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Diskusijos dėl A-ginklų
Duoda šiek tiek ir naudos

Vytautas Meškauskas

‘Senoviškai’ galvojant, įpu- 
sėjusios diskusijos dėl atomi
nių ginklų sukelia siaubą, nes 
atskleidžia naivų pasitikėjimą 
priešo gera valia. Kiek jos iš 
tikro yra, neblogai parodė pe
reitą pirmadienį Public TV 
perduota programa ‘A Jour- 
ney to Russia’. Toje ‘kelionė
je’ trys amerikiečių studentai 
bandė susidariusią situaciją 
diskutuoti su rusų kolegomis. 
Amerikiečiai įrodinėjo, kad 
amerikinėje sistemoje indivi
das siekią sau didžiausios lais
vės ir pasisekimo, tuo tarpu 
sovietinėje - individas paau
kojamas tariamam visuome
nės labui. Sovietiniai studen
tai tokį teigimą sutiko su iro
niškom šypsenom ir atsikirto, 
kad sovietinėje sistemoje visai 
nesigirdi kritiškų balsų, nes 
nėra jiems reikalo - jų valdžia 
tobulai gera! Apie blogybes 
Amerikoje jie galėjo cituoti iš 
Amerikos laikraščių, kuo - aiš
ku - amerikiečiai negalėjo pa
sekti. Joks sovietinis laikraš
tis nekritikuoja savo vyriausy
bės, nes ... nėra reikalo. Jei 
kas joje užpuolamas, tai tik 
koks individas.

Tai konstatuoti galima bu
vo ir visai į Rusiją nevažiuo
jant. ‘Kelionė’, jei ką įrodė, 
tai tik jos rengėjų naivumą. 
KGB priėmimo režisūra, kaip 
visados, buvo gera. Kiek šil
čiau amerikiečiai buvo sutikti 
Estijos Tartu universitete, kur 
faktinai - turint galvoje JAV 
nepripažinimą prisijungimo 
prie Sovietų Sąjungos - jie ir 
neturėjo važiuoti. Antra ver
tus, toks situacijos konstatavi
mas gal ir yra naudingas, tu
rint galvoje JAV prasidėjusius 
ginčus dėl atominio apsiginkla 
vimo, jų ‘užšaldymo’ esamam 
stovyje pasiūlymo.

Anksčiau, ruošiantis karui 
būdavo samprotaujama, kad 
kapituliacija priešui gali būti 
blogesnė už karą ir jo pasėkas. 
Už tat verta pabandyti kariau- 
ti. Atominis karas, žinoma, 
gali atnešti tokių nuostolių 
abiem pusėm kad kariauti jau 
jokiu būdu neverta. Ar tai 
reiškia kapituliaciją?

Ilgesnį laiką bv-vo manoma, 
kad taiką gali garantuoti abi
pusis teroro balansas, bet pas- 
skutiniu laiku atominių gink
lų jau tiek daug prisigaminta, 
kad agalima prileisti atominį 
karą prasidedant netyčia, per 
neapsiskaičiavimą ar klaidą. 
Tokia galimybė verčia gink

luotis preventyviam karui - 
pirmu smūgiu sunaikinant 
varžovų atominius -- bent jų 
daugumą — taip, kad jiems 
bandant atsikeršyti, į tai būtų 
atsakyta antru galutiniu smū
giu. Jei būtų tokia galimybė, 
nukentėjusi nuo pirmo smūgio 
šalis atsikeršyti ir nebandytų. 
Už tat šį kraštą norėta taip pa
ruošti, kad pirmu smūgiu jo
kiu būdu negalėtų pasisekti 
sunaikinti į priešą nutaikin- 
tas žemėje išrikiuotas — atseit, 
tiksliausias — MX raketas. Jų 
kritikai tačiau įrodinėja, kad 
jos — tos raketos - jokiu būdu 
nesustabdys lenktynių, nes 
pačios sudaro ‘pirmo smūgio’ 
ginklą, nuo kurio apsisaugoti 
sovietai turės plėsti savo arse
nalą.

1972 metais SALT-I susita
rimas apribojo raketų skaičių 
abejose pusėse ir uždraudė 
bandyti jas apsaugoti priešra- 
ketinėm raketom. Bet jis ne
numatė vieno naujo faktoriaus. 
Raketas pradėta apginkuoti 
ne vienu sprogstamu užtaisu, 
bet keliais, MIRVs (Multiple 
Independently Targetable Re 
Entry Vehickles) vadinamais. 
Pradžioje juos turėjo tik ame
rikiečiai, bet vėliau įsigijo ir 
sovietai. Tokiu būdu atėjo rei 
kalas, kalbant apie ginklų 
kontrolę, derėtis ne tik dėl ra
ketų skaičiaus, bet ir dėl jų 
sprogstamų užtaisų. Pagal ne
ratifikuotą SALT II susitari
mą, kurio tačiau praktiškai lai 
komasi, sovietai i 1,054 ame
rikiečių sausumos raketas gali 
nutaikyti 5,000 užtaisų, kas 
vedė prie reikalo pakeisti jas 
MX raketom su 10 užtaisų. 
Bet kur jas laikyti? Senos slėp
tuvės neatrodo saugios nuo ke
lių iš eilės sovietų atominių 
užtaisų sprogimo.

H. Kissingeris kovo 21 d. 
Time Nr. siūlo grįžti prie vie
no užtaiso raketų, kurios dėl 
to būtų lengvesnės ir lengviau 
kilnojamos, ir tuo pačiu sovie
tams į jas bus sunku iš anksto 
nusitaikyti. Nauda iš jų tokia, 
kad jos būtų grynas atsikerši
jimo ginklas, bet ne ‘pirmo 
smūgio’. JAV galėtų prie jų 
eiti ir be susitarimo su sovie
tais, nes negalėdami jų visų su 
naikinti pirmu smūgiu, sovie
tai nuo to ir susilaikys.

Ta Kissingerio idėja nėra 
visai naua. Eina gandai, kad 
su ja ‘žaidžia’ ir prezidento 
paskirta komisija išspręsti MX 
likimą. Ir joje pasigirdo pa
našių pasiūlymų.

VELYKOS TEPRIKELIA MUS NAUJAM GYVENIMUI
Nors išbalęs sniegas, lyg 

baltais žiedais, dar vieto
mis dengia mūsų žemę, ta-

Tos idėjos gera pusė yra to
kia, kad jai įgyvendinti nerei
kia sovietų sutikimo. Jei ta
čiau jie nereaguotų, jų visos 
kalbos apie taikos meilę pasi
rodytų tuščios ir JAV admi
nistracijai paliktų laisvas ran
kas tolimesniems žygiams savo 
saugumo patikrinimui.

Demokratijos turi tą silpną 
pusę, kad joms visą laiką rei
kia įrodyti savo žygių reikalin
gumą. Už tat diskusijos dėl 
atominio nusiginklavimo gali 
atnešti ir naudos.

STEFANIJA STASIENĖ

čiau pavasario neužkasi, jį 
jaučia visa gamta ir mes. 
Pirmas pavasario žemės 
džiaugsmingas šypsnys yra 
gėlės,— sako M. Pečkaus^- 
kaitė.

Krikščioniškas pasaulis 
šį gamtos atbudimą riša su 
Kristaus ir kartu visos žmo
nijos prisikėlimu naujam 
gyvenimui. Prisikėlimo var
pų dūžiai mums primena 
Kristų, kuris kaip žmogus 
atėjo į šį pasaulį sunaikinti 
blogį ir parodyti žmonijai 
tikrą gyvenimo kelią ir tiks

lą. Mūsų laikais, turint gal
voj prisikėlimo aspektą, 
daugiau kalbama apie ver
tybes, kaip politinę laisvę, 
dvasinę laisvę, humanišku
mą, solidarumą bei sociali
nę lygybę.

Tačiau šalia vilties ir šių 
vertybių, pasaulyje šian- 
diendien ryški žymė yra 
baimė. Kiek viltis suteikia 
pasauliui pozityvių gyveni
mo reiškinių, kaip pvz. 
mokslo pažangą, ekonomi
nę gerovę bei gyvenimo 
džiaugsmą, tiek baimė kyla 
iš gręsiančio karo, atomi
nio pavojaus, rasinės įtam-

(Nukelta į 3 psl.)

Linksmu šv. Velykų linkime visiems Dirvos 
bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams!
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StMOTĖ POtlT^į^
Prezidento kalba apie sovietų pavojų ir jos atgarsiai.

- Galimybės sulaikyti priešo raketas. - Naujos
---------- reveliacijos apie bandymo nužudyti popiežių... _____

Prezidentas Reaganas, kal
bėdamas per TV į tautą kovo 
23 d. gynė savo pasiūlytą išlai
dų sąmatą krašto gynimo rei
kalams, nurodydamas į sovie
tų pavojų. Kaip žinia, prieš 
pat jo kalbą atstovų rūmai 
229 balsais prieš 196 pasisakė 
už savo biudžeto versiją, ku
ria išlaidų krašto apsaugos rei
kalams didinimo sparta be
veik pusiau sumažinta. Rei
kia pstebėti, kad prieš tą pa
siūlymą, kartu su 160 respub
likonų balsavo dar 36 demo
kratai.

