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Gorbačiovui išnykus...
Kas liks Sovietijoje: stalinizmas ar brežnevizmas?

, Vytautas Meškauskas

Sunkiausia susikalbėti dėl 
kalbos prasmės. Tai gražiai 
iliustruoja sekantis anek
dotas. Gorbačiovas pasiūlė 
Reaganui eiti lenktynių. 
Reaganas sutiko ir visų nu
stebimui jas laimėjo. Kaip 
apie tai pranešė PRAVDA ? 
O gi: „Gorbačiovas laimėjo 
antrą vietą pasaulinėse 
rungtynėse — Reaganas bu
vo priešpaskutinis.” Nega
li sakyti, kad tai būtų ne
teisinga, bet skamba visai 
kitaip.

Prisiminiau jį skaityda
mas pranešimus apie JAV 
ir SOVIETUOS galimą, ir 
tai gana greitą, susitarimą 
apie vidutinės distancijos 
raketas, atsisakymą nuo 
trumpos distancijos raketų 
ir net eventualų atominių 
užtaisų sprogdinimų ban
dymą vienos kito teritori- 
je. (Tai amerikiečių pasiū
lymas, kad jie sutiktų savo 
tokius užtaisus sprogdinti 
sovietų teritorijoje, kur tie 
galėtų juos sekti, ir atvirkš
čiai. Sovietai davė suprasti, 
kad tai jiems būtų įdomu), 

žodžiu, galima tikėtis ar 
būkštauti, kad dar šiais me
tais Reaganas, susitikęs su 
Gorbačiovu, pasirašys eilę 
sutarčių.

Paminėjau alternatyvą: 
’būkštauti’ — nes toks karš
tas sovietų noras susitarti 
daug kas pasirodė įtartinas. 
Net kai kuriems Kongreso 
delegacijos į Maskvą na
riams, kurie ten buvo pa
kviesti, kad padarytų spau
dimą į administraciją. Vie
nas jos narių — krašto ap
saugos reikalų komisijos 
pirmininkas Les Aspen 
(dem. Wisc.) net rimtai su
sirūpino. Anot jo, susitari
mas dėl vieno ginklo, neap
tarus po jo panaikinimo su
sidarysiančios bendros si
tuacijos, yra abejotinos 
naudos ir net gali būti labai 
pavojingas. Daug kas so
vietų sukalbamume įžiūri 

! kitą priežastį: Gorbačiavui 
skubiai reikalingas atoslū
gis santykiuose su užsie
niais, kad jis galėtų ramiai 
pravesti savo reformas, 
nes jom reikalinga taikinga 
atmosfera.

Vienas iš tos pažiūros 
skelbėjų New Yorko City 
universiteto rusų istorijos 
prof. Alexander Yanov, pats 
palikęs Sovietiją Brežnevo 
laikais, įžiūri paralelę tarp 
Chruščiovo ir Gorbačiovo. 
Ir Chruščiovas norėjęs pa-

prie Brežnevo ar brutalia 
contra-reforma kaip Stalino 
laikais.

Jei ne Gorbačiovas, kas 
geriau Amerikai stalinizmo 
atgimimas ar brežnevizmo 
prisikėlimas ? Chruščiovas 
nenorėjo išlyginti atomines 
jėgas, kurių persvarą turė
jo JAV. Jam buvo reikalin
gas sutarimas su Amerikas, 
kad galėtų sumažinti savo 
karines pajėgas ir refor
muoti ūkį. Tuo tarpu Brež
nevas pradėjo ginkluotis 
atominėm raketom, ką ame
rikiečiai galų gale palaikė 
sau iššūkiu ir išsirinko Rea- 
ganą prezidentu.

Anot to autoriaus, teisin- 
(Nukeltą į 2 psl.)

trankąs pakeisti į sviestą. 
Suprask iš esmės sumažin
ti pastangas karo reikalams 
ir taip sutaupytą energiją 
sunaudoti gyventojų pra
gyvenimo lygiui pakelti. 
Chruščiovui tai nepasisekė, 
nes ĄmerTkaTtoliau ginkla- 
yosi atominiai. Mat jo lai
kais atominių ginklų santy
kis tarp JAV ir Sovietijos 
buvo keturi priešš vieną 
JAV naudai. Tai prisidėjo 
prie Chruščiovo pakeitimo 
Brežnevu, kuris ūkinę pa
žangą paaukojo ginklavi
muisi. Paskutinių 500 me
tų Rusijos, istorija moko,a 
kad kiekvienas bandymas ją 
reformuoti pasibaigdavo ar 
stagnacijos perijodu, kaip/

Kino ir televizijos aktorė Jūratė Nausėdaitė — Ann Jillian 
kalba Clevelande suruoštame informaciniame susitikime.

V. Bacevičiaus nuotr.

Jūratė Nausėdaitė — Ann Jillian su Clevelando lietuviais. Iš kairės: Draugo korespon
dentas V. Rociūnas, Tėvynės Garsų radijo programos redaktorius J. Stempužis, LB kultūros 

■ tarybos pirm. I. Bublienė, aktorė Ann Jillian, Dievo Motinos parapijos klebonas kun. G. Ki
jauskas, S. J., S. Knistautienė ir J. Balasaitytė. V. Bacevičiaus nuotr.

televizijos aktorei Jūratei
Ann Jillian pintinėlę su velykiniais margučiais,

Lietuviai padovanojo kino ir
Nausėdaitei — /__ .71?: 'J
jai lankantis Clevelande. Salia stovi Dievo Motinos parapijos 
klebonas kun. Gediminas Kijauskas, S. J.

V. Bacevičiaus nuotr.

JOS TROŠKIMAS BOTI ARTI SU 
SAVO ŽMONĖMIS

Jūratė Nausėdaitė - Ann Jillian
Juozas Stempužis

Į Clevelandą retai užsuka 
Hollywoodo žvaigždės. To
dėl netikėtai pasklidusi ži
nia, kad filmų, TV ir teatro 
aktorė Jūratė Nausėdaitė - 
Ann Jillian aplankys cleve- 
landiečius, mieste sujudino 
įtakinguosius sluoksnius ir 
eilinius piliečius, o lietuvių 
namuose pradėjo skambėti 
telefonai •— ar girdėjai, ar 

žinai? Gal bus Lietuvių na
muose ? Istorija trumpa, 
kaip ir Jūratės kelių valan
dų viešnagė Clevelande. 
Taip, trumpa, bet nęųž- 
mirštama.

Plečiamas Universiteto 
ligoninių vėžio ligų skyrius 
moterims. Įvykiui iškelti ir 
pagarsinti buvo ieškoma iš
kilaus vardo. Ann Jillian 
buvo tas magiškas vardas, 
o toji diena — balandžio 22. 
Su Ann Jillian į naujuosius 
Clevelando teatro rūmus 
atvyko forumo koordinato
rė radijo garsenybė Rena 
Blumberg (taip pat turėju
si vėžio operaciją), Univer
siteto ligoninių viešųjų rei
kalų direktorė Nancy Kauf- 
man ir du žymiausi vėžio li
gos chirurgai. Jie kalbėjo 
apie krūtinės vėžį, chemote
rapiją, operacijas, imuno- 
terapiją, naujus vaistus ir 
tyrinėjimus. Ekrane žybė- 
jo skaidrės, iliustruodamos 
chirurgų pranešimus. Kai 
pagaliau koordinatorė pri
statė Ann Jillian, po labai 
stiprių plojimų iš aukštų 
teatro skliautų nužengė vi
siška tyla, pripildyta pa
slaptingo smalsumo ir nuo
stabumo. Jūratės pirmieji 
žodžiai buvo pilni šiltos pa
garbos chirurgams, ”bet 

(Nukelta į 11 psl.)
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"Linno ištrėmimas Įspėja tūkstančius nacių karo nusikaltėlių, 
kad jų laisvės dienos suskaitytos”, rašo N.Y. Times. 

--------------------------- Šis tas apie Gajauskų. ---------------------
Tai citata iš Simon Wie- 

senthal nacių medžioklės 
centro biuletenio Kari Lin- 
■no ištrėmimo proga. Jame 
dar pasidžiaugiama, kad 
Linno pastangos išnaudoti 
visas JAV teisės galimybės 
pasibaigė kartu su Hitlerio 
gimtadieniu, balandžio 20 
d., kada jis ir buvo ištrem
tas. žinia, nacių medžioto
jų suprantamas džiūgavi
mas dar nėra paskutinis žo
dis Greičiau įspėjimas, kad 
jų pastangos, iš kurių jie 
pragyvena, bus tęsiamos to
liau.

Linno ištrėmimas buvo 
plačiai paminėtas JAV 
spaudoje ir televizijoje. De
ja, tas staigus dėmesys 
kartu parodė nepaprastai 
mažą reporterių ir prane
šėjų supratimą apie padėtį 
Europoje nuo 1939 iki 1945 
m. m. Ne tik kokių eilinių 
publikacijų, bet net ir N. 
Y. TIMES, kurio garbei ta
čiau reikia pasakyti, kad 
sekančią dieną po reporta
žo pirmame puslapyje su 
Linno fotografija — balan
džio 22 d. buvo paskelbtas 
palyginti mažas informaci
nis straipsnis apie to laiko
tarpio Pabaltijo istoriją. 
Antraštė kiek klaidina. Ji 
skelbia: ”Some in Estonia 
Greeted Nazis in ’41 as Li- 
berators”. Iš tikro jame ci
tuojamos Columbijos uni
versiteto istorijos profeso
rius A. Motyl teigia, kad

Gorbačiovui 
išnykus...
(Atkelta iš 1 psl.) 

gas amerikiečių atsakymas 
į Gorbačiovo fenomeną bū
tų kaip Kennedžio, kuris ta
da — 1962 m. balandžio 18 
d. pasiūlė savo planą nusi
ginklavimui, bet neturėjo 
laiko jo įvykdymui, kas pri
sidėjo prie Chruščiovo nu
vertinimo.

Už tat labai gali būti, kad 
nuolaidos Gorbačiovui ne 
tik neišgelbės jo, bet tik 
leis iš geresnių pozicijų jo 
įpėdiniui Stalino ar Brežne
vo pavyzdžiu smarkiau grą- 
sinti Vakarams. Demokrati
jos nėra pajėgios laikytis 
nuosaikios užsienio politi
kos. Tai suprasdamas Gor
bačiovas nori susitarti dar 
su Reaganu prieš pasibai
giant jo prezidentavimo ter
minui. Bipartizanine politi
ka galėtų daug padėti JAV- 
bėms, bet ją lengviau pasiū
lyti negu įgyvendinti. O be 
to, kaip matome iš pradžio
je atpasakoto anekdoto — 
pirmiausiai reikėtų suvie
nodinti kalbą.

daugumas baltų laikė vokie
čius savo išvaduotojais nuo 
Stalino teroro. Jis taip pat 
aiškino, kad ne visi bend
ravo su vokiečiais, nes ti
kėjo į jų nacizmą. Kai ku
rie norėję tik apsaugoti sa
ve, kiti išlaikyti kiek galė
jo savo krašte įvykių kon
trolę, ir pagaliau buvo to
kių, kurie darę viską, ko 
tik naciai reikalavo, žydų 
duomenimis prieš karą Es
tijoje buvę apie 5,000 jų 
tautiečių. Apie 500 jų ištrė
mė patys sovietai į Sibirą, 
3,000 pabėgo su sovietų ar
mija ir maždaug tūkstantis 
liko ir buvo išžudyti. Po ka
ro žydų skaičius Estijoje 
dėl geresnio gyvenimo pa
kilo iki 5,400, bet vėliau su 
žydų emigracija krito iki 
5,000.

Gaila, kad staiga kilus 
susidomėjimui Linno byla, 
laikraščiams nebuvo prista
tyta daugiau informacijos 
iš pabaltiečių pusės. Juk to
kio susidomėjimo reikėjo 
laukti ir žinoti, kad jis, 
kaip paprastai Amerikoje, 
bus labai trumpas, taigi rei
kėjo nepraleisti progos.

Sovietai dėl Linno grąži
nimo irgi džiūgauja. Pa
prastai jie kritikuoja JAV 
teisingumą už karo nusi
kaltėlių slėpimą. Apie tai 
jų korespondentai rašė tą 
dieną, kai Linnas buvo iš
tremtas. Tik kitą dieną So- 
vietijos vyr. prokuroro 
įstaiga pareiškė pasitenki
nimą, kad JAV teisingumo 
įstaigos objektyviai įverti
no sovietų pristatytus įro
dymus toje byloje.

Kas darytina mūsų pu
sėje? Kaip tik Linno iš- 
frėmimo išvakarėse pasi
rodžiusiam AKIRAČIŲ nr. 
Mykolas Drunga kaip pa
prastai labai nuosaikiai na
grinėja ”kaip rieda ’antiosi- 
ninkų’ vežimas”. Jis visai 
teisingai konstatuoja, kad 
tų visų ’antiosininkų’ nega
li suvaryti krūvon, bet juos 
vienija tas pats tikslas, ku
rį taip nusako:

1. aiškinant nacių nusi
kaltimų talkininkus, jiems 
turi būti taikomi ne laisves
ni civilinės, bet griežtesni 
kriminalinės teisės nuosta
tai;

2. taip kaltinami negali 
būti perduoti į Sovietijos 
režimo rankas;

3. to pasiekti galima tik 
spaudimu į JAV adminis
traciją ar kongresą, reika
laujant modifikuoti OSI 
veiklos nuostatus;

4. tam politiniam spaudi
mui visų pirma reikia infor
muoti JAV viešąją opiniją;

5. ten, kur norima pa
sekti OSI pavyzdžiu kaip 
Kanadoje ar Australijoje, 

reikia opinijos ir valdžios 
sluoksnius paveikti taip, 
kad nebūtų pakartotos į 
OSI mandatą bei veiklą 
įmontuotos klaidos.

žodžiu, Drunga siūlo:
”... nemėginti stabdy
ti karinių nusikaltimų 
aiškinimų, o mėginti 
stabdyti ryšium su juo 
vykstančius piktnau
džiavimus.”

Gražiai pasakyta, bet kai 
kur, pvz. pirmame reikala
vime galima lengvai įžiūrė
ti šiek tiek demagogijos. 
Juk laikantis JAV baudžia
mos teisės nuostatų, Lin
nas, pvz. galėtų pareikalau
ti ’jury’ — prisiekusiųjų 
posėdininkų teismo. Ji nėra 
vien anglų-saksų teisingu
mo institucija. Ji buvo 
praktikuojama ir Caro Ru
sijoje, tik ji mūsų suspen
duota per Nepriklausomy
bės laikotarpį, nes ji reika
lavo daugiau nusistovėju
sios padėties. Joje ne biu
rokratai ar valdžios paskir
ti teisėjai, bet pati visuo
menė per savo, nors atsitik
tinius, atstovus paskelbia 
ką nors kaltu ar nekaltu. 
Tuo principu pas mus vei
kė tik kariuomenės teismas, 
kur šalia pirmininko profe
sionalo buvo posėdininkai 
iš karininkų bei kareivių 
tarpo. Kokiam Amerikos 
mieste galėtų rasti kompe- 
tetingą ’jury’, kuri galėtų 
spręsti Linno bylą, jei mil
žiniška JAV gyventojų dau
guma ir net jų žurnalistai 
neturi jokio supratimo kas 
buvo Estija ir kaip joje 
klostėsi įvykiai, privedę 
prie baisių žudynių jau 
prieš dvi generacijas?

Už tat JAV teismai iš 
principo nepriima tokių by
lų. Jas galėtų spręsti koks 
ad hoc teismas, kuriam 
įsteigti reiktų JAV konsti
tucijos pakeitimo. Už tat 
čia naudojamasi nuostatu, 
kad pilietybę su visomis jos 
teisėmis galima atimti, tam, 
kas nuslėpė savo praeitį, o 
pagal vad. Holt zmanaitės 
pakeitimą visiems, kurie 
įsakė, paskatino, parėmė 
žmonių persekiojimą dėl jų 
rasės, religijos ir 1.1, ar prie 
to prisidėjo, bendraudamas 
su Vokietijos ar kita na
cine vyriausybe. Plačiai 
aiškinant tie nuostatai gali 
būti taikomi ėjusiems bet 
kokias pareigas ok. Lietu
voje.

