje, o taip pat ir Australijo
je, Adelaidės saviveiklininkų 
teatro. 1944 m. - ‘Kaimynai’ - 
7 pav. pjesė, statyta Kaune ir 
Australijoje. 1943 m. ‘Pagirė- 
nai’ - 4 v. lyrinė drama, mus. 
St. Šimkaus, statyta Kaune. 
1943 m. ‘Sužadėtinė’ - 5 pav. 
baletinis libretas, muz. J. Pa
kalnio, 1945 m, ‘Laivai pa
laužtom burėm’ - lyrikos rin
kinys, 1959 m. ‘Atdari langai’ 
- lyrikos rinktinė, 1962 m. ‘Au 
kos taurė’ - poezijos rinktinė, 
1962 m. ‘Dana’ - prologo ir 3 
veiksmų lyrinė drama, muz. 
Juliaus Gudelio,xstatyta ir iš
leista Chicagoje. 1976 m. 1 v. 
lyrinė drama (pagal B. Sruo
gą) muz. V. M ari josi aus, sta

tyta Chicagoje. 1977 m. ‘Dai
nos ir sapnai* - lyrikos rinki
nys. 1978 m. ‘Rubajatai’ lyri
kos rinkinys, LRD-jos premi
juotas, įamžinęs lietuvių lyri
koje senąja Omą r Khayyam 
formą. 1981 m. ‘Lietuviai’ I 
Lituani - prologo ir 3 v. lyri
nė drama, muz. A. Ponchiel- 
lio, vertimas iš italų kalbos, 
atitaisant istorines libretisto A 
Ghislanzoni klaidas. Ir 1983 
metais lyrikos rinkinys ‘Buvi
mo pėdsakai’, išleisti Vilties 
draugijos leidyklos mecenatų 
reikšmingais lietuvių tautos 
atbudimo - Aušros Metais.

Ne šio rašinio tikslas visus

šiuos leidinius kaip nors kit- 
taip apžvelgti, o vien tik su
minint juos pristatyti veterano 
bendruomeninko, poeto Stasio 
Santvaro kraitį.

Ta pačia proga primintina, 
kad šį lietuvių literatūrai pa
likimą — tokį koks jau dabar 
yra — jam vos įpusėjus (1945) 
tūli poeto ‘draugai’ kęsinosi su 
mažinti, tardami, kad likusios 
kraičio skrynios liks tuščios. 
Laimė, kad jie klydo. Ir lai
mė, kad tebetūno tylūs slapy- 
vardėse pasislėpę.

Lietuvių Bendruomenė 
Amerikoje, jos padalinio LB 
Bostono apygardos iniciatyva, 
š.m. gegužės 13 d. 3 vai. po 
pietų, First and Second 
Church salėje, Bostone, ren
gia popietę su poetu STASIU 
SANTVARŲ ir pianistu Vy
tautu Bakšiu.

Tikimės, kad visi bendruo- 
menininkai ir poeto bičiuliai 
mums pritars ir savo gausiu 
atsilankymu pagerbs poetą, 
veteraną, bendruomenininką 
Stasį Santvarą.

Jonas Rūtenis

DETROIT
SVYTURia RENGINYS

SEPTINTOSIOS LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

Bilietų Informacija
šokių šventė įvyks Koliziejuje, Richfield, Ohio, 

1984 liepos 1.
Bilietai gaunami:
CLEVELANDE:

Valdonė Žledonis, 18706 Kildeer, Cleveland, Ohio 
44119
Patria — (216) 531-6720, 794 East 185 St., Cleveland, 
Ohio 44119.

CHICAGOJE:
Vaznelių “Glfts Internatlonal” krautuvėje, 2501 West
71 s t St., Chicago, III. 60629, tel. (312) 471-1424.

TIKETRON:
visur JAV-se su kredito kortele: Lithuanian Folk 
Dance FestivaI.

BILIETŲ KAINOS: $14.00, $10.00, $7.00 Ir $5.00.
Organizacijos, užsisakiusios ir sumokėjusios už ne 
mažiau kaip 25 bilietus ii anksto per Collseum 
gaus $2.00 nuolaidą nuo kiekvieno bilieto.

Simon Travel 
nauju pavadinimu

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu

1O DIENŲ LIETUVOJE

II

Gegužės 15 Rugsėjo 4

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!
Gegužės 21 
Gegužės 29 
Birželio 27

Liepos 4 
Liepos 12
Liepos 26

Rugpiūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19

VIENOS SAVAITĖS įk Gegužės 21 
r Liepos 10

Rugsėjo 10 
Spalio 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
a sutvarkant dokumentus iškvietimams 
a nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje
a tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

Balandžio 8 d. S v. Antano 
parapijqe buvo didelė šventė. 
Tą dieną buvo užbaigta Vely
kinis susikaupimas-rekolekci 
jos, kurias pravedė dr. kun. 
Valdemaras Cukuras, atvykęs 
iš Putnamo.

Tuojau po mišių, parapijos 
patalpose įvyko Jūrų šaulių 
‘Švyturio’ kuopos renginys. 
Kuopos moterų sekcijos vado
vė Angelė Bukšnienė, talki
ninkaujant padėjėjoms ir šau
lėms, tam renginiui buvo ge
rai pasiruošusios ir prisigami
nusios užtektinai įvairaus ir 
gardaus maisto.

Parengimų vadovas Petras 
Bukšnis ant dviejų stalų turėjo 
išdėstęs 52 loterijos dovanas, 
daugiausiai iš įvairių gėrimų 
bonkų ir keletos knygų. Išda
linus dovanas, P. Bukšnis pa
minėjo dovanų aukotq'us, ku
rių dosniausias buvo Petras Jo
cius, paaukojęs 57 dolerius.

Kuopos pirmininkas Bro
nius Valiukėnas padėkojo ren
gėjams, talkininkams ir sve
čiams, ir pakvietė visus atvyk
ti į Pilėnų stovyklos atidarymą 
birželio 3 dieną.

Renginyje dalyvavo ne tik 
detroitiškiai, bet ir apylinkių 
lietuviai. Renginys skaitomas 
pavykusiu.

L

(ag)

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

IŠKILMINGO BANKETO BILIETAI
BANKETAS įvyks liepos 1 d. Stouffers Inn on the Sęuare viešbutyje. 

Kaina: $27.00.

JAUNIMUI — Holiday Inn — Rockside. Kaina jaunimui: $13.00. 

BILIETUS PLATINA:

Ona Jokūbaitienė — (216) 481-7161

3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117 

Romas Zorska — (216) 371-0130

4113 Silsby Rd., University Hts., Ohio 44118 

Bilietus užsakant peštu, čekius rašyti: Lithuanian Folk Dance FestivaI, 

Ine. ir pridėti sau užadresuotą voką su pašto ženklu.

Bilietų Platinimo Komisija

Puikiausius kailius
rasite

*9

Chicagoje pas vieaiatelj lietuvį kailiaiaką

NORMANĄ BURSTEINĄ
185 N. WABASH AVL CHICAGO, U. 6O6OI

TsL krestevės (312) 243-5124; (312) 477441$.