Po Velykų pertraukos, dėl 
biudžeto turės balsuoti sena
tas, kuriame respublikonai 
turi persvarą. Po to bus ieško
mas kompromisas tarp abejų 
versijų. Palanki tautos reak
cija į prezidento kalbą galėtų 
padėti sumažinti demokratų 
siūlomus apkarpymus. Apla
mai tenka pastebėti, kad 
sovietų pavojaus akivaizdo
je visi sutinka, kad JAV išlai
das kariniams reikalams rei
kia padidinti. Ginčijamasi tik 
dėl padidinimo tempo ir jo su
derinimo su krašto ūkiniu pa
jėgumu. Prezidentas aiškino, 
kad jo pasiūlytas padidinimas 
po 10% j metus yra reikalin
gas dėl buvusių administraci
jų apsileidimo. Tolimesnis at- 
siginklavimo atidėliojimas ga
li kraštui dar brangiau atsiei
ti.

Savo kalboje prezidentas 
taip pat pabrėžė reikalą spar
čiau eiti prie gynybos nuo prie
šų raketų jsitaisymo. Iki šiol 
taiką tarp abejų super-valsty- 
bių palaikė žinojimas, kad vie
nai kitą užpuolus atominiais 
ginklais, užpultoji atsilygintų 
tuo pačiu. Iš vadinamų anti- 
raketinių raketų tikėtasi tiek 
mažai, kad nuo jų atsisakyta, 
tačiau technikos pažanga da
bar jau leidžia tikėti j tokios 
apsigynimo sistemos ateiti, 
nors iki to dar gali praeiti keli 
dešimtmečiai. Šiais metais tos 
galimybės aiškinimuisi yra ski
riamas vienas bilijonas dolerių.

Prie to eiti paskatino faktas, 
kad iki šiol dar nerastas kitas 
būdas apsaugoti žemėje laiko
mas JAV raketas nuo pirmo 
sovietų smūgio. Kaip praneša 
N.Y. Times, prezidento pskir- 
ta komisija rasti kur laikyti 
naujas MX raketa priėjo išva
dos (oficialiai jos raportas Bus 
paskelbtas balandžio 4 d.)

naujomis MX raketomis pa
keisti kai kurias senesnes ‘Mi
nutėm an’ raketas dabartinėse 
slėptuvėse. Tai būtų ‘laikina 
priemonė’, toliau ieškant bū
dų apsaugojimui nuo staigaus 
puolimo JAV raketas, eventu
aliai jas pakeičiant kitomis - 
lengvesnėmis ir kilnojamom. 
JAV turinčios tam reikalui tin
kančių keturių linijų kelių 
tinklą, 120,ooo mylių ilgumo. 
Sovietams būtų sunku išvesti 
iš rikiuotės visas tais keliais ve
žiojamas raketas, tačiau rei
kia laukti, kad prieš toki rake
tų nuolatini vežiojimą pasisa
kytų visuomenė. •••

Kaip ir reikėjo tikėtis, de
mokratų partijos reakcija į pre- 
zidento kalbą buvo tokia, kad 
nors sovietų pavojus yra rim
tas, tačiau ji pūsdamas prezi
dentas neįvertino nei JAV stip
rių pusių, nei sovietų silpnu
mo. Tuo tarpu Kremlius pra
dėjo rėkti, kad Reaganas nori 
karo. Esą tiesa, kad sovietai 
gal turi daugiau sausumoje iš
rikiuotų raketų, tačiau ameri
kiečiai turį persvarą bombo
nešiais ir povandeniniais lai
vais. Sovietai nenorį persva
ros, kaip Reaganas, bet tik ly
gybės! •••

Sį ketvirtadienį, kovo31 d., 
prezidentas žada pasakyti dar 
vieną kalbą krašto apsaugos 
reikalams ir gal padaryti nau
ją pasiūlymą sovietams dėl 
vid. distancijos raketų Europoj. 
Kaip žinia, amerikiečiai tokių 
raketų NATO apginklavime 
neturi — jų Pershing I siekia 
tik 400 km. Sovietams spar
čiai ginkluojantis SS-20 rake
tomis, kurios gali pasiekti vi
sas Europos sostines, NATO 
jau 1979 m. nutarė įsigyti pa
našius ginklus. Sovietams pa
kėlus baisų triukšmą, Reaga
nas pasiūlė abiem pusėm visai 
nuo tokių ginklų atsisakyti. 
Pritarimą tokiam pasiūlymui, 
kaip galutinam tikslui, dabar 
vėl pakartojo NATO krašto 
apsaugos ministeriai, suvažia
vę Portugalijos kurorte Vila- 
moura, kartu pareiškę pagei
davimą, kad JAV būtų ‘lanks
čios’.

Sovietų pasiūlymas yra toks 
kad jie sutiktų sumažinti savo 
į Europą nutaikintų raketų 
skaičių iki 126, t.y. tiek kiek 
britai ir prancūzai turi kartu, 
jei amerikiečiai neatgabentų 

savų. Manoma, kad preziden 
tas — kaip laikiną priemonę — 
pasiūlys Europoje laikyti po 
šimtą -sovietų ir amerikiečių 
raketų, britų ir prancūzų vi
sai neskaičiuojant.

• ••
N.Y. Times, pravedęs savo 

2 mėnesių tyrinėjimą sąmoks
lui nužudyti popiežių Joną 
Paulių II-jį, kovo 23 d. paskel
bė turįs naujų įrodymų apie 
Mehmet Ali Agca ryšius su 
Bulgarijos saugumo įstaigomis 
kurios yra kontroliuojamos so
vietų. 1981 m. liepos mėn. 
Prancūzijos saugumo globos 
paprašęs tūlas Bulgarijos sau
gumietis Jordan Mantarow 
papasakojo, kad aukštas Bul
garijos saugumo kontražval- 
gybos pareigūnas Dimiter Sa- 
vov, su kuriuo Mantarov buvo 
susidraugavę, jam sakęs, kad 
1979 m. KGB nutarė, jog 
Woytilos išrinkimas popiežiu
mi buvo Carterio patarėjo 
Brzezinskio pastangų vaisius, 
kad sovietams padarytų sun
kumų Lenkijoje. Dėl to KGB 
nutarusi naujai išrinktą popie 
žiu ‘eliminuoti’, pavedant tą 
darbą bulgarams. KGB įtari
mus sustiprinęs faktas, kad su 
popiežiaus išrinkimu sutapo 
bruzdėjimas Lenkijoje. Agca 
buvo parinktas nužudyti po
piežių, nes buvo pagarsėjęs 
kaip dešiniojo sparno teroris
tas, nužudęs liberalų Turkijos 
laikraščio redaktorių. Pats 
Agca turėjęs būti tuojau po pa 
sikėsinimo nužudytas. Tiek 
dešiniojo, tiek ir kairiojo spar
no Turkijos teroristai turėję ry
šių ir buvo piniginiai remia
mi Bulgarijos kontrabandinin
kų, kurie dirbo su Bulgarijos 
saugumo žinia ir parama. Už 
savo ‘globą’ Bulgarijos saugu
mas gaudavęs 10% pelno do
leriais ar kita svetima valiuta.

Mantarov yra buvęs Bulga
rijos prekybos atache padėjė
jas Briuselyje, kuris - keliems 
mėnesiams po pasikėsinimo 
praėjus - paprašęs Prancūzijos 
egzilio teisės.

Kitas suimtas bulgaras, Ro
mos kalėjime sėdįs Sergey An- 
tanov, kol kas dar neigia turė
jęs ką nors bendro su pasikėsi
nimu. Tačiau esama pakan
kamai įrodymų, kad jo parei
gos Bulgarijos orinio susisieki
mo linijose Romos atstovybėje 
tebuvo tik priedanga. Iš tikro 
jis buvo saugumietis. Jo žmo-

■ Iš kitos pusės
Skaitau ir netikiu savo akimis ... Kovo 14 d. viešu

mai buvo išduoti l,3C0 buvusio prezidento Harry S. Tru- 
mano laiškų, rašytų jo žmonai Bess. Viename jų, iš Ber
lyno 1945 m. liepos 18 d., prezidentas po pirmo posėdžio 
Potsdamo konferencijoje rašė;

”... pradžia padaryta ir aš gavau tai, dėl ko čia 
atvažiavau — Stalinas eina j karų rugpiūčio 15 die
ną be jokių sąlygų.”