Iki šiol JAV aukščiausias 
teismas nesvarstė klausi
mo ar pilietybės atėmimas 
ir jį sekantis ištrėmimas į 
nuo nacių mažai besiski
riančią valstybę nėra pa
žeidimas elementariau šių 
žmonių teisių. Juk tie nuo
statai leidžia įtariamuosius

■ Iš kitos pusės
Skaitau ir netikiu savo akim, šį kartą DRAUGE pa

sirodžiusius atsiliepimus apie 1986 m. žurnalizmo premiją 
gavusį to dienraščio bendradarbį ir buv. redaktorių prel, 
Juozą Prunskį. HORIZONTŲ skiltyje parašyta štai kas: 

”Kun. dr. J. Prunskis kelerius metus buvo to
kių premijų mecenatas ir visai teisingai pageida
vo, kad premijos būtų skiriamos katalikiškos spau
dos bendradarbiams. Tad jas ir gavo J. Brazaitis, 
kun. dr. Pr. Gaida, kun. J. Vaišnys ir kt.

Nenuvertinant kun. dr. J. Prunskio, o tik jam 
už tai dėkojant, visgi šį kartą tikėjomės, kad toji 
žurnalistikos premija bus paskirta daugiau libe
ralių pažiūrų puikiems ir drąsiems spaudos ben
dradarbiams ...”

DRAUGO penktadienio vedamųjų rašytojas (ir P. 
Lietuvio red.) Bronius Nainys, kuris, kaip buv. prezi
dentas Fordas lošdamas golfą, vis pataiko kur nereikia, 
šoko suskaityti savo kolegos turtą:

”Ar gi taip svarbi, sakykim kun. Prunskiui ta 
tūkstantinė. Jo paties turimų pakaktų jam, nors 
ir dar kelis amžius gyventų.

Kad būtų gražiau, to straipsnio autorius pats save 
diskvalifikuoja sekančių metų premijai. Girdi:

”žinau, tik, kad, taip rašydamas, aš niekada 
premijos negausiu. Bet... Juk ne žurnalistas esu 
ir arbatą geriu ne tik be sacharino, bet ir be cuk
raus”.

Kaip matome prelatas įkvėpė norą ieškoti naujų tai
syklių premijai duoti ir gauti. Reikės būti ne tik reika
lingos pasaulėžiūros, bet ir pristatyti neturtėlio liudiji
mą iš valsčiaus ar apylinkės. Gaila, kad neatsiminta už 
ką pagerbiama. Ir žurnalizmas yra profesija reikalau
janti sugebėjimo, noro tuojau pasidalinti savo patirtim 
su kitais, paslankumo, pastabumo, gali trumpai sakyti — 
pašaukimo. Juoz. Pr., kaip jis dažnai pasirašo, reporterio 
pašaukimo niekas negali paneigti.

ištremti mirčiai, patiems 
nusiplaunant rankas ir iš
laikant humaniškumo skrai
stę Už tat man atrodo, kad 
pirmą punktą antiosininkų 
koalicijai bus labai sunku, 
jei iš viso įmanoma, pra
vesti. Alternatyva tam yra 
įrodinėjimas, kad kaltinin
kų ieškojimas jam, kad 
juos personaliniai nubausti 
pusei šimto metų praėjus, 
yra beprasmiškas užsiėmi
mas. Bet toks aiškinimas 
Drungai atrodo ’nemoralus’ 
ir 'kraštutiniai ekstremis
tiškas’, Bet ar ne to paties 
siekiama į t a r iamiesiems 
prašant JAV baudžiamojo 
proceso pritaikymo. Kaip 
ten būtų, yra pagrindo su
sirūpinimui.

★
A. M. Rosenthal N. Y. 

TIMES ’Opinion Page’ ko- 
lumnistas, buvęs to laikraš
čio redaktorius ir korespon
dentas Maskvoje bei Varšu
voje, yra gali sakyti vieni
šas balsas Amerikos spau
doje įspėjęs nepasitikėti 
Gorbačiovu. Savo paskuti
nę — balandžio 23 d. skiltį 
jis skiria tiems amerikie
čiams, kurie tiki, kad Gor
bačiovas savo kraštą vedą į 
laisvės erą ir amerikiečiai 
turėtų jam visakeriopai pa
dėti. Tokiems autorius nori 
priminti apie 20 politinių 
kalinių Sovietijoje. Esamo
je situacijoje Gorbačiovu 
tikinčiųjų amerikiečių bal
sas gali būti svarbus ir So
vietijoje. Todėl jie turėtų 
parašyti Gorbačiovui, kuris 
yra atsakingas už KGB, ar
ba patiems kaliniams. Tie 
greičiausiai tų laiškų ne
gaus, bet jie bus perskai

tyti sargybinių, kurie apie 
juos raportuos aukščiau. 
Blogiausiu atveju tokių 
laiškų akcija bent pakels 
kalinių ūpą, kurie pradeda 
manyti, kad pasaulis yra 
indiferentiškas jų kančiom 
ir aukom.

Jų nusikaltimas yra vadi
namas ’anti-sovietine pro
paganda’, jų adresas: U.S. 
S.R. 618263, Permskaja ob- 
last, Chusovskoy raion, po- 
selok Kuchino, uohr. VS — 
389 / 36-1.

Paskutinieji trys skaičiai 
žymi, kad jiems taikomas 
specialus režimas. Jis ski
riamas tokiems kaliniams, 
kurių nelaukiama 'pasitai
sant'. Kol kas nei vienas to
kių dar nebuvo paleistas, iš 
ten jie gali būti išvaduoti 
tik mirties, kurios laukimas 
padarytas galimai nemalo
nesniu.

”Kai kurie — rašo Ro
senthal — ten jau praleido 
10 metų. Balys Gajauskas 
dabar yra 61 m. amžiaus. 
Jis yra lietuvis, kuris nesu
tinka su jo tėvynės įjungi
mu į Sovietų Sąjungą. Jo 
rašiniai, laisvės kovotojų 
vertimai į lietuvių kalbą, 
įskaitant ir Solženicyną, 
jam kaštavo 35 jo gyveni
mo metus”.

Vėliau jis pamini kitas 
19 pavardžių, kurių tarpe 
yra ir Viktoras Petkus. Jis 
duoda adresus kur galima 
gauti daugiau informacijų 
šiame krašte, pridurdamas:

”Jei pakankamai daug 
žmonių parašys jiems laiš
kus, tai negalės būti visiš
kai nuslėpta nuo jų, ir jie 
jausis neužmiršti”.
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Dar apie premijas Aurelija Balasaitiene

Pavasario gėlės
Motinai

Pastoviame gamtos cikle 
pavasaris ateina nešinas žie
dų glėbiu dienai, MOTINOS 
pagerbimui skirtai.

Besikeičiąs gyvenimo rit
mas, progresas ir siekiai, 
pasiūlos gausume sumaišė 
vertybių supratimą, atspa
ros taško saugumą, kartais 
net tikėjimą šviesesniu ry
tojumi.

Gal dalinai dėl to yra taip 
gera nors retkarčiais grįžti 
prie tradicinių vertybių, ne- 
dingstančių kasdienybės dul
kėse - MOTINOS DIENA 
viena iš jų.

Su meile, pagarba ir dė
kingumu skiname trapių, pir
mųjų pavasario tulpių puokš
tę Jai - savo MOTINAI - ne
žiūrint kur Ji dabar būtų, 
kad išreiškus tą širdyje ne
šiojamą, bet dažnu atveju 
neišsakytą jausmą ...

Su meile ... už tą begalinę 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
BOSTONO SKYRIUS

rengia
š.m. gegužės 2 d., šeštadienį, 7 v. vak.

"DIRVAI” IR JOS REDAKTORIUI 
VYTAUTUI GEDGAUDUI PAGERBTI

VAKARĄ-KONCERTĄ
SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO

III A. AUDITORIJOJE.

Programoje :
1. Rašytojai Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras. 

Sveikinimai.
2. Soliste Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė iš Chicagos, 

akompanuojant muz. dr.Sauliui Cibui.

Po programos vaišės-kavutė.

Bostono ir apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti.

ALT S-GOS BOSTONO SKYRIAUS
VALDYBA

— --- ------------

ir besąlyginę meilę, lydinčią 
ar lydėjusią kiekvieną mūsų 
žingsnį ...

Su pagarba ... už įdiegimą 
širdyje troškimų-siekių, ne
pasitenkinant vien ‘gardžios 
košės šaukštu’ ...

Su dėkingumu ... už tylų 
pavyzdžio parodymą pasi
šventimui, meilės artimui ir 
... iki aukos Tėvynei ...

Ir į tą vieną MOTINOS 
vardą liejasi šiandien visi 
mūsų MOTINŲ vardai, spin
dintys nakties tamsoje kel
rodžio šviesa, tarytum sim
boliu tebedegančio žiburio 
paliktųjų namų lange ...

Ir nejučiom, kartu su pa
dėka suvirpa lūpos maldai, 
kad šių dienų verpetuose iš- 
liktum Tu, o MOTINA!, tvir
ta ir nepalaužiama lietuviš
kajam siekime ...

(d)

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet LB Kultūros 
Tarybos premijų paskyri
mas ir jų įteikimo šventė 
susilaukė daugelio komen
tarų bei viešos ir privačios 
kritikos. Tai normalus ir 
pozityvus reiškinys, įrodan
tis, kad kultūrinei veiklai 
yra skiriamas rimtas dėme
sys. Tačiau gal niekada ne
buvo pareikšta tiek nepa
sitenkinimo, kaip šį kartą, 
teatro premiją paskyrus to
je veikloje jau virš trijų 
dešimtmečių nebedalyvau- 
jančiam asmeniui. Atsižvel
giant į tai, kad kalbamas 
asmuo premijos neprašė, o 
sprendimą padarė speciali 
tam reikalui sudaryta ko
misija, vertėtų pasiteirauti, 
kokiu principu yra sudaro
mos komisijos, kas siūlo 
premijoms kandidatus ir 
kodėl kultūrinę veiklą re
mianti visuomenė yra pa
statoma prieš įvykusį fak
tą, nenurodant nei motyvų, 
nei metodo ar principų.

Pagrįstai kartais pareiš
kiamas n e p asitenkinimas 
dėl visuomenės pinigų dali
nimo, ją paliekant nežinio
je ir be balso. Įvairių sričių 
premijoms skirti yra kvie
čiamos komisijos, į kurias 
įeina kaip tik konkurentai, 
tos pačios srities kūrėjai, 
kurie gal taip pat tiktų į 
premijų kandidatus. Todėl 
nėra tikslu, kad žurnalistas 
vertina kitą žurnalistą, me
nininkas •— kitą meninin
ką, ar muzikas — kolegą 
muziką. Turime literatūros 
žinovų — kritikų, net kvali
fikuotų profesorių, muzikos 
kritikų ir kitų sričių spe
cialistų, kurie mūsų kūrybi

nį gyvenimą seka, jį pažįs
ta, bet jame patys kaip kū
rėjai nedalyvauja. Jų spren
dimas palengvintų išvengti 
interesų konflikto ir galbūt 
būtų objektyvesnis ir tiks
lesnis, jei jie seka mūsų 
spaudą, kurioje taip gyvai 
matome mūsų teatralų, mu
zikų, menininkų veiklą, pa
rodų aprašymus, koncer
tus, muzikos konkursų lai
mėtojus ir t.t. Kaip, pavyz
džiui, teatro premijos sky
rimo komisijai buvo prista
tyta pasyvaus asmens pa
vardė, ignoravus sėkmingus 
teatro festivalius, pasižy
mėjusius ir darbščius reži
sierius ar net jaunatviško 
” Antro jo Kaimo” aktorius, 
savo talentais pagražinu
sius pačią šventę?

Dar niekas, išskyrus A. 
Juodvalkį, ”Dirvoje” apra
šiusį premijų įteikimo šven
tę, nekomentavo stambios 
ir prestižingos literatūrinės 
premijos, paskirtos Bernar
dui Brazdžioniui už jo dar 
rankraštyje esantį eilėraš
čių rinkinį. Visuomenė tu
rėtų būti painformuota, kie
no lėšomis, kur ir kada tas 
rinkinys pasieks skaityto
jus. Iki šiol premijos ski
riamos daugumoje seniai 
pripažintiems veteranams 
— klasikams, jau seniai su
krovusiems laurų vainikus 
ir titulus.

Įdomu būtų patirti, ko
kiu principu vadovaujantis 
yra skiriama premija meni
ninkams. Kiekvienam aiš
ku, kad literatūros kūrinį, 
rankraštyje ar knygos pa
vidale, komisijos nariai ga
li perskaityti ir vertinti 
veikalą, nežiūrint, kur au
torius gyvena. Tačiau ne 
taip yra, su paveikslais ar 
skulptūra. Kuris komisijos 
narių turėjo progą matyti 
pereitais metais atliktus 
mūsų menininkų darbus? O 
gal ir toji premija skiriama 
vien atsižvelgusc į viso gy
venimo darbą, kurį ameri
kiečiai premijomis vertina 
kaip ”lifetime achieve- 
ment”,šiais metais ją pa
skyrę pagyvenusiai, bet di
delio talento filmų aktorei 
Barbarai Stanwyck? O gal 
buvo reikalaujama iš kan
didatų prisiųsti po penkias 
savo kūrinių kopijas, kaip 
kartais reikalaujama iš ra
šytojų? Ir matau, kaip mū
sų skulptoriai gamina sa
vo skulptūrų kopijas, jas 
atliėdami plastikoje, o ta
pytojai — jas fotografuo
dami ... Ir tai nėra tikslu, 
nes paveikslo kokybė pri
klauso nuo nuotraukos, ap
švietimo, objektyvo stipru
mo ir kitų fotografijos me
no techniškų elementų.

Premijos yra reikalingos, 
naudingos, o jų iniciatoriai, 
nešantys nedėkingą organi
zavimo darbų naštą, yra 
verti pagarbos ir dėkingu
mo. Tačiau tuo pačiu patar
tina ieškoti patarimo, skai

tant spaudos puslapius, 
kreipti dėmesį į kritiškas 
pastabas ir stengtis rasti 
visuomenėje didesnį prita
rimą, jos pinigų paskirsty
me vengiant paslaptingumo 
ir ieškant aukso vidurio, lo
giškai parenkant komisi
jas. Negaliu neapgailestau
ti skaitydama, kad muzikos 
premijos komisijoje daly
vavo clevelandietė Rita 
Kliorienė, jauna, profesio- 
nalė-muzikė, jau ilgą eilę 
metų intensyviai dirbanti 
lietuviškos dainos ir gies
mės puoselėjimo darbą. To
kių panašių pavyzdžių turi
me ir daugiau. Gal nereikė
tų laukti, kol vidutinioji ar 
jaunoji kartos pasieks se
nyvą amžių, premiją tei
kiant ne už dabarties pa
stangas ir veiklą, bet už 
garbingos praeities prisimi
nimus, premiją grindžiant 
abstrakčiu "plačios veiklos” 
nusakymu.

Ta pačia proga vistik no
rėčiau, kad pačios oriausios 
yra "Dirvos” novelės ir 
"Draugo” romano konkurso 
tradicijos, kada premijos 
skiriamos už dabartinę kū
rybą, ją vertinant ne enci
klopedijas vartant, bet skai
tant tos dienos kūrinius. 
Atviras kandidatų premija
vimas visada susilauks ne
pasitenkinimo, nes niekas 
nenori būtų premijos lauku
sių, bet jos negavusių sąra
še. Tačiau jei yra būtina 
skirti premijas, kaip tą 
praktikuoja LB Kultūros 
Taryba, tai jų įvertinimo 
principai, kadidatų prista
tymas ir komisijų sudary
mas turi būti viešas, duo
dant balsą ir pačiai visuo
menei, kuri iš spaudos pus
lapių, mūsų vienintelio in
formacijos šaltinio, susipa
žįsta su dirbančiais ir jų 
darbais. Vienas iš praktiš
kų siūlymų būtų toks: atė
jus premijų skirstymo lai
kui, per visą mūsų spaudą 
pravesti apklausinėjimą ar 
balsavimą, kviečiant siūly
ti visuomenėje populiarius 
ir veiklius asmenis visose 
premijų kategorijose. Jai 
tai nebūtų pats sprendžia
mas balsas, tai bent paleng
vintų ir komisijoms padary
ti sprendimus, ant jų vienų 
nesuverčiant visos atsako
mybės.