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas dideli*.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Aldonos Stempužienės rečitalis
Vytautas Matulionis

Aldona Stempužienė, mez- 
zosopranas, 1984 m. balan
džio 8 d. Clevelande, Dievo 
Motinos parapijos salėje, dar 
kartą atidavė savo metinę ‘me 
nininkės duoklę’, vėl suruos- 
dama naują, jau tradicija vir
tusi, dainų ir arijų rečitalį. 
Tai rodo, kad solistė nestokoja 
kūrybinio polėkio, nuolat to
bulinasi ir jaučia atsakomybę 
visiems dainos menu besido
mintiems.

Rečitalio programa neleng
va, nekasdienė, įvairi ir ne
nuobodi. Pirmoje programos 
dalyje solistė padainavo ‘Ahl 
Perfido! (koncertinė arija Op. 
65 - Ludwig van Beethoven), 
‘Sakmių suita’ (Kazio Būgos su 
rinkta tautosakine medžiaga 
pagrįsta Felikso Bajoro kom
pozicija) ir arija ‘Sudie, miš
kai!’ iš Čaikovskio operos ‘Or
leano mergelė (Jeanne d’Arc). 
Antroji programos dalis susi
dėjo iš dviejų Jono Švedo kom
pozicijų - ‘Prisijaukinsiu saka
lą’ ir ‘Pasakų sakalas’ - parašy
tų Henriko Nagio eilėraščių 
tekstams ir iš Manuel de Falla 
dainų pynės ‘Siete canciones 
populares espanolas’.

Beethoven’o arija ‘Ah! Perfi 
dol’ nepriklauso jokiai operai. 
Ji yra grynai koncertinė kom
pozicija (tokių arijų nemažai 
yra prirašęs Mozart’as), nors 
daugelis dar ir dabar klaidin
gai mano šią ariją esant 
Beethoven’o vienintelės operos 
‘Fidelio' ištrauka. Tikrumoje 
ši arija yra vienas iš nedauge
lio Beethoven’o kūrinių para
šytų specialiai solo balsui. Sa
vo nuolat besikaitaliojančiais 
jausmų antplūdžiais, įdomiu 
balso skalės galimybių išnau
dojimu,bei sėkmingu drama
tinio ir lyrinio elemento sugre
tinimu, ši arija rodo Beetho- 
ven’ą gerai pažinus tradicinę 
italų dramą, lygiai kaip ir jo 
daina ‘Adelaide’ atskleidžia jo 
gilų vokiško jausmingumo su
pratimą. ‘Ah! Perfido!’ reika
lauja ne tik puikių pačių že
mutinių gaidų, bet ir tviskan
čių viršūnių, ne tik švelnaus 
moteriškumo, bet ir ugniakal- 
niško jausmų išsiveržimo, bei 
greito jų sutvardymo. Solistė 
šią ariją atliko stilingai ir mu- 
zikaliniai tiksliai, nors drama
tinėse vietose norėjosi daugiau 
veržlumo, o ypatingai gausios 
žemos gaidos skambėjo per
daug ‘tamsiai’ (mezzosopra- 
nuose tai dažnokai pasitaikan
ti problema). Tačiau švelnio
sios arijos vietos solistės buvo 
atliktos tikrai gražiai.

Felikso Bajoro *Sakmių sui
ta’ - nepaprastai įdomus kūri
nys. Tai lyg senoviškas įvai
riaspalvis lietuvių tautosakos 
vitražas įspraustas į naujoviš
kos muzikos rėmus, smulkme
niškai išryškinančius kiekvie
ną to vitražo varsą. Tai kūri
nys išbujojęs iš pačių lietuviš
kumo šaknų, apgaulingai leng 
vas savo nuduotu paprastu
mu, bet painus savo ritmo ir 
interpretacijos pinklėmis, su
teikiąs solistei tiesiog neišse
miamas vaidybines galimybes. 
Aldona Stempužienė šias gali
mybes puikiai išnaudojo, tin
kamai apipavidalindama kiek

vieną suitos dalį ir sėkmingai 
nugalėdama ritminius sunku
mus. Suitos preliude ji pana
šėjo į įžanginį graikų tragedi
jos chorą, o tokiuose suitos ga
baliukuose kaip ‘Kurmis’, 
‘Vėžys’, ‘Kodėl medžiai nešne
ka’ ir ‘Siaučius bebaimis’ ji su
žibėjo tikrais jumoro deiman
čiukais. Šio pobūdžio dainos 
reikalauja specifinių sugebėji
mų, kuriais Aldona Stempu
žienė yra dosniai apdovanota. 
Interpretaciniu pažiūriu, ‘Sak
mių suita’ buvo labiausiai nu
sisekusi programos dalis.

Nors Čaikovskio opera ‘Orle
ano mergelė’ (Jeanne d’Arc) 
šiais laikais testatoma tik kon
certinėje formoje, arija‘Sudie, 
miškai!’ yra gerai žinoma ope
ros meno mylėtojams. Gal to
dėl, kad solistė šią ariją jau 
seniai dainuoja ir yra su ja vi
siškai ‘susigyvenusi’, ji buvo 
atlikta laisvai, jautriai pertei
kiant ir religinę ekstazę, ir 
mergaitišką nuolankumą Die
vo valiai ir, pagaliau, didvy
rišką pasiryžimą. Šios arijos 
frazavimas buvo gerai išmąs
tytas, aukštoji gaida skambėjo 
stipriai ir skaidriai, o žemosios 
gaidos buvo sodrios, bet nepri
slopintos. Tai buvo vokalinė 
rečitalio viršūnė.

Sunkiausią uždavinį, žvel
giant iš grynai balsinės tech
nikos taško, solistei statė Jono 
Švedo kūriniai ‘Prisijaukinsiu 
sakalą’ ir ‘Pasakų sakalas’. Ne- 
linkusiems į naujoviškumą,

tai sunkiai įkandami riešutai - 
tiek menininkui, tiek klausy
tojui. Aldona Stempužienė 
šiuos kūrinius atliko autorite
tingai. Ji parodė smulkmeniš
ką šių kompozicijų struktūros 
pažinimą ir dar kartą įrodė 
turinti puikią klausą tiksliai 
dainuojant neįprastus ir kar
tais tiesiog neįmanomai skam
bančius ir akompanimentu 
neparemtus intervalus. Jos 
pianissimo šiose dainose buvo 
pasigėrėtinas. Techniškai tai 
buvo didžiausias vakaro lai
mėjimas.

Stempužienės rečitaliuose 
jau seniai jaučiamas stiprus 
polinkis į liaudies motyvais 
perpintas dainas - tiek lietu
vių, tiek kitataučių kompozi
torių. Todėl nenuostabu, kad 
programos pabaigai solistė pa
sirinko didžiausio ispanų kom
pozitoriaus Manuel de Falla 
dainų pynę “Siete canciones 
populares espanolas’ ataustas 
Iberų pusiasalio folkloru, į ku
rią įėjo ir trys ispanų liaudies 
šokių melodijos: *Sequdilla 
murciana’, ‘lota’ ir ‘Polo’. 
Šiaurietiško temperamento so
listei tai buvo įdomus eksperi- 
ments, geriausiai pasisekęs lė
tesnio tempo dainose kaip ‘As- 
turiana’ ir ‘Nana’, bet mažiau 
sėkmingas ispanų šokio melo
dijose, reikalaujančiose būdin
gai pietietiškos ‘ugnies’.