Nenorėjau tikėti savo akim, nes dieną prieš tai — 1945 
m. liepos 17 d. amerikiečiai sėkmingai išbandė pirmąją 
atominę bombą, kuri, kaip žinia, baigė karą su Japonija. 
Sovietų talka visai nebuvo reikalinga. Tai nujausdami ar 
tiksliau: žinodami — sovietai net pasiskubino karą pa
skelbti, ne kaip Stalinas žadėjo, rugpiūčio 15, bet jau 
8tą. Dar prieš tai Japonijos užs. reikalų ministeris Togo 
bandė pei- sovietus išgauti pakenčiamas sąlygas karui pa
baigti. Liepos 13 tuo reikalu Į Maskvą kreipėsi pats im
peratorius, tačiau Stalinui ir Molotovui tai nerūpėjo, nes 
jie telkė kariuomenę pulti Mandžiūriją. Rugpiūčio 6 d. 
atominė bomba buvo numesta j Hiroshimą, už trijų dienų 
į Nagasaki. Rugpiūčio 10 d. Japonijos ministerių kabi
netas paklausė imperatoriaus, ką daryti. Jis įsakė jiems 
priimti sąjungininkų sąlygas. Gali atrodyti neįtikėtina, 
bet Japonijos ministerių kabinetas nenorėjo kapituliuoti, 
jei ... nebus užtikrinta imperatoriaus pozicija. Karo se
kretorius Stimson buvo linkęs tą sąlygą priimti, bet Vals
tybės sekretorius Byrnes surašė atsakymą, kad Japonija 
turi pasiduoti be sąlygų Ramiojo Vandenyno pajėgų vyr. 
vadui. Japonijos kabinetas su tuo sutiko rugpiūčio 14 d. 
Rugsėjo 2 d. Japonijos delegacija pasirašė kapituliaciją.

Dėl tokios istorijos eigos buvo manoma, kad Tru- 
manui sovietų įstojimas į karą su Japonija visai nerūpėjo. 
Tokiai susidariusiai pažiūrai dabar prieštarauja Trumano 
laiškas, JAV prezidento, kuris pagaliau pradėjo priešintis 
sovietų užmačiom. Iš jo laiškų atrodo, kad Potsdamo kon
ferencijos pradžioje jis nežinojo kas darusi ir buvo susi
žavėjęs Stalinu. Tik vėliau sovietų kėsinimasis į Vokie
tijos teritoriją pradėjo atidaryti jam akis. Turint tą pa
tyrimą — nuo visų Viršūnių Konferencijų . .. saugok 
mus Viešpatie! (vm)

na tebėra Bulgarijoje ir todėl 
jis tyli. Laukiama tačiau, kad 
kai jis supras, jog išėjus iš Ita
lijos kalėjimo jo lauks tik bu
deliai, Antanov gali nueiti 
Agcos keliais ir prisipažinti. 
Iki šiol visi jo parodymai buvo 
išaiškinti esą melagingi.

Bulgarija sekančią dieną 
pasiskubino paskelbti, kad 
pabėgęs Mantarov buvo tik 
paprastas mechanikas priskir
tas prie Bulgarijos žemės ūkio 
mašinų atstovybės Briuselyje 
ir nieko negalėjęs žinoti ...

Ta pačia proga šiame kraš
te padaugėjo spekuliacijų apie 
ČIA stoties Romoje tikslus. 
Nuo pat pradžios jos pareigū
nai bandę nuvertinti įrody
mus, kalbančius už bulgarų- 
sovietų dalyvavimą pasikėsi
nime prieš popiežių. Kodėl?

GNYBTAI GNIAUŽIASI
Maskvos Ryšių ministe

rija išsiuntinėjo specialias 
telegramas į pašto skyrius 
— nuo 1982. IX. 1 nepriimti 

į užsienį jokių banderolių 
su knygomis. Jei nori išsiųs
ti knygą į Lenkiją, Rumu
niją, Ameriką ar Prancūzi
ją, malonėk gauti specialų 
leidimą Maskvoje ar pas 
ypatingą įgaliotinį, užsimo
kėk muitą ir tik tada gali 
giminėms, draugams ar pa
žįstamiem išsiųsti... tary
binę knygą.

Taip pat ir užsienio lietu
viškasis jaunimas, kuris 
jau 9 metus iš eilės galėjo 
vasaromis atvažiuoti Vil
niaus universitete pasimo
kyti lietuvių kalbos, pasi
žiūrėti Lietuvos, susitikti 
su draugais, šiemet jau ne
galėjo atvažiuoti į senąją 
Alma Mater. Valdžia už
draudė.

Veržiasi tarybinio gyve
nimo gnybtai. Matyt, ne ko
kie pyragai tai Tarybų val
džiai ...

T. Gaudentas
(Aušra Nr. 33, 
1982 m. spalis)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
SaviaiaUi: J. JANUtAITIS 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.

PHYSICAL THERAPY
Northeast Ohio Devetapmental 
Center, a 660-bed residential fa- 
cility for the mentally retarded, 
with locations in Broadview Hts.. 
Cleveland and WarrensviHe Twp. 
is sohetting interested groups for 
the provision of Physical Therapy 
service for clients who reside at 
all 3 campuses. Interested groups 
able to provide above services 
should contact John Santose, Assf. 
Supt, at

(216) 526-5000. Ext.232 
by iVIarch 28 fpr speci- 
fications.
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TIES ŠIMTMETINE 'AUŠROS’ 
SUKAKTIMI

Kai organizacijos ar drau- ta apžvalginių straipsniu. Tik
gijos metiniame susirinkime — 
dėl ataskaitinių pranešimų, 
diskusijų ir naujos vadovybės 
rinkimų — darbotvarkė per
daug išsiplečia, dažnai atsitin
ka taip, kad ir svarbūs bei 
reikšmingi sumanymai nustu
miami j jos galą, vad. eina
muosius reikalus. Juos pasie
kus — nebėra nei noro, nei lai
ko svarstymams. Geriausiu 
atveju jie liečiami tik apgrai
bomis, atmestinai. Bet niekas 
negali priekaištauti, kad jais 
nebuvo pasirūpinta.

Prisiminus gausius šiais me
tais numatytus renginius — 
kaip Antrąsias pasaulio lietu
vių dienas su seimu, jaunimo 
kongresu, operos spektakliu, 
dainų švente ir sporto žaidy
nėmis — kyla rūpestis, kad jau 
šiaip nepaprastai reikšminga 
šimtametė ‘Aušros’ laikraščio 
sukaktis taip pat atmestinai 
neatsidurtų tik ‘einamųjų rei
kalų’ vietoje. Ir dėl to niekas 
negalėtų purkštauti, kad jai 
nepriduota reikšmės: juk ir 
šie kalendoriniai metai jau se
nokai paskelbti ‘Aušros metais’ 
kviečiant juos atitinkamai pa
minėti, net susir ašinėj ant į raš
tų ar laiškų datas ją įrašyti.

Bet ligšiolinė išeivijos prakti
ka ne kartą pamokė, jog ku
riai nors intencijai kalendori
nių metų paskyrimas ne visa
da atneša išliekančios naudos, 
ne ką daugiau kaip praėjusiais 
metais sulaukė lietuviškosios 
parapijos, ar dažnai skelbti 
spaudos mėnesiai, kad po iškil- 
mingo paskelbimo neseka in
tensyvios pastangos realybėje. 
Ne kitaip atsitiko pvz. su J. 
Kapočiaus sandėlyje gulin
čiais V. Krėvės raštais, nors 
šiam mūsų literatūros klasikui 
pagerbti pernai gražių žodžių 
nesigailėjome. O ruošdamiesi 
paminėti tautos dainių Mai
ronį net nepastebėjome, kad 
jo ‘Pavasario balsus’ išeivijoje 
teturi vos vienas kitas atsive
žęs iš Lietuvos, gal vienur ki
tur viešoji biblioteka. Sukak
tuviniais metais tūkstantis egz 
naujos, pilnos laidos būtų pa
sklidęs be didelio vargo.

Spauskime nykščius lauk
dami, kad su ‘Aušros’ sukak
ties minėjimu reikalai bus ge
resni. Štai nebe dabar kalba
ma, kad Chicagoje Lietuvos 
istorijos draugijos rūpesčiu ren
giamasi išleisti fotosetiniu bū
du atspaustas pilnas ‘Aušros’ 
laikraščio komplektas su treje- 

rai pagirtinas mostas. Tenka 
tik palinkėti, kad šis monu
mentalus veikalas nesulauktų 
nelinksmos V. Krėvės raštų 
dalios.

Dirvos novelės konkurso me
cenatas Simas Kašelionis jau 
pernai paskyrė pustrečio tūks
tančio dolerių premiją ‘Auš
ros’ šimtametei sukakčiai pa
gerbti sukurtam romanui. Ne
abejotinai graži paskata. Vie
nur kitur jau įvyko, ne vienoje 
vietoje dar galvojama surengti 
sukakties minėjimus su ‘Auš
ros’ gadyne ir jos reikšmę lie
čiančiomis paskaitomis. Ne
tenka abejoti, kad jų brandes- 
niosios bus paskelbtas išeivijo
je leidžiamuose žurnaluose ar 
laikraščiuose.

Tai būtų lyg ir viskas, kas Ii 
gi šiolei paaiškėjo būsiant išei
vijoje. Betgi atrodo, kad to
kias nepaprastos sukakties pro
ga galėtume ir turėtume pa
daryti šį bei tą daugiau, kas 
ilgesnei ateičiai paliktų netaip 
lengvai išdilstančius pėdsakus.