TOOL & DIE MAKER. Ability to 
work with progressive & transfer 
dies. Work a 4% day week. Medi- 
cal, dental, life & disability insu- 
rance. Apply in person or call: 
NICKSON INDUSTRIES, 336 Wood- 
ford Avenue, Plainville, Conn. 203- 
747-1671 between 8-noon. 15-17)

EXECUTIVE SECRETARY
Challenging position available for an 
experianced executive secretary with 
strong shorthand, typing, and organi- 
zational skills. Excellent benefits and 
starting salary. Pleasant working 
conditions. Modern Office. Send re- 
sume with salary requirements to:

HARRY P. FRONJIAN
DIRECTOR OF HUMAN

RESOURCES SPARKOMATIC 
CORPORATION
ROUTE 6 AND 209 

M1LFORD, PA. 18337 
717-296-6444

EOĖ M/F
(17-19)
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Prof. dr. Romo Vaštoko paskaitos santrauka

Žvilgsnis į žydų tautos praeitį 
ir dabartį

Pernai Kanadoje bu
vo išleista dr. Danie
liaus Ralio anglų kal
boje knygą ”The Cho- 
sen People”, kurios ap
žvalgą ir įvertinimą 
padarė Trento univer
siteto prof. dr. Romas 
Vaštokas Kanados Lie
tuvių žurnalistų S-gos 
kultūrinėje popietėje 
Toronto Lietuvių na
muose š. m. balandžio 
12 d.

Prof. dr. R. Vaštokas, 
gvildeno ”The Chosen 
People” knygos keturias 
temas. Pirmosios trys lietė 
dr. D. Ralio knygą tiesiogi
niai ir ketvirtoji iš tos kny
gos išryškėjusias išvadas. 
Nors knyga nėra labai di
delė, tik 255 puslapių apim
ties, kurių dalis paskirta 
autoriaus biografijai, įva
dui, išvadoms, bibliografi
niams šaltiniams bei vardų 
rodyklėms, tačiau pasirink
tos temos atžvilgiu knygos 
apimtis yra labai plati. Ji 
prasideda su žydų tautos 
pradžia ir baigiasi Sol Lit- 
mano pasisakymais apie lie
tuvių laikyseną nacių oku
pacijos laikais.

Nuo pat žydų istorijos 
pradžios dr. Danielius Ra
lys randa dviejų bendruo
menių sąvokas: žydų ir ne
žydų. Išrinktosios tautos 
sąmonė žydų bendruomenė
je stiprino jų tautinį išliki
mą ir gaivino jų kūrybinius 
pasireiškimus. Tačiau mo
derniaisiais laikais, kai re
ligingumas blėsta ir kai re
liginė sandora pakeičiama į 
ištikimumą Izraelio tautai, 
jaučiamas pavojus jų išliki
mui, ypač išeivijoje, žino
ma, žydų išeivijos išsilaiky
mo strategijoje per dauge
lį šimtų metų išbuvusioje 
išrinktinumo sąmonė yra 
tik viena iš daugelio kitų 
apraiškų.

Prie to reikia pridėti ir 
religijos gajumą, religijos 
gilią įtaką visose gyvenimo 
šakose, siekimą mokslo ir 
pažinimą tradicijos Toroje 
ir Talmude, mokyklų įvedi
mą, gyvenimo uždarumą sa
vo bendruomenėse, atsisa
kymo mišrių vedybų, atsa
komybę bendruomenės už 
jos narius, bendros hebra
jų kalbos mokėjimą, šie vi
si faktoriai jungė visas žy
dų bendruomenes Europoje 
ir užtikrino žydų tautos 
tęstinumą ir išlikimą.

Tačiau tas žydų išlikimas 
šimtmečių bėgyje buvo 
daug kartų grąsinimas ki
tų tautų persekiojimais, šių 
persekiojimų istorija ir su
daro ”The Chosen People” 
antrą dalį, čia nagrinėja
ma žydų išlikimo problema 
persekiojimų įvykių eigoje. 
Knygos autorius aprašo žy

dų santykius Mohamedu, 
ispanais, ukrainiečiais ir 
lenkais, ryškindamas žydų 
trėmimus, žudynes, naikini
mus. Primena žydų vargus 
Rusijoje ir Ukrainoje, ypač 
jų nelaimes po revoliucijos, 
prie kurios jie prisidėjo sa
vo dalimi. Paskutinis sky
relis atvaizduoja žydų liki
mą Lietuvoje sovietų ir na
cių okupacijos metais ir 
apibūdina tų įvykių apra
šymą viešosios istorijos 
puslapiuose.

žydai, gyvendami kitų 
tautų tarpe uždarose ben
druomenėse, dažnai atsi
rasdavo tarp aukštojo, val
dančiojo luomo ir paprastų 
žmonių (kaip pav. Ukraino
je), sugebėdami tarnauti 
galingiesiems. Dažnai žy
dams nebuvo kitos išeities 
kaip imtis to verslo, kuris 
aristokratams ar krikščio
nims atrodė negarbingas, 
kaip pavyzdžiui, mokesčių 
rinkimas ar pinigų skolini
mas (kaip, pavyzdžiui, bu
vo Anglijoje). Kadangi žy
dai, būdama atskira bend
ruomenė, nei su vienu 
sluoksniu nesimaišė, tai jie 
atlikdavo nemalonų, nors ir 
labai pelningą darbą abiems 
luomams.

Toks tarpi ninkavimas 
nors žydams buvo pelnin
gas, bet ir kartu labai pa
vojingas, dažnai iššaukda
vęs nepramatytų pasekmių. 
Kai pasikeičia vladžia, ją 
nuverčia jos priešai arba 
įvyksta revoliucijos, - tai 
liaudis išlieja savo kerštą 
buvusiems jų skriaudėjams 
ir žydai tapdavo pirmomis 
aukomis. Persekiojimų lai
kais žydai, kaip buvę blo
gos valdžios pareigūnai, ir 
svetima bendruomenė su 
savo skirtinga kalba ir iš- 
pažįstantieji kitą Dievą la
bai nukentėdavo.

žydų likimas dar labiau 
pablogėdavo karų metais, 
kas buvo labai ryšku Ispa
nijoje, Lenkijoje, Lietuvo
je. Kai kraštą okupuodavo 
priešas, tai žydai dažnai vie
šai rodydavo savo lojalumą 
tautos priešams. Pasikeitus 
aplinkybėms, priešams pa
sitraukus ar juos sunaiki
nus, santykiai tarp žydų ir 
masės žmonių tapdavo kerš
tingi, dažnai pasireiškę žu
dynėmis. Toki pergyveni
mai žydų sąmonėje ugdė 
keršto jausmus nežydų pa
sauliui ir kartu stiprino žy
dų atsparumo sąmonę prieš 
asimiliaciją, prieš nutauti
nimą, nes persekiojimas 
sustiprina atsparumą, o ge
ros sąlygos veda į nutautė
jimą, į asimiliaciją, šitokia 
padėtis mažina bendradar
biavimo viltį tarp žydų ir 
kitų tautų žmonių.

”The Chosen People” au

torius dr. D. Ralys yra su
rinkęs nepaprastai daug 
medžiagos savo temos gvil
denimui. Jo akiratis apima 
Egiptą, šventąją žemę, Is
paniją, Ukrainą, Lenkiją, 
Lietuvą, šių kraštų gyveni
me apibūdina žydų likimą. 
Žinoma, tokio plataus mas
to, tokio didelio užsimojimo 
pasekmėje, pavienios dalys 
tarnauja pagrindinei temai. 
Skyrelis apie įvykius Lie
tuvoje, rusų ir nacių oku
pacijos metais, mums pats 
svarbiausias ir įdomiausias. 
Jis turi tik 48 puslapius ir 
kiekvienam aišku, kad sa
vo plačia pažintimi, auto
rius galėjo jį gerokai pra
plėsti.

Dr. D. Ralys nagrinėja 
žydų tautinio charakterio 
bruožus, keldamas pagrin
dines dvi išrinkimo ir per
sekiojimo temas, jis kar
tais pražengia atvejus, ku
rie temą pakeistų. Mažai 
minima apie Anglijos ir 
Prancūzijos žydus ir beveik 
nieko nerandame apie žy
dus Vokietijoje arba apie 
Hitlerio rasines teorijas, 
kur naikinimas vyko ir plė
tėsi dėl rasinių priežasčių, 
o ne dėl žydų kaip tarpinin
kų vaidmens.

Pagrindinis knygos svar
bumas mums yra tame, kad 
tai pirmas tokio masto ban
dymas pažvelgti į labai opią 
žydų-nežydų santykių pro
blemą iš pasaulinio taško ir 
kartu patiekti davinius apie 
lietuvių — žydų bendravi
mą įvairiais laikotarpiais. 
Taigi gauname ne tik ben
drą problemos supratimą, 
bet kartu ir įvykių apžval
gą Ukrainoje, Lenkijoje ir 
ypač Lietuvoje per sovietų 
komunistų ir nacių okupa
cijas. Reikia tikėtis, kad 
dr. D. Ralio pradinis darbas 
paskatins ir patrauks kitus 
mokslininkus nagrinėti pla
čiau ir bendrąją ir specifi
nę temą.

Autorius teisingai tvirti
na, kad aprašymas lietuvių- 
žydų santykių temos yra la
bai sunkus ir nedėkingas 
darbas, ypač jeigu bando
ma surasti objektyvumą. 
Ir tai ne tik, kad mums ar
chyvų šaltiniai neprieina
mi, bet kad naciai ir sovie
tai klastojo duomenis savo 
naudai ir klastojo Lietuvos 
istoriją. Naudojantis jų do
kumentacija, nėra galimu
mo padaryti objektyvių iš
vadų.

Panaši objektyvumo pro
blema randasi irgi bandant 
kai kuriuos žydų ir lietuvių 
pasisakymus suderinti. Vie
nas iš ryškesnių pavyzdžių 
yra klausimas, kiek buvo 
išvežta žydų 1941 m. birže
lio mėn. prasidėjus depor
tacijoms Lietuvoje, žino

me, kad lietuvių buvo de
portuota apie 34,000. žydai 
tvirtina, kad jų buvo išvež
ta iš Pabaltijo 25,000. Tą 
skaičių panaudojo ir Sol 
Litmanas savo kaltinimų 
knygoje apie Helmut Rau- 
cą.

Pagal žydų skaičiavimus 
iš Lietuvos buvo deportuo
ta nuo 4000 iki 15,000 jų 
tautiečių. Tačiau žurnalis
tas Juozas Kojelis, kuris tuo 
metu dirbo prie deportaci
jos traukinių, teigia, kad 
buvo išvežta tik trys žydų 
vagonai, o istorikas Zeno
nas Ivinskas mini iš viso 
200 žydų šeimų.

Knygos autorius iškelia 
kolektyvinio atsakingumo 
problemą, kuri dažnai išky
la žydų-nežydų santykių 
diskusijose. Knygoje teisin
gai tvirtinama, kad maža 
lietuvių dalis bendradarbia
vo su naciais žydų naikini
me. Kita dalis lietuvių žy
dus gelbėjo, juos slėpdami 
savo namuose, nežiūrint 
mirties bausmės, kiti nieko 
nedarė. Taigi, lietuvių tau
tos laikysena nebuvo išskir
tina nuo kitų kraštų, ku
riuose naciai žydus naikino.

Verta priminti, kad šiose 
diskusijose Kanadoje visos 
žydų organizacijos aiškiai 
ir viešai atmetė kolektyvi
nio atsakingumo samprota
vimą. Kaltinami yra asme
nys, o ne jų šeimos ar tau
tos. Įdomu pastebėti, kad 
knygos autorius mini, jog 
Lietuvoje tas asmeninis at
sakingumo principas buvo 
viešai paskelbtas karaliaus 
Kazimiero kodekse 1468 
metais, pagal kurį už nusi
kaltimą atsako nusikaltėlis.

Dr. D. Ralio savo temos 
aiškinimo metodas aiškiai 
išryškina daugelio žydų ir 
nežydų nesutikimo šaknis, 
šitoks supratimas gali pa
dėti rasti daugiau objek
tyvumo istorijos rašyme ir 
bendros kalbos ieškojime. 
Knyga yra naudinga mums, 
nes pateikia tų kruvinų me
tų istorijos eigą iš lietuviš
ko taško anglų kalboje, 
kuri savanaudiškai perrašo
ma Maskvoje ir Maskvos 
pataikūnų plunksnomis.

Mums lietuviams reikia 
daugiau tokių knygų ir pa
našių studijų ne tik savo 
praeičiai aprašyti, bet ir pa
taisyti klaidas, kurios ver
žiasi į pasaulio sąmonę 

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

vienpusiškos, ypač sovietiš
kos istorijos supratime, čia 
yra svarbus tautos praeities 
ir tautos istorijos išlaiky
mo uždavinys.

Taigi, reikia ne tik do
kumentaciją rinkti, bet da
ryti gyvo žodžio archyvus. 
Reikia rekorduoti atsimini
mus žmonių, kurie tuos 
įvykius savo akimis matė, 
kurie patys persekiojimus 
išgyveno, kurie buvo isto
rijos dalyviai. Ir svarbu ne 
tik žydų-nežydų santykius 
apimti, bet ir visą tą laiko 
tarpą nuo nepriklausomy
bės praradimo iki įsikūrimo 
naujame krašte. Visas tas 
laiko tarpas yra perrašo
mas, perdirbamas ne mūsų 
naudai.

Šiuo atveju turėtumėm 
pasimokyti iš žydų darbš
tumo savo naikinamos isto
rijos gerbimu ir užfiksavi
mu. Pavyzdžiui, kasmet iš
eina ir išleidžiama virš 
tūkstančio straipsnių ir stu
dijų apie žydų naikinimo 
periodą Europoje. Per pa
skutinius 40 metų buvo pa
gaminta per 200 filmų tele
vizijoms ir kino teatrams, 
kuriuose buvo rodoma apie 
žydų kančias ir persekioji
mus.

Mūsų jėgos palyginus su 
žydais yra labai silpnos ir 
mes pasauliui parodyti sa
vo tautos naikinimą priemo
nių neturime. Tačiau me
džiagos yra. Svarbu turėti 
pasiryžimą surinkti, sure
daguoti ir patiekti visuome
nei. Tuo atžvilgiu dr. Da
nielius Ralys mums visiems 
yra parodęs pavyzdį

Mūsų santykiai su žydais 
per septynis šimtus metų 
buvo geri. Abiejų tautų 
kultūros klestėjo laisvėje 
ir abi kultūros nešė tą pa
tį vargą Rusijos caro ir da
bar komunistinės Rusijos 
priespaudoje. Įvykiai po so
vietų ir nacių okupacijos bu
vo tragedija ir mums ir žy
dams. Svarbu žiūrėti į san
tykius iš pozityvaus taško, 
nes ir dabar sovietinė prie
spauda jungia mūsų intere
sus. Istorijos tiesos pažini
mas ir iš jos pasimokymas 
gali būti mums visiems ge
riausias bendradarbiavimo 
tiltas, — padarė išvadą 
prof. dr. R. Vaštokas, baig
damas paskaitą, kurios čia 
spausdiname santrauką.

J. Varčius
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Senoviniai lietuvių tautiniai vardai
A. T amu lynas

Jeigu kas paklaustų mus, 
kada ir kaip atsirado mūsų 
vardai ir kokia jų reikšmė, 
nedaug kas galėtų i šį klau
simą tiksliai atsakyti. O tai 
reiškia, kad mums trūksta 
iš šios srities pagrindinių 
žinių. Nepakanka žinoti, 
kad pavardę gavome gim
dami iš tėvų, tėvai parinko 
vardą (ar du), krikštatėviai 
(kūmai) nuvežė pas kunigą, 
o šis pakrikštino Petro, Jo
no, ar Barboros vardu. Na 
ir visa mūsų vardų istorija!

O kodėl taip yra? Reikia 
pasakyti, kad mes, nors tu
rime vieną ar du vardų, bet 
niekad nekvaršiname savo 
galvos šiuo klausimu. Lie
tuvių spaudoje nieks nepa
teikia reikiamų žinių iš mū
sų vardų istorijos.

Nors trumpai paminėsiu 
mūsų vardų atsiradimo ei
gą. Buvo laikai, kada žmo
nės neturėjo nei vardų nei 
pavardžių, žmonių skaičiui 
daugėjant, reikėjo juos vie
nus nuo kitų išskirti. Tam 
tikrais žodžiais, vadinamais 
vardais, pavadino juos.

Nuo seniausių laikų iki 
dabartinių turime jvairios 
kilmės vardų. Mitologiniai 
vardai, kilę iš mitologinių 
dievybių: Gabija, Jūratė, 
Laima, Žemyna ir kiti.

Vardai kilę iš vietovar
džių — vietovardiniai: Agi- 
la, Deimantą, Gailintas, 
Aistis, Galindas ...

Literatūriniai vardai: 
Gražina, Daiva, Šarūnas ir 
kiti.

Yra daug kalbininkų su
kurtų vardų. Be to, tėvų pa
sidaryti vardai ypač XX a. 
pr. Taip atsirado Audrius, 
Arūnas ir kiti. Iš vyriškų 
vardų pasidaryti moteriški 
vardai: Audronė, Dainė ir 
kt. Iš kitų kalbų versti var
dai: Auksė (iš lot. Aureli
ja), Danguolė ir kt.