Klausytojams neatlaidžiai 
prašant, solistė virš programos 
padainavo Siebel’io arija ‘Pa

Sol. Aldona Stempužienė po koncerto buvo apdovanota 
gėlėmis. Joan Nevbecker nuotr.

bet ir muzikinio klausytojų 
auklėjimo prasme. Esmėje, 
tokia yra ir šio rečitalio prog
rama, bet ... peršasi keletas 
minčių.

sakykite jai, mieli žiedai’ iš 
Gounod operos ‘Faustas’ ir Ha 
banerą ir Bizet operos ‘Car- 
men’. Iš šių dviejų viršprogra- 
minių numerių, Siebel’io arija 
nuskambėjo su stebėtinai jau
natvišku užsidegimu.

Sis tas dėl programos leidi
nio. Kiek yra tekę pastebėti, 
Aldonos Stempužienės rečita
lių programos leidiniai yra vi
sada skoningai meniškai api
pavidalinti ir pagirtinai išsa
miai paruosti. Tai labai svar
bu ne tik grynai informacine,

Arūnas Kaminskas. 
Dirigentas

Darrel Rowader.
Faustas

A nitą Pakalniškyte, 
Margarita

Algirdas Brazis, 
Valentinas

LIETUVIŲ OPERA

Gounod opera

FAUSTAS
su

VALPURGIJOS NAKTIES SCENA

gegužės 5 d., 7:30 vai. vak. 
gegužės 6 d., 3:00 vai. popiet

Diriguoja ARŪNAS KAMINSKAS

Bilietai 25.00, 20.00, 15.00, 10.00

Gaunami Vaznelių prekyboje,'
2501 West 71 st St. Chicago, IL 60629 

471-1424
Ir autobusų bilietai gaunami ten pat

Chrietiaa Smith. 
Režisierius

Violeta Karoaaitė. 
Choreografija

MORTON EAST HIGH SCHOOL AUDITORIUM
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL

Jonas Vaznelis. 
Mefistofelis

Margarita Momkienė, 
Siebeiis

Pattu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čekį iiraSant: Lithuanian Opera Co., Ine.

Lietuviškoji programos da
lis vadinama koncertu, bet 
angliškojoj tas ‘koncertas’ jau 
tampa ‘recital’. Ar nebūtų 
tiksliau vietoj ‘koncertas’ nau
doti žodį ‘rečitalis’, ypač kai 
programa atliekama tik vie
no solisto? Nors kai kuriems 
ispanų dainų pavadinimams 
buvo duoti angliški vertimai, 
tokių vertimų į lietuvių kalbą 
nebuvo. Kodėl? Ne visi lietu
viai supranta ispaniškai.

Visai tikslūs poetiniai ar tau 
tosakiniai vertimai dažniau
siai yra neįmanomi ir visada 
sunkūs. Ką reiškia žodis ‘Per
kūnas’ angliškai kalbančiam, 
kai atitinkamo paaiškinimo 
nėra? Ir kodėl lietuviškas vė
žys - tas gėlo vandens pada
ras - verčiamas kaip ‘crab’ - jū 
ros gyvis? Juk yra visai tinka
mas žodis ‘crayfish’ ar, blo
giausiu atveju, ‘lobster’ (jūros 
vėžys). Perdaug moderniai 
skamba ir žodis ‘fumace’, var
tojamas lietuviško kaimo kros
nies aptarimui. Ar ne geriau 
tiktų žodis ‘oven’?

Kitas reikalas. Manuel De 
Falla ‘Siete canciones popula
res espaffolas’ išversta kaip 
‘Septynios populiarios ispanų 
liaudies dainos* (Seven Popu- 
lar Spanish Folk Songs). Tie
sa, ispaniškas žodis ‘popular’ 
gali būti verčiamas lietuviškai 
kaip ‘populiarus’, bet frazė 
‘cancion popular’ jau reiškia 
‘liaudies dainą‘(folk song). To
dėl šios dainų pynės pavadi
nimas skambėtų tiksliau jį ver 
čiant kaip ‘Septynios ispanų 
liaudies dainos’ (Seven Spa
nish Folk Songs).

Nežiūrint čia išvardintų ma
žų trūkumų, Aldonos Stempu
žienės rečitali reikia laikyti 
neabejotinai pasisekusiu. 
Tenka tik palinkėti solistei ir 
toliau tęsti šią gražiai įsišakni
jusią rečitalių tradiciją, savo 
pasišventimu muzikinei kultū
rai ir toliau teikiant didelio 
malonumo jos nuolat augan
čiam gerbėjų būriui.
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Jaunieji - Regina ir Jonas Obeliūnai - su pabroliu A. Ving
riu ir pamerge V. Laukaityte.

Amerikos, Vokietijos ir Lietu
ves.

Jaunieji piauna milžinišką 
vestuvini raguolį, seka jų val
sas ir taip prasideda linksmas 
ir labai smagus pokylis. Visą 
vakarą skamba lietuviškos, 
skautiškos dainos, šokiai su 
įvairiais žaidimais įtraukia 
visus į linksmumo sūkurį- Ir 
nepastebimai - jau atsisveiki
nimas! Jaunieji asmeniškai 
taria visiems sudie ir leidžia
si povestuvinei kelionei į Sin
gapūrą, Indiją, Malajus ir 
Hong kongą, Reginos darbo
vietės vestuvinė dovana.

Linkint jauniesiems daug 
gražios asmeninės ir šeimyni
nės laimės, reikia tikėtis, kad 
ir gyvenant Geelonge jie ne
pasitrauks iš lietuviško bei 
sportinio gyvenimo ir jų šei
moje visuomet bus ta lietuviš
ka dvasia ir tradicijos, kuriose 
jie augo ir buvo auklėjami. 
Geriausios sėkmės!

(b)

A. A.

DR. STASIUI BUDRIUI

mirus, jo žmonai Dr. MILDAI BUDRIENEI 

ir giminėms reiškiame gilią užuojautą

Pasaulio Lietuvių Gydytojų
Sąjunga

Nauja lietuviška šeima Australijoje
Kovo 24 dieną, Sydnėjuję, 

lietuvišką šeimą sukūrė Regi
na Laukaitytė ff Vytautas Jo
nas Obeliūnas iš Ceelongo. 
Šiuo laiku jau ne taip dažnai 
galima matyti du, jau čia gi
musius, lietuvius jaunuolius 
sujungiant savo gyvenimą į 
bendrą lietuvišką šeimą. Ir 
tai jau ne vien lietuviška, bet 
ir sportinė šeima.

Regina, gimusi Sydnėjuję, 
pabaigė biznio kolegiją ir dir
ba Singapore oro linijoje. Lie
tuviškame gyvenime ji daly
vauja nuo pat savo vaikystės, 
baigdama savaitgalio mokyk
lą, aktyviai dalyvaudama 
skautų gyvenime ir vėliau įsi
jungdama į sportinę ‘Kovo’ 
veiklą. Čia ji žaidžia krepši
nį, su moterų rinktine 1983 m 
reprezentuoja Australijos lie
tuvius Pasaulio Lietuvių Spor
to Šventėje Chicagoje ir kitur. 
Be krepšinio žaidimo ‘Kovo’ 
klube, ji aktyviai dalyvauja 
visame sportiniame gyveni
me, rengiamuose pastatymuo
se modeliuoja drabužius, šoka 
ir vaidina įvairiose programo
se. Ji buvo išrinkta ‘Miss Ko
vas’.