Prisimindami ‘Aušrą’, tuo
jau pat įsivaizduojame jos su
žadintą lietuvišką spaudą ap
skritai, ne vien dė to, kad Len
kijoje Suvalkų trikampio lie
tuviai, nugalėdami nepapras
tas kliūtis, leidžia to pat vardo 
žurnalą, vieninteli lietuvių pe 
riodinį leidinį Lenkijoje. Pa
vergtos Lietuvos patriotai nu
ėjo dar toliau. Patirdami dar 
didesnę, žiauresnę ir klastin
gesnę priespaudą negu anais 
spaudos draudimo laikais, nu
ėjot pogrindi ir metai iš metų 
vykdo šventą tautinį darbą - 
tęsia sukaktuvinės ‘Aušros’ lei
dimą, giliai išmąstytais raši
niais kovodami už žmogaus, 
tautos ir valstybės laisvę. 
Kaip toje dainoje, geresnio pa 
minklo didvyriams nebus, 
kaip vykdymas jų idealo.

Mūsų rūpestis turėtų būti iš 
ten ateinančius pogrindinės 
‘Aušros’ numerius dauginti ir 
kaip galint plačiau paskleisti 
originalia ir svetimomis kalbo
mis. Jeigu pasaulis negirdėjo 
balso ginklu už laisvę kovojan
čiųjų, teišgirsta šauksmą tų, 
kuriuos pasaulį pavergti siek
damas komunistas rusas jau 
dešimtmečius smaugia ir tero
rizuoja.

‘Aušros’ sukaktyje derėtų 
prisiminti ir sukaktuvininkės 
darbo tęsėjus išeivijoje - tai 
mūsų perijodinius laikraščius,

Įkūrėjas dr. Jonas Basanavičius. Vlado Didžioko"Aušros' 
darytas portretas.

kurie ne be pagrindo skundžia
si sunkiomis ėjimo sąlygomis.

Minint ‘Aušros’ keturiasde
šimt metų sukaktį vos atsikū
rusioje Lietuvoje, daug ko trū
ko, o spaudos žmonės daugiau
siai pasigedo gausaus skaityto
jų užnugario. Vienas jų, žurn. 
Antanas Bružas — vėliau Sibi
ro kalinys, po 25 metų grįžęs 
Klaipėdon, kur 1970 metais 
mirė, ėmėsi rizikos leisti sa
vaitrašti ‘Mūsų rytojų’, netru
kus pasiekusį 100,000 egz. ti
ražą, maždaug 25 kartus di
desnį už ligi tol įprastą. Juo 
jis per kelerius metus pripra
tino ir tolimiausių Lietuvos už
kampių žmones prie spausdin
to lietuviško žodžio, kuris per 
prenumeratorių šeimas pa
traukė ir ano meto jaunuome
nę. Tai buvo vieno žmogaus 
suorganizuotas perversmas, li
gi šiol neradęs panašaus įvykio 
mūsų spaudos istorijoje. To
dėl prisimename ir jo pavardę 
greta sukaktuvininkės ‘Aušos’ 
veteranų — dr. Jono Basanavi
čiaus, dr.J. Šliūpo, Martyno 
Jankaus ir kitų.

Tiesa, šiandien - ir ypač 
išeivijoje - vyrauja kiti laikai, 
lemia kitos sąlygos. Tačiau 
tautiniam išlikimui ir laisvini
mo pastangoms stiprinti lietu
viškos spaudos reikšmė lieka 
ta pati, gal net dar daugiau 
padidėjusi. Tą pripažįsta vi
si, kurie tik reiškiasi mūsų vi
suomeninėje veikloje.

Todėl ir kyla klausimas, ar 
šiais sukaktuviniais metais ne
reikėtų savosios spaudos stip
rinimą perkelti iš ‘ėinamųjų 
reikalų’ į pirmuosius darbot
varkės punktus? Jeigu, saky
sime, Lietuvių fondas susigun
dytų iš vienerių metų pelno 
didėlesnę sumą skirti kaip 
vienkartinę lietuvių išeivijos 
spaudos paramą; jeigu atsiras
tų kolektyvas, kuris masiškai 
nuvestų laikraščius į jų neskai
tančias šeimas, kaip anuomet 
žurn. Antanas Bružas; jeigu 
šių dienų jaunimas -- per mo
kyklas, organizacijas ir sto
vyklas, konkursus ir šeimose 
matomus laikraščius — dau
giau imtų domėtis mūsų peri- 
jodine spauda, ‘Aušros’ sukak
tis būtų davusi visam lietuviš
kam reikalui naujos gyvybės 
ir labai naudingos paspirties.

VELYKOS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

pos, revoliucionieriškos jau
nimo dvasios ir t.t. šios 
šviesios ir tamsios gyveni
mo pusės šiandien labai ryš
kiai iškyla prieš mūsų akis.

..Tačiau Velykų rytas ne
turėtų mus palikti pasaulio 
baimėje, juk tai prisikėlimo 
rytas naujam gyvenimui ir 
džiaugsmui. Neveltui sako
ma, kad - piripieji saulės 
spinduliai tą rytą pasiekę 
vandenį pavertė jį švęstu su 
gydomąja- galia, štai kaip 
didysis vokiečių poetas Gė
tė Velykų* rytą .išreiškia 
Fauste. Nors Velykų nak
tis paslaptinga ir pilna bur
tų, tačiau Velykų rytas pri
kelia Faustą naujam gyve
nimui, kūrybai, ir suteikia 
jam vilties bei drąsas gy
venti. Tad žmonijai šian
dien reikia drąsos gyventi 
kaip tai žibutei iškėlusiai 
savo veidą ir po sniego.

Čia prisimena man graži 
legenda apie mažąją žibutę. 
Pasakojama, kad Velykų 
rytą Kristus vaikščiojo po 
sodą, kuriame augo įvairios 
pasaulio gėlės ir tarp jų ma
žos žibutės. Kadangi žibutė 
tarp kitų gėlių buvo pati 
mažiausia, tad nesitikėjo, 
jog Kristus ją pastebės. Ta
čiau Kristui visiškai ne
svarbu ar didelė ar graži bei 
savo spalvingumu viliojanti 
gėlė. Kristus pastebėjo ir 
mažiausią gėlytę, ją paglos
tė ir suteikė drąsos pasi
stiebti. Todėl žibutės dabar 
prisimindamos tą susitiki
mą su Kristumi ir norėda
mos jam. pareikšti savo dė
kingumą, visuomet savo 
veidą lenkia prie žemės.

Tad sutikime Kristų Ve
lykų rytą su nuolankumu ir 
drąsa gyventi nauja viltim 
ir naujam mūsų tautos pri
sikėlimui. Juk didžioji pa
vasario šventė — Velykos 
visad buvo akstinas kurti, 
ieškoti grožio ir išreikšti tai 
kas mūsų širdžiai artima ir

ŽIŪRONĄ
VELYKOS. Pavasario 

šventė. Prisikėlimo ir At
sinaujinimo viltis. Vos iš
sprogusių žiedų trapume 
ir skambančių varpų ai
duose ...

Kaip gera būtų, jei gra
žiąsias mintis paremtų to
lygūs veiksmai - šventovė
se, darbuose, veikloje ir 
namuos. Jei galėtume nu
mesti tą ‘rūbą seną’, kurį 
užsivilkome metų bėgyje, 
pasidavę kasdienei gyve
nimo eigai, menkavertėms 
egoizmo pagundoms, ne 
tik išoriniai, bet ir savo šir
dyje ... Kitaip tada skam
bėtų Velykų varpai, ne- 
dūždami dienos realybėje!

Taip lengva būtų pasi
džiaugti siekiu ar laimėji
mu iš esmės, nemėginant 
traukt žemyn aukščiau pa
kilusio, ar batais purvinais 
užlipti ant tuo momentu 
silpnesniojo galvos.

Lengva būtų atleist ki
tam ir klydus - prisipažint, 
nes lygiai ta pati toleranci
ja būtų taikoma visiems.

Nebūtų tiek daug nuos
kaudų, nes tavo sesuo bū
tų lygi mano seseriai, ir 
mano brolis būtų brolis 
tau. Ir žinotume, kad fizi
nis jr-Onoralinis skausmas 
vienodai liečia ir tave, ir 
mane ...

Gal neužmirštume, jog 
ir dėl kiekvieno kito kur 
nors nerimsta motinos šir
dis - kaip ir tavo, ir mano - 
su šypsniu lydėdama vai
kų džiaugsmą, su sielvar
tingu skausmu išgyvenda
ma nesėkmę. Kad Kryžiu
mi paženklintas Atleidi
mas buvo skirtas tau ir 
man ... ne teist kitus ... tik 
keltis ir būti geresniu ...

Velykos. Telieka jos gy
vos mūsų darbuose rytoj, 
ir poryt ir sekančioje die
noje. Viltimi pražydęs žie
das tenevysta džiaugsmo 
nepaskleidęs. Varpų aidai 
tesklinda nesuduždami į - 
tavo ir mano - skriaudą ar
timui.

Ego

miela. Mes gražiausiais tau
tiniais raštais išrašome Ve
lykų margučius, kurie 
mums primena Kristaus 
prisikėlimą. Kaip iš kiauši
nio gyvybė keliasi pramuš
dama lukštą, taip ir Kristus 
kėlėsi iš kapo nustūmęs į 
šalį akmenį.

