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Puolimas ar gynimasis
Sovietų ginklavimosi motyvų ieškant

Vytautas Meškauskas

Bonnos seimo socialdemokra 
tų frakcijos vado Herbert 
Wehner pareiškimas, kad so
vietai siekia persvaros apsi
ginklavime defenzyviniais su
metimais, sukėlė Vakarų Vo
kietijoje nemažų diskusijų, ku 
rias dar paaštrino 12-tos tan
kų divizijos vado, gen. majoro 
Gert Bastian viešas pritari
mas Wehner pažiūrai viena
me jaunųjų socialistų susirin
kime. Iki šiol visi NATO są
jungos dalyviai vienbalsiai tei
gė, kad sovietų ginklavimasis 
toli pralenkė vien gynimosi rei 
kalavimus ir tokiu būdu vra 
ruoša puolimui. Savaime aiš
ku, kad tokius priešiškus pa
reiškimus savo naudai nori iš
naudoti opozicinė krikščionių 
demokratų partija ir jai 
artima spauda, o užsienyje vi 
si tie, kurie jau seniau įtarė, 
kad Bonna siekianti atskiros 
kalbos su Maskva ‘vokiečių 
klausimu’, t.y. susijungimo 
sprendimui. Taip londoniškio 
Daily Telegraph koresponden 
tas Bonnoje David Shears pra
nešė savo laikraščiui, kad 
kancleris Schmidt kelis kartus 
užtikrino Brežnevą nelošiąs 
‘Kinijos korta’, nes ‘vokiečiai 
neužmiršo, jog ne Kinija, bet 
Sovietų Sąjunga savo rankoje 
laiko dviejų milijonų Berlyno 
vokiečių likimą, o Rytų Vokie
tijoje yra sutelktos 26 sovietų 
divizijos’. Be to, vokiečių 
kancleris ir Maskvos partijos 
šefas esą bendros pažiūros, 
kad Amerikos politikos ilges
niam laikui negalima įspėti.

Grįžtant prie pačio ginčo 
apie sovietų užmačias, verta 
paminėti Hamburgo Die Welt 
vedamąjį įspėjanti, kad sovie
tai karų neskirsto į ‘puolamuo
sius’ ar ‘ginamuosius’, bet tik į 
‘teisėtus’ ar ‘neteisėtus’. Pir
mieji esą tokie, kurie sutampa 
su sovietų interesais, antrieji - 
ne. Vedamojo autorius stebi
si, kad apie sovietų defenzyvą 
kalba kaip tik Wehner, kuris 
buvo Maskvos ‘aparato’ dalelė 
kaip tik tuo laiku, kai sovietai 
puolė Suomiją, aneksavo Balti 
jos valstybes, nepaisant vei
kiančių nepuolimo sutarčių at 
plėšė iš Rumunijos Besarabiją 
ir kartu vokiečiais pasidalino 
Lenkija. Sudarydami Rib- 
bentropo-Molotovo paktą, so
vietai įgalino Hitlerį užpulti 
Lenkiją. Sovietai tada galvojo 
ne apie gynimąsi, bet užgro
bimą nepriklausomų Rytų 
Europos valstybių, kad paruoLinksmų Šv. Velykų linkime visiems Dirvos skaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams!

šus dirvą tolimesnei ekspansi
jai.

‘Kad Hitleris ne taip elgėsi, 
kaip Stalinas laukė,’ - rašo Die 
Welt - ‘iš pradžių buvo nelai
mė, bet vėliau davė nepapras
tą progą sovietinei super-vals 
tybei: antrojo pasaulinio ka
ro pabaigoje Europa iki Lue- 
becko-Triesto linojos gulėjo po 
jos kojomis.’

Pagl Leniną taika esanti tik 
pertrauka užėmimui geresnių 
pozicijų naujiems žygiams. To 
kia pertrauka esanti dabarti
nė detentės fazė. Sovietų Są
jungos istorija jokiu būdu ne
leidžia manyti, kad Kremlius 
ruošiasi tik defenzyvai. Kad 
tam patikėti, reikėtų sulaukti 
ne tik ginklavimosi sumažini
mo, bet ir atsisakymo nuo le- 
ninistinės filosofijos - baigia 
Die Welt.

Prie to reikėtų pridurti, kad 
sunku laukti atsisakymo nuo 
tos filosofijos, nuo to principo 
‘griebk ką gali pagriebti’, jei 
tokia paolitika susilaukė pasi
sekimo. Be to, tik totalinė vals 
tybė gali sau leisti nepropor
cingą lėšų leidimą ginklavi
mosi reikalams - Maskva tuo 
naudojasi. Liberalus The 
New Republic Maskvos ben
dradarbis, besidengiąs ‘Ro- 
bert Herr’ slapyvarde, teigia, 
kad tokiai krypčiai sovietų pi
liečiai pritaria, nes ten įsivy
ravusi pažiūra, kad Amerika 
smarkiai žengia prie savo galo 
Įtai tiki ne tik Solženicynas 
čia, bet ir disidentas istorikas 
Roy Medvedevas Maskvoje, 
kuris korespondentui taip aiš
kino:

‘Sovietų Sąjunga siekia vie
no tikslo - sustiprinti savo ka
rinę galią. Šimtmečio pabai
goje Rusija bus stipriausia ša
lis pasaulyje. Žinom, mes tu
rime daug kitų problemų - esą 
me neturtingi, mes blogai ren 
giamės ir valgome, bet rakti
nės mūsų ekonomijos pozicijos 
vis auga ir auga. JAV negali 
to sustabdyti. Mes pralenksi
me JAV. Tai neišvengiama.’ 

‘Mūsų kraštas yra karo ma
šina. Mes tęsiame toliau tai, 
ką darome laike antrojo karo - 
mes tada buvome vargšai, ba
davome ir šalome nepakenčia
mose patalpose, bet mes su- 
mušėme vokiečius. Vokiečiai 
prarado 9 milijonus, mes 20 - 
bet mes laimėjome karą. Mes 
laimėjome, nes mūsų sistema 

(Nukelta į 2 psl.)
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Kiek kaštuoja taika? - Bendra situacija nuo Irano iki Pakistano.

- Rinkimai Suomijoje.____________

Izraelio-Egipto taika pasta
rajam kaštavo Saudi Arabijos 
)iniginės pagalbos nutrauki- 
ną, kuri vertinama netoli 

•Iviejų bilijonų dolerių į metus 
bet jos, ir paramos iš JAV, iki 
dol neužteko. Egipto ant svei
kų ūkinių pagrindų pastaty
mui dar reikėtų daug bilijonų 
dolerių. JAV įsipareigojo pa
dėti Izraeliui, todėl pačios 
Egiptui negali daug padėti. 
Tačiau, taikos išlaikymu turė
tų būti dar suinteresuotos Va
karų Europos pramoningos 
valstybės ir Japonija. Už tat 
\Vashingtonas ragina jas pa
dėti Egiptui, o prezidentas Sa 
datas, grįždamas iš Washigto- 
no taikos pasirašymo ceremo
nijų, dar sustojo Bonnoje, kur 
prie jo prisidėjo ir 7 Egipto mi 
nisteriai. Vakarų Vokietija su 
tiktų Egiptui padėti, tačiau 
norėtų pagalbą suteikti bend
ros Vakarų Europso ūkinės 
bendruomenės. Tam, tačiau, 
nelabai pritaria Prancūzija, 
kuri norėtų išlaikyti draugiš-

PUOLIMAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

leidžia kolosales sumas išleisti 
tik vienam tikslui - karinei ga
liai. Mas galime būti primi
tyvūs, bet mes laimėsime.’

‘Amerikiečiai yra kvaili. 
Jie atvažiuoja Rusijon, apsi
stoja mūsų viešbučiuose, valgo 
mūsų restoranuose ir randa, 
kad viskas yra blogai tvarko
ma. Jie grįžta namo su pažiū
ra, kad - jei rusai negali su
tvarkyti viešbučio - jie nemo
kės apsieiti ir su raketa. Ame
rikiečiai tačiau negali įsivaiz
duoti, kad mes viską sukišam į 
raketas ir kad vyriausybė visai 
nesirūpina, ar kas lieka gyven
tojams ar ne.’

Toliau Medvedevas, kuris 
yra marksistas, bet nevengia 
savo režimo kritikos, sampro
tavo:

‘Amerikiečiai negali išsilai
kyti su savo sistema. JAV vis
kas yra paremta privačiais in
teresais, ir todėl nieko bendro 
negalima pasiekti. Žmonės 
kalba apie sovietinį biurokra
tizmą, bet iš tikro panaši prob 
lema kankina Ameriką. Jei 
Pentagonas nori įsigyti naikin
tuvą ar bombonešį, jis turi su
mokėti dvigubai daugiau ne
gu jis kaštuoja ... Amerikie
čiai per daug vertina savo pra 
gyvenimo lygį, kad galėtų su
kurti kariuomenę lygią mūsa- 
jai. Jie neturi vienos vadovy
bės. Nixonas negalėjo sumušti 
silpno Vietnamo, nes kraštas 
buvo per daug susiskaldęs, 
kad galėtų laimėti karą. Mes 
pasiuntėm porą tūkstančių į 
Angolą ir ją paėmėme per 
keletą savaičių.’

Korespondentas skundžiasi, 
kad šiomis dienomis nemalo
nu būti amerikiečiu Sovietų 
Sąjungoje. Ne kažin koks pa
sitenkinimo jausmas apima gy 
venant ir šiame krašte ... kad 
ir matant kokia isteriką apė
mė šio krašto ‘žiniosklaidą’ 
(media) dėl menko aksidento 
Pennsylvanijos atominėje jė
gainėje.

Art. Rytų taikos meliodija pagal Die Welt. ..

kus santykius su arabų valsty
bėmis. • ••

Vakarai Vokietijai uždėjo 
dar vieną pareigą. Per Gua- 
delupes - JAV, Prancūzijos 
prezidentų, bei D. Britanijos 
ir V. Vokietijos ministerių pir
mininkų - konferenciją, Vokie 
tija įsipareigojo padėti ūkiškai 
Turkijai, kurios ūkinė ir socia
linė būklė yra tokia bloga, 
kad ten visko galima laukti. 
Praktiškai kol kas nieko nebu
vo padaryta, nors Guadelou- 
poje buvo sutarta Turkijai su
teikti 500 milijonų dolerių pa
šalpą, Ūkinio Bendravimo ir 
Vystymo Organizacijos rėmuo 
se. Kad greičiau nugalėjus vi
sokias kliūtis, savo asmeniniu 
įgaliotiniu tam reikalui kanc
leris Schmidt paskyrė Žem. 
Saksonijos finansų ministerį 
Walter Leister Kiep ( 53 me
tų), kuris kartu yra ir vokiečių 
krikdemų partijos iždininkas. 
Kiep savo jaunystėje ilgus me
tus gyveno Turkijoje, o taip 
pat turi ryšius su Vakarų fi
nansiniais sluoksniais. Vokie
tijos dalis būsianti apie 170 
mil. dolerių. •••

Į rytus nuo Turkijos padėtis, 
nedaug geresnė. Irano vyriau 
sybė dar yra tiek silpna, kad 
negali pasipriešinti įvairioms 
tautinėms mažumoms, reika
laujančioms didelės autono
mijos.

Po ilgo svyravimo, Pakista
no diktatorius gen. Zia nutarė 
vis dėlto pakarti buvusį minis
terį pirmininką Zulfikar Ali 
Bhutto valdžiusį tą kraštą nuo 
1971 iki 1977 metų, kada 
buvo karinio perversmo nu
verstas. Bhutto buvo nuteis
tas pakarti už įsakymą nužu
dyti savo politinį priešą 1974 
metais. Jis tačiau iki savo mir 
ties neigė davęs tokį įsakymą 
ir pats atsisakė prašyti malo
nės, nes tai būtų lygu prisipa
žinimui. Kadangi Bhutto ture 

— Žinųkite, kad priespauda yra kai neleidžiama balsuoti 
NE, ii* laisvė, kai privaloma balsuoti TAIP.

jo daug šalininkų, gen. Zia jį 
laikyti kalėjime buvo perdaug 
pavojinga, nors pasigailėti jo 
prašė daug vyriausybių galvų 
su Carteriu priešakyje. Pako
rimas gali sukelti neramumų, 
nes Pakistano vidaus padėtis 
toli gražu nelaikoma stabilia, 
o kai kurios tautinės mažumos 
tik laukia progos atskilti, ką 
padaryti kursto ir sovietai.

• ••
Tie kol kas dar nėra suvirš

kinę Afganistano. Pakistane 
yra per 35,000 pabėgėlių iš Af
ganistano, kurie iš čia palaiko 
sukilimą krašte. Pakistano di
rektorius Zia aiškinasi juos pri 
ėmęs tik humaniškais sumeti
mais ir neleidžiąs jiems poli
tiškai veikti. Pravda ir Izvesti- 
ja tačiau aiškina kitaip. Girdi 
pats Pakistanas kursto sukili
mą Afganistane.

Rūpesčių Afganistano reži
mui ir jo globėjams Maskvoje 
kelia ne tik pabėgėliai į Pakis
taną, bet ir iš Irano grįžtą ten 
dirbę afganai, kurie yra užsi
krėtę Islamo atgimimo dvasia.

Iš viso, pagal Der Spiegei, 
Afganistano nauja vyriausybė 
viešai tikėjimo ir jo apeigų ne
smerkia. Jei kas turi pinigų, 
gali keliauti ir į Mekką, nors 
aplamai išvažiuoti draudžia
ma. Net svetimšaliams nelei
džiama išvažiuoti neįrodžius, 
kad nėra skolingi iždui.

Valdančioji ‘demokratinė 
Liaudies Partija’ savo priešais 
laiko - ir jiems mirties reika
lauja - kolonializmą, imperia
lizmą, feodalizmą, sionizmą 
ir maoizmą, bet kas tuos ‘iz- 
mus’ asmeniškai atstovauja 
dar nėra visai aišku.

Kad įsigytų valstiečių sim
patijų, valdžia dalina žemę vi 
sų pirma bežemiams ir žemės 
ūkio darbininkams, o vėliau ir 
mažažemiams. Žemės duoda
ma tiek, kiek viena šeima ga
lėtų apdirbti - nuo vieno iki še 
šių hektarų. Į kolūkius neva
roma, tačiau skatinami koope

■ Iš kitos pusės
”JAV LB visuomeninių reikalų taryba jau eilę me

tų Kinijos Liaudies respublikai teikia informaciją apie . .. 
sovietų vykdomus žmogaus teisių paneigimus ...” — ne
seniai pasigyrė Bendruomenė. Ir kokie buvo rezultatai ?

Hamburgo Die Welt nuolatinis Pekino koresponden
tas Herbert Kremp kovo 28 d. praneša, kad Pekino režimui 
santykius su JAV užmezgus, dabar oficialioje spaudoje 
pasirodė straipsniai raginą iš Vakarų perimti technolo
giją, bet ne galvojimo būdą, žmogaus teisės esančios tik 
'buržuazijos šūkis’, tuo tarpu proletariatas į savo kovos 
vėliavą turįs įrašyti komunizmą.

"(Tų straipsnių) autoriai aiškina, — rašo Kremp, — 
kad žmogaus teisės tik atrodo stovinčios virš klasių, ta
čiau iš tikro jos turinčios priespaudos charakterį. Tai 
buržuazijos privilegijos . .. 'šventoji nuosavybės’ teisė tik 
duodanti teisę kapitalistams grobti pinigus kaip šieną, 
užsiauginti pilvą ir žiauriai spausti dirbančiuosius ...”

Net Amerikoje neesančios apsaugotos vargšų teisės, 
tuo tarpu komunistinė valstybė garantuojanti plačiausias 
teises liaudžiai politinėje, ūkinėje ir kultūrinėje srityje. 
Liaudies teisė, tačiau neužtikrinanti žmonių teisių kontra- 
revoliucionieriams, šnipams, žmogžudžiams ir kriminali
niams nusikaltėliams, kurie gresia viešajam saugumui. 
Tie turį būti be gailesčio teisėtai nubausti.

Aš nežinau į kurią tų kategorijų pretenduoja 'visuo
meninių reikalų taryba’, bet kaip ten būtų — gaila išeik
votų pašto ženklų tokiam 'informacijos ... apie sovietų 
vykdomos žmogaus teisių paneigimus ... tiekimui’, vm

ratyvai. Tik per juos gali gau
ti tai, kas ūkiui reikalinga, 
pvz. trąšų, ar kredito.

Sovietai daug dėmesio Afga 
nistanui skiria jau 60 metų. 
Dar karališkais laikais jie pa
statė technikos institutą su 
Islamo maldykla jame. Šiuo 
metu 4,000 afganų studijuoja 
Maskvoje (Vakarų Vokietijoje 
- 60).

Maskvoje išėję mokslus kari 
ninkai 1973 metais nuvertė 
karalių, o už penkių metų jo 
vieton atsisėdus į min. pirm. 
Daud. Dabartinis valdovas 
Taraki, saugodamasis nuo pa
našaus likimo, kariuomenėje 
jau keletą kartų pravedė ‘čist- 
ką’, pašalindamas iš kariuo
menės ir valdžios vietų visus 
tuos, kurie jam galėtų būti pa
vojingi. Iš tų daug kas nega
lėjo pergyventi šios žiemos ne
šildomuose kalėjimuose.

•••
17.5 milijonų afganų negali 

pasigirti savo pragyvenimo ly
giu, jų pajamų vidurkis nesie
kia nė $200 į metus. Nauja 
valdžia reikalauja, kad ir val
dininkai savo pragyvenimo ly
giu nedaug skirtųsi nuo liau
dies. Planavimo ministeris gy 
vena namuose, kuriuose nėra 
nei vandentekio, nei elektros 
šviesos. Užsienio reikalų mi
nisterijos protokolo šefas į dar
bą atvažiuoja surūdijusiu dvi
račiu. Valdininkai pavalgy
dinami iš kareivinių katilų at
vežamu maistu, o ministe- 
riams yra draudžiama gauti 
algos daugiau kaip $100 į mė
nesį. Tik Rytų Vokietijoje ap
mokyta policija tenai važinėja 
‘volkswagenais’. Nors penk
mečio planą paruošė Maskva, 
ministeriai dar vis klauso savo 
vokiečių, austrų ir šveicarų pa 
tarėjų. Net kiniečiai vis dar 
stato savo pradėtą ligoninę.

Vietnamo-Kinijos konflikte 
Afganistano režimas, aišku, 

stojo pirmojo pusėn, tačiau kol 
kas dar priešinasi įtraukimui 
į karinį Varšuvos paktą ir net į 
ūkinę Comecon sąjungą.

Pagal Economist, į emigrąn 
tų Pakistane gyrimąsi, kad su
kilėliai praktiškai valdo visą 
Afganistaną, išskyrus sostinę 
Kabulą, reikia žiūrėti kritiš
kai, tačiau nėra abejonės, kad 
susirėmimų buvo nemažai. 
Daugiausiai sukilėliai veikia 
Konar provincijoje, netoli Pa- 
kirsno ir Kinijos sienos. Pačia
me Kabule afganai, kurie 
dar turi kontaktą su užsie
niečiais, aiškina, kad jie norė
tų Suomijos statuso. Atrodo, 
kad tai jau mažai realybės 
galimybių turinti svajonė.• ••

Tuo tarpu Suomijoje perei
tą mėnesį įvyko rinkimai, ku
rie parodė, kad rinkikų nuotai 
kos kiek pakrypo į dešinę. Nau 
jame, 200 vietų seime atstovų 
turės sekančiai (skliausteliuo
se turėjo): socialdemokratai 
52 (54), komunistai 35 (40), 
Centras 36 (39), konservaty- 
vai 46 (35), švedų partija tiek 
pat - 10 (10) ir kaimo partija 
14

Prieš rinkimus sovietų spau
da įspėjo , kad konservatyvų 
įtraukimas į valdžią sugadin
tų suomių-sovietų santykius. 
Nepaisant to, dešinieji padidi
no savo atstovų skaičių, nors 
ne tiek, kad vyriausybė neap- 
seitų be jų pagalbos. Po rinki
mų Centro partijos pirm. J. 
Virolainen aiškino, kad tai 
buvęs ‘protesto’ balsavimas,

Protesto prieš ką? Ūkiškai 
Suomija jau pradėjo atsigauti 
po keturius metus užtrukusios 
depresijos. Dėl to vyriausybei 
duodamas šioks toks kreditas, 
tačiau daug kam atrodė, kad 
vyriausybė veikė per lėtai ir 
reikėtų duoti daugiau vietos 
privačiai iniciatyvai. Bedar
bių vis dar yra 8 % ir jų skai
čius mažėja labai lėtai.

W| NATIONWIDE 
K fINSURANCE

Nationwide is on yotK side

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius ' patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.
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Margučiai, margučiai.,.
Stefanija Stasiene

Gyvenimas — stipres
nis už mirti, nes ją 
nugalėjo dievažmogiškosios 
prigimties gyvenimas — 
Kristus, vien tik savo galia 
prisikeldamas iš numirusių
jų. Pats pirmasis žmogiškas 
asmuo, pamatęs ir atpaži
nęs prisikėlusį Kristų, buvo 
Marija Magdalena, jeigu Jis 
dar prieš tai nebuvo pasiro
dęs savo Motinai. Kiek vė
liau prisijungė prie Marijos 
Magdalenos kitos Prisikėlu
siojo liudininkės: kita Ma
rija — Jokūbo motina, Sa
lome, Joana; "jos ir jų 
draugės papasakojo tai 
apaštalams. Tas pranešimas 
jiems atrodė esąs tuščios 
šnekos, ir jie moterimis ne
tikėjo” (Luko 24, 10-11). 
Todėl Prisikėlusiojo liudi
ninkių nemini šv. Povilas, 
išvardindamas daugeli Pri
sikėlimo liudininkų, kurių 
būta virš penkių šimtų (šie 
neišvardinti) ; o visų pas
kiausiai, lyg nelaiku gimu
siam, Jis pasirodė šv. Povi
lui (plg. I Korint. 15, 4-8). 
Visi tie liudininkai yra vy
rai, nes tiek žydai, tiek 
stabmeldžiai, tiek pirmieji 
krikščionys Prisikėlimo liu
dijimus, pateiktus moterų, 
priėmė labai abejingai, lai
kydami juos "tuščiomis kal
bomis”. Tačiau pats prisi
kėlęs Kristus pirmiausia 
apreiškė savo stebuklų ste
buklą — Prisikėlimo faktą 
ne tiems vyrams, bet anoms 
moterims, kad nebūtų "tuš
čių kalbų”... Juo labiau, 
kad net patys tiesioginiai 
Kristaus mokiniai, kurį lai
ką visiškai nebuvo linkę ti
kėti niekam, ar tai būtų vy
ras ar moteris, kas tik sakė, 
kad yra matęs prisikėlusį 
Kristų. Pagaliau vadinamo
sios "tuščios kalbos” įrodė, 
kad Prisikėlimas yra tikras 
ir istoriškas įvykis, reiš
kiantis Dievo ir žmogaus 
gyvenimą, stipresnį už mir
tį... Todėl šv. Povilas, 
džiaugdamasis dėl mirties 
pralaimėjimo, lyg ir tyčio
jasi iš jos šitaip: "Pergalė 
sunaikino mirtį! Kurgi, 
mirtie, tavoji pergalė? Kur
gi, mirtie, tavasis geluo
nis?” (I Korint. 15, 54-55).