Vytautas Jonas Obeliūnas, 
taip pat gimęs Australijoje, su 
tėvais gyvena Geelonge. Ten 
baigia gimnaziją ir pradeda 
studijuoti universitete. Vėliau 
su tėvu įsitraukia į biznį ir da
bar jame kartu dirba. I spor
tinį gyvenimą įsijungia nuo 
jaunų dienų mokykloje ir vė
liau Geelongo ‘Vyties’ klube. 
Su pirmąja Australijos lietu
vių krepšinio rinktine 1972 
metais jis žaidžia Amerikoje ir 
Kanadoje. 1983 metais yra 

Australijos lietuvių moterų 
krepšinio rinktinės treneris.

Abu šie jauni sportininkai 
dalyvauja mūsų sporto šventė
se, per kurias susipažįsta, susi
draugauja ir sukuria lietuviš
ką sportinę šeimą.

Vestuvės įvyko Sydnėjuję. 
Lietuvių bažnyčioje jaunuo
sius sutuokė kun. P. Martūzas. 
I bažnyčią jaunąją atvedė jos 
tėvas Antanas Laukaitis, pa
lydint jaunosios sesutei Vikto
rijai ir pusbroliui Algiui Ving- 
riui, iš Melbourno. Bažnyčio
je buvo daug žmonių, atvyku
sių draugų ir giminių iš Mel
bourno, Geelongo, Canberos, 
Newcastle ir pačio Sydnėjaus. 
Ypatingai gražiai skambėjo 
buvusių ansambliečių, vado
vaujamų M. Umbražiūnie- 
nė, giesmės ir K. Bitinienės su 
O. Asevičiene duetas.

Vestuvinės vaišės vyko Syd
nėjaus Lietuvių Klube, labai 
gražiai išpuoštqe didžiojoje 
salėje. Virš 160 svečių pasiti
ko atvykstančius jaunuosius, 
kuriuos - su tradicine duona, 
druska ir vynu - pasitiko jau
nųjų tėvai. Vestuvių puotą 
pravedė dr. Rimas Šarkis iš 
Geelongo. Naują šeimą svei
kino kun. P. Martūzas, D. Ci- 
žauskienė, Melbourno skautų 
tuntininkė, ALFAS pirm. J. 
Dambrauskas, ‘Kovo’ pirm. J. 
Karpavičius, Geelongo ‘Vy
ties’ pirm. S. Šutas ir tėvų var 
du žodį tarė A. Laukaitis. "Pas 
kutini padėkos žodį tarė, ir tė
vams tostą pakėlė, jaunasis 
V.J. Obeliūnas. Perskaitytos 
telegramos ir sveikinimai, gau 
ti iš įvairių Australijos miestų,

Šachmatų 
PIRMENYBES

XXXIV-jų ŠALFASS-gos 
žaidynių individualinės šach- 
matų varžybos įvyks balan
džio 28 - 29 d.d, Toronto 
Lietuvių namuose, 1573 
Bloor St., Toronto Ont.

Praveda Toronto Lietuvių 
Šachmatų klubas. Vadovas — 
Vytautas Genčius.

Pirmenybės bus vykdomos 
A ir B klasėse, pagal žaidėjų 
įvertinimą (rating). Bus išves
tas ir jaunių (žemiau 20 metų 
pirmą varžybų dieną) bei mo
terų klasės įvertinimas.

Pirmenybių pobūdis: indi
vidualinės varžybos 5-ldų 
ratų šveicarų sistema. Laiko 
riba — 40 ėjimų per 90 minu
čių. Trys ratai vyks pirmą 
dieną ir du — antrą dieną.

Varžybų I-jo rato pradžia — 
šeštadienį, balandžio 28 d., 
10:00 vai. ryto punktualiai! 
Dalyvių registracija — 9X)0 
vai. ryto.

A klasės laimėtojui teks dr. 
Algirdo NasvyCio atminimui 
pereinamoji taurė, įsteigta 
1982 m. Praėjusių metų lai
mėtojas — dr. Kazys Jakštas 
iš Chicagos.

Visi lietuviai šachma
tininkai kviečiami dalyvauti! 
Registracija atliekama iki 
balandžio 18 d. Registruoja 
Vytautas Genčių*, 39 Clis- 
sold Rd., Toronto, Ont. 
M8Z 4T6. Tel. (416)-239- 
7524.

Informacijų negavusieji 
kreipiasi į V. Genčių.

STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

XXXIV-jų ŠALFASS-gos 
žaidynių stalo teniso varžy
bos įvyks balandžio 28-29 
d.d., Toronto Table Tennis 
Club, 944 Lawrence Avė. 
West, Toronto, Ont. Pirme
nybių vadovas — Jonas Nešu- 
kaitis, ŠALFASS-gos stalo 
teniso k-to vadovas.

A. A.

DR. STASIUI BUDRIUI

mirus, jo žmonai Dr. MILDAI BUDRIENEI 

ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą

Korp! Fratemitas Lithuanica
Centro Valdyba

A. A.

DR. STASIUI BUDRIUI

mirus, jo žmonai Dr. MILDAI BUDRIENEI 

ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

Dr. Henrikas ir Tamara
Brazaičiai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

TeL: 476-2345

MOLD MAKERS

Minimum of 10 years of 
building and maintaining 
thermoset and thermo plastic 
molds. Requires a high deg- 
ree of development knowledge 
and machining techniques. 
Contact:

EATON CORPORATION 
OF FLORIDA 

2074 Whitfield Avė., East 
Sarasota, FL 33580

A, A.

JONUI RAČYLAI

mirus, jo žmonai JOANAI, sūnui RAIMUN

DUI, broliui JUOZUI ir jų šeimoms reiškia

me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
Equal Opportunity employer
M/F (15-22)

K. E. Gaižutis
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Pennsylvanijos 
lietuvių talka

C*

Aurelija Balašaitienė

Jei kultūrinio gyvenimo 
centrais JAV lietuvių kolonijo
se tenka skaityti Chicagą ir 
Clevelandą, tai lietuvių kil
mės gyventojų skaičiumi pati 
skaitlingiausia yra Pennsylva
nijos valstija, jei panaudoti 
jau kad ir senstelėjusią LE X 
tomo statistiką, teikiančią 
1929 metų duomenis. Tuo me 
tu Pennsylvanijoje buvo apy
tikriai 180,000 lietuvių, imi
gravusių 1880-1914 metų lai
kotarpyje ir susibūrusių apie 
didžiąsias anglių kasyklas. Di
džioji imigrantų masė po 
Antrojo Pasaulinio karo spie
tėsi didmiesčiuose, arba netoli 
komercijos ir pramonės centrų. 
Neteko girdėti, kad kas nors iš 
naujųjų imigrantų būtų ieško
jęs darbo anglių kasyklose. 
Tuo būdu tarp didmiesčiuose 
gyvenusių vyresnės kartos imi
grantų lietuvių ir naujosios 
ateivių bangos atsirado ryšys, 
tarpusavio bendravimas, kul
tūrinis ir tautinis suartėjimas. 
Gi didžioji Pennsylvanios lie
tuvių masė liko nuošaliai. Ta
čiau tenka su džiaugsmu pa
stebėti, kad Pennsylvanijos lie 
tuviai, jau gerokai daugumoje 
nutolę nuo savo šaknų, senti
mentaliai išgyvena bet kokį są 
lyti su ‘atvykėliais’. Tą rodo 
mūsų tautinių šokių grupių 
gastrolės, koncertai ir kiti ren
giniai, sutraukiantys dideles 
mases lietuvių.