Kada buvo pradėta va
dinti vardais, tikslių datų 
neįmanoma pasakyti. Min
daugo laikais, prieš krikš
čionybės jvedimą, lietuviai 
jau turėjo vardus. Jų var
dai buvo tautiniai vardai. 
Per krikštą lietuviai prie 
turimo vardo gavo taip va
dinamus šventus vardus. 
Krikštinant, į knygą buvo 
Įrašomi abu vardai: turimas 
tautinis vardas ir naujai 
gautas per krikštą. Taigi 
lietuviai po krikšto buvo 
dvivardžiai — dviejų vardų 
nešiotojai. Mūsų karaliai, 
kunigaikščiai mums žinomi 
tik jų tautiniais vardais, o 
kokius vardus gavo per 
krikštą? — nieks nemini.

XII ir XIV a. lietuviai 
turėjo tik vardus — pavar
džių dar neturėjo. Nuolat 
žmonių skaičius daugėjo — 
atsirado daug bendravar
džių, neužteko vieno vardo, 

kad atskirtų iš kitų: reikė
jo ką nors pridėti prie var
do — kitą žodi. Iš to priedo 
vardo, vadinamo prievar
džių, atsirado pavardės. Bet 
kalbėti apie pavardes ne šio 
rašinėlio paskirtis.

Lietuviai, nuolat kitų ver
giami, negalėjo domėtis sa
vo vardų kultūra, juos ty
rinėti. Turime turtingą var
dų medžiagą, kuri yra svar
bi ne tik lietuviams, bet yra 
svarbi ir pasaulinės kalbo
tyros mokslui. Turime daug 
vardų, kurie pripažinti kaip 
kilnūs, taurūs vardai, turi 
pradą daryti poveikį į tų 
vardų nešiotojus, tarsi tie 
vardai lemtų nešiotojų liki
mą.

Kažkodėl nė vienas iš Lie
tuvos valdovų nėra davęs 
savo sūnui tėvo turėto var
do? Algirdas turėjo septy
nis sūnus. Jų vardai: Jogai
la, Skirgaila, Kaributas, 
Lengvenis, Karigaila, Vy
gantas ir Švitrigaila. Bet, 
deja, nė vieno nėra Algirdo 
vardu.

Senieji lietuvių tautiniai 
taurūs vardai skirėsi nuo 
paprastųjų vardų. Taurusis 
vardas paprastai yra sudur
tinis iš dviejų žodžių — dvi- 
kamienis. Sudurtinio vardo 
kamienai kiekvienas atski
rai turi savo reikšmę. Su
darant iš dviejų kamienų, 
turinčių atskiras reikšmes, 
taurųjų vardą, gaunamas 
platesnio turinio vardas. To 
žodžio dalių reikšmingumas 
daro vardą tauriu. Tauraus 
vardo reikšmė skiria jį iš 
paprastųjų vardų. Taurieji 
vardai — giliareikšmiai. 
Pvz., paprastas vardas Gir
džius ir taurusis vardas 
Tautginas (tautą gina) — 
platesnės turinio apimties. 
Pirmiausia taurieji vardai 
tapo liet, kunigaikščių ir 
pasižymėjusių asmenų var
dais.

Kalbininkų teigimu lietu
vių taurūs vardai turi ga
lios, stiprybės, namų sau
gojimo, krašto saugojimo, 
asmens buities lėmimo 
reikšmes. Tauriam vardui 
reikalingas ir taurus to var
do nešiotojas. Gavęs tokį 
taurų vardą, turi ir laikytis 
to taurumo.

Vardas, kurį nešiojo gar
sūs asmenys, turi įtakos į 
naujus to vardo nešiotojus. 
Toks įsitikinimas dar ir 
šiandien yra, kad tie taurūs 
vardai padeda kilti į garbę.

Iš senovinių lietuvių tau
tinių vardų plačiausiai pa
plitęs Vytauto vardas. Po 
jo Algirdo, Kęstučio ir kitų. 
Kęstučio vardas, pagal var
do darybą, nėra taurusis 
vardas, bet Lietuvos valdo
vas, Kęstutis, buvo taurus 
valdovas ir dėl to jo vardas 
įgavo tauraus vardą.

Jogailos vardas priklau
sė tauriųjų vardų grupei, 
bet kada jis buvo Lenkijos 
karalium, dėl lenkų blogo 
elgesio su lietuviais ir jo 
vardas neteko taurumo. Ne
žinau nė vieno lietuvio Jo
gailos vardu!

Knygos „Lietuvių senųjų 
asmenvardžių etimologijos” 

aptartis
Džiugu, kad lietuvių gy

venimą paįvairina, praskai
drina naujos išleistos kny
gos, o ypač iš tokių sričių, 
kurios mums yra mažai ar 
visai nežinomos. Kiekvic • 
nas iš mūsų turime vard" 
ar net du, bet apie vard” 
atsiradimą, jų reikšmę per 
mažai žinome. Knygų iš šios 
srities trūksta. Tiesa, pa
vergtoj Lietuvoj yra išleis
ta knyga (246 pusi.) „Var
dai ir žodžiai”, kurios 156 
pusi, skirti lietuvių asmen
vardžių nagrinėjimui. Kny
goj pateikta 2000 lietuvių 
vardų ir duotas tų vardų 
nagrinėjimas. Bet čia Ame
rikoje sunku tą knygą gau
ti. Tiesa, apie lietuvių as
menvardžius yra rašęs prof. 
dr. Petras Jonikas Lietuvių 
Enciklopedijos XV tome.

Džiugu, kad Kleopas A. 
Girvilas pasiryžo pateikti 
mums iš lietuvių senovinių 
vardų istorijos daugiau ži
nių: paruošė apie lietuvių 
senovinius vardus knygą: 
„Lietuvių Senųjų Asmen
vardžių Etimologijos”.

Knygą išleido Pedagogi
nis Lit. Institutas, Chicago 
1987. Redaktorius J. A. 
Račkaūskas, Ph. D. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė, 
3001 W. 59 St., Chicago, III. 
Tiražas: 1000.

Knygos autoriui buvo 
sunku, tiesą sakant neįma
noma, surinkti didesnį kie
kį senovinių lietuvių vardų. 
Todėl jis atsirinko iš K. Ku- 
zavino ir B. Savukyno kny
gos „Vardai ir žodžiai”, iš
leistos Vilniuje, apie 1000 
senovinių lietuvių vardų. O 
svarbiausia, kad tie vardai 
jau buvo moksliškai išna
grinėti ir tai buvo kelrodis
K. A. Girvilui ruošiant kny
gą apie senovinius lietuvių 
vardus.

Knygos turinys įvairus. 
Autorius pateikia knygoj 
įdomios medžiagos iš lietu
vių vardų. Kultūros istori
jos. Knygoj nagrinėjami tik 
senoviniai lietuvių vardai, 
t. y. vardai, kurie buvo var
tojami iki krikščionybės 
įvedimo Lietuvoj. Jie nenu
stoję ir šiandien reikšmės: 
dalis tų vardų virto pavar
dėmis. Svarbu, kad nurodo
ma tų vardų reikšmė, jų 
kilmė ir būdai, kaip lietu
viai pasidarydavo naujus

Vilniaus katedros varpinė...

vardus.
Taip pat nusakomos, na

grinėjamos kilniųjų vardų 
reikšmės. Nurodomi sunku
mai, nagrinėjant dvikamie- 
nių vardų reikššmes. Be to, 
aprašoma kaip lietuviai iš 
ilgųjų vardų pasidarydavo 
trumpinius vardu, iš vyriš
kųjų vardų moteriškus var
dus.

Taip pat paminėta: Iki- 
krikštinė Antroponim i k a 
Baltų vardų lobyne. Nuro
doma šaknies Gail — reikš
mė varduose: Jo-gaila, 
Skir-gaila, Kari-gaila ir 
švitri-gaila. (Autorius ne
nagrinėja knygoje krikšti- 
nių vardų).

Kiekvienam lietuviui pa
tartina perskaityti šią kny
gą ir praturtinti savo žinias 
iš senovinių lietuvių vardų 

Uty Truck Leasing, the largest independently 
owned truck leasing company in the East, has 
made the following opportunities available:

Fleet Mėchanics
3rd ahlft
1 st and 2nd Class Mėchanics with 
documented experience. Apply in person 
betvveen 8am-5:30pm or call 617-427-0837.

Drivers
Part Tlme
Part time Drivers with Class 1 Licenses to do 
pickup and delivery of our units after hours 
and weekends. Apply after 5pm vveekdays to:

Steve Prince or call €17-427-510Q.

Lily Truck Leasing
163 Shirley Street 
Boston, MA
An egual opportunity employer

kultūros istorijos. Knyga 
gaunama pas knygų platin
tojus ir pas knygos autorių: 
2440 W. 69th St., Chicago, 
III. 60629:

Machine Operator
BULLARD ±

SET-UP AND M
OPERATE

★
★
★

★
 Day Shift, Blue Cross, a, 
Blue Shield. Proflt M 

a sharina, retirement a 
r jn. Paid vacatlon. M 

Apply in person.

MOE MFG. CO ★ 

3) Thomas St. ★ 
East Hartford, Ct. 06108 

EOE M/F. M

★
 sha
pla

★
★
★
★ 
★★★★★★★★

(17-19)

HOUSEKEEPER
TO LIVE IN

5 SCHOOL AGE CH1LDREN $200.00
7 DAYS. MUŠT HE ENGL1SH SPEK- 
ING.

Call 215-352-6381, 215-533-3585, 
609-342-2000. (17-19)
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Los Angeles Dramos Sambūrio pastatymas

Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai 

lietuvio maldose
Dabar, kai meldžiamės į Tavo begalinę kančią, 
O, Viešpatie, kodėl mus palikai tarp kryžkelių, 
Kodėl iš Azijos atėję gali niekint mūsų žemę, 
Kodėl mes turim mirti iš namų išvyti, 
Kodėl mus turi pančiot Tavim netikintys, 
Kodėl malda negali kilt iki dangaus aukštybių?
Padėk, o Viešpatie, į mūsų žemę vėl ramybę sugrąžinti.

Balys Gaidžiūnas

Veik prieš dešimtmetį, 
kun. Ged. Kijausko, S. J. 
Clevelande paprašytas, ra
šytojas Balys Gaidžiūnas, 
pasiremdamas paskutiniais 
kryžiuojamo Kristaus pasa
kytais žodžiais, parašė gi
liai jausmingas, patriotines 
maldas, surišančias Kris
taus nukryžiavimą su mūsų 
tautos kančiomis.

Verbų Sekmadienio po
pietę šį mūsų religinės lite
ratūros deimančiuką iš
klausyti ir pajusti, klebono 
dr. Algirdo Olšausko pa
kviesta, prisirinko pilna 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
bažnyčia.

Religine muzika ir gies
mėmis įrėmintas ir perpin
tas Balio Gaidžiūno maldas 
meistriškai perdavė Los 
Angeles Dramos Sambūris: 
Vincas Dovydaitis, Ema Do
vydaitienė, Viltis Jatulienė, 
Antanas Kiškis, Saulius 
Matas ir Petras Maželis, 

kursai veikalą ir režisavo. 
Vargonais grojo komp. Bro
nius Budriūnas, smuiku — 
Raimondas Mickus, fleita 
— Kristina Mickutė. Gie
dojo solo Vita Polikaitytė- 
Vilkienė ir Los Angeles 
Vyrų Kvartetas. Akompa
navo muzikė Raimonda 
Apeikytė. Įspūdingą ap
švietimą tvarkė Saulius 
Stančikas.

Komp. Bronius Budriū
nas, kaip ir visuomet, meis
triškai valdė vargonus. Jau
nučiai fleitistė ir smuikinin
kas — sesuo ir brolis Mic- 
kai, jau keletą kartų gir
dėti Los Angeles lietuvių 
renginiuose, ir šį kartą gra
žiai pasirodė solo ir duete. 
Solistės Vitos Vilkienės itin 
švelnus balsas rodos kad ir 
sutvertas giedoti "Avė Ma
ria”. Mūsų vyrų kvartetas, 
daug kartų džiuginęs įvai
rių kolonijų lietuvius savo 
žaismingomis dainų inter

pretacijomis, įrodė esąs ly
giai tiek pajėgus ir religi
niame giedojime, žinoma, 
visur jutai ir jautriuosius 
akompaniatorės muz. Rai
mondos Apeikytės pirštus.

Bet visa tai buvo tik fo
nas, tiktai nepaprastai gra
žus rėmas Los Angeles 
Dramos Sambūrio nuosta
biai jautriam Balio Gaidžiū
no maldų perdavimui.

Neseniai Festivalyje ap
dovanotas "Oskaru” už ge
riausią vaidybą, aktorius ir 
Sambūrio valdybos pirmi
ninkas Vincas Dovydaitis 
savo galingą ir labai skam
bų balsą sugebėjo suvaldyti 
ir pritaikyti mirštančio pa
skutiniam šnabždesiui. Vi
są bažnyčią pravirkdė jau
trioji Viltis Jatulienė, skai
tydama: ”...0 Viešpatie, 
ir mūsų motinos kančioje 
alpo, kai laisvės vyrų nužu
dytus kūnus niekino ...” 
Ema Dovydaitienė, kuri jau 
nuo jaunystės puošia Los 
Angeles lietuvių teatro sce
ną, kaip ir visuomet, buvo 
preciziniai aiški ir neabe
jotinai duodanti skaitymui 
savitą apipavidalinimą. Ma
lonu buvo vėl po ilgoko lai
ko pamatyti ir išgirsti jau
nąjį Saulių Matą. Savo lai
ku jis taip pat už tuometinę

vaidybą yra iš Dramos Fes
tivalio parsivežęs geriausio 
jauno aktoriaus žymenį. 
Iki šiolei, nežiūrint kokią 
rolę jis vaidino, visuomet 
prasiskverbė Antano Kiškio 
didelis komiko talentas. Bet 
ne šį kartą. Šį Verbų sek
madienį Antanas Kiškis sa
vo maldą skaitė su tikrai 
giliu ir oriu momento išgy
venimu. Pirmąją maldą, pa
gal Kristaus žodžius "Tė
ve, atleisk jiems, nes jie 
nežino, ką darą" ir užbaigi

.. Praėjome mąstydami apie Tavąjį ilgą atpirkimo kelią, 
Prašėme pagalbos savo tautai, žadėjom dirbti, melstis. 
Ir prašome dabar, prisikėlimo šventės laukiant: 
Ateik į mūsų žemę, kur tiek mirusių už laisvę, 
Kur tiek vilties sudėta į Tavo šventus kryžius, 
Palaimink mūsų žemę, mūsų žmones laisvės šaukiant.”

(rs)

JAKUBS AND SON
-O-

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr„
William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Ctevelamt, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

mą — epilogą, skaitė pat
sai Sambūrio režisierius 
Petras Maželis. Aktoriaus 
balsas turėtų būti lyg jaut
riai nustyguotas, subtiliai 
parduodantis kiekvieną ūpo 
bei jausmo atspalvį bei vir
pesį. Petras Maželis tai pa
jėgia ir, atrodo, be didelių 
pastangų. Ir kai šis drami
nio žodžio meistras užbaigė 
epilogo paskutinį posmą, 
dar ilgą minutę bažnyčioje 
buvo visuotinė tylą, o min
tyse vis dar skambėjo:

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

1987 M KELIONĖS J LIETUVĄ
13 - 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

Į Palangą Ir Į Klaipėdą ekskursijos su perriakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j PanevėžJ Ir j Druskininkus.

Aukos gautos 1987 m. vasario 
ir kovo mėnesiais:

2,000 dol. Dalija Sragytė 
Viskantienė (palikimas), Victo- 
ria, Kanada (iš viso 4,000 dol.).

500 dol. A. a. tėvų Anna Marie 
ir Joseph Grimaila atminimui — 
Patricia Grimaila, Tuscon, AZ.

400 dol. Vytautas ir Leokadija 
Milukai, Plainview, NY (iš viso 
1,800 dol.).

200 dol. Norman ir Ona 
Karašai, Denville, NJ (iš viso 400 
dol.).

100 dol. Jurgis ir Dalia Anysai, 
Chicago, IL (iš viso 200 dol.); 
Kazimieras Jankūnas, Lodi, NJ 
(iš viso 325 dol.); a.a. seselės M. 
Annunciatos Mažeikos at
minimui — Theresa Mažeika, 
Wayne, PA (iš viso 200 dol.); Bro
nius ir Sofija Staniškiai, Detroit, 
MI.

35 dol. Rimvydas ir Dalia 
Jakai, Norristown, PA (iš viso 
440 dol.).