Tad tegul ši šventė ir to
liau pavasario gaivališkumu 
kelia mumyse meilę savo 
tautai ir savajai šeimai. Te
gul kelia džiaugsmą ir pa
siryžimą puoselėti savo gra
žius papročius, kad jie liktų 
gyvi ir ateinančiose karto
se. Tegul Velykos būna 
džiaugsmo ir ryžto šventė, 
kovoje dėl tiesos, artimo 
meilės ir savo tautos gero
vės.
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Šiapus ir anapus
Pirenėju

Po vakarienės vykome į Fla- 
menco šokių ir dainų spektak
lį. Saulė jau slėpėsi už kalnų ir 
miesto gatves nudažė juodais 
šešėliais. Granada, netekusi 
andalūziško dangaus skaidru
mo ir dienos spalvų, dabar at
rodė minoriška. Mieste suži
bus žiburiams, pilki kalnų šilu 
etai dingo vakaro tamsoje. Pa
važiavus kiek vingiuotom Gra 
nados gatvėm, autobusas su
stojo prie parko vartų, kuriuo
se ryškiai švietė neono užrašas 
‘Jardines de Neptūno’. Čia ir 
buvo Neptūno sodas, kuriame 
vyksta garsieji Flamenco šo
kiai ir skamba griaudulingos 
dainos.

Tik įėjus pro vartus, žalių 
medžių aplinkoje, buvo nedi
delė, šiek tiek pakili scena ir 
prie jos nedidelis priestatas, 
kuriame programos išpildyto- 
jai pasiruošia scenai. Viskas 
čia atrodė labai paprasta, be 
ypatingų dekoracijų ar buta
forijos. Mat Flamenco šokiam 
nereikia didelės scenos, nes 
programa dažniausia išpildo
ma solo ar grupe, bet nedau
giau 4 šokėjų. Jei šokėjų dau-

Velykinis kryžiažodis Nr.ll

Gulsčiai: 1 — Senovės žy
nys; 4 — Invalidė; 8 — 
Vandenų žvėriukas; 9 — 
Mūsų rašytojos vardas; 13
— Opera; 15 — Naudingas 
gyvulys; 18 — Matas; 19
— Legendarinė graikų prin
cesė; 21 — Mūsų istorijoje 
žymi mūšio vieta (įnag-. 1) ; 
23 — Susisiekimo priemo
nė; 26 Iškili XV a. valsty
bė Europoje; 27 — ”Tuzų 
klubo” autoriaus inicialai; 
28 — Rike; 31 — Tautinė 
mūsų karžygė: 31 — Politi
nė sąjunga; 33 — Dujos, 
kurios žmogui nekenkia.

Stačiai: 2 — Lietuvos 
upė; 3 — Sultys; 4 — Me
talo gysla; 5 — ”Užgęsusių 
žiburių” autoriaus inScia- 
lai; 6 — Jungtukas; 7 — 
Tylėk!; 10 — Mišr. dvibal
sis; 11 — Prancūzų revo
liucijos vadas; 12 — Karo 
dievas; 14 — Giminė; 16 —

Henrikas Stasas

giau, tai šokis pavirsta jomar- 
ku, sako Flamenco karalienė 
- Pastoria Imperio.

Flamenco šokėją daug kas 
yra matęs Ispanijos turizmo 
plakatuose arba brošiūrose, 
kur paprastai vaizduojama 
grakšti juodplaukė ispanė su 
plačiu, spalvingu sijonu, rau
donu gvazdiku plaukuose ir 
kastanietėm rankose. Tokia 
šokėjos poza, galima sakyti, 
virtusi lygi ir Ispanijos turiz
mo simboliu. Tačiau Flamen
co menas nėra toks pigus, kaip 
jis vaizduojamas plakatuose. 
Flamenco yra gili ispanų tau
tos išraiška ir gili tradicija, 
kuri andalūziečių kraujuje sly
pi, kaip ir bulių kovos. Nors 
Flamenco ir laikomas andalū
ziečių menu, tačiau jo kilmė 
neišaiškinta. Kai kas mano, 
kad Flamenco giminingas ma 
rokiečių pilvo šokiui, kiti ran
da jame ryšio su garsiom rome 
nų laikų Cadiz šokėjom.

Salia šokio, kiti labai svar
būs Flamenco meno elemen
tai yra daina ir muzika. Turi
nio atžvilgiu dainos skiriamos 
į dvi rūšis: Jondo cante ir Fla-

Išduba medyje; (įnag. I.); 
17 — Afrikos gentis; 19 — 
Lietuvos miestas; 20 — 
Ūkio padargas; 22 — Kie
ta mineralinė masė; 24 — 
Garsi dykuma; 25 — Pilia
kalniais ii” pilkapiais garsi 
vietovė; 29 — Prielinksnis; 
30 — Yra viršuj; 31 — 
Svorio vieneto sutr.

b. agn
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Širdys Chicagos Kaziuko mugėje
Chicagos Jaunimo cent

ras kovo 6 dienos, sekma
dienį buvo panašus į ver
dantį katilą. Didžioji salė 
buvo pavirtusi į Vilniaus 
Lukiškių aikštę, su tuntų 
prekystaliais, loterijomis ir 
knygų paviljonu.

Aušros Vartų skaučių 
tuntas pirkėjus viliojo su 
žvakidėmis, rankšluostinė
mis, lėkštėmis, geležiniais 
vilkais, koplytėlėmis, lėlė
mis, paveikslais bei lietu
viškomis sodybomis. Visi

menco chico. Jondo cante dai
nose dominuoja meilė, skaus
mas, mirtis, kaltė ir atgaila, o 
chico - lengvas romansas ir 
apskritai romantinis momen
tas. Kaip šokių, taip ir dainų 
kilmė miglota. Spėjama, kad 
Flamenco dainos gali būti ki
lusios net iš bizantinių liturgi
nių giesmių, arba iš čigonų, 
atkeliavusių į Ispaniją iš In- 
dustano ir Egipto.

Neptūno teatre virš dviejų 
valandų įtemptai stebėjome 
egzotinių šokių, muzikos ir dai
nų programą. Granados Fla
menco ansamblis skaitomas 
vienas iš geriausių ir origina
liausių visoj Ispanijoj.

Žavėjomės ansamblio grakš 
čiom šokėjom ir jų spalvingais 
andalūziškais rūbais, vikriais 
šokėjais bei jautriai daininin
kų išgyventom dainom. Ta
čiau nuosekliai stebint progra
mą pastebėjau, kad šokių kom. 
binacijos atrodė gana ribotos 
ir kai kurie judesiai stereoti
piškai kartojosi. Vietomis su
sidarė įspūdis, kad šokių cho- jos. Jūros kriauklės įrėmuo- 
reografija pasibaigė pirma 
muzikos. Tačiau nežiūrinti 
kombinacijų ribotumo ir,pasi
kartojimų, šokėjos sudarė gerą 
įspūdį, lyg jos iš gelmių pakil
tų ir žiūrovą vis naujais išgy
venimais gaivintų. Flamenco 
menas pilnas jautrių išgyveni
mų ir paslapčių.

Kai kuriems šokiams stipriu 
rėkiančiu baritonų, vietoje 
muzikos, pritardavo storokas 
dainininkas. Jo dainos man 
labai priminė portugalų fado, 
nes išpildyme daugiau domi
navo dainininko emocijos, ne
gu jo balso grožis bei muzika- 
linis pasiruošimas. Mat, šio 
žanro daininkams yra svarbu 
turėti stiprų balsą ir rėkiant 
ugningai dainuoti, kad kiaušy

ti veidrodžiai ir puošnios 
sagės viliojo visus. Mugės 
atidaryme sagėmis buvo ap
dovanoti visi aukštieji mū
sų skautijos pareigūnai. 
Vienas stalas buvo nuklo
tas Kaziuko širdelėmis su 
populiariais liet uviškais 
vardais. Pirkėjų laukė vil
kai, vaidilutės, rankšluosti
nės, vazos, tulpės ir visokie 
kiti suvenyrai. Visuose tun
tuose esančias loterijas nuo 
pat mugės atidarymo apgu
lė jaunimėlis, bandydamas 
laimę, kad nebeliko mamos 
ar tėčio duotų dolerių.

Kaip ir kasmet, akademi
kai skautai į mugę atvažia- 

toją nukrėstų šaltis ir kartu iš- vo su spaudos kiosku. Greta 
gyventų dainą. Štai ką garsus daugybės knygų čia buvo ir 
ispanų rašytojas Garcia Lorca lietuviškos plokštelės, lipi- 
kartą yra pasakęs vienam dai
nininkui: ‘Tu turi gerą balsą 
ir gražiai dainuoji. Bet tu 
savo dainavimu nieko neatsie
ki, nes tu neturi savyje Demo
no’.

' Užtat tikrų Flamenco dai
nininkų retai gimsta. Pagal 
ispanų duomenis, tik kas 20 
metų gimsta tikrai geras dai
nininkas. Be to, jie gimsta ne 
bet kur Ispanijoje, o tik Anda
lūzijoj : Cadiz, Malagoje ir 
Granadoje.

Taip praturtinęs save vienu 
dar lik šiol neišgyventu menu, 
su giliais ir neužmirštamais 
įspūdžiais palikau Neptūno te 
atrą. Granados Flamenco an
samblis tikrai žavingai ir eks
presyviai šio vakaro progra
moje sujungė andalūzišką tem 
peramentą su šokiu, gitara ir 
daina. (Bus daugiau)

J. Tamulaičio nuotr.
Lituanicos tunto vadovai J. Mušinskas ir A. Jarūnas laukia 

pirkėjų Kaziuko mugėje.