Septintoji Tautinių Šokių 
šventė, kuri įvyks Clevelande 
liepos 1 d. 2 vai. po pietų Ko
liziejuje (Coliseum, 2923 
Streetsboro Road, Richfield, 
Ohio, tel. 216-659-9100) pa
traukė Pennsylvanijos lietuvių 
dėmesį ir susilaukė tai šventei 
taip reikalingos talkas.

S.m. balandžio 7 dieną į 
Clevelando Lietuvių namus 
sugūžėjo virš 60 asmenų būrys 
atvykęs į Clevelandą specia
liai samdytu autobusu. Apie 
trečią valandą visi susirinko i 
Gintaro valgyklą pietų. Čia 
jų pasitikti atvyko šventės ren
gimo komiteto nariai: Birutė 
Vedegienė, Andrius Mackevi
čius, Bronius Nainys ir Valdo
nė Ziedonienė, ‘apsiginklavę’ 

ŠV. VELYKŲ
proga sveikiname Korp! Neo-Lithuania, o 
taip pat ir broliškų korpacijų Jaunoji Lie
tuva, Lietuva, Hercus Monte, Geležinio Vil
ko, Vilties korporacijų koleges ir kolegas.

Skambą Velykų varpai tesujungia mus 
nauju ryžtu tesėti priesaikos žodžius, bun
danti pavasario gamta teskatina dirbti lie
tuviškuose dirvonuose.

Lietuvių Studentų Tautininkų 
Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausia Valdyba

Dalia Goceitienė 
Marius Kasniūnas 
Darius Balzaras 
Vytautas Girnius 
Arvydas Ignatonius

informacija, bilietais ir entu
ziastinga nuotaika. Tą dieną 
gauta žinia, kad Galinos Go- 
bienės pastangomis ir praneši
mu šventės pranešėja sutiko 
būti televizijos žvaigždė Ann 
Jillian-Jūratė Nausėdaitė, vi
sus svečius nuteikė labai links
mai.

Komiteto nariai sudarė są
lygas išvykos vadovėms pasi
dalinti įspūdžiais su spauda. 
Marge Turner prisistatė kaip 
Lietuvių kalbos kursų direkto
rė, o Mary Tamy - sekretorė. 
Pradėjus kalbėti angliškai, bu 
vo padarytas pasiūlymas, kad 
būtų pereita i lietuvių kalbą. 
‘Bijom kalbėti, nes kiti lietu
viai iš mūsų juokiasi’ - puikia 
lietuvių kalba atsakė Mary Ta 
my. Netrukus nebuvo jokios 
problemas kalbėti laisvai ir 
gyvai lietuviškai.

Susidomėjusi, pradėjau 
klausinėti apie jų išvykos tiks
lą ir pobūdį.

‘Čia atvyko lietuvių kalbos 
klasė iš Pittsburgho’ - painfor
mavo Marge Turner. ‘Nuo 
1972 metų mes pastoviai ren
kamės kas šeštadieni i Pitts
burgho Lietuvių Namus. Čia 
mokomės lietuvių kalbas, Lie
tuvos istorijos, dainų ir papro
čių. Mūsų mokytoja yra seselė 
Valerija (prieš eilę metų mo
kiusi Clevelando Vysk. Valan
čiaus mokykloje penktą sky
rių) ir seselė Felicitas. Kitos 
dvi mokytojos yra Millie Rite- 
nauer ir Barkus. Atėjo paga
liau laikas, kad lietuvių kil
mės žmonės panoro susipažinti 
su savo šaknimis. Yra moki
nių, kurie i šeštadienio pamo
kas keliauja virš 40 mylių. Šio. 
je grupėje yra virš 90 žmonių. 
Jaunimą sunku patraukti, 
nors dedamos pastangos.’

Paklausus, kokių dainų mo
kosi dainuoti, jos pasisakė la
bai mėgstančios ‘Ar aš tau sese 
nesakiau’, ‘Lietuva brangi, 
‘Kur Nemunas, kur Dauguva’. 
Visi moka Lietuvos himną, 
bet skundžiasi, kad neturi lie
tuviškų dainų gaidų, o taip 
pat pasigenda ir lengvos skai
tymų medžiagos. Čia būtų 
puikus ir konkretus Bendruo-

Scena iš praėjusios tautinių šokių šventės Chicagoje, 1980 metais J, G arias nuotr.

menės švietimo Tarybai užda
vinys : parūpinti lituanistinę 
medžiagą tiems, kurie jos ieš
ko, bet nežino kur rasti ir pri
artinti tą didelę lietuvių masę 
prie mūsų visuomenės bran
duolio.

Pokalbio metu buvo pietau
jama ir dalinamasi įspūdžiais. 
Ta pačia proga svečiai įsigijo 
virš 75 bilietų į šventę ir lote
rijos knygučių. Taip pat bu
vau painformuota, kad š.m. 
gegužės 5 d. Pittsburgho Lie
tuvių Namuose rengiamas so
listės Nijolės Paltinienės kon- 
certas-vakaras, kurio pelnas 
skiriamas Šokių Šventei remti. 
I šventę iš Pittsburgho bus 
vykstama samdytais autobu
sais.

Teko taip pat patirti, kad 
Sv. Jurgio parapijos adminis
tratorius kun. Juozas Bacevi
čius, gavęs Pennsylvanijos lie
tuviškų parapijų adresus, kon
taktuos tas parapijas ir orga
nizuos jų narių kelionę i šven
tę.

Laikas būtų nepamiršti tų 
lietuvių, kuriuos nuo mūsų vi
suomeninio gyvenimo atskyrė 
gyvenimo įvykiai ir kitos, ne 
nuo mūsų pačių priklausan
čios priežastys. O šokių šven
tė mums teikia puikią progą, 
kad būtų pastatyti ir sustiprin 
ti tiltai. Ir jie yra Lietuvos 
vaikai! Nežiūrint to, kad dau
guma neturėjo progos gerai iš
mokti savo tėvų kalbos - kaip 
kad mūsų didelė dalis nieka
da nepajėgė gerai išmokti gy
venamo krašto kalbos - jie yra 
mums reikalingi ir brangūs.

Jie, be abejo, džiaugsis šven
tės šokėjų tarpe matydami ir 
savo tautinių šokių grupes. 
‘Žara*, vadovaujama Marijos 
Sivokaitės, įsteigta 1976 m. 
Schuykill, Pa., kun. Algiman
to Bartkaus, šoka tautinius šo
kius, dainuoja lietuviškas dai
nas, Lietuvos himną ir mokosi 
lietuvių kalbos. Tai ketvirtos 
ir penktos kartos lietuvių kil
mės jaunimas, kurio seneliai 
caristinės Rusijos laikais ieško
jo laimės ir laisvės tolimuose 
užjūriuose. Philadelphijos 
‘Aušrinė’, šiuo metu adminis
truojama Emučio R a džiaus, 
dalyvavo 1976 m. šokių šven

tėje Chicagoje ir pastoviai kon
certuoja rytinio pakraščio lie
tuvių kolonijose. Po šeštos šo
kių šventės Chicagoje, buvo 
įsteigta ‘Vakarinė’, patrauku
si jau brandesnio amžiaus šo
kėjus, kurių jauniausias yra 
21 metų. Kazys Razgaitis, 
buvęs Clevelando Grandinė
lės ilgametis šokėjas, ir Aušra 
Bagdonavičiūtė, abu baigę 

Dainavos tautinių šokių moky 
tojų kursus, su ‘Vakarine’ da
lyvauja įvairiuose festivaliuo
se ir ruošiasi Clevelando Šokių 
šventei. Jauniausią Philadel
phijos šokėjų grupę sudaro 
Vinco Krėvės lituanistinės mo
kyklos mokiniai, vadovaujami 
A. Bagdonavičiūtės. Grupė 
yra pasirinkusi ‘Aušrinėlės’ 
vardą.
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Tautinių Šokių Šventės garbės mecenatai Dalia ir dr. Jo
nas Maurukai, pirmaisiais vedybiniais metais.