Velykinis džiaugs
mas — tai anas šv. Povilo 
džiaugsmas dėl mirties pra
laimėjimo. Kuo šv,. Povilas

remia tą savo ir pačios 
Krikščionybės džiaugsmą? 
Ar tuo, kad žmonija savo 
t o b u lėjančių išradingumu 
kada nors ir kaip nors pa
galiau pasieks tokio dvasi
nio ir kultūrinio laimėjimo, 
užtikrinančio tai, jog žmo
gus nemirtų? Tokio laimė
jimo žmonija niekada nepa
sieks, nes ji nėra ir negali 
būti pačios savo gyvybės 
priežastimi ir gyvybės na- 
marumo palaikytoja. Tas 
velykinis džiaugsmas reiš
kia, kad kiekvienas žmogus, 
nežiūrint jo dvasinių ir kul
tūrinių laimėjimų pažangos, 
mirs, bet prisikels, t. y. jį 
prikels tas, kuris nu
galėjo savo paties (kaip 
žmogaus) mirtį; kuris yra 
"Prisikėlimas ir Gyveni
mas”: Dievas, visatos Kū
rėjas ir Išganytojas — 
Kristus, čia ir glūdi to vely
kinio džiaugsmo giliausia 
prasmė.

Mūsų dvasinis pri
sikėlimas. Mes, kaip 
krikščionys ir lietuviai, įsi
jungdami į Kristaus dieviš
kumą, atgimstame visuoti
niu krikščioniškumu; įsi
jungdami į Jo žmogiškumą, 
atgimstame savo tautišku
mu. Toks atgimimas 
— tai mūsų dvasinis prisi
kėlimas, vis tobuliau gyve
nant, kiek tai įmanoma, 
Prisikėlusiojo nuopelnais ir 
savo krikščioniškais bei 
tautiniais laimėjimais.

Bent tiek šia proga pasa
kytina apie Prisikėlimą, 
reiškiantį gyvenimą — stip
resnį už mirtį, velykinį

Kai gamta atbunda ir visur 
jaučiama besiskleidžianti nau
ja gyvybė, mes švenčiame 
Kristaus prisikėlimo šventę - 
Velykas.

Tai viena pirmųjų ir seniau
sia bažriyčios šventė, siekianti 
apaštalų laikus. Anais laikais 
krikščionys šventė Velykas kar
tu su žydais. Tada žydai mi
nėjo išsivadavimą iš Egipto ne
laisvės ir aukojo Dievui avinė
lį bei valgė neraugintą duoną. 
Krikščionys šventė Kristaus 
prisikėlimą iš numirusių. 
Šiam įvykiui jie parinko ir 
prasmingą simbolį - kiaušinį, 
nes iš jo kylanti gyvybė pri
mena Kristaus prisikėlimą.

Nors kiaušinis jau ir prieš 
krikščioniškąją erą buvo įvai
rių tautų laikomas gyvybės 
simboliu, tačiau ir šiandien.
Velykų švenčių bendru visų 

tautų papročiu liko margutis. 
Kada pradėta kiaušinį dažyti 
sunku pasakyti. Senas pada
vimas sako, kad Marija Vely
kų rytą rankoje laikiusi kiau
šinį ir mintyse išgyvendama 
savo Sūnaus kančią, ėmė gai
liai verkti. Ašaros krito ant 
kiaušinio ir virto gražiausiu 
raštu. Tik staiga kiaušinis iš
slydo jai iš rankų ir nuriedėjo 
aplink žemės rutulį. Taip ir 
visos tautos pamėgo kiauši
nius Velykų šventėms margin
ti.

Kaip ten bebūtų, paprotys 
. dažyti kiaušinius yra gana se
nas. Manoma, kad šis papro
tys atėjęs net iš Afrikos. Mat 
ten buvo rasta dažytų kiauši
nių, kurie išsilikę iš tų laikų, 
kada ten gyvenusi viena krikš
čioniška tautelę. Į Europą iš 
ten galėję atvežti sugrįžę iš Af 
rikos kariai. Europoje pirmie
ji pradėjo kiaušinius dažyti 
makedoniečiai. Jie naudoda
vę tik pagrindines spalvas: 
geltoną, žalią, raudoną. Vė
liau šis paprotys perėjo ir į ki
tas Europos tautas. Dažytų 
kiaušinių aptikta IV amž. po 
Kristaus Vokietijos Vormso ka
pinyne. Čia viename kape 
buvo rasti du išmarginti žąsies 
kiaušiniai.

Lietuvių literatūroj pirmą 
kartą margutis iškyla 1549 m. 
M. Mažvydo knygelėje ‘Sv. 
Ambraziejaus giesmė’. Čia jis 
mini, kad margučiai buvo ži
nomi tik turtingųjų tarpe. Vė 
liau kiaušinių dažymo paprotį 
pasisavino ir eiliniai žmonės. 
Imta dažyti net trim atvejais:

džiaugsmą ryšium su mūsų 
dvasiniu prisikėlimu, savo 
ruožtu galiojančiu kiekvie
nos tautos krikščioniui.

Velykų, Atvelykio ir Sv. Jur
gio šventėse.

Anksčiau Lietuvoje jau Di
dįjį Ketvirtadienį pradėdavo 
kiaušinius dažyti. Paprastai 
buvo dažoma bent po du kiek
vienam, na žinoma, ir pinti
nėlė lalauninkams. Dažymui 
naudodavo natūralius dažus: 
beržo lapus, rugių želmenis, 
svogūnų lukštus ir kt. Mėgda
vo daugiau tamsias spalvas, 
kaip pav. juodą ir baltą, ar
ba tamsiai rudą ir baltą. Mat 
gavėnios metas reiškia rimtį ir 
liūdesį. Tamsiom spalvom 
gauti naudodavo pelkių rūdą, 
alksnių žievę, samanas ir kt. 
Meniškai nudažydavo ir išmar 
gindavo įvairiais raštais dau
giausia seni žmonės. Dažymo 
technika ir spalvos būdavo lai 
komos paslapty.

Tačiau Velykos džiaugsmo 
šventė ir todėl vėliau pradėta 
naudoti šviesias bei skaisčias 
spalvas. Per ilgą laiką lietu
vių tauta įsigijo savitą ir origi
nalų dažymo būdą. Išsivystė 
originalus lietuviškas raštas ir 
dažymo technika. Buvo nau
dojamas vaškas, kuriuo išrašo
mi raštai ir paskui dažoma.

Senieji mūsų raštai nesudė
tingi, geometriniai, sudaryti 
iš lankstelių, taškučių ir jų de
rinių. Vėliau žmonių fantazi
ja siekė toliau ir buvo pradėta 
naudoti augaliniai ženklai, 
kaip pav. eglutės, rūtelės, tul
pės, katpėdėlės, saulutės ir t.t 
Šie simboliai buvo naudojami 
19-tame amžiuje. Dvidešimt- 
tajame amžiuje mūsų liaudis 
pradėjo kiaušinius ornamen
tuoti jau gyvulinėm figūrom. 
Čia sutinkame plaštakes, ark
liukus, vabaliukus, vištos kojy
tes ir 1.1. O Nepriklausomybės 
laikais margučiuose dažnai 
matome ir patriotinių motyvų 
k.a. Gedimino pilis, Gedimi
no stulpus, Vytį ir t.t. Taip 
pat iškilo ir nauja, būtent - 
įvairūs raštai bei figūros būda
vo ant dažytų kiaušinių išsku- 
tinėjami. Tad, kaip matome, 
mūsų margučiai pasižymi ori
ginalumu ir be jokių ornamen 
tinių skolinių iš kitų tautų. Be 
to, raštai labai įvairūs ir pasi
žymi menišku spalvų derinių.

Margučiai sudaro vieną mū
sų liaudies meno šakų, kurių 
motyvai kartojasi ir mūsų au
diniuose, drožiniuose ir kitur. 
Lietuvoje margučiai buvo 
mūsų dailininkų rūpestingai 
atrenkami ir konservuojami.

Gyvendami išeivijoje suda
rykime šeimoje sąlygas, kad ir 
jaunoji karta pamėgtų gražius 
mūsų Velykų papročius bei 
margučių dažymą. Neužten
ka gėrėtis mūsų liaudies menu 
vien iš paveikslų ar kitų dar

bais. Mėginkime patys kartu 
su jaunimu įsijungti į margu
čių dažymo darbą. koks 
džiaugsmas ir kokia jauki 
priešvelykinė atmosfera ap
sups mūsų šeimos aplinką.

MINTYŠI 
ŽODŽIAI
.V. KAVALIŪNAS

ŠVIESOS VARPAI

švintantis Velykų rytas. 
Tolimame saulėtekio spal
vomis virpančiame horizon
te iškyla neramus ir giliai 
susimąstęs Gothės Fausto 
veidas.

Mes jį matome. Niūrus, 
aukštais skliautais gotinis 
kambarys. Į viršų bėgan
čios jo linijos skęsta misti
nėje tamsoje. Tamsu, ken
čiančiai tamsu ir Fausto 
sieloje: tiek studijuota, tiek 
metų gyvenimo prasmės 
ieškota moksle — ir jokio 
džiaugsmo, jokio vidinės 
šviesos spindulio.

Gili dramatinė įtampa. 
Geriau visai nebūti nei būti 
be prasmės!.. Ir virpanti 
jo ranka jau tiesiasi prie 
taurės. Jos nuodai turi pa
baigti visa.

O kaip sunku, kaip bega
liniai sunku atsistoti ant ri
bos tarp čia ir ana
pus ir pažvelgti į juodas 
nebūties gelmes! Tačiau nu
spręsta. Ir nuodų taurė jau 
prie lūpų.

Ir staiga girdi jis — švie
sos aidai. Jie vis stiprėja ir 
pamažu užlieja visą jo pa
stogę. Įsiveržia jie ir į jo 
sielą, kurioje jau — nei vie
no šviesos krislo.

Faustas klauso, ir jo vei
das giedrėja. — Tai Prisi
kėlimo varpai. Su jų aidais 
sugrįžta vaikystės ir jau
nystės dienos, kuriose tiek 
buvo šviesos ir grožio ir ku
rių jis su niekad nenuty
lančiu skausmu ilgėjosi. 
Varpai tebeaidi...

Tebeaidi jie ir šiandien. 
Ir kokie jie galingi! Ir ko
kia galinga ir skaidria švie
sa nutvieskia jie žmogaus 
kelią į prisikėlimą. Į prisi
kėlimą ne mirusiųjų, bet 
gyvųjų. Į prisikėlimą negęs
tančiai šviesai, gėriui ir 
grožiui.



Nr. 15 — 4 DIRVA 1979 m. balandžio 12 d,

Diplomatijos paraštėje (100) Vaclovas Sidzikauskas 1978 m. Tautos Fondui aukojo
Lietuvos laisvės komitetas

1950 m. spalio 24 d. Jungti
nės Tautos iškilmingai minėjo 
savo Chartos įsigalėjimo 5-ją 
sukaktį. Iš Washingtono atvy 
ko prezidentas H. Trumanas, 
lydimas valstybės sekretoriaus 
Dean Acheson, gubernatoriaus 
Harriman ir kitų pareigūnų. Į 
tą iškilmingą posėdį atvyko ir 
P. Zadeikis su J. Kajecku.

Ryšium su sovietų delegato 
Višinskio pasiūlytomis priemo 
nėmis taikai laiduoti, spalio 
25-27 d.d. JT Politinėj komi
sijoj vyko įdomūs debatai, ku
riuos mudu su Žadeikių ati
džiai stebėjome. Eilė kalbėto
jų smarkiai puolė sovietų poli
tiką, sakėsi netikį sovietų nuo
širdumu, tačiau tik Olandijos 
delegatas Goedhard, su ku
riuo vėliau susitikinėdavau 
Strasburge per Europos Tary
bos sesijas, ir D. Britanijos de
legatas Kenneth Younger įsak 
miai priminė ir smerkė 
sovietų agresiją prieš Baltijos 
valstybes.

Su Žadeikių ta proga tariau 
si dėl Lietuvos Tautinio egzili- 
nio komiteto, vėliau pavadin
to Lietuvos Laisvės Komitetu, 
sudarymo. 1951 m. sausio 26 
d. tuo reikalu abu buvome pri 
imti Laisvosios Europos Komi
teto prezidento. Pagaliau 
1951 m. gegužės mėn., Lais
vosios Europos Komiteto vado
vybė paprašė Washingtone 
akredituotus Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos diplomatinius at
stovus patiekti įai tu. valstybių 
Laisvės Komitetų - pradžioje, 
iki 1952 m. gruodžio mėn., va 
dintų Patariamomis Grupė
mis (Consultative Panel) - su
dėtį.

Su P. Žadeikių buvome su
tarę, kad tą lietuvių egzilų 
laisvinimo organizaciją reikia 
sudaryti iš 8 narių, atseit po 
vieną iš paskutiniame demo
kratiniame Lietuvos seime at
stovautų politinių partijų, bū

MULTIPLE DRILL HEAD ASSEMBLERS 
BORING MIL OPERATORS 

GEAR SHAPERS 
JIG BORE OPERATORS 

RADIAL DRILL OPERATORS
Excellent pay rate. Excellent machines. Full benefits. DTA shop with 
steady overtime. Night shift positions. Mušt prove 8 years of ex- 
perience or Journeyman status.

NOW IS THE TIME TO JOIN THE #1 TEAM 
Please apply in person at:

f. JOS. COMPANY
DRILL-WAY DIVISION

2347 Pinewood Warren, Mich. 48091
(15-29)

CAREER OPPORTUNITIES
LAUNCH YOUR BETTER FUTURE
WITH DIAMOND MANUFACTURING
From barges to tugboats, and cranes to special weldments, Diamond 
Manufacturing Company is filling important needs in specialized marine 
eąuipment areas. We’re in Savannah, Georgia, the hub of the South’s 
11 city ”Coastal Empire”. We're in a good location for cxpansion — 
and that’s exactly what we plan to do. We have growth clans that 
have created opportunities for a number of people in a variety of 
areas, including:

• STEEL FABRICATORS • WELDERS

Call or apply in person to: Diamond Manufacturing Co.. Ine., Ocean 
Steam Ship Terminai, Savannah, Ga. 31402. Ask for Mr. I-eon White, 
912-233-3003, Monday thru Friday, 8am-4pm.

• SHIP FITTER • MACHINISTS

tent: socialdemokratų, valstie 
čių liaudininkų, ūkininkų par 
tijos, tautininkų, krikščionių 
demokratų, ūkininkų sąjun
gos, darbo federacijos ir Ma
žosios Lietuvos. 1951 m. gegu 
žės 24 d. Laisvos Europos Ko
mitetui Zadeikis pristatė tokią 
lietuvių grupės sudėtį: Juozas 
Audėnas, Kipras Bielinis, Bro
nius Nemickas, Vaclovas Si
dzikauskas, Mykolas Tolišius, 
Antanas Trimakas, Panas Vai 
nauskas ir Vytautas Vaitiekū
nas. 1954 m. Mykolui Toli- 
šiui išvykus į Vakarų Vokieti
ją, Lietuvos Laisvės Komitete 
jį pakeitė Martynas Brakas. 
Korespondenciniu būdu Za- 
deikiui pravedus Komiteto 
prezidiumo rinkimus, pirmi
ninku buvo išrinktas Vaclovas 
Sidzikauskas, sekretoriumi - 
A. Trimakas ir iždininku - 
Kipras Bielinis. Pagal savo sta 
tūtą, tik pats Lietuvos Laisvės 
Komitetas (LLK) dviem treč
daliais balsų dauguma savo su 
dėtį gali papildyti ar keisti. Sa 
vo prezidiumą - pirmininką, 
sekretorių ir įždininką - LLK 
renka vieneriems metams. 
Kad savo veikloje Komiteto na 
riai nebūtų varžomi ištikimy
bės priesaikos kitai valstybei, 
jiems buvo privaloma Lietu
vos pilietybė, be teisės priimti 
bet kurio kito krašto pilietybę.

Savo steigiamoj deklaracijoj 
LLK nariai įsipareigojo: ‘kie
tai dirbti, kad lietuvių tauta 
būtų išlaisvinta iš agresyvaus 
sovietinio imperializmo ir kad 
mūsų krašte būtų atstatytos 
žmogaus teisės. Mes maldau
jame Apvaizdą duoti mums jė 
gų mūsų pasiryžime dirbti be 
pertraukos iki neapkenčiamas 
įsibrovėlis ir pagrindinis mūsų 
laisvių uzurpatorius bus pri
verstas iš mūsų numylėto kr aš 
to pasitraukti’

1951 m. gegužės 21 d. įvy
ko steigiamasis Lietuvių Gru

(15-17) 

pės posėdis, į kurį atvyko ir P. 
Zadeikis, o birželio 1 d. grupė 
turėjo pirmą darbo posėdį. 
Grupės statutą ir reguliaminą 
paruošti buvo pavesta Nemic- 
kui, Tolišiui ir Vaitiekūnui. 
Taip pat buvo svarstytas Ame
rikos Lietuvių Tarybos raštas 
dėl akcijos prieš sovietinio 
okupanto Lietuvoje Vykdomą 
genocidą. Nutarta pradėti 
mėgsti ryšius su panašiomis ki
tų valstybių organizacijomis, 
kurias remia Laisvos Europos 
Komitetas.

(iš mano pro memorijų 
1951 m. gegužos 16 

ir birželio 1 d.)
1951 m. birželio 14 d. įvy

ko iškilminga Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ‘Patariamųjų Gru 
pių’ inauguracija. Be Laisvo
sios Europos Komiteto pareigu 
nų ir mūsų trijų grupių narių, 
dalyvavo šie lietuviai: min. P. 
Zadeikis, gen. konsulas J. Bud 
rys, LAICo pareigūnai K. Jur 
gėla ir M. Kižytė, BALFo at
stovas Minkūnas ir prel. Jonas 
Balkūnas. Latviams atstova
vo min. Feldmanis, prel. Stu- 
kelis ir šalpos organizacijos pir 
mininkas Lielnors, vėliau 
Amerikos Balso Latvijos sky
riaus vedėjas, o estams - Esti
jos charge d’affaires Johannes 
Kaiv ir min. Markus, vėliau 
gen. konsulas Toronte.

Automobilių susidūrime su
žeistą naująjį Laisvosios Euro
pos Komiteto prezidentą C.D. 
Jacksoną pavadavęs vicepre
zidentas Dolbar pasakė gražią 
kalbą, į kurią atsakėme visi tri 
jų grupių pirmininkai. Po to 
Dolbare pakėlė šampano tostą 
už Baltijos valstybes ir jų iš
laisvinimą. Taip buvo sukur
tas ir savo darbą New Yorke 
pradėjo Lietuvos Laisvės Ko
mitetas.

Skaitykit ir platinkit 
dirva' 4

REGISTERED NURSES
FULL-Time, all shifts, for small pro- 
gressive California convalescent hos- 
pital. Excellent salary and benefits. 
Best climate in the west. jC niiles 
from San Francisco, close to Stanford 
University SEND resume to:

MRS. HE1SLER 
Whitcolmb Convalescent

Hospital
800 ROBLE AVĖ.

MENTO-PARK, CALIFORNIA 94025 
Interviews April 9-14

Mrs. Khalil (416) 231-3099
(15-17)

Wanted Journeymen
OR 

lst Class Skilled
MOLD MAKERS 

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATORS 
MOLD LEADERS 

RADIAL DRILL PRESS 
OPERATORS

DAY AND NIGHT SHIFTS. 
TOP WAGES AND BENEFITS.

FORMATIVE MOLD 
6580 Cotter 

Sterling Heights, Mich. 18078 
313-588-8170

(15-21)

ENGINEER STATIONARY
Our organization has an Immediate 
opening for stationary engineer with 
a 3rd class steam and a 2nd class 
refrigeration license from the City of 
Detroit. This position offers a quali- 
fied candidate the opportunity for 
advancement. We offer a competitive 
wage rate and a comprehensive, fui- 
ly paid fringe benefit program. In- 
terested applicants contact Ms. 
PATRICE NOVAK,

313-869-3600, Ext. 545.

METROPOLITAN HOSPITAL 
1800 Tuxedo

Detroit, Mich. 4.8206
Equal Opportunity Employer

(15-2!)

$33,000.00 (kanadiškais) — 
Tautos Fondo atstovybė Kana
doje.

$3,426.45 — Tautos Fondo at
stovybė Australijoj.

$2,019,40 — P. Šimkus, New 
Zeland.

$1,500.00 — Tautos Fondo at
stovybė Melbourn, Australija.

$574.00 — L. ir J. Giedraitis, 
New York.

$651.75 — Floridos Amerikos 
Lietuvių Klubas, St. Petersburg, 
Fla.

$500.00 — World Federation 
of Free Latvians.

$459.15 — L. B. Hartfordo 
apylinkė.

$447.00 — Ateitininkai sen
draugiai, Chicagos skyrius.

$400.00 — A. Mikoliūnas, 
Ohio.

$385.00 — L.B. Palm Beach 
County apylinkė.

$315.00 — Beverly Shores 
Lietuvių Klubas. Ind.

$300.00 — L.B. Grand Rapids 
apylinkė, Lithuanian American 
Council of Miami, Fla., J. Puo
džiūnas, Conn.

■ $250.00 — kun. S. Morkūnas,
’ Iowa.
Į $245.00 — L.B. Cape Cod,
; Mass. apylinkė.

$244.00 — L. B. Elizabeth,
> N.J. apylinkė.
j $232.00 — Melrose Park orga

nizacijų komitetas.
$230.00 — N.N., N.Y.
$226.24 — J. Ivoška, Austra-

! lija.
$210.00 — Worcester Lietuvių 

j Organizacijų Taryba, Mass.
Po $200.00 — kun. L. Dieni- 

, nis, Mich., dr. A.B. Gleveckas, 
: III., S. Jarembauskas, Australija, 
i prof. dr. P. Jucaitis, Ohio, 
| L.B. Great Neck, N.Y. apylin- 
. kė, Lithuanian Club, Mass., dr. 
; A. Matukas, Conn., dr. V. Šau- 
i lys, III., V.S. Oh.
I $175.00 — N.N., N.Y.

$160.00 — J.A. Pumpučiai, 
New York

$151.00 — Lithuanian Organi
zation of Bridgeport, Conn.

$150.00 — J. Sakas, III., J. 
Vengris, Mass.

$145.00 — dr. P. J. Bagdas,
N.Y.

į $140.00 — V.E. Radys, Ind.
j $131.00 — T. Sereika, Los An-
j gėlės, Calif.
j $125.00 —A. Čepėnas, III.
‘ $121.00 — L.B. East St. Louis
lį apylinkė.
! $112.00 — L.B. Lemonto apy-
įi linkė.

$110.00 — S. Bartkus,
■ Mich., L.B. New Haven apy-
i linkė. Conn.