25 dol. ALRK Moterų sąjungos 
kuopa 66, per Ruth Berzanskis, 
Elizabeth, NJ (iš viso 75 dol.); 
Arturas Kaminskas, Argentina; 
Anthony ir Helen Yakaičiai, 
Franklin Sųuare, NY (iš viso 285 
dol.).

20 dol. Jonas Tamašauskas, 
Teųuesta, FL.

Pagal pasižadėjimus gauta:

3,000 dol. dr. Jonas ir Dana 
Bilėnai, Huntington, NY 
(įmokėta 2,500 dol.).

1,000 dol. Ignas ir Dangira 
Budriai, Collinsville, CT 
(įmokėta 1,600 dol.).

600 dol. Vincas Urbonas, Chi
cago, IL (įmokėta 625 dol.).

500 dol. Kęstutis ir Astra Bile- 
riai, Richmond Hill, NY (įmokėta 
800 dol.); Kazys ir Juzelė Lau
kaičiai, Hinsdale, IL (įmokėta 
500 dol.); Regina Raubertaitė, At- 
co, NJ (įmokėta 800 dol.)

PLB valdyba ir PLB Fondo 
vadovybė labai dėkinga visiems 
aukotojams už PLB LITUANIS
TIKOS KATEDROS įsteigimą. 
PLB Fondo vadovybė savo darbą 
tęsia toliau ir prašo Jūsų aukų 
bei testamentinių palikimų PLB 
LITUANISTIKOS .KATEDROS 
ateities darbams ir papildomoms 
studijoms. Dabar gaunami pini
gai bus laikomi specialiame 
Stasio Barzduko vardo fonde ir 
skiriami Katedros plėtimui, kitų 
lietuvių profesorių atsikvietimui 
specialioms paskaitoms, lituanis
tikos seminarų bei leidinių ruoši
mui ir panašiai.

Visos aukos gali būti nura
šomos nuo pajamų mokesčių JAV 
ir Kanadoje, ID No. 36-3097269. 
Prašom čekius rašyti ir siųsti: 
Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 S. Clare- 
mont Avenue, Chicago, IL 
60636.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja

13 dienų — Lietuva
Kelionė 527 —- gegužės 27 - birželio 9 — $1,549 

Vilniuje 10 dienų

14 dienų — Lietuva ir Rusija
Kelionė 722 — liepos 22 - rugpj. 4 — $1,699 

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas

Kelionė 1103 — lapkričio 3 - 17 — $1,129 
Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1-15 — $1,679
Kelionė 128•— Naujų Metų sutikimas 

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499 
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

16 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5-20 — $1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1,799
Kelionė 915 — rugsėjo 15-30 — $1,699 

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

19 djenų — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 805S — rugpjūčio 5-23 — $2,179

Vilniuje 10-dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje 1, Stockholme 1

20 dienų — Pabaltijo kraštai, Suomija, Rusija ir “Bal-
tlka” festivalis

Kelionė 706 — liepos 6-25 — jaunimo grupė — $2,049 
Vilniuje 10 dienų, Rygoje 2, Taline 2, Helsinky

1, Leningrade 2, Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

10*16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dienų — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21-30 — $1,549

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

13 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 513A — gegužės 12-25 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18-30 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

13 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija
Kelionė 720 — liepos 20 — rugpj. 1 — $1,749
Kelionė 810 — rugpjūčio 10-21 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija, Čekoslovakija
Kelionė 511 — gegužės 11 - 25 — $1,879
Kelionė 921 — rugsėjo 21 - spalio 5 — $1,879

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2, 
Prahoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 714 — liepos 14 - 28 — $1,779

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinkyje 2

16 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 513 — gegužės 13-28 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Cestochovoje 1

10 * 13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 510 — gegužės 10-19 — $1,549

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Milane 1

11 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — $1,579
Kelionė 915VV — rugsėjo 15-25 — $1,479

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — $1,829

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka j Florenciją

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190
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BOSTONO LIETUVIAI

Kūrėją pagerbimas nauja forma
Gyvename krašte, kuris 

pasižymi didele iniciatyva 
įvairiose srityse, nuolatiniu 
ieškojimu naujų veiklos bū
dų, pastangomis sukelti at
liekamais darbais galimai 
p 1 a tesnį p a t r a uklumą, 
įprastiems dalykams su
teikti naujas išraiškos for
mas. Bet lietuviškuose ba
ruose mes kažkodėl tebesa
me labai konservatyvūs, 
viską atliekame pagal nu
sistovėjusias tradicijas, lyg 
nieko kitaip negalima būtų 
padaryti. Gal bent iš dalies 
dėl to susidaro tokia dide
lė praraja tarp mūsų vy
resniosios ir jaunesniosios 
kartos, kuri stipriau veikia
ma šio krašto gyvenimo 
būdo, negu vyresniųjų įtai
goj imo.

Šia prasme reikšmingą 
išimtį sudarė LB Bostono 
apylinkės surengtas poezi
jos spektaklis, skirtas Sta
sio Santvaro ir Antano Gus
taičio kūrybai tų dviejų 
mūsų rašytojų brandaus 
amžiaus sukakties proga 
(Antanui Gustaičiui kovo 
12 d. sukako 80 metų, o 
Stasiui Santvarui gegužės 
27 d. sukaks 85 metai). To 
spektaklio iniciatyvos ėmė
si jaunesniosios kartos at
stovės — Mirga Girniuvie- 
nė ir Zita Krukonienė, ku
rios nepabijojo išsiveržti iš 
nusistovėjusios rutinos. Jos 
sudarė skirtingą parengimo 
planą, pagal kurį pravestas 
minėtų kūrėjų pagerbimas 
gana įdomiai, originaliai ir 
patraukliai.

Laikantis ligšiolinių tra
dicijų tas pagerbimas turė
jo vykti akademijos ar iš
kilmingo banketo forma su 
garbės stalu, gerai paruoš
ta ar puošniame restorane 
užsakyta vakariene ir ilgo
mis kalbomis apie žinomus 
visiems dalykus, išpūstais 
sveikinimais bei šampano 
taurės pakėlimu, šį kartą 
nieko panašaus nebuvo, iš
skyrus LB Bostono apylin
kės pirmininko inž. Brute- 
nio Veito trumpą, taiklų 
atidaromąjį žodį, be kurio 
negalima buvo išsiversti. 
Šiaip jau viskas vyko ki
taip.

Programa buvo taip su
daryta, kad joje pynėse 
Stasio Santvaro ir Antano 
Gustaičio kūrybos posmai, 
lietuvių liaudies dainos, 
skaidrės iš kūrėjų gyveni
mo. Visa tai buvo sujungtą 
į vientisą ir darnų vienetą, 
atliktą ne statiškai, bet vai- 
dybiškai, su judesiais, pa
naudojant veido išraiškas, 
p a r y škinant charakterių 
bruožus, įjungiant šviesos 
efektus. Spektaklis vyko ne 
tik scenoje, bet taip pat sa
lėje, kurioje tarp kitų sėdė
jo ir pagerbiami kūrėjai.

Tik pataigoje pasidalinta 
gautais sveikinimais. Bū
dingesnes ištraukas iš ke

leto jų pakaitomis perskai
tė trys jaunimo atstovai, o 
kitų nurodytos vien svei
kintojų vardės ar organiza
cijų pavadinimai. O tų svei
kinimų buvo daug: prezi
dentas Ronald Reagan, Lie
tuvos diplomatijos šefas dr. 
Stasys Bačkis, Bernardas 
Brazdžionis, Bronys Raila, 
Vincė Jonuškaitė, kun. Leo
nardas Andriekus, kun. An
tanas Sabaliauskas, kun. 
Gediminas Kijauskas, kun. 
Antanas Rubšys, Vanda 
Sruogienė, Antanas Vaičiu
laitis, Alė Rūta, žurnalistų 
s-gos pirmininkė Klevą Vi- 
džiūnienė, Balys Gaidžiū- 
nas, Antanas Diržys, Kazys 
Barėnas, Rašytojų draugi
jos pirmininkas Česlovas 
Grincevičius ir eilė, didelė 
eilė kitų. Visi sveikintojai 
džiaugėsi sukaktuvininkų 
kūrėjų darbais poezijoje, 
dramoje, žurnalistikoje ir 
scenoje, linkėdami toliau 
sėkmingai reikštis tose sri
tyse, gaivinant lietuvio iš
vargintą dvasią už tėvynės 
ribų.

Savo trumpuose pasisa
kymuose Stasys Santvaras 
ir Antanas Gustaitis, abudu 
iš salės, nuoširdžiai dėkojo 
už dėmesio atkreipimą į jų 
amžiaus sukaktį ir kūrybą 
bei kitus darbus už origi
nalaus spektaklio suorgani
zavimą, o ypač jaunesniajai 
kartai už spektaklio inicia
tyvą, įdomų sudarymą ir 
atlikimą. Antanas Gustai
tis dar įprastu jam šmaikš
tumu ir sarkazmu prisimi
nė tuos, kurie savo veikla 
prieš spektaklį sudarė jam 
puikią nemokamą reklamą.

Dalyviai pagerbė su
kaktuvininkus spontanišku 
atsistojimu ir užtraukimu 
„Ilgiausių metų”, o orga
nizatoriai — simbolišku gė
lyčių prisegimu. Programą 
užsklendė Gintaras Čepas, 
pabrėždamas, kad jis ir 
daugelis kitų jaunesniosios 
kartos atstovų iš šio spek
taklio ar jo proga daug ką 
sužinojo apie sukaktuvinin
kus. Vėliau visi buvo pavai
šinti sumuštiniais ir kuk
liais pyragaičiais bei kava. 
Taip vakaras su sukaktuvi
ninkais kūrėjais užsitęsė iki 
vidurnakčio. Jame dalyva
vo virš 200 Bostono ir apy
linkės lietuvių, kurių tarpe 
daug jaunimo. Jau vien tai 
rodo jo didelį pasisekimą.

Spektaklio iniciatoriai, 
planuotojai, organizatoriai 
ir programos atlikėjai pa
rodė daug nuovokos, suma
numo, gero skonio ir suge
bėjimų. Jie aukštai iškėlė 
sukaktuvininkus jų raštų 
pavyzdžiais, skaidrėmis iš 
jų gyvenimo ir kūrybos 
nuotrupų, lietuvių liaudies 
daina, kurios poveikyje jie 
augo ir brendo. Spektaklio 
programos atlikimas at
skleidė, kad jaunesniosios

Muzikas dr. Saulius Cibas akompanuos sol. Audronei Si- 
monaitytei-Gaižiūnienei ALT S-gos ruošiamame vakare ge
gužės ,2 d., šeštadienį, 7 vai. vak.

kartos eilėse turime tokių, 
kurie sugeba perduoti dal
iųjų žodį (Mirga Girniuvie- 
nė, Zita Krukonienė, Gitą 
Kupčinskienė, Aidas Kup
činskas, Aleksandras Pakal
niškis, jr.), o taip pat žino 
filmavimo meną ir moka jį 
panaudoti bei išgauti reika
lingus šviesų efektus (Ro
mas Šležas, Vytautas ir 
Gražina Sakalai, paruošę 
Antano Gustaičio skaidres, 
Antanas Kulbis sudaręs 
Stasio Santvaro skaidrių 
montažą, nekalbant jau 
apie Gitos Kupčinskienės 
vado vaujamą etnografinį 
ansamblį „Sodauto”, kuris 
plačiai žinomas už Bostono 
ribų). Visų jų ir kitų su
jungtomis jėgomis pasie
kiami gražūs rezultatai. 
Tektų džiaugtis, jei įvykęs 
spektaklis būtų ne vienkar
tinis blykstelėjimas, bet 
sudarytų pradžią planingos 
veiklos.

Inž. Brutenio Veito vado
vaujama, Lietuvių Ben
druomenės Bostono apylin
kės valdyba supranta reika
lą sudominti lietuviška veik
la mūsų jaunesniąją kartą, 
į kurią atsiremia gyvosios 
lietuvybės likimas už tėvy
nės ribų, šis spektaklis — 
tai jau kelintas iš eilės ren
ginys, į kurį įtraukta jau
nesnioji karta su nauja mi
ela ty va. Ar tai nėra įrody
mas, kad dar daug ką ga
lima padaryti, jei yra kam 
tuo rūpintis? Daugiau dė
mesio tiems, kurie ieško 
naujų veiklos būdų ir sten
giasi mūsų parengimus pa
daryti įdomesniais ir pa
trauklesniais, sūdo minti 
jaunesniąją kartą, kuri ne
pakenčia šablono! (pv)

SUSIPAŽINIMO IR 
PAGERBIMO VAKARAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Bostono sky
rius rengia susipažinimo ir 
pagerbimo vakarą skirtą 
Dirvos vyriausiajam redak
toriui Vytautui Gedgaudui 

iš Clevelando. Vakaras 
įvyks gegužės 2 d., šešta
dienį,, 7 vai. vakaro S. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau- 
dijos trečio aukšto salėje. 
Kalbės rašytojai Antanas 
Gustaitis ir Stasys Santva
ras,-bus sveikinimai, o me
ninę programą atliks operos 
solistė Audronė Simonaity- 
tė-Gaižiūnienė iš Chicagos. 
Po programos — kavutė ir 
vakaronė. Į vakarą atvyks
ta AL Tautinės S-gos cent
ro valdybos pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, Vil
ties draugijos pirmininkas 
inž. Kazimieras Pocius, žur
nalo Naujosios Vilties re
daktorius Vytautas Abrai
tis, redakcijos narys dr. 
Antanas Butkus.

KRIKŠČIONYBĖS 
MINĖJIMAS

Balandžio 15 d. įvykęs 
Lietuvos krikščionybės su
kakties minėjimas Statė

‘Arpber Hslidays”

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

u BOSTONO ir NEW YORKO
Gegužės 4 — $1429.00 
Gegužės 12 —$1915.00 
Birželio 3 — $1558.00
Liepos 7 — $1956.00 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 18 dienų — nauji, 
įdomesni maršrutai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1-800-722-1300 (Toll Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite
1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav 
P. O. Box 116,

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

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

House Bostone buvo sėk
mingas. Į jį atsilankė gu
bernatoriaus pavaduot o j a 
Murphey, meras Flynn, val
stijos šen. Patria McGo- 
vern, valstijos seimelio at
stovas William Glodis, Jr., 
eilė kitų aukštų pareigūnų 
amerikiečių ir daug lietuvių 
net iš tolimesnių vietovių. 
Minžjimo proga sveikinimą 
atsiuntė g u b e r n atorius 
Mike Dukakis, o žodžiu svei
kino gubernatoriaus pava
duotoja Murphey, šen. Pa
tria McGovern, atstovas 
William Glodis. Įnešus vė
liavas ir sugiedojus him
nus, minėjimą atidarė ko
miteto pirmininkas Vikto
ras Kubilius, o programai 
vadovavo Jonas Stundžia, 
jr. Minėjime su vėliavomis 
dalyvavo šauliai, skautai ir 
Lietuvos Vyčiai. Vėliavų pa
radui vadovavo šaulių rink
tinės pirmininkas Algir
das Zenkus. Lietuvos krikš
čionybės apžvalgą padarė 
kun. Vincas Valkavičius, 
lietuvių parapijų ir vienuo
lynų veiklos parodą suorga
nizavo Gintaras Čepas, tau
todailės parodą — Saulė Ša
tienė, o meninę programą 
atliko: Aid. Lingertaitienė 
kanklėmis, Gitos Kupčins
kienės vadovaujamas etno
grafinis ansamblis „Sodau
to” ir Onos Ivaškienės va
dovaujama tautinių šokių 
grupė. Skaidrių montažą 
paruošė Jonas Stundžia, jr. 
Visa programa susilaukė 
rimto susidomėjimo ir aukš
to įvertinimo. Po progra
mos buvo vaišės.