MAURUKAI TAUTINIU ŠOKIlį ŠVENTES 
GARBĖS MECENATAI

Dr. Jonas Maurukas įteikė 
VII Laisvojo Pasaulio Lietu
vių Tautinių Šokių šventės ko
miteto pirmininkui dr. A. 
Butkui 3,000 dol. auką saky
damas, kad tai yra Dalės ir jo 
pradinis įnašas šiai šventei. 
Šventės komitetas skelbia juos 
Garbės Mecenatais.

Dalia Kubertavičiūtė-Mau- 
rukienė buvo Lietuvos Valsty
binio Teatro aktorė ir suvaidi
no jame eilę pagrindinių rolių. 
Tuo metu Jonas dalyvavo Vil
niaus Universiteto kvartete ir 
tautinius šokius šoko to univer
siteto ansamblyje. Chemijos 
mokslus pradėjęs Kauno uni
versitete, Jonas juos tęsė Bon- 
nos universitete, vėliau Toron 
to universitete, gaudamas dok
toratą iŠ biochemijos. Dizer- 
taciją ruošė pas labai žymų fos. 
folipidų specialistą dr. Baer.

Su šeima persikėlę į JAV, 
Maurukai apsigyveno Elvriio- 
je, Ohio. Jonas dirbo Elyrijos 
ligoninės laboratorijos vedėju 
ir dar konsultavo 7 kitoms li
goninėms bei vadovavo tyri
mo laboratorijai širdies krau
jagyslių ligose.

Dr. Jonas labai pasižymėjo 
išradingumu. Pradžioje sukū
rė suprastintą klinikinės labo

ratorijos sistemą, padaryda
mas švirkštą, kuris motoro pa
galba paima skiedinį ir kitu 
mostu save išvalo. Dr. Mau
ruko sistemoje, vienam skiedi
nio tūryje yra ištirpinti įvai
raus kiekio chemikalai. Kad 
išgauti cheminę reakciją, ku
rią būtų galima spektrografi- 
niai pamatuoti, reikia įvai
raus kiekio reagentų. Gi dr. 
Mauruko švirkštą vartojant, 
užtenka kelių mygtukų pa
spaudimo, kad gautųsi miši
nys, kuris gali būti kvantita- 
tyviai pamatuotas, tuo nusta
tant cholesterolio ir kitų krau- 
juje esančių elementų kiekį.

Antras dr. Mauruko išradi
mas — tai kraujo plazmos už
konservavimas. Toji plazma 
yra naudojama kaip natūralių 
kraujuje esančių chemikalų 
kiekio nustatymas. Sis atradi
mas yra labai naudingas ir po
puliarus ne tik JAV, bet taip 
pat ir Europoje. Už tai vaistų 
pramonė moka dr. Maurukui 
autorinį atlyginimą (royalties)

Šventės Komiteto vardu 
nuoširdžiai dėkojame Daliai ir 
dr. Jonui Maurukams už gau
sią auką, tikėdami, kad ir kiti 
lietuviai profesionalai paseks 
jų šviesiu pavyzdžiu.

OSI-KGB bendradarbiavimas
Balandžio 5 d. Chicagoje, 

PLB valdybos vicepirm. Rai
mondas Kudukis, iŠ Clevelan
do, suruošė informacinį prane
šimą OSI veiklos klausimais. 
Vakaronę pravedė kitas val
dybos vicepirm. Mykolas 
Drunga, supažindinęs daly
vius su pranešėju adv. Povilu 
Zumbakiu ir aptaręs šio susi
rinkimo tikslą.

Adv. P. Zumbakis dalykiš
kai paaiškino pastaruoju metu 
tyliai atlikto darbo apimti ir 
svarbą. Parašyti laiškai - pre
zidentui Ronald Reagan, vyr. 
teismo pirm. VVarren Burger, 
gen. prokurorui French Smith, 
visiems senatoriams ir kongres- 
manams, ir American Bar 
Assn. prezidentui VVallace Ri- 
ley. Taip pat pasiųsta ‘Press 
release’ svarbiausioms Wa- 
shingtono žinių agentūroms 
ir kolumnistams. Kartu prie 
laiškų pridėtas 150 psl. doku
mentų rinkinys. Viskas pada
ryta talkos būdu ir per vieną 
dieną - kovo 28 d. įteikta asme 
niškai visiems minėtiems as
menims bei įstaigoms.

Visi laiškai atspausti ant 
adv. P. Zumbakio įstaigos 
blanko ir pasirašyti S. Paul 
Zumbakio. Paaiškino, kad tas 
darbas buvo atliktas priva
čiai, dėl reikalo skubumo ir 
slaptumo. Po įteikimo buvo 
painformuoti mūsų veiksnių 
sudarytas komitetas.

SM /uperior/tarinę/
ASSOCIATON

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

Klausimas, ar laiškų gavė
jams bus tas pats įspūdis, pa
sirašytas privataus asmens, ar 
būtų efektingesnis pasirašytas 
komiteto vadovų, už kurių 
stovi lietuvių masė?

Visa tai paliekant nuošaly
je, reikia įvertinti advokato S. 
P. Zumbakio įdėtą darbą ir 
pastangas su OSI veikla supa
žindinti aukštuosius adminis
tracijos pareigūnus, kongresą, 
spaudą ir žinių agentūras. Su
rinkti dokumentus, išversti į 
anglų kalbą, surūšiuoti ir su
siūti į vieną knygą — yra mil
žiniškas darbas, atliktas tyliai 
su pakviestais nusimanančiais 
talkininkais. Net studentai 
atsisakė kelionės ir kitų pada
rytų išlaidų, nes jos buvo den
giamos iš privačios kišenės. 
Ribotas kiekis įteiktų laiškų ir 
dokumentų rinkinių buvo ga
lima įsigyti vakaronės metu, 
paaukojant tam tikrą sumą.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED P11YS1CAI. 

THERAPISTS
>'o work tnd live in a small congeniai 
community and new modern 92 bed 
Regionai Hospital. Mušt have eurrent 
Oklahoma License. Hospital provide* 
good pay. benefits. relirement. Great 
working condition*. Apply call or 
send resume: To ADMINISTRATOR

CUSHING REGIONAL 
HOSPITAL

P. O. BOX 1409 
1027 E. CHERRY. ST. 

CUSHING. OKLAHOMA 74023 
(7-1M

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

OPPORTUNITY 
FOR 

REGISTERED NURSES 
To work and live in a small 

congenial community in Ru- 
ral Nevada Hospital Home 
health agent. Good starting 
salary plūs shift differential. 
Excellent benefits. Moving 
allowance. Outdoor recrea- 
tion. Moderate elimate. ap
ply call or ivrite to

Mt Grant General Hospi- 
TAL, P.O. Box 1516, Haw- 
thorne, NV 89415 
Call collect 702-945-2461

(12-21)

Owner Operators 
Fleet Operator 

Sewell Motor Expre*s Inc. Gen. 
Commodltle* Cerrier n»ed* 
owner operator* wlth »l«t». v«n» 
& reefers for 41 itale operatlon. 
Trlp advance*. terminai pay, 
permlts furnitbed for lona term 
lease. Charleston 304-735-0071 or 
1-000-247-0907

OWNER / OPERATORS 
VVANTED

We are expanding and 
need late model tandem trac- 
tors. Drivers mušt have over 
the road experience. A good 
safety record and a professio- 
nal attitude. Good rates, Li
beral Advances, Centrai dis- 
pateh, settlements twice a 
month.