šie medžio darbai buvo 
meistriškai atlikti.

Didžiausi dievdirbiai bu
vo broliai iš Lituanicos tun
to. čia stalai buvo apkrauti 
kelių rūšių koplytėlėmis su 
įvairiais rūpintojėliais. Gre
ta koplytėlių žvilgėjo rank
šluostinės, vytys, žvakidės, 
knygų atramos, medžio 
lėkštės ir t.t.

Kernavės tunto labai 
puošnios lentynos lūžo nuo 
keramikos darbų, nuo stik
lo vitražų, žvakidžių, koply
tėlių, grybų ir kitų medžio 
darbų.

Nerijos jūrų skaučių tun
tas atplaukė į mugę su dau
gybe medžio drožinių ir gė
rybėmis iš Jūratės kąrali- 

nukai ir įvairūs ženkliukai, 
šių metų Chicagos-skau- 

tų-čių Kaziuko mugę atida
rė naujoji Lietuvos garbės 
vicekonsule M. Kriaučiūnie
nė, lydima vadovų. Jie pri
ėmė ir atidarymo metu pra
vestą tuntų paradą, viene
tams su daina pražygiuo
jant didžiojoje salėje.

— Gretos per pusę ma
žesnės, palyginus su mugė
mis prieš dešimt metų, — 
atsiduso vienas vadovų.

— Praėjo tos dienos, kai 
vien tik Lituanicoje žygiuo
davo keturi šimtai, — pri
siminė gerus laikus brolis 
Paronis, daugelio mugių ko
mendantas. šiandien ketu
rių šimtų nebebuvo sudė
jus visus Chicagos tuntus.

Nerijos tunto kavinės 
stalai lūžo nuo tortų. Lan
guose ir sienose virš bangų 
plaukė pūkiniai debesėliai, 
o medžių žali kaspinai skel
bė pavasarį už lango.

Antrame aukšte džiung
lių muzika veržėsi iš oro 
skautų tropikų svetainės.

Kernavės tunto paukšty
čių kambario sienose skrai
dė visoki aitvarai. Aušros 
Vartų tunto Karnavalo 
kambaryje už dolerio ket
virtį vyko veidų dažymas ir 
vatiniai saldainiai viliojo 
mažuosius.

— Gal norite guziką su 
širdele? — kvietė skautu- 
kės prie komplikuoto spaus
tuvės preso, spausdinančio 
ant metalo sagių.

— Pabandykit. Atrodo, 
kaip tikra širdis, — nuošir
džiai reklamavo antra sesė. 
Nerijos tunto ”Popcom” 
karalystė ne tik visus aprū
pino javainiais, bet ir lai
mę siūlė savo mažoje loteri
joje. Kernavės balionų ka
vinėje sesės vos spėjo ap
tarnauti svečius. Skautų 
vyčių kavinė "Skaitykla” 
buvo dekoruota visais mū
sų išeivijos laikraščiais ir 
žurnalais. Skautininkių ra
movės kavinėje gausi lote
rija buvo išpirkta per dvi 
valandas. Prie tortų ir py
ragų čia pūpsojo ir išmar
gintos Kaziuko širdys.

— Kodėl jūsų širdys be 
vardų?

— Kad tiktų visoms mei
lėms, — juokėsi patyrusi 
sesė.

Jaunimo Centro kavinėje 
kvepėjo tik ką iškepta ”piz- 
za” ir ja vaišinosi staliukus 
apsėdę Kaziuko mugės lan
kytojai susirinkę gausiai po 
pamaldų.

Apatinė salė ir jos prie
angis priminė dabartinį Vil
nių ir ten vasarą matytas 
ilgas eiles prie alaus bačkų 
gatvėje. Ilgos eilės čia bu
vo prie Nerijos ir Lituani
cos tuntų valgyklų, iš tolo 
kvepiančių cepelinais, kal- 
dūnais, balandėliais, dešro
mis ir kopūstais. Apvalūs ■ 
stalai buvo pilni valgytojų 
ir sunku buvo surasti lais
vą kėdę.

(Nukelta į 6 psl.)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Lietuviai ir lenkai II Pasaulinio

pradžioje £
litvinizacijos politinis įran
kis” (95).

Aplamai, per visus sky
rius varoma kritika įvairių 
valdžios potvarkių, kaip pa
sų išdavimas gatvių vardų 
keitimas, iškabų lietuvini
mas ir kita. Palankiai atsi
liepiama apie miesto ir sri
ties aprūpinimą materiali
nėmis gerybėmis, teiktomis 
trijų beveik valstybinių ko
operatyvų : Maisto, Lietū
kio ir Pienocentro. Zlotų 
keitimas į litus taip pat pa
lankiai priimamas.

Liosovskis ypač taiko įsi
kąstą litvinizacijos žodį, kai 
kalba apie lietuvių ir lenkų 
kalbų vartoseną, šiuo atve
ju jis pasikliauja lenkų pa
leistomis paskalomis ir net 
šmeižtais. Pvz., išrašo vie
no lenkų net 1967 m. pa
skelbtą liudijimą: "Vieną 
dieną visi valdininkai ir 
pardavėjai krautuvėse, tar
si įsakyti, liovėsi suprasti 
lenkiškai, atsirado tarsi mū
ras” (p. 106). Nepasakyta 
nei kada, nei kur tai įvyko. 
Aišku, dalykas iš piršto iš
laužtas, lengvatikiškai įra
šytas. Akivaizdžiausiu litvi
nizacijos pavyzdžiu jis lai
kė plačiu mastu ruošti lie
tuvių kalbos kursai. Lio
sovskis be niekur nieko 
tvirtina, kad kursai buvo 
valdžios pareigūnų verčia
mi, tiesiog ultimatyviškai 
reikalauta juos lankyti. Tie
sa, jis duoda viena pavyz
dį — geležinkelių direkcijos 
potvarkį, kuriuo įsakyta 
gelžkeliečiams per tam tik
rą laiką pramokti lietuvių 
kalbos. Rodos, turėjo būti 
suprasta, kad geležinkelių 
vadovybė ne kokiais litvini
zacijos sumetimais, o gelž- 
keliečių tarnybos reikalu iš
leido potvarkį. Juk Vilniaus 
krašto gelžkeliečiai lenkai 
tapo visos Lietuvos geležin
kelių tarnautojai, kai jų 
aptarnaujami geležinkeliai 
buvo įjungti į visos Lietu
vos geležinkelių tinklą. Su
prantama, kad jiems lietu
vių kalbos mokėjimas buvo 
būtinas tarnybinis reikalas.

Kliūva Liosovskiui ir lie
tuvių kalbos klausimas iš
keltas 1939. XII. 9 lietuvių 
teisininkų susirinkime. Dvi 
nuomonės pareikštos jame. 
Viena jų reikalavo vartoti 
teismuose visas krašto kal
bas Elzaso ir Lotaringijos 
pavyzdžiu. Kita nuomonė 
smerkė pirmąją ir reikalavo 
laikytis Lietuvos teismuo
se taikytos bendros linijos, 
atseit, vartoti valstybinę 
kalbą (p. 108). Čia Liosovs
kis iškiša ir tuometinio 
"Kauno prokuroro” P. Pa- 
karklio pareiškimą, kad

karo
III

Nuo IV iki XIV skyriaus 
vaizduojami lietuvių-lenkų 
santykiai Vilniuje ir visoje 
Lietuvoje, kur buvojo in
ternuoti kareiviai ir civili
niai pabėgėliai. Būtų per 
ilgu apžvelgti kiekvieną 
Liosovskio dėstomą skyrių 
ir, turint galvoje ribotus 
savaitraščio rėmus, reikia 
tenkintis sumariška jų ap
žvalga.

Pagal Liosovskio išve
džiojimus išeitų, kad atgau
tame Vilniuje ir jo srityje 
susitiko lenkai ir lietuviai 
su skirtingomis aspiracijo
mis bei siekiais. Jis kaip is
torikas eina j praeitį ir pa
sakoja, kaip lenkybė amžių 
slinktyje buvo įsiterpusi į 
mūsų visuomenę, net į jos 
kasdieninę buitį ir išsilaikė 
iki paskutinių laikų. Jis re
miasi M. Roemerio, St. Kai
rio autoritetais ir jų min
tis cituoja. Lietuviai nuo 
pat tautinio atgimimo va
davosi iš užneštos lenkybės 
ir, pasinaudodami paskuti
niais įvykiais, šoko kratytis 
jąja baigtinai. šiam teigi
niui paremti dera jam ir 
mūsų žinomo kompozito
riaus Vlado Jakubėno 
straipsnis "Mūsų santykiai 
su lenkais Vilnių atgavus” 
(Naujoji Romuva nr. 46, 
1939. XI. 19). Tad lietuviai 
mobilizavo jėgas pasiekti 
negrąžinamo fakto; "Pa
versti Vilnių kuo greičiau
sia lietuvišku miestu” (p. 
85). Kai Liosovskis taip 
apibūdino lietuvių siekimus 
Vilniuje, tai toliau perdėm 
kartojo žodį "litvinizaciją”. 
Jis kaišiojo jį visur, kur tik 
lietuviai kaip valstybinės 
tautos atstovai terpėsi į 
Vilniaus visuomenę su 
jiems deramu autoritetu. 
Liosovskis turėjo suprasti, 
kad lietuviai ne staigaus 
Vilniaus atlietuvinimo sie
kė, bet jo integracijos į Lie
tuvos valstybę, pavertimu 
tikra sostine. Paika būtų 
buvę griebtis sostinės at
lietuvinimo trumpu laiku 
žinant jo šimtmetinį lenkė
jimo vyksmą. To lietuviai 
ir nesiekė. Vilniaus atlietu- 
vėjimas būtų galėjęs vykti 
tam tikromis istorinėmis 
sąlygomis (kaip jis dabar 
vyksta) laiko tėkmėje.