$102.00 — L.B. Philadelphia
1 apylinkė.
i $100.00 — K.G. Ambrozaitis, 
' Ind., American-Lithuanian Club 
j — Santa Monica, Calif., 
j J. Audėnas, N.Y., Z. Augaitis, 
į Australija, S. Balsys, N.Y., A.P.
• Baltrūnas, Australija, A.A. Be- 
} resnevičius, N.Y., J.E.B. šeima, 

Canada, dr. D. Bieliauskas, III., 
j; C. Bielskis, Mass., F. Blauz- 
i dys, Mass., K. Brenčius, III., B. 
j: Budreika-Tender, Mass., K. Ce- 
ji pūtis, Mich., L. Černiauskas, 
j Calif.,. T. Dambrauskas, Ark.,
■ J. Danis, Calif., E.A. Daugirdas,

III., G.A. Daunys, N.Y., Daytona 
& Ormond Beach & Deltona

į apyl. lietuviai, A.A. Didžiulis,
III., D.A. Kindurys, Fla., A.A. 
Kiškis, Calif., A.V. Klikna, III.,
O. Kovachevski, N.Y., L.P. Kra-

1 jauskas, III., dr. L. Kriauče- 
liūnas, III., S. Kvečas, Calif.,
I. J. Laučkai, W. Germany, E. 
Lembergas, Calif., Lietuvių

i Dienos, Calif., A. Macelis, Md., 
A.I. Mačionis, Fla., kun. M.S.

i Matutis, Kolumbija, A. Mažeika, 
Fla., dr. J. Meškauskas, III., 
A. Milčienė, Conn., J. Mockus, 
England, ’ kun. L. Musteikis, 
Neb., Palm Beach Lietuvių Klu
bas, Fla., F. Palubinskas, Calif.,
J. Passick, Wa., L. Petronis, 
Michigan, D. Petrutis, Illinois,
P. Prankienė, III., V. Prižgintas,

. Calif., Fr. V. Radvina, Calif., 
J. Rasys, Calif., J. Šepetys, 
Mich., V. Šimkus, III., Sioux 

City, Iowa, lietuvių kolonija,
M. Šmulkštienė, III., dr. J.A. 
Sonta, III., P. Spetyla, III., J. Sta
šaitis, Ma., J. Tamašauskas, N.Y., 
J.P. Tamašauskai, Conn., A. Tu
mas, Calif., dr. V.V. Tumašo- 
nis, III., S. Vaičius, Ilk, A. Va
lavičius, III., J. B. Vasys, Mass., 
J. Vembrė, Mass., K. P. Vilnis, 
Fla., J. Vinciunas, III., P. Visoc
kis, Wisc., dr. J. Vydas, Me.

$94.02 — L. B. VVaukegan, III. 
apyl.

$92.00 — L.B. Omaha, Nebr. 
apyl.

$80.00 — G. A. Dzirvonai.
Po $75.00 — S. Gasiūnas, III., 

L.B. East Chicago, III. apyl., 
kun. J. Pragulbickas, N.J., L. L. 
Šmulkščiai, III.

$70.00 — A.A. Šileikai, Mi.
$67.55 — Knights of Lithua- 

nia, Council 100, N.Y.
$65.85 — Šv. Kazimiero šešta

dieninės lituanistinės mokyk
los mokiniai, Los Angeles, Calif.

65.00 — L.B. Putnam apy
linkė.

$64.50 — L.B. Aurora, III., 
apylinkė.

Po $60.00 — P.M. Grušas, Ca
lif., K. Jankūnas, N J., J. Kiz- 
nis, N.Y., B. Paulionis, Ohio, 
S.M. Remezai, N.Y.

Po $55.00 — dr. K. M. Avižie
nis, III., I. Gasiliūnas, N.Y., L.B. 
centrinė apylinkė.

$51.44 — Clevelando Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokiniai.

Po $50.00 — N.N.. Ohio, 
G.A.V., Ohio, Alt East Chicago 
skyr., American-Lithuanian 
Club of Florida, P. Baltakis, Bal
takis, Md., dr. J. Balys, Md., 
S. Daugėla, Calif., dr. S. Dau
gėla, D.C., DR. R.A. Giedraitis, 
Calif., J. Gimbutas, Mass., A. 
Girnius, Mass., J.L. Hnatio, Ca
lif., P.A. Jackson, Calif., J. Jan
kauskas, Fįa., M.R. Jauniškis,
N. Y., V. Juodka, III, P. Kaladė, 
Mass., dr. F. V. Kaunas, III., 
S.N. Kersnauskai, Ohio, J.M. 
Klivečkai, N.Y., “Krivūlė” Buv. 
Lietuvos Policijos Tam. Klubas,
III., N.N., Pa., dr. J. Kuodis, 
Mass., K. Lakickas, N.Y., Lietu
vių Tautinės S-gos East. Chica
go skyr., J. Liorentas, Fla., 
Lithuanian Charitable Society, 
Mass., A. Lukšis, Calif., kun. 
V. Martinkus, R.I., R.P. Molis, 
Mass., M. O. Naumanas, Ohio, J. 
Navickas, Calif., N.Y. Lietuvių 
Gydytojų Draugija, N.Y., K. Pa
bedinskas, III., V. Pažiūra, A. 
Plateris, Md., A.P. Raulinaitis, 
Calif., kun. J. Ruokis, Conn.,
K.C. Šakys, Calif., I. B. Saldu- 

kas, D.C., ALT Sandara 24 
kuopa, Mass., P. Sekmokas, III., 
P. Štuopis, Canada, E. J. Tarnas, 
Calif., dr. V. Tauras, 111., A. 
Uknevičius, N.Y., A. Valavičius, 
Calif., V. B. Varnas, Calif., 
A.S. Vasiulis, Mich., A. Vasys, 
Mass., A.R. Zaluba, Md., V. 
Žiaugra, Mass., kun. J. Žvirb
lis, Mich.

Po $43.00 — Fort Myers & 
Apyl. Lietuvių Laisvės Forumas, 
Fla., J.M. Švedas, III.

$42.00 — L.H. Rhoad, III.
$41.00 — Lithuanian Ameri

can Council — Rochester Chap- 
ter.

Po $40.00 — K. Baronas, 
Mass., J. Bortkevičius, N.Y., J. 
Dabrila, Mass., B. Dirsė, Cana
da, A. Grigaliūnas, III, A.O. Ke- 
niauskai, Conn.,L. B. Stamford 
apylinkė, E. Unger, Fla.

Po $35.00 — dr. A. Goeld- 
nerienė, N.Y., R. V. Ingelevičiai, 
N.Y., R. D. Ivaška, Mass., S. Ja
saitienė, N.Y., J. Lapinskas, 
Mass., A.G. Leonas, Md., Lietu
vių Moterų Klubų Federacija, 
Waterburio klubas, S. Mackevi
čius, N.Y., M.A. Šimkus, III., 
P. O. Skardis, Ohio, B. Žukaus
kas, III.

(Tęsinys- kitame numery')
Visiem aukotojam dėkoja Vil

kas ir Tautos Fondas.
Aukas prašome siųsti: Tautos 

Fondas (Lithuanian National 
Foundation, Ine.) P.O.- Box 
21073, Woodhaven, N.Y. 11421.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Didelio radinio spąstuose (5)

Dalia akla, pas tą ateina, 
kas jos nelaukia

(Liaudies patarlė)
Jūrate Statkute de Rosates

Kalbėdama apie Cara
cas miesto bibliotekoje atsira
dusias dvi praeito šimtmečio

NAUJOS KNYGOS

I

• M. čapkauskas. PALY- i 
GINIMŲ ŽODYNAS. A-Z. į 
Viršelis R. Bukausko. Auto- [ 
rius leidinį skiria savo my- Į 
limai žmonai Ginai. 296 psl. i 
Montrealis, 1979 m. Tai pir- į 
mas leidinys lietuvių kalbo- Į 
je, kurio didžiąją dali su- į 
daro lietuvių liaudies paly- ! 
ginimai.

• Anatolijus Kairys, i 
LAISVĖS SONATA. Poema ? 
skirta Simui Kudirkai, j 
Iliustravo Diana Kizlaus- ' 
kaitė. Išleido Dialogas. ■ 
Spaudė M. Morkūno spaus- ' 
tuvė. Kietais viršeliais. 78 Į 
psl. Kaina 6 dol.

• NAUJOJI VILTIS. Po
litikos ir kultūros žurnalas, i 
Nr. 11/1978. Leidžia ALT ; 
S-ga ir Korp! Neo-Lithua
nia. Redaktorius — Aleksas 
Laikūnas, 935 Beverly Rd., 
Cleveland, Ohio 44121. Ad
ministratorius — Bronius 
Kasakaitis, 7150 So. Spauld- 
ing Avė., Chicago, II. 60629. 
Spaudos darbą atliko Viltis, 
Ine. 192 psl. Kaina 4 dol.

Šiame numery daug aktu
alių straipsnių: Br. Nemic- 
ko — Eurokomunizmas, J. 
Jakšto — Vilniaus Akade
mijos pradžia ir lietuvišku
mo apraiškos joje, Vyt. 
Alanto — Kodėl staugė Ge
ležinis Vilkas? ir daug kitų.

• Dr. Jonas Basanavi
čius. DĖLIAI VASARIO 16 
D. 1918 M. Lietuvos nepri
klausomybės pas kelbimo. 
Perspausdinta iš 1926 m. 
Vilniuje išleistos knygelės 
Zavadskio spaustuvėje, ku
rios nedaug egz. tepasiekė 
Nepr. Lietuvą.

• Petras Gudelis. JONIŠ
KĖLIO APSKRITIES PAR
TIZANAI. II dalis. Viešos 
veiklos laikotarpis (1919. 
III. 22 — XI. 20). Auto
riaus leidinys. Spaudė Pran
ciškonų spaustuvė Brook- 
lyn, N. Y. Kaina 10 dol. Už
sisakyti galima pas; J. še
petys, 242 W. Savannah, 
Detroit, Mich. 48203.

lietuviškas knygas (Naujasis 
Testamentas), dr. Danguolė 
Tamulionytė manęs klausė: 
‘Kaip jūs radote?’ Taigi, kad 
neradau. Žinia pati atėjo. 
Kai paskui pasirodė, kad tos 
dvi Pietų Amerikos užkam
pyje užtiktos knygos esančios 
unikumai, ar arti to, - iš visų 
labiausiai nustebinta buvau 
aš pati. Dar dabar nuo tos ži
nios nevisai atsipeikėjau. Visa 
mano intervencija šiame rei
kale susivedė į tai, kad man 
pasakė apie tokias ir tokias 
knygas, o aš paskelbiau spau
doje, kad va, čia esama tokių 
ir tokių knygų.

Lygiai taip pat, vakaų Eu
ropoje užtikta kronika pasiro
dė esanti vertinga ne todėl, 
kad sakalo akimi būčiau ją pa
mačiusi ir išskyrusi iš tūkstan-

čio kitų, stropiai užrakintų se
nose saugyklose, - o todėl, kad 
tos kronikos tekstas tik dabar, 
visai nesenai, vėliausių arche
ologinių leidinių šviesoje, stai
ga tapo suprantamas ir įtiki
nantis.

Kronikos tekstas ir archeo
logija pasirodė esančios lyg 
dvi puikiai koordinuotos kojos, 
kurios drauge, žingsnis po 
žingsnio, neša vieną kūną. Be 
archeologijos - kronikos iš viso 
nebūtų buvę įmanoma supras
ti. Tačiau už šį patarnavimą 
kronika archeologijai atsidėko- 
ja tuomi, jog ji archeologinius 
radinius netiktai patvirtina ir 
paaiškina, bet dargi papildo 
gausiais, nepaprastai gyveni
miškais ir realistiniais kiekvie
no radinio priežasties aprašy
mais.

Kartais sutapimai liečia 
smulkiausias detales. Antai, 
kalbėdama apie mūsų eros 
pradžioje atsiradusias Ukrai
noje germaniškas gyvenvietes,

Taigi čia ir yra visa paslap- dr. Gimbutienė atžymi ypa- 
tis: tapati kronika, rasta toje tingą atsiradusių germaniškų 
pačoje vietoje, būtų dar vis kaimų dydį ir rašo, jog kai ku
bu vusi nesuprantam apie 10 rie kaimai driekėsi net kelių 
metų tam atgal. Reikėjo nuos- kilometrų ilgyje. Kalbėdama 
tabių dr. Gimbutienės darbų, 
daugybės kitų archeologinių nika kalba apie ‘didžiulį kai- 
radinių tam, kad įrodyti, jog mą žmonių, kurie vadinosi 
kronikos pasakojimai yra ne iš- Svebai’ ir buvo atvykę iš ger- 
sigalvojimai, o istoriniai faktai 
kurie taškas į tašką sutampa 
su tuo, kas yra randama beka- 
sant žemę kaip tiktai tose vie
tovėse, kurias kronika mini, ir 
kaip tiktai tokiais laikais, ku
riuos kronika aprašo.

apie tą pačią migraciją, kro-

maniškų žemių ‘žvangindami 
ginklais’. Čia vėl, archeologi
ja patvirtina ateivių nueitą ke 
lią, nes, rašo dr. Gimbutienė, 
jie tuomet paliko karo degėsių 
pėdsakus, einančius per vaka
rinių baltų žemes.

Keistu būdu, tokiais atve
jais įspūdį daro ne paties fakto 
atžymėjimas, kuris sutampa 
geografiniai ir chronologiniai, 
o ta detalė, kuri vertė kroniką 
vadinti švebų kaimą ‘didžiu
liu’, kai niekur kitur kronika 
nei vieno kaimo nevadina 
‘dideliu’. Įdomu dar tas, kad 
kronika nesako ‘didelis mies
tas’, o tik ‘didžiulis kaimas’.

Kai tokių mažų mažutėlių 
smulkmenų atsiranda dau
giau, ir kada jos lyg žaviais 
mezginiais padengia patį kro
nikos kūną, kurs visame 
sutampa su archeologijos pa
tiektų stambesnių įvykių rai
da - kronika įgauna pilną savo 
vertę.

Baigusi vertimą, stebėjausi 
kiekvieno kronikos žodžio tiks
lumu. Kartu, turėjau atmesti 
daugybę senų įsitikinimų - 
ypač istorijos srityje. Neabe
joju, kad kroniką paskelbus, 
panašią reviziją turės atlikti 
kone visi mūsų istorikai.

Archeologija gi - turbūt iš
kils kaipo pats patikimiausias 
iš visų praeities pažinimo 
mokslų. Nesgi didesnio pa
tvirtinimo, kaip tas, kurį ar
cheologijai suteiks kronika, 
vargu ar kada bus galima ras
ti.

(Pabaiga)

GYVOJI VERSME
GIRTOS
Įtūžusio gyvulio pagieža 
žmogžudžių ir latrų rankos 
Prikala Saulę
Medyje, 
Nuvytusiam ir apnuogintam.
Ir pačiame dienovidy
Sverdi skeldėdamos uolos
Ir užpučia dagtį dienos.
Prietemų marškos — lavondengtė
Mirusiam Dangui.

(Aiman,
Piktadarių širdis nuodėminga 
Jau netikra ir svyruojanti).

Tuščiomis
Šventojo Miesto gatvėmis
Selina baimė,
Basas, pašiurpusias kojas 
Dėliodama ant minios akytų 
Šaltų širdies akmenų.
Ir neregė tamsa — 
Juodaodė vergė nakties — 
Keliais šliaužia,
Kad paskutinį kartą 
Pažvelgtų j gęstančias 
Nukryžiuotos Saulės akis.
O, tamsa,
Gailestingoji Samarijiete, 
Susigraudinusi
Tu tiesi nevilties
Juodąsias drobules.

Į jas, kaip išdžiūvusian klodan, 
Paniekinto Medžio papėdėje 
Sunkias — sunkias — sunkias. 
Meilės Gyvoji Versmė,

BALYS AUGINĄS

Palieta palikuonims
Ir jums, kurie sakote —
— Dievas yra miręs — 
(Ir jums — prakeikusiems 
Savo sielas
Ir anūkų).

Ir bėga upėmis
Tūkstančiai
Didžiųjų Penktadienių, 
Ir Nukryžiuotojo krauju 
Dangaus soduose 
Žydi delčia. — 
Tik netikras, 
Svyruojantis žmogus 
Vis kartoja
Vaikams
Ir vaikaičiams:
— Dievo nėra!
— Dievas numiręs!--------

Ak, ir įvyksta 
Stebuklai,
Rodosi žemėj
Ženklai:
Kai tik žalieji 
Pavasario vėjai 
Prikelia žemę 
Gyvenimui — 
Užtvindo 
Netikinčio krūtinę 
Gyvoji Versmė:

Pro mūsų širdies
Sustingusį akmenį
Prasikala
Prisikėlimo
Lelija!

\

f
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JUDAS Vacys Kavaliūnas

Dar niekad nebuvo tokios 
tamsos, mąsto Judas, sugrįžęs 
nuo Alyvų kalno ir atsisėdęs 
ant akmens.

Nieko nematyt. Ir jei ne ka
reivių žibintai, jis ir Jėzaus ne 
būtų pažinęs. Ir gal būtų kitą 
kurį pabučiavęs - Petrą ar Jo
ną? Ir Judas susijuokia: - Bū
tų gerai, jei Petrą. Jis toks bai 
lūs, o visur nori būti pirmas.

Bet tuojau ir vėl jo veidas 
apsitraukia rūpesčiu - saujoje 
pajunta pinigus. Ir juos stip
riau suspaudžia. Ir spaudžia 
ne todėl, kad juos tvirčiau lai
kytų ir nepamestų, o kad jie 
degina jį iš vidaus.

Keistas jausmas. Visada 
džiaugdavosi jis ir skurdžiu 
grašiu, o dabar trisdešimt si
dabrinių - ir jokio džiaugsmo, 
jokio vidinio pragiedrėjimo.

Vėl apsidairo - nieko. Vis 
tokia pati neperveriama tam
sa. Pakelia akis į viršų. - Ir 
kad nors viena kur blyški 
žvaigždelė suspindėtų. Vis bū 
tų geriau - nesijaustum taip 
begaliniai vienas.

Suspaudžia pinigus saujoje 
ir atsistoja. Eis, tik kad jie ne
skambėtų. Prikeltų visus. O 
jie dabar miega. Miega visa 
Jeruzalė. Visi, visi. Ir jo mo
tina.

Tamsu, bet jis dabar ją ma
to. Maža maža akmeninė pir
kelė. Ir skurdi labai. Negali 
jos nei palyginti su Kaifo rū
mais. Viskas juose tik blizga. 
Ir visokio turto - aukso, sidab
ro, mąsto Judas ir vėl pajun
ta pinigus savo saujoje.

Ir staiga lyg kokia vidinė 
šviesa nutvieskia jį - neš jis 
tuos pinigus ir atiduos savo mo 
tinai. Tai geriausia. Ji gi visą, 
savo gyvenimą tik dirbo ir 
skurdo. Niekad neturėjo sotes 
nio kąsnio. Jei kada ir pasitai
kydavo kas geresnio, tai pati 
nepaliesdavo, bet atiduodavo 
jam.

Ir jis dabar ją mato. Girdi 
ir jos žodžius, sugrįžusius iš 
vaikystės:

— Imk, sūnau, valgyk.
— O tu, mama
— Aš soti, - ir laimingu vei 

du ir meilės šviesa spinduliuo
jančiomis akimis žiūri, kaip jis 
valgo miežinę duoną, padažy
tą alyvoje, žuvį. O paskui, 
matydama, kaip jis aplaižo 
pirštus, liūdnai ir su skausmu 
veide: — Vaikeli, tu dar al
kanas, bet kad daugiau nieko 
neturiu. - Ir ji nusigrįžta, kad 
jis nematytų jos ašarų.

Ne, sau jis nepasiliks nei vie 
no grašio. Kam jam? Neš ir 
viską atiduos jai, tvirtai ryžta
si jis. Ir jau eina. O kelią na
mo žino ir tamsoje - tiek juo 
vaikščiota nuo mažo vaiko.

Artėja jis prie pirkelės. Ir 
keistas jausmas apima jį - lyg 
nedrąsu, lyg gėda. Sustoja 
prie durų ir klauso. O jei mo
tina jau žino? O ji gi visada - 
lyg kas jai pasakytų - žino, ka
da jis ką blogo padaro. Ir ką 
jis atsakys, jei motina ims ir 
paklaus

— Iš kur tu, sūneli, juos 
gavai?

Daro duris ir žengia per 
slenkstį. Pirkelėje ramu, ir Ju 
das tegirdi tik savo paties alsa
vimą. Ir širdis dunda krūti
nėje. Rodos, net ir jis visas 
nuo to dundėjimo dreba.

— Ar tu čia, sūnau?
— Aš, mama.
— Kur taip ilgai buvai?

— Vakarienė... Paskui su 
Mokytoju.

— O aš buvau susirūpinusi
— Ko tau, mama, rūpin

tis?
— Rūpėjo, sūnau. Negalė

jau nei akių sudėt. Dabar to
kie neramūs laikai.

— Aš, aš tau ... Aš tau, 
mama, parnešiau ...

— Ką tu man parnešei? - 
atsisėda ji lovoje, ir Judas ma
to priešais pro langelį įeinan
čią blyškią artėjančios aušros 
šviesą: palinkusius jos pečius.

— Turėsi šventėm, - mėgi
na kalbėti linksmai, bet jo bal
sas tamsus, drebantis ir kliū- 
vantis.

— Sakyk, ką tu man par
nešei?

— Pinigų.
— Kokių pinigų?
— Trisdešimt sidabrinių.
— Trisdešimt sidabrinių! 

Trisdešimt sidabrinių! - Iške
lia motina kojas iš lovos. - Pa
lauk, uždegsiu žiburį.

O kai ji su alyvine lempute 
prieina prie stalo, Judas sako:

— Va, mama. Žiūrėk.
Motina tyli. Ir jos veidas at 

rodo pailgėjęs, o akys išsigan
dusios :

— Tai iš kur tu juos gavai?
- vos ištaria užkimusiu balsu ir 
žiūri tiesiog Judui į akis.

— Davė.
— Kas davė?
— Kunigai.
— Kunigai? - nustemba 

motina.
— Kunigai.
— Tai už ką jie tau, sūnau 

davė?
Judas tyli. Jo veidas išba

lęs, ir lūpos dreba. O motina 
skausmu virpančiu balsu:

— Sakyk, sūnau, už ką jie 
tau juos davė? Sakyk, netylėk 
kaip kalnas.

— Aš, aš jį pabučiavau.
— Ką tu pabučiavai?
— Mokytoją.
— Mokytoją? Marijos ir 

Juozapo sūnų? Jėzų? Jėzų?
— Jėzų.
— Tai kodėl, sūnau, tu jį 

pabučiavai? Kodėl? Sakyk, 
kalbėk. Mai baisu, kai tu taip 
tyli.

— Kad jį pažintų.
— Kas jį pažintų?
— Kareiviai.
— Kokie kareiviai? Kokie?
— Jie ... Jie, mama, turėjo 

jį suimti.
— Suimti? Sakai, suimti? 