RAŠYTOJO ANTANO 
GUSTAIČIO GASTROLĖS

Lietuvių Bendruomenės 
P h i 1 adelphijos apylinkės 
valdybos kvietimu rašyto
jas Antanas Gustaitis ba
landžio 25 d. dalyvavo tos 
bendruomenės rengtame li
teratūros vakare, į kurį bu
vo pakviestas taip pat poe
tas Kazys Bradūnas iš Chi
cagos. (pv)

Liepos 20 — $1399.00
Rugsėjo 16 —$1429.00 
Spalio 6 —$1725.00
Gruodžio 26 — $1514.00
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INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS 1 LIETUVĄ

NR. 8701 Gegužės 8 - gegužės 23 d. K
Iš New York’o $1,895.00
Iš Chicago’s $1,995.00
Kelionės maršrutas: 1 nak V’f.dskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm’e

NR 8702
$1,795.00
$1,895.00
$1,869.00
$1,889.00
$1,949.00
$1,995.00

Liepos 3 d.
Iš New York’o/Bostono
Iš Chicago’s
Iš Cieveland’o
Iš Detroito
Iš Tampa’os
Iš Los Angeles/Seattle

Sutrumpintos kelionės maršrutas 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8705 Rugpjūčio 14 d.
Iš New York’o/Bostono
Iš Chicago’s
Iš Cieveland’o
Iš Detroito
Iš Tampa’os
Iš Los Angeles/Seattle

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Stockholm’e. Pilnos kelionės priedas $170.00

$1,825.00
$1,925.00
$1,895.00
$1,915.00
$1,969.00
$2,025.00

$1,695.00
$1,795.00
$1,769.00
$1,789.00
$1,839.00
$1,895.00

NR. 8706 Rugsėjo 18 d.
Iš New York’o/Bostono
Iš Chicago’s
Iš Cieveland’o
Iš Detroito
Iš Tampa’os
Iš Los Angeles/Seattle

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $140.00.

KITOS KELIONĖS

Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA
Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

Rugpjūčio 1 - 16 d. MENO IŠVYKA
Iš New York’o ^0.-^ $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva *ys Leningradas, 
1 naktis Stockholm’as, ? , o Helsinki’s, 2 naktys
Silija Line laive. v

Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapeštas 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos ir baleto 
spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G.T. International, Ine. 10401 Robertą Rd., Palos Hills, IL 60465 
Telefonas: (312) 430-7272

NR. 8703

NR. 8704

NR 8707

Chicagos ”Vaidilutės” teatro valdyba su žurnalistais. Sėdi: I. Tiknienė, J. Žygas, K. Šim
kuvienė, O. Šulaitienė; stovi — A. Juodvalkis, P. Šlutienė, D. Lapinskas, Ed. Šulaitis. Šio teatro 
nauji pastatymai bus gegužės 3 d. Jaunimo centre Chicagoje. A. Šluto nuotr.

Atsiųsta paminėti
• Išeivijos lietuviu SPOR

TAS. 1944-1984. Redagavo 
Kęstutis Čerkeliūnas, Pra
nas Mickevičius ir Sigitai 
Krašauskas. Išleido šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjun
ga, Toronto 1986. Viršelis 
ir titulinis puslapis Viktoro 
Simankevičiaus. Spaudė J. 
B. Banaitis, Toronte, Ont. 
500 psl. kietais viršeliais. 
Gausiai iliustruotas. Kaina 
nepažymėta. Užsisakyti ga
lima pas S. Krasauską, 32 
Pasadena, Toronto, Ont. 
M6S 4R5. Tel. (416) 766- 
5367.

ba muzikos pilnas gyveni
mas. VII Lietuvių Teatro 
Festivalis. B. Brazdžionio
— Po aukštaisiais skliau
tais. A. Tyruolio —: Bernar
das Brazdžionis — sukaktu
vininkas. A. L. D. — Imkit 
naują knygą ir skaitykit. 
D. Mackialienės — Pabėgė
liai (ištrauka iš romano 
„Beržas už lango”). A. R.
— Lietuvos bažnyčios (Vil
niaus arkivyskupija). Lie
tuvių Rašytojų Draugijos 
1985-1986 metų premijos.

Anglų kalbos dalyje ran
dama: Henriko L. Gaidžio
— Lietuvos kariuomenė II- 
jo pasaulinio karo metu (II 
dalis). Lietuvių kalbos, is
torijos katedra Chicagos 
universitete. Tado Dabšio
— Nepriklausomybės atga-

vimo minėjimas. Laiškai 
redaktorei.

Viršelyje Giedros Gu
dauskienės nuotrauka, žur
nalas gausiai iliustruotas 
nuotraukomis.

Prenumerata 20 dol. me
tams, Kanadoje — 30 dol. 
(Gan.), Prenumeratas siųs
ti: Lietuvių Dienos, 4364 
Šunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029.

OWNER/OPERATORS 
lf your own a single axle or tandem 
axle tractor or have a interest in pur- 
chasing a tractor through our pur- 
chase program, then Spartan Express 
has a great opportunity for you in 
our Newark area. WE OFFER:
• Excellent income potential
• Insurance (group rates) optional
• Equipment purchase plan
• Settlements weekly
For more information contact: Bob 
MARTIN

at 201-792-3000
A company of Roadway Services 

(I5-JP

EMBLEM Machine operator, machine 
does much of the work, būt know- 
ledge of sewing needed. Training 
provided. Part time & flex. time 
are avail. Apply to Issac Binder,_ 
Head tailor, Magson Uniform Co.,’ 
Kensington, Conn., 203-225-865 I or

* 1-800-262-4868. (16-18)

SPRAYER For furniture manufactu- 
rer. Mušt be able to spray stain & 
lacquer. Person should have lea- 
dership ability and be dependable. 
Excellent hourly wagę & benefits. 
Call Colonial Wood Craft, Meriden, 
Conn. 203-238-1420. Ask for Bruce 
or Todd. (17-19)

St. Catharines, Ont. lietuvių kolonija, nors negausi, bet aktyvi visuomeninėje veikloje. Nuo
traukoje dalis lietuvių atstovų mero įstaigoje Vasario 16 proga pasirašant garbės knygoje. Pir
moje eilėje iš kairės: Joe Jdeid, K. Dervaitienė, meras Joseph McCaffery. Antroje eilėje: J. Der- 
vaitis, John Washuta, V. Žemaitienė, Peter Partington, Allan Pietz, kun. K. Butkus, OFM, uk
rainiečių atstovas ir LB apyl.. pirm. A. Šetikas.

• „Lietuvių Dienų” žur
nalo kovo mėnesio numeris 
jau išsiuntinėtas visiems 
prenumeratoriams ir platin
toj ma s.

žurnalo lietuviškoje daly
je randama: Kompozitorė 
Giedra Gudauskienė. Prof.
J. A. Račkausko — Vasario 
16-tos reikšmė ateičiai. R.
K. Vidžiūnienės — Ir skam-

SS® i*i ■f
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MAINTENANCE 
(BUILDING)

Mušt have knowledge of and be able 
to demonstrate experience in general 
plant and grounds maintenance, 
plumbing and electrical distribution 
systems and controls. Skills in all 
electrical and mechanical repairs and 
maintenance are essential. You will 
also crate and skid machines and 
parts for shipments. For immediate 
consideration, apply in person daily.

MAHAFFY & HARDER 
ENGINEERING CO.

140 CL1NTON ROAD
FA1RFIELD, N. J. 07006 

Eaual Opportunity Employer M /F 
(15-17)

MACHINISTS
2nd Class & lst Class

Good salary 8c benefits. Call 
201-779-2400

MEDIN CORP.
111 LESTER ST. 

WALLINGTON, N. J. 07057 
(15-17)

F1REPROOFERS WANTED
Reliable, strong, and energetic per

son with a mechanical background 
and good driVing record needed to 
work on Fireproofing crew.
Job entails mixing fireproofing, 
maintaining equipment and construc- 
tion setup. We will train personnel 
to spray. Mušt have own transpor- 
tation to -job sites throughout Con- 
necticut. Rate is $6.00 to $l3.50/hr. 
Call 203-757-9441. (I6--17)

PAINTING AND FIREPROOFING 
WAREHOUSE MANAGER WANTED 
Reliable, organized and energetic per
son capable of loading trucks, driv- 
ing, keeping track or largė parts in- 
ventory, ordering and stocking ma- 
terial. Also maintenance of commer- 
cial painting and fireproofing eqivp- 
ment.
Mechanical, painting, fireproofing, 
electrical, plumbing or general con- 
struction background a plūs $6.00- 
$8.00/hr. Please call 203-757-9441.

(16-17)

FENCE INSTALLERS — Sub-Contrac- 
tors only. Happy with what you made 
lašt year? Want to make more? $12 
per post — 6’ 8c 5’ high. $10. per 
post — 4’ high. Call Jo-Mar Fence 
Company, 4032 Highway 9, Freehold, 
N. J. 07728. 201-431-4222. (16-18)

FACTORY HELP — for busy manu- 
facturing plant. FT & PT. Apply in 
person or call 201-287-6200. Asdec 
Industries, 65 Brunswick Avenue, 
Edison, N. J. 08817. (16-20)

STOCKROOM

BOX
MAKER

Immediate openina for an ener
getic person who na s the know- 
now to calculate making a wood- 
en box: and why, as well as the 
ability to put together - wooden 
crate, skid and band. Mušt ūse 
powersawsandkn'owmath.

We offera good salary, company- 
paid medical, dental, life insur
ance and a prof it sharing pension 
plan. Apply in person to the Per
sonnel Oepartment between 
9am-12noon.

ELECTROCATALYTICINC.,
2Milltown Court, 
Union, N. J. 07083 

Equal Opportunity Employer M/F

MAINTENANCE — maintenance per- 
sons (3) 2 Iive-in 8c I live-off posi- 
tions available. Owners of several 
apt. complexs need maintenance per- 
sons. Duties will include būt not 
limited to electrical, plumbing, car- 
pentry, masonry 8c boilers. Some epx. 
in the mention fields desirable. Sa
lary, vacations, holidays & a good 
benefit package await the right per
sona. Interested personnel should call 
201-361-9242 for application 8c inter- 
views. (15-17)

CAB1NET maker wanted, full time 
to work in custom cabinetry shop. 
Mušt be hard worker and reliable. 
Some experience necessary būt not 
required. Wages are from $7 to 
$ 1 I an hr. depending on exp. Call 
203-235-0159. (17-19)

OVVNER OPERATOR
M.B.I. Transportine., islooking for de- 
pendable Tractor Ti'ailer Operator to 
start immediately for a fast growinq 
company to run PA, N J, NY, Mass, CT. 
Averaae pay between $800. to $1,300. a 
week. Steady work 6 a week. Call 
all week, betw 7am-7pm at 201-636-3082.

$l,000’S WEEKLY stuf- 
fing envelopes. Self-addres- 
sed, stamped envelope: Suc- 
cess Publications, Drawer 
389-Q, Clanton, Alabama 
35045.

Rcnham
cs FOLDING carton

Experienced 6/C Michle Pressman and 2nd 
Pressman.
Top wages. All Company Paid Benefits.
Apply: Rexham Corporation 

Human Resources 
37 Robinson Blvd. 
Orange, Conn. 06477 
Phone [203) 795-7000 

An equal opportunity employer

Svečiuose pas skaučių veteranų
v.s. Ksavera Žilinskienę

Aurelija Balašaitienė

Pradėjusi savo žiemos 
atostogas, bėgant nuo gre
siančių pūgų, traukiau ato
grąžų dangaus link, ”kur 
žydi citrinos, tamsioje vėš- 
lumoje žėruoja auksiniai 
apeisimai” (Goethe), kur 
nereikia kasti sniego, o ru
deni grėbti pageltusių la
pų. Pasiekus pagal Atlan
tą nutysusius Daytonos pa
kraščius, kur vis dar pyks
tančio vandenyno vėjai 
lankstė lieknus palmių lie
menis, apsistojus nuošalia
me viešbuty, telefonu susi
siekiau su buvusia Lietu-, 
vos Skaučių Seserijos ant
rąja Vyriausia Skautininke 
Ksavera Žilinskiene, pernai 
vasarą atšventusia savo de
vyniasdešimtąjį gimtadienj.

Labai norėjau susitikti 
su ta garbia asmenybe tuo 
labiau, kad Clevelande gy
venanti Vyriausia Skauti
ninke Stefa Gedgaudienė 
man tą minti davė. Malo
niai trumpai pasikalbėjus, 
Ksavera Žilinskienė pakvie
tė sekančią dieną priešpie
čių. Nenorėdama jos apsun
kinti, aš bandžiau atsisaki
nėti sakydama, kad jokios 
vaišės nereikalingos, ta
čiau nepavyko jos įtikinti, 
kad vien kavos puoduko ša
lia pokalbio pilnai pakaktų. 
Sekančią dieną, lengvai su
radus modernų komdomini- 
jų, atsirėmusi į žaliuojan
ti golfo lauką, pasikėlusi 
elevatoriumi į antrą aukš
tą, pabeldžiau į nurodytu 
numeriu paženklintas duris. 
Tarpdury stovėjo malonios 
išvaizdos, smulkaus sudė
jimo, linksmų 'akių moteris, 
kuri nieku būdu neatitiko 
tam vaizdui, kurį buvau su
sikūrusi savo vaizduotėje, 
žinodama jos rimtą amžių.

Nors niekada gyvenime 
nebuvome susitikusios, bet 
jau iš pirmo žvilgsnio ir 
pirmo rankos paspaudimo 
atsirado šiltas, simpatingas 
ryšys, nepaprastai paleng
vinęs pokalbio pradžią, ku
ri paprastai sunkiai užsi
mezga su nepažįstamais. 
Jaukus, erdvus butas su 
plačiomis knygų lentyno
mis, žaliuojančiais vazonais 
ir lietuviškos spaudos krū
vomis saulėtame, stiklu 
dengtame balkone, sudarė 
kultūringo ir šviesaus na
mo įspūdį. Pakvietusi pri
sėsti, malonioji šeimininkė 

baigė dengti stalą, paruošu
si skanias vaišes, kurių iš 
tikro nesitikėjau. Paval
gius, man buvo leista dai
rytis po erdvų butą.

Ypatingą dėmesį atkrei
piau į saliono didžiausią 
sieną dengiančias lentynas, 
aiškiai padalintas į tris da
lis. Kairėje pusėje buvo 
Amerikos prezidento, jo 
žmonos nuotraukos ir įvai
rūs Amerikos politinio gy
venimo, pabrėžiant konser
vatyvią kryptį, leidiniai, 
simboliniai suvenyrai ir 
nuotraukos.

”Aš esu aktyvi Ameri
kos politiniame gyvenime, 
niekad neišmokau pakan- 
niekada neišmokaus pakan
kamai anglų kalbos, kad 
galėčiau savo mintis laisvai 
reikšti. Bet atrodo, kad tiek 
senatoriai, tiek kongreso 
atstovai supranta, ką aš no
riu pasakyti, ir į mano laiš
kus reaguoja”, — pastebė
jo Ksavera Žilinskienė.

Vidury lentynos yra gry
nai Lietuva, kaip svetima
me krašte gyvenantis lietu
vis ją gali simboliškai at
kurti. Centre stovi didoko 
formato medyje išdrožinė
tas Vytis, a. a. daktaro San- 
dargo rankų darbas ir do
vana. čia tautiniais drabu
žiais papuoštos lėlės, lietu
viška liaudies motyvais pa
kelės koplytėlė, trisplavė 
šalia Amerikos vėliavos, 
medžio drožiniai ir lietuviš
kos knygos. Trečią lentynos 
dalį užima jos šeimos isto
rija. Čia jos vaikų ir anūkų 
įvairios nuotraukos: Pirmo
sios Komunijos, vedybų, 
diplomų gavimo. Jau vien 
į tą lentyną nuodugniai pa
žiūrėjus, susidaro tikslus ir 
pilnas turiningos, inteligen
tiškos ir plačių interesų as
menybės vaizdas.

”Turiu apgailestauti tą 
graudų faktą, kad po karo 
atvykusi į Ameriką neturė
jau galimybės aktyviai įsi
jungti į skautišką veiklą, 
nes turėjau rūpintis savo 
šeimos problemomis”’, to
liau kalbėjo malonioji šei
mininkė. ”Buvau giliai su
jaudinta, kai mane pasiekė 
Clevelando s k a u tininkių 
draugovės sveikinimas va
sario 22 tarptautinės skau
tų susimąstymo dienos pro
ga”.

Iš anksto susipažinusi su 
jos trumpa biografijos apy
braiža LE XXXV tome ži
nojau, kad ji yra gimusi 
1896 metų rugpiūčio 27 die
ną Brooklyne, N. Y. Dar 
vaiku būdama su savo tė
vais grįžo į Lietuvą, kur 
baigė aukštuosius mokslus 
su dantų gydytojos diplo
mu. Tačiau man buvo įdo
miausia daugiau patirti apie 
jos skautiško gyvenimo 
nuotaikas ir prisiminimus,

Svečiuose pas buvusią Vyriausią Skautininkę Ksaverą Ži
linskienę Floridoje. Šalia jos dešinėje sėdi Dirvos bendradarbė 
Aurelija Balašaitienė. M. Žitkaus nuotr.

jai vadovaujant skaučių se
serijai 1935-1940 metų lai
kotarpyje.