Ckitside of W. Virginia call 
1-800-624-3414. In W. Virgi
nia call 304-522-7366, ask for 
John Woods. (12-21)

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS 1$ 

LIETUVOS į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /oving/

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.
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• REGINA ABROMAITIE- 
NE, iš Putnamo, kurios dailės 
paroda ‘Gamtos keliu’ š.m. ba
landžio 15 d. Sv. Jurgio para
pijos salėje praėjo su dideliu 
pasisekimu ir buvo parduota 
virš 50 darbų, Dirvai padova
nojo vieną savo darbą.

Parodą rengė Clevelando 
Skautininkių draugovė. Paro
dos metu buvo patiekiami ir 
lietuviškų patiekalų pietūs.

• GRANDINĖLĖ KVIE
ČIA jus į linksmą, ištaigingą, 
jaunatviškos nuotaikos pokylį- 
balių, kuris įvyks šeštadienį, 
gegužės 5 d. 7 v.v. Slovėnų 
Auditorijoje, 6417 St. Clair 
Avė., Clevelande.

Programa, atliekama Gran
dinėlės šokėjų ir muzikantų, 
vaišės, šokiai - grojant Joe 
Wendel orkestrui.

Užpakalyje salės dvi polici
jos saugomos aikštės automo
bilių pastatymui.

Stalus ir pavienius bilietus 
galima užsakyti pas Grandi
nėlės narius ir vadovus - tel. 
442-8674.

VELYKINE AGAPE
• - r -  ~ —--— -- -
Po Prisikėlimo mišių Sv. Jur

gio lietuvių parapijos bažny
čioje 6 vai. ryto, parapijos sa
lėje yra ruošiama Prisikėlimo 
agapė - pasivaišinimas ir pa
bendravimas džiaugiantis Pri
sikėlimo triumfu ir ateinančiu 
gamtos pabudimu. Visi nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti.

SV. JURGIO ŠVENTE- 
VELYKŲ STALAS

Tradicinė metinė Clevelan
do lietuvių šv. Jurgio parapi
jos šventė - Velykų stalas- bus 
Atvelykio sekmadienį, balan
džio 29 d. 11:30 parapijos sa
lėje. Lygiai tradiciniai ta pro
ga bus pagerbti parapijos sa
vanoriai darbininkai, kurie 
per ištisus metus nepailsdami 
dirba parapijos gerovei įvai
riausius darbus.

Lietuviškas Velykų stalas 
yra jau tapęs Clevelando lie
tuvių kulinarijos pažiba. Jo 
valgiai, jų išdėstymas ir 
papuošimas jau buvo filmuoti

ir perteikti per vietos televizi
jos kanalus.

Visi lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti šv. Jurgio 
šventėje ir pasigrožėti nepa
kartojamu Velykų stalu. Bilie
to kaina $5.00 asmeniui.

• LIETUVIŲ SODYBA 
Clevelande iš lauko jau už
baigta. šiuo laiku vyksta įren
gimai viduje. Apžiūrėjimui, 
du butai bus paruošti jau ge
gužės mon. vidury ir tuo metu 
prasidės oficiali registracija. 
Yra numatoma jau š.m. rug
piūčio mėn. butus pilnai pa
ruošti apgyvendinimui.

Asmenys, norintieji sodybo
je apsigyventi, prašomi tuojau 
pat rašyti arba skambinti Lie
tuvių Sodybos administratorei 
D. Cipkienei, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094, tel. 
(216) 943-0910

• JOANA RACYLIENE, at
naujindama Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 50 dol. savo 
mirusio vyro a.a. dailininko 
Jono Račylos atminimui, ku
ris skaitęs Dirvą nuo pat pir
mųjų dienų, apsigyvenus Cle
velande. Nuoširdus ačiū.

• PENSININKŲ susirinki
me, įvykusiame balandžio 4 
dieną, buvo sukeisti lietpal
čiai. Drabužinėje paliktas liet
paltis su įrašu Bill 42. Prašo
me skambinti V. Bacevičiui 
tel. 481-1016.

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

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

A
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ

linki PATRIA krautuvės klijentams,

giminėms ir pažįstamiems.

Kripavičių šeima
Prekybos namai ”Patria” 

794 East 185 Street, 
Cleveland, Ohio 44119

Linksmu Šv. Velykų luiki savo klijentams ir

Didelis pasirinkimas dovanoms 
įvairių meno darbų.

menininkams!

ae
AMBER 
STUDIOS, Ine
505 East 185 Street, 

CLEVELAND, Ohio 44119
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius Tel. (216) 531-3500

NATI0NW1DE 
INSURANCE 
Nat'or>w>de is on you' »•<*•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBEI.ENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 4U1-35O0.

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

OPPORTLNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST 

tn work & live in a -mali congcnial 
community. Full time poaition avaii
able in l20-b«d. ,|CAH accredited. 
acute care facility serving n com
munity of 14.000 people Contact: 

Northem Montana Hoepital
P. O. Box 123 I 

llarve, MT 59501 
(4061 265-9574 COLLECT 

(14-17)

17907 Neff Rd. 6-5 beautiful 
double.

• ••
Brick, 2 family, Euclid 208 

Street, 6-6 modern, large 
rooms. Information - ask for 
Anton.

CAMEO REALTY 261-3900 
Anton Matik 531-6787

(15+)

OFF NEFF ROAD

Near Ckir Lady of Perpetual 
Help, aluminum sided bun- 
galow, 2 bedrooms, exellent 
condition, likę new.

George Knaus Realtor 
tel. 481-9300

(15-16)

HOUSEKEEPER

Live in. Couple or single 
woman. Cleaning for large 
East Side Home.

Please send a resume and 
references in care of Dirva, 
P.O. Bok 03206, Cleveland, 
OH 44103.

A. A.

JONUI RAČYLAI

staiga mirus, jo žmonai JOANAI, sūnui 

RAIMUNDUI su žmona ir giminėms reiškia

me gilią užuojautą ir kartu liūdime

Pranas ir Bronė
M a i n e ! i a i

Juozas, Konstancija ir Vytautas 
šlapeliai

Mečys ir Leokadija 
Baliai

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tti Street, Maut, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. 
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS
H0WARD TURNER — Attomey 
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas



DIRVA
• AUSROS sukakčiai atžy

mėti romano konkurso nepre
mijuoti rankraščiai autoriams 
bus grąžinti pranešus adresą 
kur juos siųsti.