Tai kur dabar Jėzus? Kur jis?
— Jie, jie jį suėmė.
— Tai tu, sūnau, jį išda

vei? Tu jį ...
— Pabučiavau. Aš tik jį 

pabučiavau.
— Tu pabučiavai. Tu jį, 

sūnau, pabučiavai, ir tau už

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
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tai užmokėjo. Tau jie, tau jie 
davė trisdešimt sidabrinių. O 
Judai, Judai, sūneli tu mano, 
ar tu žinai, ką tu padarei? Ar 
žinai ... - užsidengia akis ir 
rauda motina. - Aš negaliu į 
juos nei pažiūrėti.

— Mama, mama, - kalba 
maldaujančiu ir drebančiu 
balsu Judas, - imk tu juos, 
imk. - Ir pajunta tokį begali
nį dvasinį skausmą, kad net 
gailiai sudejuoja.

— Nešk... Imk tu juos, sū
nau, ir nešk iš mano namų. 
Nešk ir atiduok. O mano Vieš
patie! - ir vėl ji liesa ir sudžiū
vusią savo alkūne užsidengia 
akis ir veidą. O Judas, suspau 
dęs pinigus saujoje, apsidairo, 
tarsi dar norėtų ką sakyti, ir 
išeina pro duris.

♦ * *

Kitą dieną Judas, atidavęs 
kunigam pinigus, pajunta di
delį palengvėjimą ir kone 
bėgte išbėga iš miesto. Ir eina 
nesustodamas vis tolyn ir to
lyn, tarsi norėdamas pabėgti 
nuo sutiktų žvilgsnių ir į jį ro
dančių pirštų.

Su skubančiais jo žingsniais 
skuba ir jo mintys. Mato jis 
viską nuo pat mažų dienų: ir 
save, dar nedidelį vaiką, ir sa
vo motiną, ir našlės Michelės 
dvynukus, su kuriais jis žaiz
da vo. Mato ir savo Mokytoją. 
Su juo tiek visur išvaikščiota, 
tiek visur būta. Ir kiek tose ke 
lionėse džiaugsmo. Ir grožio: 
upės, ežerai, kalnai ir jūra.

O paskui tas pabučiavimas, 
mąsto Judas, ir vėl jį visą per
veria skausmas. Išgirsta, aiš
kiai išgirsta, tarsi čia pat juos 
sakytų, ir savo žodžius Alyvų 
kalne: Sveikas, Mokytojau! Ir 
išsigandęs apsidairo. Tylu, o 
tuos žodžius jis tikrai girdėjo. 
Pažino ir savo balsą.

Prie horizonto mėlynuoja 
Džebel eš-Seik kalnas. Judo 
veidas nušvinta. Ir čia gi jo 
būta su Mokytoju. Buvo čia 
jie visi - dvylika. Tik paskui 
Mokytojas pasiėmė tris - Petrą 
Joną ir Jokūbą. Kam visur vis 
Petrą? - perbėga neapykantos 
šešėlis. Ir ant kalno jis, Moky
tojas, persimainė. Jis nematė, 
bet pasakojo jie - Jokūbas, Jo
nas ... Buvo visai kitoks. Ir 
veidas, ir drabužiai, ir jis vi
sas.

Saulė skęsta už horizonto, ir 
slėnis pamažu nutyla. Judas 
sustoja kalno papėdėje ir klau
so. Jokio garso. Ir jokio, net ir 
mažiausio, judesio. Kad nors 
kur sujudėtų koks krūmokšlio 
lapelis ar susiūbuotų vienišas 
smilgos stiebelis.

Judas suspaudžia lūpas, su
raukia kaktą ir palinkęs lipa į 
kalną. Ir mąsto, nedrįsta taip

Savininkai: J. JANŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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mąstyti, bet vistiek mąsto: O 
gal ir jis, gal ir jis pasikeis? 
Tada viskas pasikeistų, tada 
gal ir tas jo pabučiavimas iš
nyktų? O kaip būtų tada leng 
va! Kaip būtų lengva!

Sutemus Judas pasiekia 
Džebel eš-Seik viršūnę. Ir 
kokia tyla! Daug didesnė ne
gu slėnyje. Ir kitokia. Ji tarsi 
nesustoja, o vis kyla ir kyla į 
aukštumas ir susilieja su bega
liniu ir mirgančiu žvaigždė
mis dangaus skliautu. Toji 
kalno viršūnės tyla užlieja ir jo 
sielą. Ir keistas ir dar nieka
dos nepatirtas jausmas apima 
jį. Jam rodosi, kad ir jis jau 
nebestovi ant žemės, bet kyla 
į aukštumas ir susilieja su ne
sibaigiančiu dangaus skliautu.

Ir staiga išsigąsta: visa sa
vo būtybe - mintimis ir siela 
jaučia - ir jis amžinas. Amži
nas ir tas jo pabučiavimas. Ir 
tie žodžiai ‘Sveikas, Mokyto
jau’ niekad ir niekad nenutils 
ir nesibaigs.

Bet dabar jis girdi. Girdi 
sunkų, einantį iš krūtinės gi
lumos alsavimą. Ir pajunta - 
koks jis vienas, koks begaliniai 
vienas kalno viršūnės tyloje. 
Pabraukia ranka per kaktą. Ji 
šlapia - jis suprakaitavęs. Pas
kui išplečia išsigandusias akis, 
pakelia juodus, tankius anta
kius, žiūri į mirgantį dangaus 
skliautą ir kalbą:

— Aš ... Galybių Dieve, 
kodėl aš ... Kodėl aš jį pabu
čiavau? Kodėl aš? Tėve am
žinasis, ar aš galėjau ... Sa
kyk, ar aš galėjo jo nepabu
čiuoti, jei nuo amžių pradžios 
tokia buvo tavo valia?

Ir Judas, apimtas nevilties 

ir suspaustas begalinio skaus
mo, krenta ant žemės ir rankų 
delnais užsidengia savo akis ir 
veidą.

Kalno viršūnėje tylu. Bega
linėje tyloje skęsta ir nesibai
giantis žvaigždėtas dangaus 
skliautas. Tyli ir Judas. O jis 
taip norėtų verkti, bet negali. 
Tik vis - ne žodžiais, o minti
mis ir išsigandusia savo siela - 
kartoja:

— Sakyk, sakyk, Amžina
sis, kodėl aš?

DRAFTSMEN
MODEL MAKERS

AND

FIXTURE 
BUILDERS

Immediate long term pro- 
gram, full benefits.

Application now being 
taken.

VISIONEERING INC. 
31985 Groesbeck Hwy 
Fraser, Mich. 48026 

313-293-1000 
(11-16)

MACHINIST
Mušt have exp. sėt up and oper
ate lathes, mills and bridgeports. 
Work from prints and sketches 
on new and repair work. Excel- 
lent fringe benefits. Apply in 
person:

EMPIRE DIE CASTING
19800 Milės Avė.

Cleveland, Ohio 44128
An Equal Opportunity Employer

(13-22)
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Kaip anglai po karo išdavė 
sovietams kazokus... m

Mes, karininkai, 
priėmėme tai, kaip likimo 
iššūki, bet vistik nemanė
me, kad tokiai be pavyzdžio 
niekšybei ir išdavystei yra 
palanki anglų vadovybė ir 
kokį patikimą, šių velniškų 
spąstų vykdytoją jinai rado 
majore Davis’e, kurio var
das paliks neužmirštamas, 
kol tik bus gyvi mūsų žmo
nės.

Paskirtu laiku susirinko
me prie štabo. 2 vai. 45 min. 
p. p., iš Linzo aikštės išvyko 
lengvoji mašina, su senuku 
gen. P. N. Krasnovu ir jo 
palydovais. Paskui ją, kita 
mašina, sekė gen. Domano- 
vas, kpt. Butlerovas ir kari
ninkas ordinaras. Po valan
dos prie štabo privažiavo 
didelis autobusas, ji vaira
vo anglas karininkas. Paly
dovų — sargybinių nebuvo. 
Jis paprašė mus užimti vie
tas. Laukiant "pakrovimo”, 
aš visą laiką stengiausi juo
kauti su motina ir žmona; 
labai norėjau iššaukti nors 
trumputį šypsnį jų veiduo
se, pradžiuginti ir, abi bu
čiuodamas prie autobuso 
durų, pasiskundžiau, kad 
nesuspėjau stipriau papie
tauti, dėl ko prašiau jas, 
pakepti vakarienei didelę 
"šešių akučių” kiaušinienę, 
manydamas, kad ilgoj pasi
tarimų konferencijoj, stip
riai išniksiu.

.. . Vienuolika ilgų metų 
laukiau tos kiaušinienės.

Nesistumdvdami ir ne
skubėdami, kaip ir pridera 
karininkams, sulipome au
tobusam Paskutinis įžengė 
anglų karininkas, šiltokai 
nusišypsojo, pamosavo prie 
štabo stovinčioms moterims 
ir užtrenkė duris. Ar galė
jome manyti, kad šiuo mo
mentu, pasikeitė mūsų gy
venimo puslapis ir prasidė
jo naujas, pilnas kančių 
skyrius, kad durų užtrenki- 
mas, ilgiems metams, o ki
tiems ant visados, reiškė at
skyrimą nuo laisvės.

Suurzgė motoras. Sėdė
jau prie lango, nenukreip
damas žvilgsnio nuo žmo
nos veido. Kodėl mielos jos 
akys srūva ašaromis? Gal
voju, išsiskiriame tik porai 
valandų. Juk gi ne pirmą 
kartą!

Autobusas išvažiavo iš 
miesto. Pravažiuojame Pe- 
getzą, po jo kitas stovyklas, 
kuriose buvo patalpinti ka
reiviai ir pabėgėliai. Mes 
patys pirmieji greitai besi
formuojančios kolonos. Iš 
kiekvienos stovyklos išva
žiuoja pilni karininkų sunk
vežimiai. Ir vis daugiau ir 
daugiau. Kai išvažiavome į 
tiesų, laisvą plentą, mūsų 
vilkstinę jau sudarė 40-50 
mašinų. Sunkvežimiuose .po 
du anglų kareiviu su auto
matais. Garbės ekskortas?

Nemažinant greičio, pra
važiuojame penkiolika kilo
metrų. Lygiuojamės kryž

kelėje, pamiškėje. Staiga 
sustojame.

Iš autobuso, pro langus, 
mes pirmieji pastebime pra
sidedančios tragedijos reiš
kinius. Iš miško, lėtai, lyg 
tarakonai, šlepsėdami vikš
rais, ėmė slinkti anglų tan
kai, šarvuoti automobiliai 
ir motorizuoti pėstininkai. 
Priekyje, džipe — keletas 
karininkų.

Pirmasis tankas įšliaužė 
į plentą, sustojo kolonos 
priekyj, nukreipdamas sun
kiojo kulkosvaidžio vamzdį 
tiesiai mūsų link. Signalas 
— ir mes labai lėtai paju
dėjome pirmyn, užleisdami 
vietą lengviesiems taukams 
įsiveržti tarp sunkvežimių, 
pilnų "anglų Feldmaršalo 
svečių”.

Susiformavo nauja kolo
nos linija; trys-keturi sunk
vežimiai — ir anglų tankas. 
Lyg širšės spiečiumi apsu
po mus, ginkluoti automa
tais, motociklistai. Mūsų 
autobuse daugelis pašoko iš 
vietų.

— Kame dalykas? Was 
is los?

' Mūsų šoferis \ atsuko į 
mus besišypsantį veidą ir 
bloga vokiečių kalba paaiš
kino, kad ”niks ist los”, nie
ko tokio neįvyko, kas verstų 
jaudintis. Mes juk esame 
karo belaisviai ir privalą 
pasiduoti anglų karinės va
dovybės parėdymams. Mus 
vežą stovyklon į špittal,an 

der Drau, o iš ten į Willach, 
kur ir įvyksianti konferen
cija.

— Bet kam tankai ? Kam 
ginkluoti palydovai ?

— Visokiam atvejui. Miš
kuose vis dar bastosi gink
luoti vokiečių SS daliniai, 
jie gali užpulti koloną. Gin
čytis su anglu neteko, tik 
mes niekaip negalėjome su
prasti, kuo čia dėti esesinin
kai ir kam jiems užpuldi
nėti koloną ?

— Čia kažin kas ne taip! 
— šnibždėjo besi jaudinda
mi karininkai. — žiūrėkite, 
kaip tanko kulkosvaidinin
kas akylai stebi judėjimą 
mūsų autobuse. Kuriuo nors 
atsitikimu ... mūsų šoferio 
ženklas ir serija į autobusą 
neišvengiama. Lyg šių žo
džių patvirtinimui, nepa
sukdamas galvos, anglas 
tarė:

— Džentelmenai! Nešo
kinėkite iš vietų!

Tonas sausas, švpsnis 
dingęs. Balse — užslėptas 
grasinimas. Atmosfera tirš
tėja. Visų veidai įkaitę. 
Kažkas pirmas garsiai tarė 
siaubingą žodį: Išdavimas! 
Nesinori tikėti. Lyg nuo 
įkyrios musės ginamės nuo 
savo pačių minties. Kodėl 
gi iškart nenumatyta ši iš
davystė? Mes belaisviai. 
Kariavome, kovojome su 
ginklu rankose priešingoj 
pusėj. Laikas priimti pasek
mes. Atsiskaitymui ri
kiuok! Kodėl anglai turėtų 
skirtingai traktuoti mus ir 
vokiečius? Tie juk atsisės 
už vielų. Pasodins ir mus. 
Pakankamai jau buvom pu
siau pabėgėlių padėty. La
geriuose ištirs, kuris mūsų 

teisus, kuris kaltas. Praleis 
pro karinio tardymo apara
tą — rėtį, atskirs karo nu
sikaltėlius, jei tokių atsi
ras, o mus demobilizuos ir 
paleis pas šeimas.

šitaip mes galvojome. 
Tiksliau — mes norėjome 
taip galvoti. Iš tų svajonių 
mane išbloškė staigus, pir
ma einančio tanko manev
ras. Jis šmėsterėjo kiek šo
nan, didesniu greičiu apei
damas ir įjungdamas mūsų 
kolonon gen. Domanovo au
tomobilį. Jį lydėjo ginkluoti 
motociklistai. Kareivių iš
vaizda nežadanti gero. Tai 
ne garbės palyda aukštųjų 
belaisvių. Ne! Toli gražu, 
ne!

Širdis ėmė smarkiau plak
ti. Smilkiniuose tranksėjo 
kraujas. Pasidarė karšta, 
tvanku .. .

Prieš mus vingiavo, aki
nantis baltumu, visai tuš- 

• čias kelias. Nei susitinkan
čių, nei mus lenkiančių ma
šinų. Dažnai šmeikšteri bū
delės su anglų kareiviais. 
Horizonte ima ryškėti špit- 
tallo miestas. Drava. Tiltai. 
Iš dešinės ir iš kairės, aukš
ti, tankiu, tamsoku mišku 
apaugę kalnai. Mes esame 
jau virš dviejų valandų ke
lionėje.

(Bus daugiau)

WANTED 
EKPERIENCED 

SETUP MEN (2)
Day shift. 1 year minimum ex- 
perience on single stroke punch 
press. Immediate opening.

CLEPRO INC.
6800 Union Avė.

Cleveland, Ohio 44105
(6-18)

(3)

AGNĖ LUKŠYTĖ

ŠIZOFRE NIKAS
Dirvos novelės 1978 m. konkurso komisijos rekomenduota 

spausdinimui novelė

— Turbūt Liudvikas jus išmokė spalvas derinti? - 
paklausiu bijodama, kad kalba apie Liudviką ne
užsibaigtų.

— Ne, ne Liudvikas, bet ... buvo šitaip: vaikš
čiojom mudu su Liudviku parke vieną ramią sek
madienio popietę, kalbėjomės apie žiedų formas ir 
spalvas. Staiga pajutom, kad kažkokia Esybė įsiter
pė tarp mudviejų. Kurį laiką aš ėjau tarsi būčiau 
sustingęs. Norėjau pažvelgti į tą Esybę, bet tiesiog 
bijojau. Pagaliau pasiryžau.

Nerandu žodžių nei olandų, nei lietuvių kalbose 
apibūdinti tam, ką regėjau. Tiksliausias išsireiški
mas būtų: pamačiau ramią, malonią šypseną ir ... 
nuostabių spalvų žiedą ... ne, ne žiedą. Nežinau nė 
kaip tą regėjimą apibrėžti - stinga žodžių, nes ta 
Esybė aiškiai nužengė iš kito pasaulio. Iš jos dvelkė 
nuotabus aromatas. Esybė pradėjo kalbėti taip ty
liai ir švelniai, kad man priminė lengvą vėjelio šna
rėjimą žieduose.

Ji maždaug taip pasakojo.ji esanti Didysis Sėjė
jas, kurio pareiga sėti gėles mūsų žemėje. Gėlės siun
čiamos iš aukštesniųjų sferų tam, kad žmonės, žiū
rėdami į gėles, pamirštų klaikumą, kuriuo yra per
sisunkusi ši planeta. Jis sakė, kad mūsų planeta yra 
negatyvi ir nedaugeliui žmonių yra skirta persikelti į 
pozityvias planetas, o po to, į aukštesnes sferas. Tik 
tie galės persikelti, kurie šioje planetoje sugebės nu
galėti visas kenksmingas ydas ir yra dvasiniai pakilę 
aukščiau.

Didysis Sėjėjas mums daug ką papasakojo apie 
gėles ir jų įtaką šios planetos žogiškoms būtybėms.

Jis sakė, kad tie, kurie visą gyvenimą myli gėles, jas 
augina, prižiūri - geriau sugeba atsikratyti savo 
ydomis už tuos, kuriems gėlės nieko nereiškia. Jis sa
kė, kad mudu su Liudviku esam pažymėti kaip tin
ką pozityviai planetai, jei nesam padarę kokių ne
dovanotinų nusikaltimų ar pasielgimų šioje plane
toje.

Stukui nutilus ir godžiai rūkant, paklausiu:
— Ar Liudvikas tą Didįjį Sėjėją irgi matė ir jo pa

sakojimo klausės?*
— Koks keistas klausimas ... Didysis Sėjėjas 

mums abiems pasakojo eidamas kartu su mumis. Jis 
mums aiškino apie gėlių auginimą ir spalvų derini
mą - to viso prieš tai nežinojom. Didysis Sėjėjas pa
aiškino mums kaip pasidaryti mašiną, kuri sugauna 
juoduosius saulė spindulius. Tokiais spinduliais ap
šviestos gėlės keičia lapų ir žiedų spalvą.

Žmonės tieosiog nenorėjo tikėti savo akimis, kai 
mudu su Liudviku pirma kartą po tokia mašina pa- 
keitėm rožės krūmo lapus ir žiedus; lapai tapo balti 
ir žvilgėjo, kap satininis šilkas, o žiedlapiai buvo 
tamsiai mėlyni, stori, lyg aksomas. Pirštais palietus 
jutai pūko švelnumą.

Gaila, kad mudviejų bandymus nutraukė Liudvi
ko mirtis.

— Ar jūs be Liudviko negalėjot tęsti tų bandymų?
— Liudvikas man liepė jų nedaryti. Matot, Liud

vikas buvo olandas, jis puikiai pažino savus žmones. 
Jis sakė, kad mane olandai apšauktų raganium ir vi
si pradėtų vengti.

— Ar olandai judviejų su Liudviku neapšaukė

raganiais, kai jis dar nebuvo miręs?
Stukas numojo ranka ir lyg šypsena perskrenda jo 

skruostais:
— Kaipgi ne ... Jie pradėjo sakyti, kad mudu 

abu esam nenormalūs žmonės ... keisti. Zinotė, ko- 
kįe žmonės yra bendrai. Jie mus apšaukė homosek
sualais, bet, ponia, tai visiškai netiesa. Mudu su 
Liudviku rišo tik meilė gėlėms.

— Jei jūs prisimenat kaip tokią mašiną pasidary- 
t - jūs galėtumėt drąsiai Australijoje keisti gėlių spal
vas. Australai nepripažįsta raganų.

— A, bet Liudvikas tą mašiną sudaužytų.
— Kodėl?
— Nežinau. Jis man griežtai draudžia ją 

pasidaryti.
— Jūs sakėt, kad judviejų bandymus nutraukė 

Liudviko mirtis. Kokiu būdu jis dabar gali jums pa
liepti daryti tą, ar kitą?

— Jis, biaurybė, įlindo į mane.
Pagalvojau, kad jis iš tiesų šizofrenikas.
Stukas pradeda pasakoti balsu, kuriame skamba 

liūdesio gaida:
— Liudvikas sunkiai susirgo kažkokia liga. Dak

tarai negalėjo tos ligos nustatyti. Jis atsisakė nuga
benamas į ligoninę. Aš jį slaugiau. Vieną pavaka
rę sėdėjau prie jo, buvo prieblanda. Išgirdau Liud
viką pašnibždomis su kažkuo besikalbantį. Jis sakė 
paskirus žodžius: ‘Nusidėjau ... pririštas šioje pla
netoje ... Johannes? Gerai ...’ Klausiausi nestebės, 
nes, apart Liudviko, nieko kito kambaryje nebuvo. 
Po Liudviko šnibždėjimo kurį laiką buvo tylu, bet 
tuojau išgirdau Liudviko atodūsį. Tas atodūsis buvo 
toks, kad, rodos, kas dumples pamažu spaustų ir iš 
jų išeitų oras. Man pasidarė baisu - pajutau kažkie
no sunkias rankas nusileidžiančias ant mano pečių. 
Liudviką palaidojom, bet rankos ant mano pečių 
taip ir liko. Vieną šiltą, malonų vidudienį dirbau 
parke. Pajutau kaip rankos pakilo nuo mano pečių. 
Man tapo lengva, gera. Staiga išgirdau iš altanos 
Liudviko balsą, šaukiantį mane. Nuėjau į altaną, 
kuri buvo tuščia. Atsisėdau. Liudvikas pradėjo kal
bėti. Jis papasakojo ką jis buvo blogo gyvenime pa
daręs, už tai jam dar reikia lįkti šioje planetoje.
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Užtarnautas pasisekimas ■ laiškai Dirvai
Muzikos kritiko darbas 

gali atrodyti lengvas: nuei
na i koncertą, pasiklauso, 
pagiria arba papeikia ir vis
kas baigta. Bet iš tikrųjų 
taip nėra. Daug povandeni
nių uolų gresia kritiko lai
vui, plaukiojančiam meno 
vandenyne .. . Istorija žino 
daug nelemtų muzikos kri
tikams faktų. Beethoveno 
pirmoji simfonija, Bizet 
„Carmen”, Čaikovskio „Pi
kų Dama” buvo kritikų su
naikintos. Gyvenimas pasi
juokė iš tokių kritikų ...

O kiek kartų dviejuose, 
tame pačiame mieste išei
nančiuose laikraščiuose, bu
vo patalpintos viena kitai 
visai priešingos kritikos 
apie tą pati muzikalinį įvy
kį.