Liosovskis ignoruoja lie
tuvių Vilniaus integracijos 
politiką ir jos vietoje visur 
kyščioja litvinizaciją. Jam, 
pvz., nepatinka ypatinga 
padėtis Įvesta' Vilniaus 
krašte, kuri buvo visoje 
Lietuvoje, ir potvarkis įve
dęs Lietuvos Įstatymus. 
Lipsovskiui rodosi, jog šis 
potvarkis buvęs "forsuotos

J. Jakštas (2)

Vilniaus teismuose negali 
būti palikta lenkų kalbą, ži
nant, kas buvo Pakarklis ir 
kaip jis kuliavirsčiavo poli
tinėje laikysenoje, jo pa
reiškimas nebuvo rimtai 
priimtas net jo bendradar
bių teisininkų (kaip pasa
kojo man vienas jo kolegų, 
susirinkimo dalyvių). Jis 
negavo jų pritarimo. Tad 
netiko Liosovskiui iškišti 
Pakarklį pavyzdiniu liudi
ninku.

Per visus skyrius, kur 
dėstomi lietuvių-lenkų san
tykiai Vilniuje ir jo srity
je, nuosekliai teikiamas 
skaitytojui dviejų visuome
nių priešybių vaizdas. Au
torius visur laiko lenkų pu
sę ir tarė ją buvus lietuvių 
skriaudžiamą. Jis neieško 
pateisinamų pagrindų lietu
vių pareigūnų potvarkiams, 
nors jie būtų pagrįsti susi
dariusių visuomeninių ir 
ūkinių sąlygų. Liosovskis, 
kaip minėta, teigiamai ver
tino trijų didelių lietuviškų 
kooperatyvų vaidmenį, ap
rūpinusį vilniečius materia
linėmis gerybėmis, tačiau 
jam nepatinka, kai šie di
dieji kooperatyvai jungėsi 
mažesnius lenkiškus koope
ratyvus. Juk, rodos, lengva 
buvo suprasti, kad lenkiški 
kooperatyvai negalėjo veik
ti be lietuvių paramos.

Vienas (V) skyrius, įvar
dytas "Segregacija. Mėty
mai iš darbo". Segregacijos 
žodžiu vadinamos lietuvių 
įstaigų pastangos išskirti iš 
Vilniaus senų gyventojų 
tarpo ateivius ir pabėgėlius, 
šiuo atvej u autorius užkliu
dė pilietybės klausimą, ku-s 
ris, jo nuomone, mūsų val
džios netinkamai buvo 
sprendžiamas. Jam rodosi, 
jog per mažai vilniečių da
liai buvo duodami lietuviš
ki pasai ir dar su apsunkin
tomis jų gavimo sąlygomis. 
Kodėl Lietuvos organų taip 
elgtasi, jo nesiteikta rim
tai paaiškinti.

Taip pat nemotyvuoja
mas rimtai ir masinis tar
nautojų, ypač mokytojų at
leidimas. Liosovskis net ir 
nevartoja žodžio atleidimai 
(zwolnenia), bet rūgi, kas 
būtų mėtymai. Vaizduoja
ma lyg tai būtų buvę savi
vališki lietuvių viršininkų 
aktai. Kad atleidimai ir 
nauji paskyrimai buvo rei
kalingi dėl pakitėjusių poli
tinių ir visuomeninių sąly
gų, autoriaus nepaisoma. 
Jam turėjo būti žinoma, 
kad buvusi lenkiškoji admi
nistracinė sistema, kultūri
nės institucijos, mokyklų 
programos turėjo būti kei
čiamos, priderintos prie

PRISIKĖLIMO 
LELIJA
BALYS AUGINĄS

ŽALIU ŠVARKU 
Apsirengė Velykoms krūmas, 
Prisikėlimą neša
Linksmas vieversys.
Velykų rytą ir žmogus — 
Kodylo dūmas, 
Ne dulkė, bet pavasario 
Pūkuotas debesys-------

Jaunamartė gėlėtoj suknioj — 
žemė vaikšto —
Dangaus margutį 
Daužo giesmėmis varpai — 
Išeina iš bažnyčių 
Į saulėtą aikštę 
Šviesa Velykų Ryto-------
Ir tušti kapai

Užgieda Aleliuja Tam, 
Kurs nugalėjo mirtį, 
širdis — Velykų šulinys. 
Nebe laukų akmuo, 
Riedėjęs nuodėmėn-------
Imi Prisikėlimo svirtį 
Ir nemarumo vandenį geri, 
Kuriuo nuplauna sielą 
Dangiškas Piemuo-------

Velykų rytą tu esi 
Kodylo dūmas,
Nors nuodėmingas, kaip erškėtis, 
Bet šventas su svaja!— 
žaliu švarku
Apsirengė Velykoms krūmas, 
O tu puošies
Prisikėlimo lelija-------

Lietuvos santvarkos. Todėl 
visokie paskyrimai ir atlei
dimai buvo neišvengiami. 
Savaime suprantama kad 
pertvarkymai palietė nema
ža buvusių tarnautojų. Bet 
ne dėl to pasunkėjo vilnie
čių gyvenimas aplamai, 
kaip vaizduoja Liosovskis.

Pagal Liosovskį Lietuvos 
vyriausybė ribotu pasų da- 
vinėjimu ir mėtymu iš tar
nybų siekusi tikslo skaldyti 
lenkų visuomenę: vieną da
lį palenkti sau, kitą at
stumti. Kad tuo siekta kito 
tikslo — atriboti vietinę su
lenkintą visuomenę nuo pri- 
buvėlių iš "kartūninės” Len
kijos ir iš kitur, to jis ne
pastebėjo. Juk ir 1939 m. 
lapkričio mėn. paskelbtu 
įstatymu, pripažinusiu pi
lietybę tik 1920. VII. 6 ir 
1939. X. 27 gyvenusiems 
Vilniuje ir jo srityje, siek
ta to paties tikslo. Šias dvi 
datas skyrė 20 metų okupa
cinis laikmetis. Per tą laiką 
gyventojai maišėsi visoje 
Lenkijoje. Jų naujų pribu
vo ir Vilniuje ir srityje. 
Apie tai kalba ir Liosovskis 
(112 -113), ignoruodamas, 
lietuvių tautinius siekius. 
Įžengę į Vilnių lietuviai be 
abejo puoselėjo viltį turėti 
ateityje lietuviškąją sosti
nę ir jai klojo pagrindus 

nuo pirmųjų dienų. Lietu
vių viltis buvo atlietuvėji- 
mas senų vilniečių laiko tėk
mėje, kas jau dabar paste
bima. šių dienų Vilnius ne 
toks lenkiškumo atžvilgiu, 
koks buvo 1940 metais.

IV

Ypatingas skyrius su ant
rašte "Religiniai kivirčai”. 
Kivirčai lietė bažnytinius 
dalykus ir pati arkivyskupą 
R. Jalbžykovskį. Pasak Lio
sovskio kivirčai "pasiekė 
pačios viršūnės”, čia jis, 
kaip ir kitur, eina į praeitį, 
į XIX a. ir kalba, kad lie
tuviai nuo pat tautinio at
gimimo reikalavo lietuviškų 
pamaldų ir pamokslų baž
nyčiose, kur jų nebuvo. 
Daugelyje parapijų lietu
viai turėjo kovoti su senais 
klebonais ir lenkiškąja pa- 
rapiečių dalimi, kol jų rei
kalavimai buvo patenkinti. 
Kai lietuviai įžengė į Vil
nių, jie susidūrė su padė
timi, kuri daug kur buvo, 
prieš daugelį metų. Kaip 
anais laikais jie turėjo ko
voti parapijose su senais 
klebonais, taip dabar 'Vil
niuje su jo bažnyčių virši
ninku — pačiu arkivysku
pu. Jo nepalankumas lietu
viams buvo.žinomas nuo tų

(Nukelta į 6 psl.)
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LIETUVIAI IR LENKAI...
(Atkelta iš 5 psl.) 

laikų, kada jis buvo Seinų 
kunigų seminarijos profe
sorium. Jis tvirtino lenky
bę ne tik seminarijoje, bet 
ir pačiame Seinų mieste. 
Tapęs Vilniaus arkivysku
pu, Jalbžykovskis iš pat 
pradžių pasirodė lietuvybės 
slopintojų. Tai pastebėjo ir 
Liosovskis (278-9), rašyda
mas, kad jis 4 parapijose 
visai panaikino lietuviškas 
pamaldas, 5 jas apribojo ir 
6 bažnyčiose naujai įvedė. 
Tačiau Lietuvos vyriausybė 
iš pat pradžių matyt linko 
respektuoti arkivyskupo po- 
aukštį, kad jos įgaliotinis, 
vos atvykęs į Vilnių, vizi
tavo jį. Antrą dieną arki
vyskupas atsiteisė revizitu. 
Tačiau arkivyskupas nelin
ko artėti prie lietuvių. Jis 
laikėsi prieškarines veiklos 
linijos. Liosovskis linkęs 
aiškinti jo laikyseną turėtu 
įsitikinimu, jog lietuvių val
džia Vilniuje laikinė ir jam 
rodėsi nevaria netekti gero 
vardo lenkų visuomenėje. 
Jis dalijosi su ja ta pačia 
viltimi.