• ALGIS GRIGAS, operos 
solistas, pasirašė sutarti su pa
saulinio garso simfoniniu or
kestru ‘Philharmonia Hunga- 
rica’ padaryti plokštelės įrašus 
Europoje. Šiuo metu A. Gri
gas labai intensyviai ruošiasi 
artėjančiam 'Draugo’ koncer
tui, kuris įvyks gegužės 20 d. 
Los Angeles mieste. Be jo, 
programoje dalyvaus Metro
politan operos sol. Maralin 
Niska ir jos vyras smuikinin
kas, lietuvių kilmės, William 

Skaudžiai išgyvendami buvusios Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Moterų Vadės ir LŠST Garbės 
Narės

A. A.
SOFIJOS PŪTVYTĖS-MONTAUTIENĖS 

mirtį, jos vyrui LšST atkūrėjui ir Garbės Nariui 
ALEKSANDRUI M.ONTAUTUI, sūnui LŠST Gar
bės Pirmininkui prof. dr. VAIDIEVUČIUI su 
šeima, dukteriai Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pos narei RAMINTAI MOLIENEI su šeima, ve
lionės seseriai prof. EMILIJAI PŪTVYTEI ir vi
siems giminėms reiškiame gilią užuojautą

Dr. Vinco Kudirkos šaulių Kuopa 
Worcesteryje

Mullen. Koncerto atlikėjams 
akompanuos muz. Alvydas 
Vasaitis.

• AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINE SĄJUNGĄ, per 
pirm. V. Mažeiką, atsiuntė 
$500 paremti Vytauto Alanto 
Dirvos premijuotų novelių iš
leidimą atskira knyga, kuri 
jau yra paruošta spausdini
mui. ALT S-ga yra laikoma 
šios knygos vienu iš mecenatų.

• O. KREMERIS, ALT 
S-gos valdybos sekretorius, at
naujindamas Dirvos prenu
meratą pridėjo auką 15 dol. 
Ačiū.

• PALM BEACH lietuvių 
Bendruomenė š.m. balandžio 
29 d. 3 vai. p.p. Juno Beach 
Metodistų bažnyčios salėje ren
gia kultūrinę popietę, kurioje 
dalyvaus rašytojas Bronys Rai
la iš Kalifornijos ir kalbės ak
tualiais klausimais. Visi kvie
čiami atsilankyti.

• A. A. ALGIRDO LEONO 
mirties vienerių metų prisimi
nimui, našlė Galina Leonienė 
Dirvai atsiuntė auką 50 dol.. 
Be to, ji pasiuntė auką ir Tau
tos Fondui, kurį velionis rem- 
davęs. Ačiū.

• B. GRINIUS, iš Hamil- 
ton, Ont., Kanados, Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondui pri

Vladas Žilius Iš ‘Juodųjų koralų’ serijos

siuntė 25 dol. Lietuvos Diplo
matinės istorijos išleidimui. 
Veikalą ruošia dr. Albertas 
Gerutis, Lietuvos Pasiuntiny
bės Patarėjas Šveicarijoje.

• J. VEBRYS, iš Australi
jos, prisiuntė čekį $24.92 su
moje Lietuvos Diplomatinės 
istorijos išleidimui paremti.

• LIETUVIŲ FONDO St. 
Petersburgo skyrius, per E. 
Grušienę, Dirvai paremti at
siuntė auką 15 dol. už įdėtus 
pranešimus ruošiant Tautos 
Fondo koncertą.

• LB BALTIMORĖS apy
linkės valdyba, per ižd. A. 
Prascus, Dirvai paremti at
siuntė auką 25 dol.. Ačiū.

MEDICAL
PEDIATRIC PHYSICAL THERAPIST. 
Jom the movė to work in the f?reat 
S. V. Chnllengin^ cppty. to join in- 
terdieciplinary ieam providing con- 
sultation, evaluation, and direct 
treatment to children (0-21) with 
varioui developmental and orthopedic 
dieabilitiea. Pediatrrc exp. and a good 
working knowledge of pediatric or- 
thopedics is preferred. Salary com- 
mensurate with exp. Please send re- 
•sume to Pam Malhewe. RPT, Carrie 
Tinglev Hospital. I 128 Ur.iveraity N- 
E., Albuquerque, NM 87)02. F.CM 
■M/F/H/V*_____________________ (14191

VLADO ŽILIAUS PARODOS NEW YORKE
Dailininko Vlado Ziliaus 

meno paroda įvykoš.m. balan
džio 7-8 dienomis Kultūros Ži
dinyje, Brooklyne, N.Y., ku
rią rengė lietuvės skautininkės 
tikslu paremti ‘Skautų Aidą’. 
Balandžio 7 d., šeštadienį, ati 
darymo žodį tarė viena iš pa
čių aktyviausių New Yorko 
skautininkių Birutė Kidolienė. 
Dail. V. Žilius supažindino su 
šioje parodoje išstatytais jo 
naujausiais kūriniais. Tai bu-

• EMILIJUS IR JULIA 
SINKIAI, Santa Monica, Ca., 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą pridėjo auką 33 dol. 
Ačiū.

• DR. P. DIRDA, Chica
go, Dirvai paremti prie pre
numeratos pridėjo auką 18 dol 
Ačiū.

• ELENA JANULIENE, 
Clevelande, atnaujindama 
Dirvos prenumeratą pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū. 

vo dvi jo kūrinių serijos: juo
dųjų koralų ir žydrūs peizažai 
- viso 25 darbai.

Prie tų dviejų pagrindinių 
idėjų jis dirba ir toliau. Iš 
‘juodųjų koralų’ serijos šeši 
darbai šiuo metu yra išstatyti 
New Yorko miesto centre esan. 
čioje, West 57 Street, Artistic 
Expressions galerijoje. Ir tre
čia paroda vyksta Queens ko
legijoje, meno centre.

Dabar dail. V. Žilius dirba 
tik tapyboje, ne grafikoje. Kū
riniai savotiškai skirtingi nuo 
lankytojų matytų kitų daili
ninkų parodų ir, nors stebėto
jas turinio iš karto nepastebi, 
tačiau kiekvienas paveikslas jo 
dėmesį maloniai patraukia il
giau kiekvieną kūrinį pastudi
juoti ir spėlioti jo reikšmę.

Lankytojai įsigijo keletą di
desnių jo kūrinių. Dail. Vla
das Žilius, kaip žinome, Ame
rikos krantus pasiekė tik 1976 
metais, meno studijas baigęs 
Vilniaus Meno Akademijoje. 
Si jo paroda yra antroji Kultū
ros Židinyje.

(ed)

Kovo 31 d. Chicagoje įvyko LSS vidurio rajono jaunųjų skautų-čių vadovų studijų die

A. A.

SOFIJAI MONTAUTIENEI

mirus, jos vyrui ALEKSANDRUI, dukteriai 

RAMINTAI MOLIENEI, sūnui Dr. VAIDIE- 

VUCIUI MONTAUTUI ir jų šeimoms reiš

kiame širdingiausią užuojautą

Leopoldas ir Eugenija Jakubauskai 
Elenora Matulevičienė
Jonas ir Regina Palubeckai 
Jonas ir Marija Pipirai
Jonas ir Marija Vidūnai 
Povilas Babickas nos, kad pasitobulinus vadovavimo darbe skautų vienetuose. Dalyvavo iš Clevelando, 

Detroito, Rochesterio, New Yorko ir Chicagos jaunesni draugovių vadovai. Nuotraukoje 
studijų dienų dalyviai. J. Tamulaičionuotr.
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