”Mano gražiausi prisimi
nimai yra iš to laiko, kai aš 
Šveicarijoje lankiausi tarp
tautiniame skautininkių su
važiavime kaip Lietuvos 
skautijos atstovė. Pavyko 
man ne tik gerai atstovauti 
Lietuvai Berne, bet įteikti 
kvietimus kitų kraštų skau- 
tininkėms į Pažaislyje vy
kusią masinę skautų sto
vyklą. Rezultatai buvo pui
kūs, nes daugelis kitų kraš
tų skautininkių kvietimą 
priėmė ir buvo sužavėtos 
tiek stovyklos išvaizda, puo
šimu, tiek skautiška draus
me ir lietuviškos skautybės 
tradicijomis”. Kalbėdama 
apie šių dienų toli nuo tė
vynės atkurtą skautiją, ji 
prisipažino sekanti skautiš
ką veiklą spaudos pusla
piuose. ”Kalbant apie pri
augusius jaunas vadoves, 
man atrodo, kad prie dabar
tinių sąlygų, turint tarny
bą ir profesiją, jų darbas 
yra tikro asmeniško pasi
aukojimo ir įsipareigojimo 
pavyzdys. Čia skautavimui 
nėra tokių sąlygų, kokias 
turėjome Lietuvoje. Džiau
giuosi ir negaliu atsistebė
ti, matydama skaučių va
dovių prieauglį, ir baimi
nuosi dėl ateities. Kaip ilgai 
turėsime tokius pasiauko
jančius asmenis, kurie tęs 
lietuviškos skautybės idea
lus? Ypatingai jaunimas, 
augantis gan palaidoje ap
linkoje, turi būti labai at
sparus, kad savo dvasioje 
ir moralėje nepalūžtų.”

Baigdama savo mintis, 
Ksavera Žilinskienė prašė 
perduoti geriausius skautiš

ASSEMBLERS
Full time entry level assemblers reąuired immediately. 
Four day work week. No experience reąuired, būt depen- 
dability and willingness to learn a mušt. To find out more 
about these positions, which offer competitive salary and 
complete benefit package, and a smoke free environment. 
Please call Evlyn Twomey to sėt up an appointment for 

interview.
617-533-4331 — extension 117

E.O.E.

Gamevvellu
MEMBER OF THE CERBERUS GROUP

. 10 GAMEWELL DRIVE
MEDWAY, MASS. 02053 (17-19)

kus sveikinimus ir linkėji
mus, ypatingai Clevelande 
g y v e nančioms skautinm- 
kėms.

Kalbėjome toliau, nagri
nėdamos asmeniškus ir ben
drus visuomeniškus klausi
mus. Laikas nejučiomis bė- 
go greitai ir įdomiai. Turė
jau save priversti pakilti ir 
atsisveikinti. Man atrodė, 
kad tame jaukiame Dayto
nos pakrašty palikau kažką 
seniai pažįstamo, mielo ir 
brangaus.

MACHINIST
Mature dependable indiv. for 
emali precision machine shop. 
Mušt read prints 8c do own set
up s. Apply in person, CHEVRON 
MFG. & ENGINEERING. 50 E. 
17th St., Paterson, N. J. 07524.

(15-17)

CERTIFIED MECHANDC 
Tunes ups and fuel injection expe- 
rience needed of atleast 3 years. 
313-569-3509 (Southfield, Mich.). 
Ask for Mark or Tony. (15-18)

AGGRESSIVE. PERSON WANTED TO 
LEARN A TRADE IN THE GLASS 
INDUSTRY. A GOOD FUTURE. CALL 

201-483-3002 ,,, _(17-23)

DEMONSTRATOR
(SEWING MACHINES)

— Rentail trade educational, consū- 
mer demonstration. Traveling require- 
ments: Mušt be experienced sevver, 
challenging spirit. The New Home 
Sevving Machine Co., Carlstadt, N. J- 
07072. 201-933-9026. (17-19)

HARDWOOD 
FLOORING

FINISHERS & INSTALLERS
SUB-CONTRACT

BEATON 
BROTHERS 

HARDWOOD 
FLOORING CO.
LAKEWOOD, N. J. 08701

201-363-3360
(17-19)
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FILATELIJA
Nr.4 Antanas Bernotas

BERLYNAS, Vak. VO
KIETIJA ir DDR (Rytų 
Vokietija) išleido pašto žen
klus Berlyno miesto įkūri
mo 750 metų sukakčiai pa
minėti. Vieną čia dedame.

Berlynas žinomas jau nuo 
XII amžiaus. Tada, kaip is
torikai nustatė, toje vietoje 
prie Spree upės ir ežerų bu
vę du žvejų kaimai. Iš tų 
kaimų ilgainiui vietovė iš
augo j didelį miestą, plotu 
užimantį ketvirtą vietą pa
saulyje. Iki 1871 m. Berly
nas buvo Prūsijos, nuo tada 
Vokietijos sostinė. Berlyno 
universitetas buvo įsteig
tas 1809 m., ir sutraukdavo 
daug užsienio studentų. Per 
paskutinį karą Berlynas la
bai nukentėjo nuo orinių 
bombardavimų. Kaip sako
ma, apie 70% pastatų buvo 
sugriauta ar sužalota. Po 
karo Berlynas nugalėtojų 
buvo pasidalintas į 4 zonas. 
O vėliau sovietai savąją zo
ną dar atskyrė ir neperžen
giamu mūru. Karo pradžio
je Berlyne gyveno virš 4 
milijonų gyventojų, dabar

įvyks Toronte birželio mėn. 
13-21 dienomis. Piešinyje 
parodytas senasis pašto pa
statas, statytas 1833 m. 
Yorke) (dabar Toronto 
miesto dalis).

daug mažiau.

Paroda paminės 120 me
tų sukaktį nuo Kanados 
konferencijos sudarymo ir 
joje dalyvaus su savo eks
ponatais daugelis užsienio 
valstybių paštų bei filate
lijos draugijų. Ir JAV paš
tas ten turės savo skyrių, 
kuriame pardavinės ir nau
jausiai išleisimus pašto 
ženklus, su Amerikos gy
vūnija ir augalija.

Vakarų VOKIETIJA iš
leido 80 pfęnigių pašto žen
klą rašytojui Kari May pa
gerbti. Piešinyje parodytas 
jo romanų hęrojus — apa-

M /uperior /avinas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS
Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki

$ 100,000.00
PASKOLOS TEIKIAMOS:

■ namams pirkti,
■ rezidenciniams ir komerciniams

pastatams statyti,
■ namų remontams,

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /hving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta.
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. 

Penktadieniais 9:00 iki 6:00. 
Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

MEMBER

FŠLIC

JAV kovo 12 d. išleido 
22 centų pašto ženklą pami
nėti 75 metų sukakčiai, kai 
Amerikoje buvo įsteigta 
skaučių organizacija. Pieši
nyje parodytos įvairios 
skaučių veiklos sritys.

šų vadas Winnetou.

Kari May (1842-1912), 
audėjo sūnus, buvo silpnos

sveikatos ir jaunystėje la
bai skurdo. Tačiau turėjo 
lakią fantaziją ir ėmė rašy
ti apysakas ir romanus, 
skirtus jaunimui. Kaip kri
tikai sako, jo romanų intri
ga labai gyva, veikėjai ir 
aplinka gerai išstudijuoti ir 
jaunam skaitytojui labai 
patrauklūs. Bene pirmas jo 
romanas „Tolimuose Vaka-

ruošė’’ išėjo jau 1880 m. 
Sekė visa eilė kitų. Ir ne
priklausomos Lietuvos lai
kais 1929-40 m. laikotarpy
je buvo išleista visa eilė jo 
romanų vertimų, kaip tai: 
Winnetou, Sidabro ežero 
turtai, Per dykumą, Per 
laukinį Kurdistaną, Juoda
sis mustangas, Mirties dul
kės ir kt.

"AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 98 T

Amerikoje skaučių orga
nizaciją įsteigė Juliette 
Gordon Low 1912 m. Prieš 
tai ji lankėsi Anglijoje, kur 
susipažino su berniukų 
skautų įsteigėju Sir Robert 
Baden-Powelliu ir susižavė
jo jo veikla. Sugrįžusi na
mo Low pirmąją mergaičių 
skaučių skiltį įsteigė Savan- 
nah, Georgia valstijoje 1912 
m. Iki šiol per šią auklėji
mo organizaciją perėjo šim
tai tūkstančių mergaičių ir 
moterų. Ir pačiai Juliette 
Gordon Low pagerbti 1948 
m. buvo išleistas 3 centų 
pašto ženklas.

KANADA išleido 34 cen- 
tųų pašto ženklą paminėti 
tarptautinei filatelijos pa
rodai CAPEX ’87, kuri

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 - kaina $1979 kan.

❖
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Gegužės 8
Gegužės 21
Gegužės 28
Birželio 8

Birželio 29
Liepos 9
Liepos 17 
Rugpjūčio 6

Rugsėjo 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 17 
Spalio 26

Oro linijos - “Air France”, “Aeroflot”, "JAT", “Finnair".
Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos,

Kaunas -2,3 dienos, Panevėžys - 1 diena

Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 
pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Kelionė į Romą - birželio 24 - liepos 2

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
VI. Šniolis, St. Petersburg 27.00 
Dr. A. Aželis, Cleveland 3.00 
B. Bugenis, St. Clair .... 3.00 
J. Saladžius, Rochester 13.00 
A. Idika, Springfield .... 5.00 
V. Karalius, Baltimore .. 3.00 
V. Langė, Lakewood .... 3.00 
A. Bartuškienė,

Willoughby ........  13.00
L. Krajauskas, N. Buffalo 8.00 
Dr. A. Grushnys, Wichita 20.00
J. Agurkis, Omaha.........13.00
K. Zaronskis, Euclid .... 8.00
ALT S-gos Detroito sk. 1000.00 
A. Mockus, Miami......... 5.00
V. Urbonas, St. Petersburg 8.00 
J. Račylienė, Cleveland 20.00 
A. Tveras, Chicago .... 8.00
St. Garliauskas,

Manchester ................ 3.00
A. Muliolis, Euclid.........10.00
A. Mažeika,

Marina dėl Rey ......... 33.00
Jūrų šaulių Palangos kuopa

St. Petersburg.............25.00
Tautos Fondo

Michigano atstovybė .. 25.00 
J. Kirtiklis, St. Petersburg 3.00 
Dr. K. Pautienis,

Pompano Beach ..........10.00
J. Vadopalas, Westchester 8.00

A. Karsokas, Cleveland .. 3.00 
A. Pavilionis, Lemont .. 8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

W|| NATIONWIDE 
K IINSURANCE 

I N«t>onwide >s <x> yOU' M*»

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

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

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

Skaitykit ir platink#
DIRVA



1987 nu balandžio 30 d.

• Prof. dr. Juozas Jakš
tas, istorikas, 87 metų am
žiaus, paskelbęs eilę istori
nių straipsnių lietuvių spau
doje, Lietuvių Enciklopedi
jos mokslinis bendradarbis, 
praeitą savaitę susirgo ir 
paguldytas į Lakewood li
goninę. Prof. J. Jakšto na
mų adresas yra 1172 Elbur 
Avė., Lakewood, Oh. 44107. 
Tel. (216) 228-3839.

Linkime prof. J. Jakštui 
greitai pasveikti.

• Lietuvių klubas organi
zuoja ekskursiją į Robert 
Page Singers koncertą ge
gužės 12 dieną. Koncerte 
bus atliktos trys lietuvių 
dainos — Stepo Sodeikos 
šiaurės pašvaistė, Broniaus 
Kazėno žilvitis ir Juliaus 
Kazėno Nukirsiu berželį.

Bilietas ir kelionė auto
busu į Becko centrą ir at
gal kainuoja $13.00. Pra
šom skubiai registruotis 
Lietuvių klube telefonu — 
531-2131. Smulkesnių in
formacijų galite gauti pas 
klubo direktorę Virginiją 
Juodišiūtę arba klubo raš
tinėje.

• LB Clevelando Apylin
kės metinis susirinkimas 
įvyks š. m. gegužės 3 d., 4 
vai. p. p. Dievo Motinos pa
rapijos salėje.

Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE —
767 East 185th St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

VISI BANKINIAI

MENO PARODA

Balandžio 20 Cuyahoga 
Community College Metro 
meno galerijoje buvo atida
ryta Kęstučio Kizevičiaus 
ir Bernie Lavrišos dailės 
darbų paroda. Kęstutis Ki- 
zevičius eksponavo dvide
šimt tapybos darbų ir pen
kis grafikos darbus. Paro
da tęsis iki gegužės 21 die
nos. Metro galerija yra Cu
yahoga Community College 
rūmuose, 2900 Community 
College Avė. Tel. 348-4400.

ATVYKO Iš LIETUVOS
Į Clevelandą atvyko iš 

Lietuvos Algirdo Perednės 
šeima, iš viso keturi asme
nys — Algirdas Perednė, jo 
žmona Kazimiera ir dvi 
dukterys — Rasa ir Irma. 
Atvykusieji ieško buto lie
tuvių rajone.

• šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos Motinos 
Dienos minėjimas įvyks ge
gužės 10 d. 11:20 vai. ryto 
Dievo Motinos parapijos 
didžiojoje salėje. Kviečiami 
visi dalyvauti.

GLASS BL0WER WANTED
Exp’d quartz glass blower for mfg. 
co. in Fairfield. 4 day work week with 
% day on Fri. Good benefits & excel- 
lent working cond. Call 201-227-6010 
for interview. (15-19)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).

PATARNAVIMAI

DIRVA

Jos troškimas būti...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ten”, tarė Jūratė, žvelgda
ma į viršų, "yra Jis — Vy
riausias Gydytojas”, Gražiu 
balsu, ramiu tonu, Jūratė 
toliau pasakojo, kaip ji pa
stebėjo savo ligos simpto
mus ir kaip dviejų mėnesių 
laikotarpyje buvo nutarta, 
kad ji turinti daryti radi
kalią operaciją. 1985 balan
džio 12 operacija buvo pa
daryta. Jūratė buvo tik 35 
metų, visame pasaulyje 
garsėjanti filmų ir TV ak
torė. Reikėjo milžiniškų jė
gų nugalėti fizinius skaus
mus ir dvasinius lūžius. Po 
operacijos ji sulaukė 80,000 
laiškų. Vienuolikai dienų 
praėjus, ji jau vaidino ir 
dainavo vienoje programo
je, po dviejų savaičių bai
gė sukti filmą ”Raudonoji 
karalienė”. Toliau — kelio
nė į Australiją, nauji fil
mai, teatriniai angažamen- 
tai. Pagaliau 1986 JAV pre
zidentas pakviečia į Baltlo- 
sius Rūmus ir apdovanoja 
Jūratę specialiu žymeniu už 
ryžtingą kovą prieš vėžio 
ligą. Bet paskutinis akyse 
degąs vaizdas liko Cleve
lando teatro rūmuose. Di
džiulėje scenoje baltame 
drabužyje stovinti graži 
jauna moteris, kurios vidine 
jėga, dvasine stiprybe ir 
šiurpiu skaudžios realybės 
pažinimu stebisi visa Ame
rika. Ar daug yra žmonių, 
kurie savo skausmu neužgo
žia kitų, o pavertę jį pozi
tyvia energija, eina teikti 
pagalbą kitiems?

Lietuviai susitinka su 
Jūrate

Tebuvo tik dvi dienos, kai 
sužinojome, kad galėsime 
susitikti su Jūrate, jeigu 
kaip nors pateksime į teat
ro rūmus jos pasiklausyti. 
Gražina Kudukienė, pati 
turėjusi išvykti į Washing- 
toną, rezervavo vietas teat
re paskaitai ir priešpie
čiams ir pakvietė lietuvių 
spaudos ir radijo bendra
darbius būti jos svečiais. 
Kiti rado kelius per savo 
pažintis. Iš viso į teatrą at
vyko septyni — Ingrida 
Bublienė, Jūratė Balašaity- 
tė, Salomėja Knystautienė, 
Vacys Rociūnas, kun. G. Ki- 
jauskas, Vladas Bacevičius 
ir Juozas Stempužis. Nors 
jau teatre pasisveikinome 
su Jūrate, bet savaip nuo
širdus ir jaukus susitiki

mas įvyko teatro restorane. 
Kai Jūratė atvyko priešpie
čiams, lydima Universiteto 
ligoninės a d m inistracijos 
narių ir chirurgų, mes ant 
jos stalo padėjome pintinė
lę su Velykų margučiais ir 
ramunėlėmis bei raštišką 
lietuvių sveikinimą. Džiaug
damasi ir dėkodama už lie
tuviškus margučius, Jūratė 
tuojau su visais įsiliejo į 
kalbas, žinoma, lietuviškai. 
Ji džiaugėsi, kad lietuviai 
atėjo pasiklausyti jos kal
bos. Pamiršdama kitus sve
čius, ji paskyrė daug laiko 
ir dėmesio lietuviams. Joje 
nesimatė nei kokio reiklu
mo, nei nuovargio, tik troš
kimas būti arti su savo 
žmonėmis ir juos mylėti iš 
širdies. O būti lietuvaite 
jai dar svarbiau, nes tai 
prigimties dvasinis turtas, 
ko kiti gal neturi. Todėl ji 
dažnai mums pastebėdavo, 
jeigu ji tokia esanti, tai dė
koj anti savo mamytei ir tė
veliui. Tik dabar mums aiš
kiau pasidarė, kodėl Korp! 
Neo-Lihtuania jai suteikė 
filisterės spalvas, kurias ji 
taip gražiai tausoja.