Bet būna ir taip, kad, kri
tikai gali džiaugtis tuo, kad 
jis teisingai įvertino artis
to išpildymą, kompozito
riaus kūrinį ir šiokias ar to
kias priežastis, kurios nu
lėmė artisto pasisekimą ar
ba nepasisekimą.

Kaip tik toks jausmas ap
ėmė mane Antano Smeto
nos koncerte, įvykusiame už 
praeitą savaitę Fine Arts 
mokykloje, Willoughby.

„Dirvos” skaitytojai tur 
būt atsimena mano recenzi
ją apie Trijų Smetonų kon
certą, įvykusį Clevelande 
prieš keletą savaičių, kurio
je aš paminėjau apie Anta
no Smetonos klaikius asme
niškus pergyvenimus, kurie 
tikriausiai sutrukdė jam ta
me koncerte skambinti 
įprastam meniniam lygyje.

Užtat buvo ypatingai ma

lonu tą pat mėnesį išgirsti 
Antano Smetonos skambi
nimų ypatingai aukštam ly
gyje, kuriuo gėrėtis yra 
įpratę jo koncertų nuolati
niai lankytojai.

Pianistas sugebėjo nuga
lėti savo asmeniškų pergy
venimų sunkumus ir iš nau
jo įrodyti savo talentą ir 
meistrišką skambinimą.

Programa pradėta Pietro 
Dominico Paradisi (XVIII 
amžiaus k o m p ozitoriaus) 
Sonata kurią pianistas rū
pestingai interpretavo at
sižvelgdamas į jos stilisti
nius reikalavimus.

Penki M. K. Čiurlionio 
kūriniai susilaukė puikaus 
išpildymo. Jie sunkūs tech
niškai ir gana komplikuoti 
savo kontrapunkiiniu sti
lium ir gana moderniška pa
gal anuos laikus (Čiurlionis 
mirė 1911) harmonija.

Pirmoji koncerto dalis 
buvo užbaigta Beethoveno 
sonata „Appassionata”.

Malonu buvo jausti, kad 
ši kartą pianistas skambino 
jam įprastu giliu muzikalu
mu ir jokių sunkumų nebo- 
jančia technika, šis didin
gas, giliai dramatiškas kū
rinys atitiko pianisto tem
peramentą.

■ Antroje dalyje pianistas 
nepaprastai, brilijantiškai 
ir įtikinančiai paskambino 
garsiąją Chopino B-moll So
natą. šios kontrastingos da
lys: gaivalinga pirmoji, la
kusis scherzo, šiurpulingas 
gedulingas maršas ir verž
lus presto reikalauja iš in
terpretatoriaus lakios fan
tazijos. čia verta prisiminti 

kompozitoriaus Schumano 
žinomą šios sonatos apibū
dinimą:

„Kiek įmantraus grožio 
šiame kūrinyje! Vadinti ji 
sonata yra kompozitoriaus 
kaprizas, Chopinas joje su
jungė keturius savo lakiau
siai nesuvaldomus muzika- 
linius vaikus”.

Šios sonatos didinga in- 
terpratacija pianistas visai 
pagavo publiką, kuri aud
ringais aplodismentais įver
tino jo kūrybines ir žmogiš
kas pastangas, įgalinusias 
jį grįžti į jam įprastą aukš
tą artistinį lygį.

Boris Chalip.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7'/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 % — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ3.L.I.C

aint 
ttiony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FriM 9-5; Sat., 9-1; €k)Md

luotas Gribauskas, vedėjas

DĖL D. ADOMAIČIO 
TEIGIMO

Š. m. kovo 29 d. „Dirvo
je” D. Adomaitis atsiliepė į 
mano raginimą statyti kan
didatus į LB Tarybą ir da
lyvauti rinkimuose. D. Ado
maitis demokratiškus rinki
mus rašo kabutėse, tuo no
rėdamas parodyti jų nede
mokratiškumą. Įdomu, kaip 
D. Adomaitis demokratiš
kumą vertina organizacijų 
ir valstybių rinkimuose. Ar 
vienos partijos ar grupės iš
rinktų atstovų dauguma ne
daro sprendimų? Kaip ki

taip galima laimėti rinki
mus?

Štai klasiškas demokrati
jos pavyzdys: Anglijos par
lamento balsavime opozicija 
vieno balso persvara nuver
tė darbiečių vyriausybę ir 
privertė skelbti naujus rin
kimus.

Anglijoj taip pat yra ne
patenkintų viena ar kita 
partija, bet netrukdo vyk
stančiam gyvenimui. Man 
nesuprantama, kaip mažu
ma gali reikalautų kad dau
guma paklustų mažumai. 
Galima tik tartis, bet ne rei
kalauti.

D. Adomaičio pasakymas: 
„Demokratiškiausiais rinki
mais” LB-nė yra per daug 
sužalota, kad jos rinkimuo
se dalyvautų sąmoningas 
lietuvis nefrontininkas”, — 
parodo labai ribotą suprati
mą apie demokratiškumą ir 
pačią demokratiją. Fronti
ninkai, manau, nėra pras
tesni lietuviai už reorgani
zuotus ar kitus lietuvius.

Nelaimėjus rinkimų, ga
lima sudaryti stiprią opozi
ciją ir stengtis pravesti sa
vo nuomonę, bet ne steigti 
naujas organizacijas bei 
skaldyti lietuvių bendruo
menę.

A. Juodvalkis 
Chicago, III.

ELECTRONIC TECHNICIAN
Mušt be experienced in v.orking on 
Honeyvvell 2000 or 1000 systems. 
$8.00 per hour. Call Mr. WHIBBELS

(502) 585-5936 collect
(13-15)

Aš negaliu-jums, ponia, išduoti paslapties, ką jis 
blogo kadaise padarė ir kokiam asmeniui, bet galiu 
tik tiek pasakyti, kad jis man liepė tą asmenį aplan
kyti ir jo atsiprašyti.

Matote, Didysis Sėjėjas mudviems tada paaiškino, 
kad vienų vienas blogas darbas žmogui mirus po 
tam tikro laiko vėl jį grąžinąs atgal į šią planetą gy
venimui, tos ypatingos ydos nugalėjimui, kurios įta
koje blogas darbas buvo padarytas.

Mudu su Stuku ilgai tylim. Jis rūko užsimerkęs, 
atrodo pavargęs.

— Kokiu būdu jūs atsiradot Australijoje?
— Vokiečiai užėmė CHandiją Antrojo Pasaulinio 

Karo metu. Mus visus rūmų darbininkus išsiuntė į 
Vokietiją darbams.

— O, štai kaip. Atrodo, kad Liudvikas irgi kartu 
su jumis čia atvyko ...

— O, taip. Jo sunkias rankas jausiu ant savo pe
čių iki pat savo gyvenimo pabaigos. Tačiau vieno 
dalyko nesuprantu: mudu su Liudviku puikiai su
gyvenom iki pat jo mirties, bet dabar pykstamės. Jis 
man pridaro tokių dalykų ...

— Kokių dalykų?
— Sakysim, mano atsiradimą šiame beprotna

myje. Esu tikras, kad Liudvikas visą tai suplanavo.
Stukui tai pasakius, prisimenu jo buvusios šeimi

ninkės piktą toną, kai pasiteiravau, gavus iš polici
jos adresą.

— Ar jūsų buvusi šeimininkė jus čia atgabeno?
— Ji ir jos sūnus. Matote, aš prižiūrėjau gėles šei

mininkės kieme. Aš jos prašiau pasitarti su manimi, 
kai norės jas skinti. Mano kambarys saulę matydavo 
tik anksti rytą, taigi savo palangėje pasodinau rodo
dendrono krūmą. Rododendronai nemesta daug 
saulės. Kai šeimininkės sūnus, gyvenąs kažkur kai
me, ja aplankė - mano rododendronas jau žydėjo. Jis 
tikriausiai dar neturėjo laiko su motina pasikalbėti 
apie mane ir mano pageidavimą gėlių neskinti be 
mano žinios.

Gulėjau vieną popietę su baisiai skaudančia galva 
ir netikėtai išgirdau šauksmą: ‘Johannes, gelbėk, 

mane drasko!’ Pašokau iš lovos, žvilgterėjau pro lan
gą - nagi šeimininkės sūnus be jokio pasigailėjimo 
skina tiesiog šakas su žiedais. Išlėkiau į kiemą ir, 
staiga, pajutau rankas nuo pečių pakylant ...

Nežinau kas buvo, bet kai mane čia atvežė, tik po 
kelių savaičių įsidrąsinau savo daktarą paklausti kas 
atsitiko, kad esu čia. Kodėl mane laiko vieną užra
kinę mažam kambarėlyje? Daktaras man pasakė, 
kad aš vos nepasmaugęs šeimininkės sūnaus. Aš jam 
paaiškinau, kad tai nebuvau aš, bet Liudvikas. Ma
no būdui yra svetima imtis fizinių priemonių. Ta
čiau tas, kuris žino ką Liudvikas yra vienam asme
niui padaręs - nenustebtų. Nuo to laiko mudu su 
Liudviku baramės. Aš jį prigrasiau, kad ateityje 
taip nesielgtų. Jis prižadėjo.

— Tikrai įdomu, kad jūs išgirdot rododendrono 
krūmą šaukiant.

— Tai buvo pirmą kartą, kai išgirdau gėlių šauks
mą. Dabar, joms šaukiant, girdžiu visada. Sakysim 
jūsų krepšyje cypia plonais balseliais kažkokie tam
sūs, nedideli žiedai. Je mirs, nes jiems ten permažai 
oro.

Aš taip nustembu, kad kurį laiką žiūriu į jį, kaip 
užhipnotizuota. Žinau, kad jis jokiu būdu jų nega
lėjo matyti. Pagaliau susigriebiu, atitraukiu zipą ir 
iškeliu jurginus. Stukas perima iš mano rankų 
puokštelę ir atsargiai taiso pavytusius jurginų lapus.

— Jūs esat kažko nusiminus.
— Kodėl jūs manot, kad aš nusiminus?
— Todėl, kad jūs pasirinkot tokias tamsias gėles. 

Be to, aš stipriai jaučiu žmonių sielą: lygiai taip stip
riai, kaip gėles. Jūsų sieloje tūno skausmas ... jūsų 
juoke tai ypatingai stipriai skamba. Aš jums noriu 
patarti vieną dalyką: kuo jausitės liūdnesnė - tuo 
skaistenių spalvų gėles merkit į vazą. Skaisčios gėlių 
spalvos išblaško liūdesį.

Pasigirsta lyg kas daužytų į skardą.
— O, mus šaukia vakarienei. Eisiu, nes tie kvai

liai gali mano maistą suvalgyti - man nieko nebeliks.
Stukas atiduoda man jurginus ir atsistoja. Atsi

stoju ir aš. Jis paduoda man ranką. Paspaudžiu jo 
tarsi sustyrusius pirštus. Jis jau apsisuka ir pradeda 

eiti pirmyn. Skubiai šūkteliu:
— Mes su Stase Paukštaitiene neužilgo jus aplan- 

kysim.
Jis pusiau atsuka galvą į mane ir išgirstu tik pirmą 

žodį:
— Lauksiu ...
Negirdžiu kitų jo žodžių. Stebiu jį nueinantį. Jo 

pečiai nuleisti, lyg sunki našta juos slėgtų. Kai jis 
dingsta duryse - grįžtu alėja, kuria atėjau.

♦ ♦ ♦

Tiek daug minčių, sumišusių su keistu jausmų 
plūsta manyje, kad atsikvošib tik grįžus į namus. 
Rakindama duris girdžiu telefoną skambant. Man 
aišku, kad Stasė skambina iš nekantrumo. Kai atsi
liepiu, ji mane pradeda barti:

— Na, kur gi buvai įlindus? Jau visa valanda 
kaip sėdžiu prie telefono ir vis bandau su tavim su
sisiekti. Ar tik ką dabar grįžai? Tai pasakok, viską 
pasakok.

Mano pasakojimą ji pertraukia pastabomis, kar
tais šūktelėjimais: ‘Matai, koks mandrapypkis!; ne
įtikėtina; kaži ar taip galėtų būti?; Tai sakyk - ži
nojo, kad krepšy yra paslėpta gėlių puokštelė.’

Stasė nori žinoti kiekvieną mūsų pokalbį, kiekvie
ną jo pasakytą žodelį. Man viską išpasakojus, ji en
tuziastingai užsidegus Stuką aplankyti, nelauksianti 
nė kada ranką iš gipso išims.

Mudviems pabaigus pokalbį, jau ruošiuos padėti 
telefono ragelį, Stasė mane dar sulaiko;

— Palauk, aš noriu tavęs paklausti pavadinimo 
to milžiniškos daržininkystės netoli tavojo priemies
čio. Ten visko galima gauti: gražiausių gėlių, me
delių, žydinčių krūmokšnių ...

— Smees Gardens, - pasakau ir mintyse klausiu 
savęs: kas tai Stasei užėjo paklausti klausimą nieko 
bendrą neturintį su mudviejų pokalbiu.

— O, taip, dabar prisimenu: Smees Gardens. 
Kai ateis ruduo, sakysim, gegužės mėnesyje, nuvyk- 
sim ten - pirksiu jau pradėtą auginti rododendrono 
krūmelį.

Aš noriu, kad mano kieme augtų ir žydėtų rodo
dendrono krūmas!
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

VILNIAUS
UNIVERSITETO 400 

METŲ SUKAKTUVINĖ 
PARODA

Vilniaus universitetas 
šiais metais švenčia 400 me
tų įsteigimo sukaktį. Šį ne
paprasta sukaktis minima 
visame pasaulyje išsisklai
džiusių lietuvių, o taip pat 
ir okupuotoje Lietuvoje. 
Chicagoje minėjimas pradė
tas žurnalisto-redaktoriaus 
Broniaus Kviklio suruošta 
Vilniaus universiteto leidi
nių, nuotraukų ir medalių 
paroda. Eksponat ų surinkta 
tiek daug, kad vos sutilpo . 
erdviose Jaunimo 
Čiurlionio Galerijos salėse. 
Yra labai senų ir retų lei
dinių, siekiančių net univer
siteto įsteigimo pradžią. Pa
rodą apeiti ir bent paviršu
tiniškai apžiūrėti gal ir už
tenka poros valandų, bet 
rimčiau pastudijuoti reikė
tų bent ištisos dienos.

Nuotraukomis bei raštais 
nukabinėtos visos sienos, o 
stalai lūžo nuo didelių ir 
storų senų leidinių.

Nors Vilniaus universite
tas, įsteigtas jėzuitų ordino, 
tarnavo Lietuvos reikalams, 
bet lietuvių kalba nerado 
jame vietos. Dėstomoji kal
ba buvo pradžioje lotynų, 
vėliau gudų, rusų, lenkų ir 
tik pastaruoju metu — lie
tuvių, nors dabar ir vėl 
brukama rusų kalba. Vil
niaus universitetas, sveti
mųjų valdomas, keitė pava
dinimus, buvo uždarinėja
mas ir kitokiais būdais jo 
veikla vąržoma. Nežiūrint 
įvairių valdžių slopinimų ir 
uždarinėjimų Vilniaus uni
versitetas, o vėliau likusi 
tik jo dvasia, skleidė lais
vės idėjas ir ugdė pasiprie
šinimą okupantams.

Parodą š. m. kovo 30 d. 
atidarė Jaunimo Centro di
rektorius A. Saulaitis, S. J. 
ir pakvietė šios parodos or
ganizatorių Bronių Kviklį 
vadovauti. Savo žodyje Br. 
Kviklys pabrėžė, kad ekspo
natai per daugelį metų jo 
surinkti, dalis paskolinta iš 
kitų asmenų, o naujausieji 
gauti iš Lietuvoje gyvenan
čių lietuvių, bet nebuvo 
kreiptasi nei į okupantų 
įstaigas, nei universiteto 
vadovybę. Nors Vilniaus 
universitetas dabar pava
dintas nieko nesakančiu ir 
nieko bendro su aukštąja 
mokslo įstaiga neturinčiu 
"Vinco Kapsuko” vardu, bet 
jo reikšmė lietuviams ir to
liau lieka labai svarbi.

Gen. konsule Juzė Dauž- 
vardienė atidarydama paro
dą pastebėjo, kad dabarti
nis Vilniaus universitetas, 
kaip mokslo įstaiga yra su
menkintas, nes viskas pri
klauso nuo Maskvos malo
nės, bet lietuviams vistiek 
lieka vertingu mokslą ir 
šviesą skleidžiančiu židiniu. 
Atsijojus propagandi n i u s 
dalykus, leninizmo - komu-

Centro

nizmo idėjas, šiek tiek lieka 
vietos ir moksliniams reika
lams. Dėkojo Br. Kvikliui 
už tokią turtingą ir turinin
gą parodos suruošimą bei 
vaizdiniu būdu universiteto 
veiklos pavaizdavimą.

PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas pasidžiaugė 
gražiu sutarimu, kad prieš 
400 metų jėzuitų ordinas 
Įsteigė Vilniaus universite
tą, ši paroda rado pastogę 
taip pat tėvų jėzuitų išlai
komuose namuose. Jaunimo 
Centrą palygino su mažu 
lietuvių universitetu, nes 
čia prieglobstį randa litua
nistinės mokyklos: Dariaus 
-Girėno, Chicagos aukštes
nioji ir Pedagoginis litua
nistikos institutas, o taip 
pat ir gyva lietuvių kultū
rinė bei visuomeninė veikla. 
Dėkojo iškiliajam lietuviui 
Br. Kvikliui, akademikų 
skautų filisteriui, stambių 
knygų apie Lietuvą auto
riui, už šios prasmingos pa
rodos suorganizavimą ir 
plačiajai visuomenei paro
dymą.

B
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Vilniaus universiteto 400 metų sukaktuvinę parodą Chicagoje atidarant. Matome dalį svečių, 
jų tarpe Dirvos bendradarbius — MečĮ Valiukėną, Antaną Juodvalkį (stovi kairėje), Draugo re
daktorių Kazį Bradūną ir kitus. Jono Kuprio nuotr.

Pabaigoje Br. Kviklys dė
kojo visai eilei asmenų, pri
sidėjusių prie šios parodos 
suorganizavimo, bet ypatin
gą padėką išreiškė dviems 
talkininkams — Juozui Ma
žeikai ir Liudui Kairiui. Su
sikaupimo minute pagerbti 
Vilniaus universiteto kanki
niai — profesoriai ir stu
dentai, žuvę ar mirę šalta
jame Sibire.

Į atidarymą atsilankė 
daug žmonių.

SUSITIKIMAS SU
AUŠRA ZERR

Atidarius parodą ir 
landėlę prabėgom 
gus, teko skubėti i kavinę ir 
išklausyti LB Krašto valdy
bos vicepirm. ir visuomeni
nių reikalų Tarybos pirm. 
Aušros Zerr pranešimo, 
žmonių buvo prisirinkusi 
bemaž pilna kavinė ir sun
kokai teko susirasti vietelę.

Vakaronę ruošė LB Brigh-

va-
apžvel-

n- '

ton Parko apylinkės valdy
ba. Apyl. pirmininkas Juo
zas Šlajus pasveikino gau
siai susirinkusius svečius ir 
pakvietė Bronių Nainį su
pažindinti su prelegente ir 
pravesti vakaronę. Beskai
čiuodamas Aušros Zerr 
"nuodėmes” pažymėjo, kad 
LB veikloje karjerą pradėjo 
nuo apylinkės valdybos ir 
per eilę metų prilipo iki

(Nukelta į 10 psl.)
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8:00 vai: vakaroBalandžio 21 d.

Balandžio 28 d.

MOKYKLOS AUDITORIJOJEMARIJOS

OPEROS

CHORAS

Alfonsas Gečas, 
Chormeisteris

Algirdas Brazis,
Lordas Enrico

Antanas Pavasaris, 
Lordas Artūro

Jonas Vaznelis, 
Raimondo

Balandžio 22 d.

Gina Čapkauskienė, 
Lucia

Nicolas Di Virgilio, 
Režisierius

Roma Mastienė, 
Alisa

Stefan Wicik,

Akompaniatorius

LIETUVIŲ OPERA

DONIZETTI OPERA

VAZNELIŲ
2501

Alvydas Vasaitis,
Dirigentas

Normano

3:00 vai. popiet

8:00 vai. vakaro

BILIETAI GAUNAMI
PREKYBOJE — GIFTS INTERNATIONAL

W. 7lst Si., Chicago, III. 60629
f

KVIEČIAME VISUS IR IŠ VISUR
ATVYKTI Į SPEKTAKLIUS
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CHICAGOJE...
(Atkelta iš 9 psl.)

Krašto valdybos vicepirm. 
ir kartu visuomeniniu rei
kalų tarybos pirmininkės 
pareigų. Politinę darbo sri
tį gerai pažįsta, ne kartą 
dalyvavo Washingtone val
džios priėmimuose ir atski
rų pareigūnų susitikimuose. 
Turi, gerus kontaktus su se
natoriais bei atstovais, o 
taip pat ir valstybės depar
tamento pareigūnais. Susi
tikimuose gina pavergtos 
Lietuvos ir nuteistų laisvės 
kovoetojų reikalus.

Pakviesta Aušra Zerr, ri
bojosi LB veikla nuo 1970 
metų, kai JAV LB Taryba 
nutarė įsijungti į politinę 
veiklą. Chronologine tvarka 
paanalizavo ALTos ir LB 
Krašto valdybos santykius 
iki šių dienų. Pripažino 
ALTos nuopelnus, atliktus 
laisvinimo darbe praeityje 
ir akcentavo LB teisę dirbti 
Lietuvos laisvinimo srityje, 
nes ją įpareigoja Lietuvių 
Charta. JAV LB Krašto 
valdyba nori bendradar
biauti su ALTa, kaip ir su 
kitomis o r g a nizacijomis. 
Laukiama ALTos patvirti
nimo prieš 9 mėn. padary
tiems sutarimams. LB sies 
kia bendrų delegacijų suda
rymo, vykstant į valdžios 
įstaigų priėmimus. Nors 
veikloje yra taktinių skirtu
mų, bet visus jungia bend
ras tikslas — siekti Lietu
vai laisvės ir nepriklauso
mybės.

Po pranešimų buvo pa
klausimų, į kuriuos prele
gentė plačiai ir išsamiai at
sakinėjo.

Nors kalbėtojai buvo ge
ri ir aiškiai kalbėjo, bet už 
kavinės stulpų ir įvairių už
kampių sėdintieji, ne viską 
galėjo girdėti. Verktinai 
prašosi įvedami mikrofonai, 
o jei jie yra, reikia juos 
naudoti.

Du renginiai gerokai iš
vargino dalyvius ir vyres
nieji tuojau išskubėjo poil
siui, nes jau buvo po 10 v. v.

LB Brighton Parko apy
linkės valdybai (pirm. Juo
zas Šlajus), priklauso padė
ka už šios iškaštingos vaka
ronės suruošimą. Išlaidoms

Po pranešimo bendruomenės veikėjai dalinasi Įspūdžiais su Aušra Zerr. Iš kairės: K. Lau
kaitis, Aušra Zerr, A. Juodvalkis, J. Šlajus, P. Petrutis ir M. Maskvytis. P. Malėtos nuotr.

sumažinti galėjo padėti au
kų lapą.