Porą savaičių po operaci
jos, 1985 birželio 2, Jūratė, 
apsilankiusi Spindulio tau
tinių šokių grupės šventėje, 
savo laišškelyje rašė: "... 
aš negalėsiu užmiršti nie
kados. Aš mylėjau jus, 
brangūs lietuviai, ir mylė
siu visados”.

Susitikimas su Jūrate 
Nausėdaite buvo trumpas, 
bet prisiminimuose išliksiąs 
nesuskaitomus metus.

Juozas Stempužis

• Clevelando lietuvių gol
fo klubas š. m. gegužės 2 
d. Fowler’s Mill golfo lau
kuose, 8:22 vai., pradeda 
sezono žaidimus, kurie tę
sis visą vasarą įvairiose 
aikštėse.

Klubas kviečia įsijungti 
naujus žaidėjus į šio sezono 
žaidimus. Norintieji gauti 
1987 m. sezono žaidimų 
tvarkaraštį ir daugiau in
formacijų, prašom skam
binti Algiui Nagevičiui 
(216) 845-4954.

• Pigiai parduodu Lietu
vių Enciklopediją pilną 
komplektą, dail. Petrikonio 
didelį paveikslą "Vieniši 
medžiai” ir elektrinę siuva
mą mašiną. Teirautis tel.: 
(216) 268-1825. (17-18)

Nr. 17 — 11

• Muziko dr. Broniaus 
Kazėno vadovauj amas 
Youngstown Simfonijos or
kestro choras yra gavęs 
kvietimą dalyvauti New 
Yorko Carnegie Hali kon
certe, kurio metu bus atlie
kamas Mozarto ”Requiem” 
su Amerikos Simfoniniu Or
kestru gegužės mėn. 25 d.

Pranešime spaudai, kurį 
paruošė Youngstown Sim- 
fonino orkestro personalas, 
pabrėžiamos dr. Kazėno 
kvalifikacijos ir jo patirtis, 
dirbant su kitais chorais 
kaip profesionalas dirigen
tas ir vadovas. Šiuo metu 
jis taip pat eina muzi
kinio direktoriaus pareigas 
Boardman Metodistų bažny
čios chore. Pranešime pažy
mėta, kad tokie kvietimai 
yra daromi atrankos keliu, 
tuo parodant aukštą choro 
muzikinio lygio įvertinimą.

Šalia profesinių įsiparei
gojimų, dr. Kazėnas savo 
laiką dalina tarp Clevelan- 
de vykstančių Čiurlionio an
samblio repeticijų, kelis 
kartus per savaitę važinė
damas tarp dviejų miestų. 
Jo įnašą jau senokai stebi
me mūsų muzikinės veiklos 
arenoje. Taip pat yra žino
ma, kad Ansamblis intensy
viai ruošiasi jubiliejiniam 
k r i k š čionybės minėjimo 
koncertui Washingtone. Dar 
pridėję tą faktą, kad Bro
nius Kazėnas taip pat ruo
šiasi savo vaidmeniui "Par
duotosios nuotakos” spek
taklyje, kuriame atliks ūki
ninko sūnaus Vašeko rolę, 
turime pilną plačių užmojų 
jauno muziko apybraižą. 
Reikia tikėtis, kad mūsų vi
suomenė tuos faktus mato 
ir jų vertę pripažįsta, kada 
nors ir konkrečiai įrodyda
ma savo įvertinimą.

By owner. Brick bunga- 
low on Neff Rd. 4 bed- 
rooms, V/2 bath, natūrai 
woodwork , centrai aįr, 
sended in back yard. Princi
pais only, 63.000.

Please call today 531-2985

HELP WANTED

Cook experienced 7:00 a. 
m. to 3:00 p. m. Monday 
thru Friday. Call: 861-3896 
after 4:00 p. m. (17-18)

GLUE ADJUSTER 
OPERATOR

Experienced Glue Room Mechan- 
ics sought by growing folding 
carton plant. Union shop. Day 
and night shift openings. Call 

TONY QUINTO at 
201-345-2000

(16-22)

Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheąues, priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.
KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.
DARBO VALANDOS:

Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

MATAS REALTORS
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. H0WARD TURNER.

Mį I,



DIRVA
AMERIKOS VYSKUPŲ 

PIRMININKAS 
SVEIKINA LKB 

KRONIKĄ

St. Louis miesto arkivys
kupas J. E. John L. May, 
einantis Amerikos vyskupų 
ii’ Katalikų Konferencijos 
pirmininko pareigas, para
šė laišką vyskupui Pauliui 
Baltakiui, OFM, kuriame jis 
sveikina LKB Kroniką jos 
penkiolikmečio proga.

”LKB Kronikos penkioli
kos metų sukakties proga 
rašau, norėdamas pareikšti 
Amerikos vyskupų konfe
rencijos pasigėrėjimą ir pa
ramą už nuostabų nuolati
nį informavimą ką Kronika 
yra atlikusi”, rašo arkivys- 
pas May.

”žmogaus teisių gynybo
je tikslumas, nuoseklumas 
ir teisingumas padaro Kro
niką klasiška. Bažnytinėje 
b e n druomenėje, Kronikos 
liudijamas tikėjimas ir drą
sumas apie tuos, kurie jai 
renka medžiagą ir ruošia 
reportažus, susilaukia visų 
pagarbos.

”Medžiuosi, kad Kronika 
ištvertų iki tos dienos, ka
da mūsų broliai ir seserys 
Lietuvoje, turės religinę 
laisvę ir Dievo duotas visa
pusiškas teises”, baigia ar
kivyskupas May savo š. m. 
balandžio 16 datuotą laišką 
vysk. Baltakiui, OFM.

Lietuvių Katalikų Religi
nės šalpos pirmininku yra 
vysk. Baltakis. Religinė šal
pa reguliariai verčia, leidžia 
ir skleidžia LKB Kroniką 
anglų kalba kasmet 30,000 
tiražu. Per pastarąjį de
šimtmetį, Religinė šalpa iš
platino apie 400,000 Kroni
kos numerių. LKB Kroni
kos angliški vertimai yra 
siunčiami vyskupams, ko- 
r e s p ondentams, profeso
riams, žmogaus teisių orga
nizacijoms, kongr esme- 
nams, senatoriams ir ki
tiems.

DEMONSTRACIJA 
WASHINGTONE Už 

PERSEKIOJAMUOSIUS 
KRIKŠČIONIS 

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
Lietuvių Katalikų Religi

nė Šalpa kartu su kitomis 
o r g a n izacijomis, priklau
sančiomis specialiai įsistei

A. t A.

ONAI GRIGANAVIČIENEI

mirus, jos dukroms VERONIKAI NIKŠTĖ- 

NIENEI, ONAI ir sūnui JUOZUI bei jų 

šeimoms ir artimiesiems reiškiame nuošir

džiausią užuojautą.

Lazdinių šeima

gusiai Solidarumo su perse
kiojamaisiais krikščionimis 
Sovietų Sąjungoj kolalicijai 
rengia ekumeninę demons
traciją Washingtone už ti
kinčiuosius Sovietų Sąjun
goje.

Demonstra c i j a įvyks 
penktadienį, gegužės 1, nuo 
10 iki 11 vai. ryto ant ryti
nių JAV kapitoliaus laiptų.

Rytinio pakraščio lietu
viai yra raginami šioj de
monstracijoj dalyvauti ir 
prisidėti prie demonstraci
jos tikslų: 1) jungtis su ki
tais į bendrą kovą už tikin
čiųjų teises Sovietų Sąjun
goj, 2) išreikšti solidarumą 
su persekiojamaisiais krikš
čioniais, ir 3) atkreipti 
amerikiečių dėmesį į tai, 
kad nepaisant paviršutiniš
kų glasnost reiškinių, reli
gija Sovietų Sąjungoj dar 
yra stipriai varžoma ir ti
kinčiųjų diskriminacija te- 
betęsiasi.

Demonstracijos pagrindi
nė kalbėtoja bus neseniai 
paleista ir į Vakarus atvy
kusi poetė Irina Ratushins- 
kaja, kuri kalėjo Mordovi
jos lageryje su lietuve Jad
vyga Bieliauskiene. Pro
gramoj dalyvaus kongres
menai bei rusų provoslavų 
choras.

Iš lietuvių į demonstraci
jos ruošą įsijungė Lietuvių 
Katalikų Religinė šalpa su
teikdama koalicijai apie 
persekiojamųjų Lietuvos 
katalikų būklę reikiamų 
nuotraukų ir informacijų, 
kurios bus naudojamos pla
katams bei skleidžiamos 
JAV kapitoliuje ir spaudai.

Norintieji daugiau deta
lių apie demonstraciją, 
skambina Institute on Re- 
ligion and Democracy Wa- 
shingtone, telef. (202) 
393-3200. (LIC)

• A. A. pik. lt. Antanas 
Tveras, didelis lietuvių tau
tinės kultūros rėmėjas, po 
sunkios ir ilgos ligos š. m. 
balandžio 23 d. mirė šv. 
Kryžiaus ligoninėje Chica
goje. Paliko liūdinčius žmo
ną Leokadiją, sūnų Rimvy
dą ir trys vaikaičius bei ki
tus artimuosius. Palaidotas 
balandžio 27 d. lietuvių šv. 
Kazimiero kapinėse Chica
goje.

LKB Kronikos 15 m. sukakties priėmime Washingtone. Iš kairės: naujasis Religinės Šal- 
pos-Informacijos Centro Washingtono skyriaus vedėjas V. Nakas, kongresmenas Edward F. 
Feighan (demokratas iš Ohio) ir Religinės Šalpos iždininkė M. Skabeikienė.

• Tautos Fondo metinis 
narių susirinkimas įvyks š. 
m. gegužės mėn. 9 d., šeš
tadienį, 10 vai. ryto Kultū
ros Židinyje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

Prieš pradedant susirin
kimą Tėvų Pranciškonų 
koplyčioje bus atlaikytos 
pamaldos už mirusius ir gy
vus TF narius, rėmėjus ir 
už žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Susirinkimas išklau
sys TF Tarybos Valdybos ir 
Kontrolės komisijos prane
šimus. VLIKo valdyba pa
darys savo veiklos apžval
gą ir supažindins su ateities 
planais. Bus renkama nau
ja Taryba ir Kontrolės ko
misija.

• Dr. Arnoldas Grushnys, 
Wichita, Ks., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• ALT S-gos ‘ Detroito 
skyriaus valdyba, paskuti
niame posėdyje svarstyda
ma skyriaus veiklos reika
lus, neužmiršo ir DIRVOS, 
kurios leidimo naštai pa
lengvinti paskyrė 100 dol. 
auką. Ižd. Romualdas Ma- 
čionis, vykdydamas nuta
rimą, atsiuntė 100 dol. če
kį. Ačiū.

• Joana Račylienė, kuri 
šiuo metu atostogauja Flo
ridoje ir netrukus grįš į 
Clevelandą, atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• Inž. Antanas Mažeika, 
Marina dėl Rey, Ca., buvęs 
ALT S-gos pirmininkas, at
naujindamas Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 33 dol. 
su šventiniais linkėjimais. 
Ačiū.

• Jūrų šaulių Palangos 
kuopa, St. Petersburg, Fla., 
Dirvai paremti, per ižd. Pr. 
Kaspariūną atsiuntė 25 dol. 
Ačiū.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

WATERBURY
IŠKELIAUJA 

WATERBURIEČIAI...

Taigi, iškeliauja negrįž
tamai. štai, balandžio 18 d. 
po ilgesnės ligos pasimirė 
buvęs Waterburio gyven- 
jas, vargonininkas Jonas 
Beinoris. Beinoris buvo gi
męs 1919 m. Lietuvoje, be
rods Tauragės apskr. Jau 
Lietuvoje mokėsi muzikos. 
Muzikos studijas tęsė ir čia, 
Amerikoje gyvendamas — 
mokėsi Hartfordo muzikos 
mokykloje ir kitur. Po to 
vargonavo Providence, R. I. 
ir New Britain, Conn., lie
tuvių bažnyčiose.

Paskutinius 12 metų jis 
gyveno Waterburyje, kur 
vargonavo lietuvių šv. Juo
zapo parapijos bažnyčioje, 
čia jis su pasisekimu vado
vavo parapijos mišriam 
chorui, o taip pat buvo su
organizavęs vyrų kvartetą, 
su kuriuo dažnokai pasiro
dydavo įvairiuose parengi
muose.

Velionis susirgo per pra
eitų metų Kalėdas, kai jo 
galvoje buvo padaryta ope
racija. Po to ilsėjosi palie
gėlių namuose. Ir iš ten ne
beišėjo. Velionis buvo pa
laidotas balandžio 21 d. Wa- 
terburio lietuviškose kapi
nėse po pamaldų šv. Juoza
po parapijos bažnyčioje. 
Mišias atnašavo tos pačios 
bažnyčios kun. Sabulis. Į 
pamaldas buvo atvykę jo 
seni draugai iš Hartfordo ir 
New Britaino. Velionis gi
minių čia neturėjo, žmona 
ir kiti giminės pasilikę Lie
tuvoje. Šv. Juozapo para
pijiečiai liūdi netekę darbš
taus vargonininko. (ab)

PHILADELPHIA
"GIMTADIENIO 

SIURPRIZAS”

Pagal nusistovėjusią tra
diciją LB Philadedphijos 
apylinkės valdyba kiekvie
ną pavasarį suruošia links- 
mavakarį. Jie tapo itin įdo
mūs ir daugelį žmonių su

traukiantys, kai su savo 
parašytais ir surežisuotais 
draminiais kūriniais bei hu
moristiniais apsaky m a i s 
įsijungė aktorė Julija Dan- 
tienė. Jos dėka buvo suor
ganizuotas Lietuvių bend
ruomenės dramos mėgėjų 
būrelis, kuris metų slinkty
je su savo spektakliais džiu
gino ne tik mūsų kolonijos 
gyventojus, bet ir kitų lie
tuviškų telkinių žmones.

Rašytoja Julija Dantienė 
lietuviškai visuomenei ne
senai padovanojo naują dvi
veiksmę komediją, pavadin
tą ”Gimtadienio siurpri
zas”. Jos premjerą pama
tysime gegužės 9 d., 7 v. v., 
Lietuvių namų scenoje, 
2715 E. Allegheny Avė.

Jau keli mėnesiai vyksta 
intensyvios repeticijos. Ar
tistų daugumą sudaro seni 
veteranai. Nėra abejones, 
kad jie, patyrusios režisie
res priežiūroje, kaip ir ank
stesniuose pas tatymuose, 
žiūrovams suteiks apsčiai 
juoko, o kartu ir gilaus su
simąstymo, nes bus palies
tos ne tik šio krašto lietu
viškos aktualijos iš humu- 
ristinės pusės, bet ir pa
vergtos Lietuvos skausmin
gos problemos.

Vaidinimas užsitęs apie 
pusantros vai. Po to seks 
vaišes ir pabendravimas. 
Veiks baras, skanių valgių 
bufetas. Bilietų kaina stu
dentams ir pensininkams 5 
dol., o visiems kitiems — 7 
dol. Visi kviečiami ir lau
kiami. (bv)

SEWING MACHINE OPERATORS
10 openings are available for expe- 
rienced sewers. Willing to train those 
applicants with the right qualifica- 
tions. Good pay. Benefits including 
hosp. & pension. Call Pat Ward, Per- 
sonnel, 201-827-9135 or apply: Mor- 
ley Shirt Co., Rt. 23, Franklin, N. J. 
07416. (15-17)

TOOL & DYE 
JOURNEY PERSON

We have an immediate opening 
on our 2nd or 3rd shift for a 
qualified tool and dye maker.
The right individual mušt have 
completed a formai apprentice- 
ship program in the toli and dye 
field.

MILFORD PRODUCTS 
CORPORATION

30 THOMPSON ROAD 
(OFF RTE 139) 

BRANFOR, CT. 06405
Equal Opportunity Employer 

(13-19)
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