• Simas Kudirka išrink
tas 1978 metų Pasižymėju
siu Lietuviu — Man of the 
Year. Šį žymenį Simas Ku
dirka priims Illinois Lietu
vių Respublikonų Lygos 
metinio banketo metu, ba
landžio 28 d. 8 vai. vakaro 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, 6422 S. Kedzie Avė., 
Chicago, 111.

1978 metais televizijos 
ekrane žiūrovus jautriai su
krėtė dramatizuotas televi
zijos filmas ”The Defection 
of Simas Kudirka” ir tų pat 

’ metų bėgy pasirodė knygų 
rinkoje Simo Kudirkos kny
ga ”For Those Štili At 
Sea”.

Tiek filmo, tiek knygos 
pristatymo reikalais Simas 
Kudirka plačiai keliavo po 
visą Ameriką. Televizijos 
programose ir spaudos kon
ferencijose Simas Kudirka 
vaizdžiai ir jautriai prista
tė Amerikos visuomenei da
bartinę padėty pavergtoje 
Lietuvoje, okupanto vykdo
ma priespaudą ir jo paties 
pergyvenimus sovietų kalė
jimuose.

Simas Kudirka taipogi 
reiškėsi įvairioje veikloje ir 
kartu su kitais disidentais 
kėlė protesto balsą prieš 
sovietų smurtą pavergtam 
krašte.

Illinois Lietuvių Respub
likonų Lyga, įvertindama 
Simo Kudirkos pastangas, 
pagerbs jį savo metinio ban

keto metu.
Visuomenė kviečiama da

lyvauti šiame pagerbime. 
Informacijos galima gauti 
pas Banketo komiteto pir
mininką Praną Jurkų, tel. 
876-7020 ar pas Lygos pir
mininką Anatolijų Milūną 
964-8818.

KNYGOS LIETUVIŲ 
FONDO VARDYNO 

REIKALAI

1977 m. balandžio 30 die
ną mirus redaktoriui pulk. 
Antanui Rėklaičiui, knygos 
leidimo darbas gerokai su- 
sitrukdė. Praėjo kiek dau
giau laiko, kol buvo suras
tas naujas redaktorius. To
dėl visi, kurie užsisakė mi
nėtą knygą ir įmokėjo pre
numeratos pinigus, gali ne
sirūpinti — knyga tikrai iš
eis, tik gal su pavėlavimu.

Nors Liet. Fonde yra virš 
4000 narių, tačiau šios kny
gos prenumeratorių skai
čius tesiekia vos 490, kas 
sudaro kiek daugiau, negu 
dešimt procentų. Toks ne
gausus prenum era torių 
skaičius apsunkina ir pačios 
knygos- išleidimą. Praėjus 
dviem metam ir infliacijai 
sumažinus dolerio vertę, pa
kilo ir spausdinimo išlaidos, 
todėl 15 dol. kaina vargiai 
galės padengti spausdinimo 
išlaidas. Tam reikalinga, 
kad atsirastų daugiau gar
bės prenumeratorių (50 
dol.) bei mecenatų, galinčių 
paaukoti 100 ar daugiau do
lerių. Dabar knygos išleidi

mui tėra surinkta 11,400 
dol. šios sumos tikrai nepa
kaks, kad knyga išeitų visa
pusiškai patraukli meniniu 
apipavidalinimu.

Kaip jau buvo minėta, 
knyga susidės iš dviejų da
lių : pirmoji dalis apims 
trumpą Lietuvių Fondo is
toriją ir visų narių vardyną 
su paaukotomis piniginė
mis sumomis, o antroji da
lis pateiks aukotojų nuo
traukas su jų gimimo, o jei
gu jau mirę, taipgi su miri
mo datomis. Deja, biografi
nių žinių nebus galima pa
teikti dėl vietos stokos, nes 
tai susidarytų perdidelė 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
(Ėst. 1959)

9727 SOUTH WESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 

TELEFONAS: (312) 238-9787

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITES: 

Gegužės 14 ir 21
Birželio 11, Liep. 9,
Rugp. 20, Rūgs. 3 ir 10
Rūgs. 17

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje

DVIEJŲ SAVAIČIŲ: 
Birželio 25, Liepos 16.
Rugpiūčio 6 $1200.00 $1330.00

2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Rygoje,
3 naktys Leningrade, 2 naktys Helsinke

Liepos 2 $1375.00 $1500.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
5 naktys Romoje

Liepos 23 $1400.00 $1530.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
2 naktys Luceme, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden,
1 naktis Zuriche

Rugpiūčio 14 $1375.00 $1500.00
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
6 naktys Paryžiuje

Visas grupes lydės patyrę vadovai. įskaitoma ekskursijos j Kauną ir 
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subject 
to changes and/or government approval). Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00.

Kainos 30 ar daugiau keleivių.

knyga. Gautosios biografi
nės žinios bus saugomos 
Lietuvių Fondo archyvo.

Knygos užsiprenumeravi- 
mui data yra pratęsiama iki 
gegužės 15 dienos. Iki šios 
datos dar yra galima siųsti 
savo bei savo artimųjų, 
įamžintų Lietuvių Fonde, 
nuotraukas. Po minėtos da
tos jau niekas į vardyną ne
bepateks ir jokios nuotrau
kos nebebus priimamos. 
Reikia nemaža laiko visai 
gauta j ai medžiagai sutvar
kyti.

Todėl visi lietuviai yra 
raginami, kurie dar norėtų 
įstoti į Lietuvių Fondą ir 
patekti į-leidžiamą knygą, 
nedelsiant prisiųsti Lietu
vių Fondui savo auką, ne
mažesnę 100 dol., o kas no
rėtų įamžinti save ir var
dyne, turi prisiųsti laiku ir 
savo nuotrauką.

Šis raginimas yra pasku
tinis, nes terminas jau ne
bebus pratęsiamas. Tikima
si, kad knygą bus galima iš
leisti per vienerius metus 
laiko.

Tikiuosi, kad ši trumpa 
informacija išsklaidys visus 
neaiškumus, susijusius su 
Lietuvių Fondo Vardyno 
knygos išleidimu.

Laukiame visų nuošir
daus bendradarbiavimo ir 
paramos,

naujasis redaktorius
Apolinaras P. Bagdonas

U Bostono ar New Yorko
$850.00
$875.00
$875.00 .
$850.00

IS Chicagos
$980.00 

$1010.00 
$1010.00
$980.00

Chicagoje, Br. Kviklio rūpesčiu, talkinant akademikams skautams ir Jaunimo centrui, bu
vo suruošta Vilniaus universiteto 400 metų sukaktuvinė paroda. Čia matome dalį jos ekspo
natų, kuriuos apžiūri chicagiečiai. Jono Kuprio nuotr.

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



1979 m. balandžio 12 d. DIRVA Nr. 15 — 11

Ankstyvas kultūros pavasaris

Kalifornijoje m Rfa
žmonės atgyja pavasari. 

Nori eiti, ieškoti, veikti, su
sitikti, bendrauti, pasireikš
ti ... Nori kurti, parodyti, 
nusijuokt, susimąstyt, pa
daryti ką gero, prisiminti 
jaunystę ir tėvynę ... Pa
vasaris atgaivina kūną, iš
judina protą, suneramina 
mūzas ...

Kalifornijos lietuvių ben
druomenė, pabirusi Į bū
rius, būrelius, organizaci
jas, klubus ir įvairius ideo
loginius, menų, šalpos būre
lius, pilna gajumo, polėkių 
ir... akcijos. O jei dar čia 
atvyksta svečių iš Rytų, 
"dykumos” lietuviai dar la
biau sujunda, dar labiau pa
sireiškia ir džiaugiasi. Ne
seniai V. Abraitis prabilo j 
losangeliečius Vasario 16- 
tos proga; rašytojas Pau
lius Jurkus pristatė visuo
menei 2-jų dalių dr. Grigo 
Valančiaus knygą "žemai
čių Didysis". . .

Dabar, kovo 24-25 dieno
mis gerai visus nuteikė či- 
kagiškės dailininkės Mag
dalenos B. Stankūnienės kū
rinių paroda ir — kovo 24 
dienos vakarą — Dramos 
Sambūrio pastatyta rašyto
jo Jurgio Gliaudos nuotai
kinga komedija "Kompiute
rinė santuoka".

Teatras! "Ar eisi Į teat
rą?" — "Ar girdėjai apie 
naują J. Gliaudos kūrinį”? 
"Ar važiuosim pamatyt D. 
Mackialienės Teatro” ? — 
Klausinėja vienas kitą, ruo
šiasi, perka bilietus, renka
si sukneles ...

Savas teatras! Kad ir tik 
mėgėjų, kad ir vargo keliais 
suburtas, po sunkių darbų 
laisvės valandėlėmis repe
tuojąs . .. Kad ir tik .., O 
mielas, nes gi savas, lietu
viškas, lietuvių autorių vei
kalai ... Iš kur ta Dalila 
Mackialienė ir gauna tiek 
energijos, sumanumo kas
met po vieną (kartais net 
po du!) spektaklius suruoš-

Rašytoja Alė Rūta-Arbienė atidaro chicagietės dail. M. Stankūnienės dailės parodą Los 
Angeles Lietuvių Tautiniuose Namuose š. m. kovo 24 d. L. Kanto nuotr.

Ir spėlioja, ir prisimena, 
ir kritikuoja, ir apsibara, ir 
pasidžiaugia, pagiria, su 
nuostaba ateina, su nuosta
ba išeina ir . . . laukia nau
jų dalykų, naujų spektak
lių. Tai mūsų — Kaliforni
jos — lietuvių bendruome
nė. Tai mūsų žmonės, kant
rūs ir geri ir dosnūs, palai
ką menines savųjų aspiraci
jas, įvertiną rašytojo, akto
riaus režisieriaus, dailinin
ko kūrybą ir darbą.

"Juoktis yra sveika", — 
sakė savo žodyje po spek
taklio autorius Jurgis 
Gliaudą (parafrazuodamas 
mūsų gramatikų sakinį 
"Alus gerti sveika. .."). Tos 
minties paskatintas jis ir 
parašęs farsą-komediją, ku
rią režisierė D. Mackialie
nė dar paįvairino dainomis 
ir vietinėmis aktualijomis, 
kad savi žmonės pasijuok
tų, atsigaivintų po kasdie
nos rūpesčių. Pilna salė 
publikos su dėkingumu ir 
priėmė tą "juoką”, kuris 
retkarčiais tikrai yra svei
ka mūsų visuomenei, apsup
tai juokingų ir nejuokingų, 
tuščių ir tragiškų svetimy
bių ... Mūsų rimtas roma
nistas, kuriam už poros mė
nesių bus įteikta nauja pre
mija už istorinį romaną 
"Perlojos respublika", lai
mėjus Dzūkų draugijos 
ruoštą Romano konkursą, 
moka ir lengvai "pajuokau
ti".

KalifornieČius prajuoki
nusi komedija-farsas buvo 
sėkmingai režisuota, "sulip
dyta" Dalilos Mackialienės, 
Los Angeles Dramos Sam
būrio režisierės. Sakau — 
sulipdyta, nes į komediją 
buvo labai vykusiai inte
gruota solistė (Stasė Kli- 
maitė-Pautienienė), kuri tą 
vakarą sublizgėjo natūraliu 
talentu. Ne pirmą kartą jau 
gėrėjomės ir Sauliaus Ma
to talentinga interpretaci
ja; šis jaunas aktorius pa
sirodė dargi ir muzikalus: 

jo skambinimas gitara buvo 
palydėtas tirštom katu
tėm ... Vincas Dovydaitis, 
niekada nestudijavęs dra
mos menoy-savo (pagrindi
nį veikalo) vaidmenį atliko 
labai gerai. Turinti vaidy
binės patirties, talentą, ma
lonaus tembro balsą Viltis 
Jatulienė — buvo spalvin
ga ir įtikinanti — vienos iš 
"tuščiųjų poniučių" rolėj... 
Atraktyvi buvo ir Ramutė 
Vitkienė, energingai ir su 
gracija pavaizdavusi kitą 
poniutę ... Ema Dovydai
tienė, Valerija Mikienė in
terpretavo tas pilnas "sek- 
sapilio" moteris, kurios ir 
vilioti, ir vyrą prisirišusios 
išlaikyti nuostabiai ga
bios ... Gražiai veikale pri
tapo Juozas Raiby s, Man
fredas Prišmantas, Ona De
veikienė, kurie komedijos 
neįprastose ir netikėtose si
tuacijose "gudriai raivėsi 
kaip žalčiai"... Dailininko 
Algio žaliūno dekoracijos 
buvo paprastos, realios ir 
tinkamos tokio pobūdžio 
vaidinimui.

Meilių tuštumo, moterų 
pataikavimo ir vyrų gaudy
mo, kompiuterio "tikslumo” 
farsas, — buvo fonas, ku
riame autorius "atšaukė" 
įdomių šeimyninių realių 
scenų, išreikšdamas (eiliuo
ta forma) šmaikščiais posa
kiais ir slidžiomis situacijo
mis bei scenomis ... Visą 
įspūdį padarė dar jaukesniu 
ir linksmesniu — moterų 
"kvintetai" ir "sekstetai”, 
įpindami komedijon smagių 
lietuviškų dainų.

Meno parodą losangelie- 
čiams padovanojo iš toli 
(Chicagos) atkeliavusi dai
lininkė Magdalena Birutė 
Stankūnienė, atsivežusi čia 
arti 40 tapybos ir grafikos 
darbų. Neperdidelė Tauti
nių Namų salė atrodė labai 
jauki, kai visos sienos ir ke
letas pristatytų laikinų 
"sienų" buvo padengta dide
liais spalvotais gėlių pa-

Los Angeles dramos sambūrio suvaidinta J. Gliaudos ko
medija "Kompiuterinė santuoka" kovo 24 d. L. Kanto nuotr.

veikslais ir juoda-balta bei 
spalvotais grafikos darbais. 
Jau tuoj po teatro parodos 
atidaryme dalyvavo gausus 
būrys menu susidomėjusių 
žiūrovų; savo atsilankymu 
dailininkę pagerbė ir Lietu
vos konsulas Vytautas Če
kanauskas su Ponia. Prie 
šampano ir kavutės publika 
iki vėlumos nesiskirstė, ati
džiai apžiūrėję parodą ir 
diskutuodami M. Stankū
nienės kūrinius bei rinkda
miesi — sau įsigyti. Ir ant
rą dieną (sekmadienį) buvo 
salėje pilna žmonių, kurie 
gėrėjosi paveikslais, atrodo, 
labiau sustodami prie spal
votos grafikos labai įdomių 
darbų. Dauguma išstatytų 
paveikslų buvo išparduota.

Magdalenos Birutės Stan
kūnienės grafikos darbai 
dvelkia lietuvišku folkloru. 
Jos lietuvės darbų temos 
išpildytos su įsijautimu ir 
savotiška romantika; pri
mityvumu atsiduodančios 
kompozicijos yra tiksliai iš
pildytos, patrauklios, no
stalgiškos . .. Atrodė, dau
gumą sužavėję paveikslais 
(dailininkė net nebegalėjo 
patenkinti visų užsakymų, 
kuriuos išpildys grįžusi na
mo) buvo: Piemenėlė, Lina- 
rovė, Brukimas, Rugiapiū- 
tė, Bulviakasis, Melžėjos . ..

Visų žvilgsnius patraukė 
ir jos egzotiškų gėlių pa
veikslai, labai dekoratyvūs, 
dvelkia gamtos paslaptin
gumu ir didybe ...

Reikia priminti dailinin
kės rūpestingumą, pagarbą 
žiūrovui ir savigarbą, pa
ruošiant šios parodos proga 
ir veltui visiems patiekiant 
labai gražų leidinį — kata
logą, su fotografo V. Norei

kos nuotraukomis ir įdomiu 
poeto Kazio Bradūno įvadi
niu straipsniu — "Žydinčiu 
nostalgijos keliu", charak
terizuojančiu dailininkės M. 
B. Stankūnienės meninę kū
rybą.

Pavasaris Kalifornijoje 
prasidėjo ankstyvais žiedais 
ir įdomių meno reiškinių 
dienomis,

SLIDINĖJIMO IŠKYLA
Los Angeles sporto klu

bas "Banga” ruošia slidinė
jimo iškylą į Mammoth kal
nus gegužės 26-28 dienomis. 
Užsiregistruoti pas A. šė
ką — 714-962-4241 arba G. 
Dovydaitytę — 663-6103 iki 
balandžio 21 d.

FITTERS OR FITTER 
VVELDERS

įsi and 2nd shifts, good hourly rate 
plūs overtime and fringes.

G&W INDUSTRIES, INC.
1898 CARTER RD.

CLEVELAND. OHIO 44113

WANTED EXPERIENCED
TURRET LATHE — SĖT 

UP MEN
TOOL MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance. High 
hourly rate, overtime & fringe 
benefits.
FLUID LINE PRODUCTS INC.
38377 WILLOUGHBY, OHIO 44094 

216-946-9470
(12-16)

TOOL & DIE 
MAKERS

UNISTRUT CORPORATION HAS 
OPENINGS FOR TOOL & DIE 
MAKERS ON THE AFTERNOON & 
MIDNIGHT SHIFT. ADDITIONAL IN- 
FORMATION ON THESE OPENINGS 
CAN BE OBTAINED BY CALLING 
313-721-4040, EXT. 346 (New RATES 
HAVE RECENTLY BEEN ESTAB- 
LISHED DUE TO CONTRACT NEGO- 
T1AT1ONS).

An Egual Opportunity Employer 
(14-18)

ASK US
ABOUT OUR NEW 

PAY PROGRAM FOR 
NURSING

• GN’s
Internship program offered

• MED—SURG
RN’s —MLPN’s
3 to 11 — 11 to 7

• RN’s
Intermediate care
3 to 11 — 11 to 7 

CALL
DETROIT OSTEOPATHIC HOSPITAL

12523 3RD AVENUE 
DETROIT, MICH. 48203 

AT 313-869-1657
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
gį ENGINEER1NG 

MANUFACTUR1NG ■
ENGINEER

■ To work on pilot production of ■ 
B small ceramic recording heads. ■ 
B Experience in process documen- ■
■ tation required. Knovdedge of ■ 
B precision grinding techniques & J 
B associated fixtures heipful.

DESIGNER
■ Mušt be familiar with tooling J 
B used to produce precision parts. ■

Send Resumes to:
MR. H. HARN1SCHFEGER ■

l National Micronetics, Ine. ■
P. O. BOX 188E WEST HURLEY. N. Y. 12491 g 

£ An Equal Opportunity Employer n 
(14-15) ■

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

To work and live in a Congenial 
Community with Supervisory experi- 
ence. For 3-11 — 11-7 Shift. Good 
starting salary and liberal personnel 

policies. Apply call or write
CLINCH MEMORIAL 

HOSPITAL
815 CARSWELL ST. 

HOMERVILLE, GA. 31634 
912-487-5331

(12-25)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

to live and work in a Congenial 
Community

REGISTERED NURSES 
with supervisory experience 

FOR 3-11 — 11-7 SHIFT 
ALSO NEEDED

DIRECTOR OF NURS1NG
B. S. Degree preferably, with experi- 
ence. Good starting salary with liberal 
personnel policies.. .Apply call or write

BROOKS COUNTY HOSPITAL
OUITMAN, GA. 31643 

912-263-4171
(12 25)

WANTED JOURNEYMAN 
or 1ST CLASS SKILLED 

MACHINISTS
BRIDGEPORT OPERATORS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance.
Top pay, overtime. master medical 
Blue Cross insurance, & Dental ben
efits.

PEAK INDUSTRIES, INC. 
5320 OAKMAN BLVD. 

Betvveen Mich. & Ford Rd.) 
DEARBORN, MICH. 48124 

313-846-8666
(14-20)

WANTED JOURNEYMEN
or 

1ST CLASS
TOOL GRINDERS

General Cutting, Tool Sharpening or 
Radius work.

PART OR FULL TIME. 
NO AGE LIMIT

Call 216-451-5500
(8-14)

IMMEDIATE OPENINGS 
MACHINISTS EXPERIENCED

AUTOMATIC SCREW
MACHINE SĖT UP MEN

Experience on eonomaties, Nevv 
Britian, or Acme Gridlev. 

ALSO
GRINDER HilND

Specialized grinding of form tools, 
andrelated cutting tools. Mušt be 

and related cutting tools. Mušt be 
capable of working to elose tolerance. 
Excellent wages & fringe benefits.

Overtime available.
WHARRAM 

MANUFACTURING CO. 
4301 WESTERN RD. 
FLINT, MICH. 48506 

313-743-5202
(13-22)

MACHINISTS
HORIZONTAL & VERTICAL

BOR1NG MILU
SĖT UP OPERATORS

Applicants should have job experi- 
ence preferably on tire molds. First 
and second shift openings. F.xeellent 
fringe benefits. Applications accepted 
any day between 8 &5 pm or call 
LES HLAV1N PHONE

216-848-3773
THE JAMES C. HEINTZ CO.

880 West Waterloo Rd.
Akron, Ohio

equel opportunity employer

FABRIC CUTTERS
Immediate openings for fabric eut- 
ters for iriterior design firm. No ex- 
perience required, būt mušt have 
good figūra aptitude and be able to 
work with measurements. Manuel 
dexterity. good eyesight and physical 
fittness are essential to ųuality. Ex- 
cellent starting salary and regular 
reviews based on performance. Steady 
permanent employment with no lay- 
offs. For an interview appointment 
call:

216-696-0146
S. M. HEXTER CO. 

2400 SUPERIOR AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 

OR APPLY IN PERSON 
Tuesday 9 a. m. to 4 p. m.

ATEITININKU STUDENTU PAVASARIO KURSUOSE
Studentų ateitininkų pa

vasario kursai Įvyko kovo 
24-25 d.d. Dainavoje. Kur
sų tema buvo „Rusifikaci
ja”. Kursus surengė Ateiti
ninkų centro valdyba vado
vaujama pirmininko Tado 
Klimo. Trijų paskaitininkų 
temos buvo: „Lingvistinė 
rusifikacija”, Algis Tamo
šiūnas; „Latvijos rusifika
cija”, latvaitė R. Liders; 
„Lietuviška informacija is
torijos sūkuriuose”, dr. 
Viktoras Stankus.

Algis Tamošiūnas teigė, 
kad kalba tautini ui identite- 
tui yra svarbiausias fak
torius. 0 sovietų peršamas 
internacionalizmas, laužan
tis tautinius sentimentus, 
prisirišima istorijai, keičia 
psichologinį identitetą ir iš 
tikrųjų propoguoja rusiciz- 
mą, o ne inuternaciolizmą.

Lingvistinė rusifikacija 
naikina emocinį prisiriši
mą prie tautinės kalbos; ir 
ilgainiui, istorinis, etninis 
prisirišimas lieka panaikin
tas.

Lietuvių atsparumas šiuo 
atžvilgiu, palyginant su gu
dais, ukrainiečiais, estais, 
latviais, yra gan skirtingas. 
Sekanti lentelė parodo nuo
šimtį pabaltiečių kurie yra 
praradę savo tautinę kalbą, 
krašte ir už krašto ribų:

Krašto ribose Už ribų
Estų .76 45.1
Latvių 1.85 45.9
Lietuvių .19 22.9

YVanted lst Class Skilled

BRIDGEPORT OPERATORS 
LAP HANDS

THREAD GRINDERS 
THREAD RING PROCESSORS

Experienced in gage work.

Full benefits and 45 to 50 hour work week. 
Apply call or write

LINCOLN GAGE CO.
14009 Achyl, Warren, Mich. 48090

(10 Mi.-Groesbeck Hwy.)
(13-15)

BORING MILL OPERATORS 
HORIZONTAL & VERTICAL

WITH MILLING EXPERIENCE HELPFUL

Mušt have journeyman’s card, or 8 years experience. APPLY

f f
COMfiMV

12141 Charlovoix Detroit, Michigan 48215
An Equal Opportunity Employer m/f

MILLWRIGHT
Plant operation approximately 20 miles from St. Louis is presently 
seeking Journeyman Millwright experienced in all phases of industrial 
maintenance with minmum 6 years experience (no other need apply). 
Possible shift work required, Welding, burning, pipefitting, machine 
repair and trouble shooting experience a mušt,
Starting rate $9.38 per hour plūs shift differential with a rapid 
advance to $9.59 per hour. Company paid hospitalization, surgical, 
major medical, dental, siekness, accident and life insurance benefits. 
10 paid holidays and vacation.
PLEASE DIRECT ALL INQUIRIES TO: MR. WILLIAM D. GIBBS 

PERSONNEL DIRECTOR
CHEMETCO

Route 3 at Oldenberg Rd. Hartford, II. 62048 
Telephone 618-254-4381

An Equal Opportunity Employer
(14-16)

Bet tie skaičiai ir rusų 
skaičius Lietuvoje gali 
drastiškai pasikeisti. Nau
jas penkių metų planas rei
kalauja 49 L gamybos Lie
tuvoje padidėjimo. Toks in- 
d u s t rilizacijos pakėlimas 
įgyvendinamas tiktai su 
įvežimu darbo jėgos iš so- 
vietijos į Lietuvos ribas.

R. Liders apibudino rusi
fikaciją Latvijoje ir išeivi
jos rūpestį tuo atžvilgiu. 
Aptarė skirtinga istorinį 
pabaltiečių tautinį atsparu
mą.

Dr. V. Stankus gvildeno 
lietuviškos informacijos iš
ryškinimą kaip teisėtą ir 
užsipelnytą įnašą į vakarų 
civilizacijos istoriją. Siūlė 
studentams kolegijose, uni
versitetuose, surengti, švęs
ti Lietuvos teisės ir mokslo 
dienas, minint 1436 metų 
Habeas Corpus įvedimą Lie
tuvoje, Lietuvos Statuto 
laidas, lietuvių įsteigimo 
pirmos krašto mokyklinės 
sistemos Europoje. Bendrai, 
kad tokio pobūdžio infor
macija, ar tai Kosciuškos 
laikymas save lietuviui, ar 
apibūdinimas lietuvių ofi
cialaus neprisidėjimo prie 
nacių Holocaust laikotarpy
je; būtų įtraukta į univer
siteto vadovėlius, istorijos 
tekstus.

Studentija tą gali užtik
rinti įteikiant informaciją 
tekstų autoriams ar studi
juojant istorinius, politi

nius mokslus ir patiems il
gainiui tampant autoriais.

Po paskaitos eile studen
tų susidomėjo Holocaust pa
minklo statymo eiga. Pa
ėmė informaciją, žadėjo 
grįžę namo į savo kolonijas 
išvystyti akciją, kad Holo
caust paminkle būtų įam
žinti ir lietuviai kankiniai.

Kursuose ir paskaitose 
dalyvavo apie šešiasdešimt 
entuziastingo, susipratusio, 
bei inteligentiško lietuviš
ko jaunimo.

Dr. V. Stankus

CLEVELANDO 
STUDENTŲ — SKAUTŲ 

REKOLEKCIJOS
Kovo 16 d., penktadienio 

vakare, maždaug 21 asmuo 
susirinkome Beaumont sto
vyklavietėje, netoli Cleve
lando. Reikėjo ilgai klai
džioti neapšviestais miško 
takeliais, kol atradome gy
venamus namelius, šiek 
tiek apsitvarkę ir įsikraus
tė, susirinkome mergaičių 
namelyje susipažinti su 
kun. Sauiaičio, S. J. ir sese
lės Ignės programa. Suta
rėme kada kelsimės, ką ry
toj veiksime, manydami, 
kad tuo ir baigsis šis vaka
ras, nes jau buvo po dešim
tos valandos vakaro. Tačiau 
tuojau puolėm darbą: bend
rai padiskutavę Dievo vei
kimą mūsų gyvenime, susi- 
skirstėm į mažesnes grupe
les, kad galėtume intymiau 
šią mintį išvystyti. Vėl su
sirinkę kartu iškėlėme ke
letą diskutuotų minčių ir 
išsiskirstėme poilisiui.

šeštadienio rytą, anksti 
nubudę ir pavalgę, pirmiau
siai aptarėme ką ligi šiol, 
tai yra penktadienio vaka
re, atlikome, kokie šio ryto 
įspūdžiai bei jausmai. To
liau tęsėme dienotvarkę 
švento . Rašto skaitymais. 
Išsirinkę šventajame Rašte 
kokį nors straipsnį, išsi
skirstėme ir apmąstėme kas 
bandoma pasakyti, ką šis 
straipsnis turi bendro su 
mūsų gyvenimu. Bendrai 
susirinkę pasidalinome savo 
mintimis, šios diskusijos 
(ir visos kitos), būdavo la
bai naudingos, nes kitų min
tys padėdavo pačiam su
prasti šventojo Rašto turi
nį. Prieš pietus kalbėjome, 
kaip iki šiol vystosi mintys, 
nuožiūros, pasitenkinimai 
ar nepasitenkinimai.

Fiziškai pasisotinus buvo 
ilgesnė pertrauka; kai ku
rie ėjo palakstyti lauke, ki
ti gamta grožėjosi, o dar ki
ti tuo laiku stiprino ryšį su 
Dievu tyliai mąstydami.

Dar kartą susibūrę skai
tėme psalmes, apie jas gi
liai pagalvoję išsiskirstėm 
ir paieškojome kokios nors 
psalmės, kuri tiktų mums 
kiekvienam, kokiame nors 
asmeniškame gyvenimo at
žvilgyje. Susirinkę pradėjo
me ruoštis vakarinei pro
gramai: susikirstėme į dvi 
grupes: viena grupė paruo

šė susitaikinimo sakramen
tą, kita šventas mišias. Tu
rėjome tiktai penkiolika 
minučių paruošti visą vaka
rinę programą — išpažintį 
ir šventas mišias.

Su Dievu susitaikyti 
pirm iausia susimąstėme, 
žvelgdami į praėjusį mūsų 
gyvenimą, o tada buvome 
kunigo išryšami. Pavalgę 
vakarienę susirinkome mi- 
šiomis. Jos buvo dvasiniai 
įspūdingos bei naudingos: 
pajutome tikrąją Dievo es
mę mūsų tarpe. Nors šven
tos mišios ir baigėsi vėlokai 
vakare, neturėdami kur 
skubėti, dar ilgai neišsi- 
skirstėme; šnekučiavomės, 
džiaugdamiesi būdami su 
vienas kitu Dievo dvasioje.

Sekmadienį buvo žymiai 
sunkiau keltis, ypač berniu
kams, kuriuos pažadino 
mergaitės. Suėję kartu pa
valgėme pusryčius, kalbė
jome ir aiškinomės įvairius 
švento Rašto simbolius. Pa
diskutavome ką mes pasisė- 
mėme iš rekolekcijų, ir kaip 
tą parsivešime į mūsų kas
dieninį gyvenimą.

Rekolekcijos užsibaigė 
šventomis mišiomis. Kadan
gi jau nebebuvo maisto li
kę, apleidome stovyklavietę 
be pietų ir daugumas susi
rinkome „Stuckeys” resto
rane, kuriame skaniai pa
valgėme. Palikome viens 
kitą, trapią rekolekcijos 
ramybės dvasią ir grįžome 
į kasdienybės problemas 
truputį priartėję prie Die
vo; savyje ramesni.

Andrius Kazlauskas
Clevelando Studentų 

Draugovės 
sekretorius

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS
AND

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATOR & SĖT UP MEN

Mušt be able to sėt up work froi.i 
blue prints & elose tolerance

Days or nights. Top area rates. 
Fringe benefits.

FACKLER TOOL CORP.
620 BRANDT ST. 

DAYTON, OHIO 45404 
513-223-5940

(13-22)

CLERICAL
PART-TIME — 4 HOURS PER DAY.

BASIC OFF1CE SKILLS WJTH MINI
MUM 40 \VORDS PER MINUTE TYP- 

ING REQUIRED.

HOUR ARE FROM 5 P.M. TO 9 P.M. 
THESE ARE PERMANENT JOBS 

W1TH INSIDE PARKING & VACA- 
T1ON BENEFITS.

CALL DAVĖ STOFFEL

216-861-7114

STATĖ CHEMICAL 
MFG. CO.

3100 HAMILTON AVĖ.

CLEVELAND, OHIO 44114
(13-15)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

For growing recreational town of 
15,000 in warm western Arizona.

ANESTHESIOLOGIST
Immaculate opportunity with excel- 
lent income.

or NURSE
Good starting salary and liberal per
sonnel policies.
Apply call or write to Administrator 

MEDICAL CENTER
HOSPITAL

LAKE HAVASU CITY. ARIZ. 86403 
602-855-8185

(11-15)
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LAUNDRY 
DEPARTMENT

Hotel experienced worker preferred.
Good salary and benefits. Call Mrs. B. 

476-2250
Box T-8 Lithuanian Paper

1015 CHESNUT ST. 
(11-17) PHILA., PA. 19107

R E T I R E E
To handle variety store sales and 

ordering full or part time.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST.

(11-17) PHILA., PA. 19107

receptionist
To handle people. Telephone and rec- 

ord keeping sėt. Call Mrs.
GR 2-1606

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107
Hartfordo tautinių šokių 

parengime.

užmiršti savo kasdieninius 
vargus ir skausmus.

Steponas ir Valentina 
Minkai dėkoja atsilankusiai 
publikai už dalyvavimą, už 
dosnias dovanas rankdar
bius ir visokius skanumy
nus šeimininkių sudovano- 
tus. Ypatingai dėkoja vy
riausiai šeimininkei Moni
kai Plevokienei ir jos pagel- 
bininkėm, ir visiem, kurie 
dirbo šiame parengime, vi

siem kurie vienu ar kitu bū
du prisidėjo prie šio paren
gimo vykdymu.

Dėkoja inž. Juozui Sta
šaičiui iš Dorchesterio už 
pasveikinimo kalbą šia pro
ga, ir už Jono Vanagaičio 
šaulių kuopos dovaną 45 m. 
sukaktuvių proga. Taipgi 
dėkoja Bostono Moterų Fed. 
pirm. Elenai Vasvliūnienei 
už pravedimą programos.

W A I T R E S S
To serve elderly banęuet style. Full 

time.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

ACTIVITY DIRECTOR
Progressive Longterm care rehabilita- 
tion center. Needs patient coordina- 

tor. Reality orientalion.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

P B X
Experience only. Full and part time. 

555 Consele.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

H O S T E S S
In Hotel dining room mature super- 
vising. Two meals. Exp. Full or part 

time.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

HARTFORD

NAUJA RAMOVĖNŲ 
VALDYBA

Hartfordo ramovėnai, me
tiniame skyriaus narių su
sirinkime š. m. kovo 11 die
ną, iš metinės veiklos san
taupų paskyrė aukų: šv, 
Trejybės lietuvių parapijos 
bažnyčiai $100.00, žurnalui 
”Karys” $100.00, Lietuvos 
kenčiančiai bažnyčiai $50, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų istorijai išleisti $50, 
Hartfordo lituanistinei mo
kyklai $50.00 PLB Jauni
mo.kongresui $50, ALKAI 
Putname $50.00 ir ”Drau- 
gui” ir ”Dirvai” po dešimt 
dolerių.

grupė „Berželis” šoka viename

Susirinkime apsvarstyta 
pereitų metų veikla, aptar
tos ateities veiklos gairės ir 
išrinkta šiems metams nau
ja valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis — Petras Sima- 
nauskas pirmininkas, My
kolas Gečiauskas ir Anta
nas Kuprys vicepirminin
kai, Vaclovas Nenortas ka
sininkas, Jurgis Petkaitis ir 
Faridas Maslauskas paren
gimų reikalams ir Adolfas 
Maslauskas sekretorius.

Patikrinimo komisija — 
Juozas Beniūnas, Justinas 
Guntulis ir Vytautas Straz
das.

A. Maslauskas

BOSTON
PASISEKĘS MINKŲ 
RADIJO VAKARAS

‘Aii^ber J-Įolidays”
1979 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius
Balandžio 25 — $795.00 
gegužės 2 — $829.00 
gegužės 16 — 839.00
birželio 7 — 859.00
liepos 12 — 865.00

rugpiūčio 2 — 865.00 
rugsėjo 19 — 829.00 
rugsėjo 26-—829.00 
spalio 10 — 829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
Birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2,

Maskva 2, Helsinkis 2....... $1189.00
rugpiūčio 2 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Va

karų Europoje: Viena, Miunchenas, 
Koelnas, Briuselis.............. $1399.00

rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2,
Maskva 2, Helsinkis 2....... $1189.00

Seniausia lietuviška radi
jo programa Naujojoj Ang
lijoj atšventė savo 45 m. su
kaktuves kovo 25, su kon
certu, juokų vakaru, ir 
”Miss Lithuania of N. E.” 
rinkimais.

Atsilankusioji publika 
praleido dieną ir vakarą ge
roj nuotaikoj, pirmą kartą 
Bostone girdėdami ”Vasa
ros garsų” trijulę iš Missis- 
sauga, Kanados, taipgi 
akordeonistę Aldoną Bisky- 
tę, kuri irgi dainavo tri
julėje. Publika buvo links
minta ”iki ašarų” mylimo 
humoristo aktoriaus Vitalio 
Žukausko, kuris savo juo
kais ir vaidinimu užėmė 
žmonių atydą, duodamas 
visiems progos nors laikinai

AŠTUONIOLIKTASIS SIMO KAŠELIONIO I 
NOVELĖS KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turini ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1979 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai I 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Ąuto- 
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
lvdimos vadovų. Prie šių grupiu galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčių.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.
TRANS-ATLANTIC TRAVEL

SERVICE, INC.
393 West Broadway 

P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų j LIETUVĄ ir j 

kitas pasaulio šalis.

Wanted Journeymen
or

lst Class Skilled
MACHINISTS 

PATTERN MAKERS
GRINDER OPERATORS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

FOR IST & 2ND SHIFT.

Steady work, good working condi- 
tions, top rate to property qualified. 
1AM Pension Plan, and other liberal 

benefits.

SCHMUTZ MFG. CO.
1600 W. Main St.

Louisville, Ky. 40201 
502-583-7771

(14-17)
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I PUIKIAUSIUS
i KAILIUS
| rasite tik pas vienintelį
f lietuvį kailininką
| Chicagoje

|NORMANĄ
| BURŠTEINĄ

= Telefonai:
= krautuvės: (312) 263-5826
| namų: (312) 677-8489

| 185 N. Wabash Avė.
| Chicago, III. 60601
i Antrame aukšte.
.............................................HiiiiHiimilUIHIIIllHlllllIlIlIlimiIIIIIHllIlHIIUIIIHIInmiUlIUllIHlt

Mažeika & Evans

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 

REGISTERED OHIO TRAVEL AGENT £ TA 0324.

HOUSE KEEPERS
For retirement center. Full time 

positions. Call Mrs. G. 
476-2250

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

<11-17 PHILA.. PA. 19107

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601



Nr. 15 — 14 DIRVA 1979 m. balandžio 12 d.
metų sukakties minėjimo ba
lius Lietuvių Namuose.

• SPALIO 7 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• SPALIO 12. 13, 14 D. šau
kiamas Lietuvių Kongresas 
Clevelande. Rengėjai Ameri
kos Lietuvių Taryba.

• SPALIO 20 — Tėvynės 
Garsų radijo 30 metų sukak
ties minėjimo vakaras Lietu
vių namuose,

• LAPKRIČIO 3-4 D. Lie
tuvių Diena.

• LAPKRIČIO 3 D. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis susirinkimas Lietuvių 
Namuose.

» LAPKRIČIO 10 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas 
Lietuvių Namuose. Rengia 
LKVS Ramovė Clevelando 
skyrius.

• LAPKRIČIO 11 — 4:00 
vai. Parapijos 50 metų sukak
ties minėjimas DMNP parapi
jos salėje.

• LAPKRIČIO 17 D. Korp! 
Neo-Lithuania šventė - balius 
su Neo-Lithuania orkestru iš 
Chicagos.

• LAPKRIČIO 24 — Vienos 
dienos rekolekcijos DMNP pa
rapijoje.

• GRUODŽIO 2 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

1980 m.
• SAUSIO 20 — 4:00 vai. 

Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• VASARIO 3 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• KOVO 16 — 4:00 vai. Kul
tūrinė popietė DMNP parapi
jos salėje.

• GEGUŽĖS 18 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

Dvasinės kelionės Dievo 
Motinos Nepaliaujamos 

Pagalbos parapijoje
1979 m.

• RUGSĖJO 12 — 7:30 v. v.
• SPALIO 10 — 7:30 v. v.
• LAPKRIČIO 14 — 7:30 

v. v.
• GRUODŽIO 12 — 7:30

v v.
1980 m.

• SAUSIO 9 — 7:30 v. v.
• VASARIO 13 — 7:30 v. v.
• KOVO 12 — 7:30 v. v.
• BALANDŽIO 9 — 7:30 

v. v.
• GEGUŽĖS 14 — 7:30 v. v.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI _

• BALANDŽIO 21 D., šešta
dienį, D.M.N.P. parapijos salėje 
Rochesterio jaunimo sambūris 
"Teatras vienas” stato Anatoli
jaus Kairio vaidinimą. Ruošia 
Clevelando Skautininkų Ra
movė.

• BALANDŽIO 22 D. LB 
Clevelando apylinkės metinis 
susirinkimas. Bus renkama 
valdyba.

• BALANDŽIO 28 D. Čiur
lionio ansamblio tradicinis ba
lius Lietuvių Namų salėje.

• BALANDŽIO 29 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

• BALANDŽIO 29 D. Vlado 
Pūtvio minėjimas ir Žalgirio 
šaulių kuopos narių susirinki
mas.
• GEGUŽĖS 5-6 D.D. Cle

velando Ateitininkijos tradici
nė Pavasario Šventė DMNP 
patalpose.

• GEGUŽĖS 12 D. Žalgirio 
šaulių kuopos parengimas.

• GEGUŽĖS 13 D. — Šv.
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 19 D„ 7 vai. 
vak. — Poezijos vakaras "Šau
kiu aš tautą ...” — vad. poetas 
Balys Auginąs.

• GEGUŽĖS 20 D. Šv. Jur
gio parapijos klebono kun. Ba
lio Ivanausko 40 metų kuni
gystės sukaktuvinis balius pa
rapijos salėje.

• BIRŽELIO 3 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės:

• BIRŽELIO 9-10 D. M. Tū- 
belytės-Kuhlmann iš Teivvano 
meno paroda DMNP parapijos 
salėje. Rengia ALT S-gos 
Clevelando skyriaus valdyba.

• BIRŽELIO 10 D. Tragiškų 
birželio įvykių minėjimas. 
Rengia ALT Clevelando sky
rius.

• BIRŽELIO 10 D. O. Mi
kulskienės Kanklių muzikos 
studijos mokinių rečitalis Lie
tuvių namuose.

• BIRŽELIO 17 D. — Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė.

• BIRŽELIO 24 D. Cleve
lando lietuvių pensininkų klu
bo narių gegužinė.

• BIRŽELIO 30 — LIEPOS 
2 D. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas Hollenden 
House.

• LIEPOS 1 — SLA seimo 
delegatų vakaras Lietuvių na
muose.

• LIEPOS 15 D. Žalgirio 
šaulių kuopos ir Jūrų šaulių 
gegužinė.

• RUGSĖJO 1-3 D. — 1979 
m. Š. Amerikos Lietuvių Va
saros Sporto žaidynės: lengvoji 
atletika, plaukymas, lauko te
nisas ir golfas. Vykdo Cleve
lando LSK Žaibas ir Clevelan
do Lietuvių Golfo Klubas.

• RUGSĖJO 8-9 D. Tautos 
šventė. Rengia LB Clevelando 
apylinkė.

• RUGSĖJO 30 — 4:00 vai. 
Vilniaus Universiteto 400 m. 
sukakties minėjimas DMNP 
parapijos salėje.

• SPALIO 6 D. Balfo 35

ALT S-GOS CLEVELAND 
SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Susirinkimas Įvyko š. m. 

balandžio 1 dieną Lietuvių 
namuose. Susirinkimą ati
darė sk. pirmininkas K. Ka
rulis pakviesdamas pagerb
ti susikaupimo minute pra
eitais metais mirusius na
rius F. Mackų ir F. Eidim- 
tą. Susirinkimui vesti pa
kviesti, nariams pritariant, 
pirmininku P. J. Nasvytis 
ir sekretore A. Mackuvienė.

Valdybos pranešime pa
minėta padaryti parengi
mai, kaip tai, Dirvai parem
ti balius-koncertas, Vasario 
16-tosios minėjimas, išvyk
stančių narių išleistuvės, 
mirusių narių laidotuvės ir 
kt. Skyriaus finansinis sto
vis yra geras. Revizi jos ak
tą perskaitė A. Mackuvienė. 
Po trumpų diskusijų prane
šimai buvo priimti.

Gyvai buvo diskutuojama 
skyriaus ateities veikla. Bu
vo pageidaujama, kad val
dyba ruoštų vasaros laike 
gegužines ir išvažiavimus Į 
gamtą, rengti Vasario 16- 
tosios minėjimus, ruošti pa
skaitas bei pranešimus ir 
kitus kultūrinius parengi
mus. Sk. pirm, parengimų 
reikalu paaiškino, kad ren
giant didesnius parengimus 
kaip pav. Dirvai paremti 
balių-koncertą su geresne 
programa nepaprastai daug 
kainuoja Liet, namų salė, 
meninių vienetų iškvieti
mas, muzika ir t.t. Taigi iš 
gauto pelno didžiąją dalį 
nusineša parengimo kaštai. 
Dėl to ateity valdybai teks 
pasvarstyti ar ne būtų ge
riau ruošti mažesnio masto 
kult ūrinius parengimus ? 
Šiems metams jau yra nu
matyta ruošti M. Tūbely- 
tės-Kuhlmann iš Taiwano 
meno darbų parodą birželio 
9 ir 10 d. DMNP parapijos 
salėj. Parodą pagloboti su
tiko parapijos klebonas kun. 
G. Kijauskas, S. J.

Clevelando skyrius buvo 
įsteigtas 1949 metais Stepo
no Nasvyčio iniciatyva. Tai
gi šiais metais sukanka 30 

r JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR '] 
[ PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I S
| LATVIAN ROOFING į

g Cleveland telef. (216) 521-2182 ]
[ St. Petersburg, Fla. tel. (813) 866-3263 j
[ DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. ] 
r Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. ] 
[ Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. j 

g MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio 1

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

metų. Šią sukaktį reikėtų 
paminėti.

Gegužės 26 ir 27 dieno
mis Chicagoje įvyks Tauti
nės Sąjungos XVI seimas, 
kurio rengimas pavesta Chi
cagos ALT S-gos sk. valdy
bai.

Šiuo seimu jaučiamas ne
mažas susidomėjimas, nes 
norima, kad seimas nebūtų 
vien tik traferetinių pasi- 
ginčijimų, skyrių veiklos 
įprastų pranešimų ir pasi- 
žmonėjimų vieta. Seimo 
klausimu susirinkime kalbė
jo P. J. Nasvytis ir dr. A. 
Butkus. Jie yra išsiuntinėję 
sąjungos veikėjams projek
tus dėl seimo, tautinės min
ties spaudos ir apskritai dėl 
sąjungos veiklos.

Susirinkimas išrinko pa
kankamą skaičių atstovų 
dalyvauti ateinančiam sei
me. Jie bus aprūpinti atitin
kamais įgaliavimais.

Skyriaus valdyba renka
ma vieneriems metams, to
dėl yra pertrumpas laikas 
ką nors suplanuoti ir pada
ryti. Siūloma šį klausimą iš
kelti seime, šiems metams 
Clevelando skyriaus valdy
ba išrinkta sekančios sudė
ties ir kurie pareigom pa
siskirstė taip: K. Karalis — 
pirm., A. Jonaitis — vice
pirm., E. Maslauskienė — 
sekr., A. Bakūnienė — ižd. 
ir J. žagarskas — vald. na
rys parengimų reikalams. 
Buvęs ilgametis iždininkas 
Vyt. Stuogis, dirbęs valdy
boj 17 metų nebesutiko būti 
renkamas. Jis nori pailsėti, 
be to, jis yra išrinktas Ra
movės sk. pirmininku. Jis 
pažadėjo visuomet su sky
rių bendradarbiauti jeigu 
bus reikalingas. Susirinki
mas jam pareiškė padėką 
už taip ilgai eitas valdyboj 
pareigas.

Susirinkimas baigtas Tau
tos himnu. Vėliau sekė vai
šės, kurias paruošė Gintaro 
restoranas, o skyriaus po
nios prisidėjo su saldumy
nais. Vaišių reikalus suor
ganizavo vald. narė Dana 
Ramoniene. (kk)

FOR RENT
3 unfornished rooms and 

bath up or down East 71 
off St. Clair. Adults only, 
no pets. Call: 361-0989 af
ter 4:00 p. m. (12-15)

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, tet: 
486-1240.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pąs čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei do- 
vaninių reikmenų. Turime 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

IŠSIUNTIMAS IR 
PRIĖMIMAS

Moterų drabužių gamintojas priima 
pareiškimus prityrusiam sandėlio dar
bininkui atrinkti ir supakuoti užsa
kymus. Valandinis atlyginimas ir prie
dai. Rašykit BOX 5B C/O DIRVA, 
P. O. BOX 03206, CLEVELAND. OH. 
44103, duodami informacijas apie sa
vo darbo patirtį. (14-17)

SIUVĖJAI
Moterų drabužių gamintojas priima 

pareiškimus prityrusių siuvėjų. Va
landinis atlyginimas ir priedai. Ra
šykite BOX 5B, C/O DIRVA, P, O. 
BOX 03206. CLEVELAND. OHIO 
44103, duodami informacijas apie sa
vo darbo patirtį. (14-17)

HELP WANTED COOK
Nice woman to cook din- 

ner for small family in 
Shaker Hts. All adults. 
Mušt have car and read 
english. Call: 791-5405.

(15-16)

WANTED JOURNEYMEN
OR

1ST CLASS SKILLED
MACHINIST 

AC CHUCKER
AB SINGLE SPINDEL

AND
GENERAL SHOP HELP

Hiring now for permanent positions 
in clean modern shop that has work- 
ed 55 hours per week with r.o lay-offs 
for past 20 years. First shift. Fully 
paid benefits including hospitaliza- 
tion, life insurance, pension and profit 
sharing. For a steady, secure future 
call or visit

SSP FITTINGS CORP.
120 Northfield Rd.
Bedford, Ohio 44146

216-139-7000
02-15)

INDUSTRIAL 
ELECTRICIAN

Top wages for individual whose func- 
tion would be troubleshoot automat- 
ed eųuipment. Mušt be able to 
troubleshoot electrical, pneumatic 
and hydraulic systems with the ust 
of schematics. Prefer high school 
graduate with 5 years Industrini 
Electrical experience.

ALSO

MAINTENANCE 
GENERAL 
FOREMAN

. . . while you keep things running 
smoothly at Newnani Foundry. We’re 
looking for an aggressive decision- 
maker who can supervise the totai 
maintenance operations of the 3rd 
shift. This individual mušt be able 
to make necessary repairs on all 
foundry, coreroom and finishing room 
eųuipment on a routien and preven- 
tive maintenance basis. Your duties 
will also include assisting in the 
training of hourly employees. and 
handling first leve! personnel and 
labor matters.
The ųualified candidale should have 
2 years post high school, technical 
or college training, as well as strong 
pneumatic, electricial, and hydraulic 
skills, preferably with foundry appli- 
catiori.
Newnam Foundry provides excellent 
company paid benefits including a 
stock plan. For immediate considera- 
tion send resume with complete 
salary history to:

John D. Hursh

NEWNAM FOUNDRY
200 W. Ohio

Kendallville, Indiana 46755
An Equal Opportunity Employer M /F
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Dr. Viktoras Stankus, 
Dirvos bendradarbis, akty
viai besireiškiąs jaunimo, 
tarpe, Dirvai paremti at
siuntė auką 50 dol.

Nuoširdžiai dėkojame.

• LB Clevelando apylin
kės metinis susirinkimas 
įvyks š. m. balandžio 22 d. 
4 vai. p. p. DMNP parapi
joje. Bus renkama nauja 
valdyba. Visi kviečiami at-

velando skyriaus valdybai 
už paaukotas kursantams 
per pirm. V. Stuogį 14 egz. 
dr. K. Jurgėlos knygos 
"Tannenberg" anglų kalba.

• LB Clevelando apylin
kės vakaronė balandžio 
mėn. neįvyks dėl D. Savai
tės apeigų. Ji įvyks gegužės 
10 d. 7:30 v. v. DMNP maž. 
salėje. Kalbėt rašyt. V. Ka
valiūnas tema: "Svajonės ir 
tikrovės K. Barėno novelių 
pasaulyje’’.

♦ Gražina Kudukienė, pa
kviesta The Plain Dealer 
madų skyriaus redaktorės 
Judy Pennebaker, vyksta į 
New Yorką, kur bus rodo
mos žymiųjų Europos madų 
gamintojų rudeninės ma-

Detroito Kovas ir Clevelando Žaibas jaun. tinklininkių komandos dalyvavusios balandžio
1 d. apygardinėse tinklino varžybose Clevelande. J. Garlos riuotr.

silankyti.

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos metinis susi
rinkimas ir parengimas 
įvyks š. m. lapkričio 3 d. 
Lietuvių Namuose.

• Gintaro restoranas Lie
tuvių Namuose bus uždary
tas šeštadienį ir sekmadie
nį, balandžio 14-15 d.d.

Linki visiems klijentams 
linksmų šv. Velykų.

dos.
BILIETAI f OPERĄ

Bilietai į Metropolitan 
operos pastatymus Cleve
lande balandžio 16-21 d. jau 
parduodami Cleveland Pub
lic Hali kasoje, nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. p. p. mokant 
grynais. Dėl informacijų 
kreiptis tel. 523-2200.

PADĖKA
Vysk. Valančiaus suaugu

siems lituanistinių kursų 
direktorė dr. D. Tamuliony- 
tė dėkoja LVS Ramovė Cle-

Lietuvių Namams 
reikalingi 

nuolatiniai ar valandiniai 
tarnautojai restorane, bare 
ir prie maisto išvežiosimo. 
Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis Į Ričardą Armoną, 
tel 531-2131.

• Ateitininkų Pavasario 
šventės išvakarėse, š. m. 
gegužės 5 d. 7 vai. vak. 
DMNP parapijos didžioje 
salėje, 18022 Neff Rd., ra
šytojas Aloyzas Baronas 
skaitys savo beletristinę ir 
humoristinę kūrybą. Taipgi 
pirmą kartą Clevelande pa
sirodys jauna smuikininkė 
Kristina Alkaitytė baigusi 
Peabody muzikos konserva
toriją Baltimorėje. Muzikei 
Alkaitytei pianinu pritars 
toje pačioje mokykloje dip
lomuota estaitė Reena Paa- 
bo.

Po programos Rimo Stri
maičio kapela gros disco, 
polkas ir valsus. Veiks pil
nas bufetas. Bilietų kainos 
5 dol., moksleiviams, stu
dentams ir pensininkams — 
3 dol.

Clevelando bei apylinkių 
jaunimas bei visa visuome
nė maloniai kviečiama va- 
kare-koncerte ir šokiuose 
dalyvauti.

ATVYKSTA 
"TEATRAS VIENAS"

9

METROPOLITAN 
OPERA

April 16 thru 21
CLEVELAND PUBLIC 

HALL
Mon.: DON PAQUALE 
Tues.: OTELLO
Wed.: TOSCA 
Thurs.; TANNHAUSER 
Fri.: DON CARLO
Sat. Mat.: BARTERED 

BRIDGE
Sat. Eve.: DIALOGUES 

OF THE 
CARMELITES

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ

UŽ SANTAUPŲ
C-

1/ Oi Įnešus $1,000 
/*%/O 12 mėnesių

Įnešus $1,000
48 mėnesiams

NUOŠIMTĮ

PAŽYMĖJIMUS
įnešus $1,000
30 mėnesių

įnešus $1,000
72 mėnesiams

už santaupas, išimtas iš pažvmė-Pagal federalinės valdžios įsaką 
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperio/ Avino/
AND LOAN ASSOCIATION *

Į Clevelandą atvyksta Ro- 
chesterio Jaunimo Sambū
ris "Teatras Vienas" ir š. 
m. balandžio mėn. 21 d., šeš
tadienį, D.M.N.P. parapijos 
salėje suvaidins: Anatoli
jaus Kairio 3-jų veiksmų 
komedija ”Ku-kū". Režisuo
ja Andrius Cieminis. Jau
nieji vaidintojai: A. Lapi
nas, G. Tamošiūnaitė, V. 
Dėdinaitė, A. Olis, P. Kli
mas, R. Krokytė, A. žmui- 
dzinaitė, D. Kašinskas, A. 
Dziakonas ir A. Tamošiū
nas.

Šį ypatingą spektaklį glo
boja: Clevelando skautinin
kų Ramovė ir Clevelando 
"Pilėnų" skautų tuntas.

Lietuvių visuomenė, ma
loniai kviečiama šiame, Jau
nimo vaidinime, dalyvauti! 
Bilietus platina: R. Belzins- 
kas 531-4607, V. Petukaus- 
kas 531-3872, V. Jokūbaitis 
481-7161 ir kiti skautų va
dovai.

$30, $25, $15, $11, $8, $6, $3

BU Y SEATS NOW 
Public Hali Box Office

10 a. m. to 5 p. m. 
daily except Sundays

For ticket availablity 
information call 523-2200..

VELYKŲ ŠOKIAI
Balandžio 15 d. 7:30 v. v. 

Lietuvių Namuose viršuti
nėje salėje įvyks studentų 
ateitininku ruošiami Vely
kų šokiai.

Bilietai $2.50 iš anksto, 
$3.00 prie įėjimo. Iš anksto 
galima užsisakyti bilietus ir 
stalus pas Edį Razmą telef. 
486-9638. Amžiaus įrody
mo kortelės bus tikrinamos. 
Neatitink amai apsirengę 
nebus įleidžiami. Pasirodys 
’’Watership" grupė.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

LANKYKITE LIETUVĄ 1979 METAIS

SPECIALI 15 DIENŲ KELIONĖ, ĮSKAITANT RO
MĄ. Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 2 naktys, Romoje 

6 naktys.
LIEPOS 14-18 RUGPIŪČIO 15-29

6712 Superior Avė. 
431-2497

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street ' 

481-8552
13515 Euclid Avė. 

681-8100
32800 Center Ridge Road 

779-5915

FsLIė

14406 Cedar Avė. 
381-4280

1 savaitės kelionė asmeniui nuo $795.00
2 savaičių kelionė asmeniui nuo $1189.00

2 savaičių kelionė įskaitant Vokietiją asm. nuo $1399.00

VISOS KAINOS IŠ NEW YORKO, NUO BALANDŽIO 
IKI GRUODŽIO, PAGRINDAN IMANT KAMBARIUS 

DVIEM ASMENIM.

EUROPA TRAVEL SERVICE, INC.
911 EAST 185th STREET 

CLEVELAND. OHIO 44119 
(216) 692-1700



DIRVA
• Dail. Vladui Vijeikiui 

nuoširdžiai dėkojame už nu
pieštą Dirvai pirmojo pusią- . 
pi o vinjete.

• Jūratė Statkutė de Rd- 
sales, Dirvos bendradarbė 
Venezueloje, kurios tėvas 
Tautininkų Sąjungos gen. 
sekretorius bolševikų išvež
tas žuvo Sibire, atskrenda 
Į Chicagą gegužės 23 d. ir 
dalyvaus ALT S-gos seime.

• Aleksas Laikūnas, žur
nalo Naujoji Viltis redakto
rius, ALT S-gos seime Chi
cagoje, gegužės 26 d. skai
tys paskaitą ”Po 30 metų 
žvilgsnis j ateitį”.

• ALT S-gos Bostono 
skyrius išsirinko naują val
dybą šios sudėties: pirm. 
Vaclovas Senuta, 43 Ridge 
St., Brockton, Mass. 02402, 
sekr. Aleksandras Griauzdė 
iš Avon, ižd. Kazys Adoma
vičius iš Winchester, na
riai — Bronius Bejerčius iš 
So. Bostono ir Gediminas F. 
Ivaška iš Dorchesterio ir 

A. A.

KOTRYNAI KAZLAUSKIENEI 

mirus, jos dukrai dr. NELEI JUŠKĖNIENEI 

ir anūkei dr. GIEDREI MATIENEI ir ki

tiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Ohio Lietuvių
Gydytoju Draugija

Brangiai Mamai,

KOTRYNAI KAZLAUSKIENEI 

mirus, jos dukroms JOANAI 

N A T K E VI č I E N EI ir Dr. N E L E I / 

JUŠKĖNIENEI bei kitiems artimie

siems reiškiame gilią užuojautą • .

A. A.
ANTANUI STANKŪNUI

Lietuvoje mirus, jo seserims BRONEI 
KRIŠČIŪKAITIENEI, MARIJAI ADOMAI
TIENEI, ALDONAI ANDRIUŠIENEI, TE
RESEI STANKŪNAITEI, ONAI V1LĖNIŠ- 
KIENEI, JULIJAI LEŠČINSKIENEI ir ki-

i 
tiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuo- j
jautą !

L. M. Lendraičiai

Tautinių Namų administra
torius Juozas Bakšys iš So. 
Bostono.

• Vilniaus Universiteto 
400 metu' sukakties minėji
me, kurį rengia Korp! Neo- 
Lithuania, 1979 m. gegužės 
13 d. 3 vai. p.~ p. Jaunimo 
Centre Chicagoje, paskai
tas skaitys prof. dr. V. Ma
ciūnas ir prof. dr. J. F. Ca- 
dziow, {tarpuose Izabelė Sa- 
vickaitė-žmuidzinienė reči- 
tuos iš prof. J. Puizino ir 
prof. B. Sruogos raštų Vil
niaus tema. Į minėjimą 
kviečiami visi lietuviai, įėji
mas laisvas,

• Vytautas Tomkus, gyv. 
Juno Beach, Fl., Dirvos rė
mėjas ir skaitytojas, įstojo 
į Vilties draugiją su 100 
dol. įnašu.

Sveikiname naująjį šim
tininką.

• Lithuania 700 Years 
keletą egz. užsisakė Haa- 
gos universitetas Olandijoj. 
Taip pat ir kitų knygų per 
Manyland Books leidyklą,

Roma ir Danielius
Degėsiai

PHILADELPHIA

MADŲ PARODA
Philadelphijos ir Pieti

nės New Jersey LB apylin
kių Vinco Krėvės lituanis
tinė mokykla rengia Madų 
Parodą sekmadienį, gegužės 
6 d., 3 vai. p. p. Lietuvių 
Namuose, Alleghen'v ir 
Richmond gatvės, Philadel- 
phia, Pa.

Madų Parodos pasiruoši
mo darbams vadovauja Tė
vų komitetas, kurį sudaro 
Kęstutis Pliuškonis, pirm., 
G. Ugianskienė, G. šnipienė, 
V. Sušinskas ir G. Mironas.

Madas ir modelius koordi
nuoja R. Krušinskienė. Pra
nešėjomis bus J. Viesulienė 
ir Ann Marie Valašinaitė- 
Levin. Meniniu parodos api
pavidalinimu ir reklami
niais plakatais rūpinasi G. 
Kreivėnaitė.

Atsilankiusieji turės pro
gą pasidžiaugti mūsų ponių 
siūtais ir megstais rūbais, 
pasigerėti I. Nemickienės ir 
A. Budreckienės sukurtais 
vaikų rūbais ir pamatyti 
naujausias ski ir kitų spor
tų madas. Tikimasi, kad vi
siems bus kas nors naujo ir 
įdomaus. Tėvų komitetas 
žiūrovus pavaišins kava, 
arbata ir saldumynais. Kas 
norės galės prieš parodą pa
pietauti Lietuvių Namų val
gykloje.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
E. Jankutė, Toronto .... 7.00 
P. Vaiginis, Cleveland .. 2.00 
Pasaulio Lietuvių Dienų

Komitetas New Yorke 70.00
I. Jakštys, Chicago........... 5.00
A. Dargis, Rochester .... 2.00 
V. Matulevičius, Weston 7.00 
LB Philadelphijos

Apylinkės Valdyba ... .10.00 
A. Meiliūnienė, Peakhurst 7.00
J. Okunis. Flushing .... 10.00 
A. Garbaliauskas,

Melrose Park ............... 5.00
K. Sušinskas, Vilią Park 2.00
V. Vilčinas, Racine........... 5.00
M. Aglinskas, West Vievz 2.00
K. Matutis, Chicago .... 10.00
S. Bakūnas, Cleveland ..
L. Czaplicki, Willowick .. 
A. Barčas, Elmhurst ....
R. Rugys, Paterson .... 
A. Danta, Australija .... 
V. Bacevičius,

Philadelphia ...................
K. Tautkus, Melrose Park 2.00
P. Matukas, Rochester .. 12.00 
J. Kinčius, Detroit.......... 10.00
T. Janukėnas, Dorchester 3.00
L. Meilus, Warren ........... 5.00
V. Janulevičius, Cleveland 2.00 
P. Račkauskas, Dorchester 7.00 
J. Kalnietis, Catonsville .. 2.00 
Dr. A. Marteli, Reno . .. .12.00 
LKVS Ramovė

Hartfordo Skyrius ....10.00 
J. Lozoraitis, Cleveland ..
J. Tamašauskas, Putnam 
A. Jonynienė, Detroit ....
M. Rumbaitis, Lakewood
S. Sližys, Dearborn ....:.
K. Linkus, Miami Beach 
J. Našliūnas, Chicago .... 
A. Krulikienė,

St. Petersburg ...............
A. Valienė, Gulfport .... 
V. Markevičius, Chicago 
A. Stapulionis, Surfside .. 
J. Žostautas,

N. Redington Beach ..

J. Bubelis,
Wisconsin Delis ........... 7.00

L. Keženius, Willowick . . 2.00
G. Čekas. E. Greenwich .. 7.00
V. Janušauskas,

Langueuil ........................ 3.00
P. J. Nasvytis,

Willoughby .................... 12.00
Dr. S. Pacevičius, Toronto 2.00
M. Smelstorius, Euclid .. 5.00
V. Tomkus, Juno Beach 107.00
Dr. V. Stankus, Cleveland 50.00
J. Menkeliūnas, Caracas 7.00
V. Venckus, Maracay .... 2.00
V. Būtėnas, Washington 2.00
J. Saladžius, Rochester .. 5.00
J. Gaižutis, Detroit........... 7.00
F. Globich, Harrison .... 7.00
A. Sperauskas, Pomona .. 7.00
I. Kučiauskas. Baltimore 2.00
A. Jonaitis, Cleveland . . 2.00
A. Mažeika,

Marina dėl Rey................12.00
Z. Case, Cacramento .... 2.00
V. Čiurilonis, Cleveland 15.00
LB Lemont

Apylinkės Valdyba ... .15.00
Pr. Kaspariūnas,

So. Amboy....................... ,7.00
L. Puskepalaitienė,

Dearborn ....................... 20.00
Dievo Motinos Nuolatinės

Pagalbos parapijas
Clevelande........................ 20.00

V. Žmuidzinas, Rochester 2.00

Mieliems

ABR AIčI AMS

jo motinai okup. Lietuvoje mirus, nuošir

džiausią užuojautą reiškiame

ELZBIETAI ABRAITIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnui VYTAUTUI ir

žmonai STELLAI reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

K. Ramonas
V. Ramonas

VYTAUTUI ir STELLAI

Irena-Tamara ir Algirdas 
Budreckai

E. Balčius, Delran ...... 2.00
J. Šulaitis, LaGrange Park 7.00
S. Pabrinkis, Cleveland . . 7.00
B. Lance, Cleveland .... 2.00
P. Pukys, Nottingham ... 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Opportunity for qualified 
TOOL REPAIR PERSON 

TO WORK & LIVE IN CONGENIAL 
SMALL COMMUN1TY.

Immediate opening mold maker or 
machinist who can repair injection 
molds. Large modern growing plastics 
molding plant offers top pay for top 

person plūs excellent fringes.
If interested apply, call or write: 

TO SUSAN BROV/N

A. G. P. PLASTICS INC.
P. O. Box 250

150 Washington Avė.
Peru, Ind. 46970 

317-473-5594 .
(12-181..

SUPERVISOR
OPPORTUNITY FOR PERSON \V1FH 
TECHNICAL EXPER1ENCE IN PLAS- 
TIC 1NJECTION MOLDING OPERA

TION.
Immediate openings available. Large 
modern growing plastics molding 
plant offers top pay for top person 

plūs excellent fringes.
If interested apply, call or vvrite: 

TO SUSAN BROVV.N

A. G. P. PLASTICS INC.
P. O. Box 250

150 Washington Avė. 
Peru, Ind. 46970 

317-473-5594 
(12-18)
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