Liosovskis dokumentaliai 
įrodė, kad Lietuvos vyriau
sybė bandė per Vatikaną 

, paveikti arkivyskupą "gar
bingai pasitraukti”. Skaity
toją gali nustebinti vienas 
tarp autoriaus teikiamų do
kumentų Voldemaro liudiji
mas (p. 285, išn. 20), iš
trauka jo straipsnio "Pa
stabos saulėlydžio valandą" 
(Švyturys nr. 17, 1978). 
Prie autoriaus Voldemaro 
antraštės pridurta gal re
dakcijos: "Augustino Vol
demaro prisiminimai apie 
save”. Voldemaras rašė: 
1940 sausio mėn. valdžia 
leido jam vėl išvykti į už
sienį. Ta proga jam buvo 
pavesta neoficialiai daryti 
žygį Vatikane Vilniaus 
klausimu. Po kelių įžangi
nių bandymų Voldemaras 
parašė memorandumą ir 
įteikė kardinolui Malogne 
(gal valstybės sekreto
riui?). Į memorandumą ne
atsakyta. Kai Vatikanas 
pasirodė nesukalbamas Vil
niaus arkivyskupijos klau
simu, liautasi jis judinti. 
Tada lietuviai patys ėmė 
veikti. Kažkodėl pirma pa
reikalauta lietuviškų pa
maldų šv. Rapolo bažnyčio
je ir dėl to kreiptasi į arki
vyskupą. Kai arkivyskupas 
ne tik nekalbėjo su lietu
viais, bet juos net išvarė, 
tada (1940. J. 21) sukėlė 
riaušes bažnyčioje. Jie po 
lenkiško pamokslo užgiedo
jo lietuviškai, permušdami 
lenkiškai giedančius. Giedo
jimas baigtas Lietuvos him
nu. Riaušės kartojosi ir ki
tose bažnyčiose. Tuo būdu 
lietuviai išsikovojo pamal
das šv. Rapolo, šv. Jono ir 
8 kitose bažnyčiose, net ir 
katedroje.

Trumpai trukusios riau
šės sustabdytos tariantis su 
kurija ir lietuvių - lenkų 

visuomenininkų pokalbiais. 
Vieną jų surengė Naujosios 
Romuvos (J. Keliuotis) re
dakcija, kur rimti lietuviai, 
kaip kun. Čibiras, V. čeče- 
ta, A. Keturakis ir kiti pa
sisakė prieš riaušininkus. 
Jie ir nutilo paskutinėmis 
n e p riklausomos Lietuvos 
savaitėmis be naudos lietu
viškam reikalui. Jie tik da
vė pavyzdį Liosovskio per
dėm kartojamai litvinizaci- 
jai.

V
Vos pusę metu truko lie

tuvių-lenkų santykiai Vil
niuje ir jo srityje, tačiau 
Liosovskiui prireikė 11 ne
trumpų skyrių jiems apra
šyti. Kiekviename skyriuje 
gvildenama paskira proble
ma. Pasekti ir vertinti, kaip 
kiekviena j ų gvildenama, 
praverstų ištisa ir dar ži- 
ninga studija. Savaitraščio 
rėmuose ribotasi sumarišku 
problemų negrinėjimu, pa
liečiant kiek išsamiau tik 
kai kurias.

Ypatingo dėmesio vertas 
paskutinis skyrius (XV) ne 
dėl turinio, bet dėl savai
mingo dėstymo būdo gal net 
pavyzdingo satelitinės vals
tybės piliečiui.

Skyrius pavadintas "Sme
tonos režimo kritimas 
(upadek). Lenkų tautybės 
padėties kaita”. Maža 
straipsnio dalis skirta pa
čiai temai. Didesnėje jo da
lyje kalbama apie lietuvius 
studentus, paminint jų iš
sišokimus net bažnyčiose, 
apie lietuvių maldininkų 
ekskursijas į sostinę ir 
ypač smulkiai aprašoma 
prezidento planuotas pir
mas atsilankymas Vilniuje. 
Aprašas baigiamas posakiu 
lyg ant patyčių: ”0 vis dėl
to Smetona kaip preziden
tas Vilniaus niekuomet ne
aplankė. Birželio 15 dieną 
apleido Lietuvą ir pabėgo į 
Vokietiją”. O bėgo jis ry
šium su Sovietų nota, "kal
tinusią Lietuvos vyriausybę 
1939. X. 10 sutarties lau
žymų” (p. 326). Pridurmai 
paminimi du Sovietų notos 
reikalavimai; sudaryti nau
ją vyriausybę ir įsileisti ne
ribotą kariuomenės kiekį, 
pakankamą Sovietų-Lietu- 
vos sutarčiai vykdyti; Po 
to seka sakinys: "Birželio 
17 d. sudalyta liaudies vy
riausybė su pirmininku Jus
tu Paleckiu”. Taip nusaky
damas Lietuvos įjungimą į 
Sovietų Sąjungą, autorius 
seka žymia dalimi sovieti
ne istorijogral’ija bet ne vi
sai. Jis nevartoja žodžio 
"revoliucija”, kur tariamai 
sukilusi liaudis nuvertė 
Smetonos vyriausybę, kaip 
sovietiniai istoriografai po
stringauja. (Verta paminė
ti — kad ir nukrypstant 
nuo temos — teiginį žurna
le "Voprosy istorii”, nr. 11, 
1982, kur netaikomas revo
liucijos žodis Pabaltijo įvy
kiams. štai kaip skamba 
teiginys: ”1940 m. Lietuva,

Aušros Vartų tunto paviljonas. J. Tamulaičio nuotr.

KAZIUKO MUGĖ CHICAGOJE...
(Atkelta iš 4 psl.)

Visose Jaunimo 'Centro 
patalpose Kaziuko mugės 
lankytojai plaukė lyg pava
sarį ištvinęs Nemunas. Visi 
ką nors pirko, arba vaišino
si ne todėl, kad reikėtų, bet 
kad parėmus skautų ir 
skaučių pastangas.

— Duok vieną dolerį ju- 
bilifejinės stovyklos loteri
jai, — prisikabino sesė Al
bina.

— Še tau dolerį, jei tik 
tiek prašai!

Ne visi eksponatai, kurių 
buvo daug, buvo parduoti 
Kaziuko mugėje. Ne visos 
širdelės su vardais ir be 
vardų buvo išpirktos. Tik 
labai daug skautiškąjį jau
nimą mylinčių širdžių ap
lankė ir kartu dirbo šių me-

Latvija ir Kstija atstatė 
sovietinį valstybingumą ir 
įėjo į sovietinių respublikų 
sąjungą”. Nors Liosovskis 
vengė revoliucijos termino, 
tačiau nedrįso pavadinti 
įvykių tikru vardu — oku
pacija, kaip jie laisvo pa
saulio istorijografijoje api
būdinami. Liosovskis lavi
ravo tarp revoliucijos ir 
okupacijos, daugiau linkda
mas į pirmąją versiją. Tur 
būt jam kaip satelitinės 
valstybės piliečiui ir reikė
jo eiti vidurio keliu kiek 
kryptelėjus į sovietinę pro
vėžą. Mat, kiekviena istori
ja yra dabarties istorija, 
pasakė žymus mokslininkas, 
ši sentencija jaučiama vi
same Liosovskio veikale. Ji 
išeina aikštėn ir pačioje vei
kalo pabaigoje duotoje Liu
do Giros, tos lietuvio kul- 
vertos, nuo. pirmos valandos 
susitapdinusio su okupantu, 
pasakytos lenkams kalbos 
citatoje. Pataikūniška kal
ba, tuo naujo sovietinio 
švietimo viceministro, ku
rioje jis gretinosi su to
kiu Syrokomla-Kondratavi- 
Čium, momento reikalui jo 
tartų žodžių prasmę, matyt 
paliko žavinga pačiam auto
riui. Ji buvo žavinga ir jos 
klausytojams lenkams. Lio
sovskis iš užimtos lenkiškos 
pozicijos žvelgė Į lietuvius, 
kai rašė šį veikalą. 

tų Kaziuko mugėje. Daug" 
širdžių, besirūpinančių lie
tuvybės išlaikym mūsų jau
nimo tarpe, ištvermingai 
per metų metus rengia Ka
ziuko muges, stovyklas ir 
kas sekmadienį skuba į 
draugovių, ar laivų sueigas. 
Tos širdys, nuolat palaikan
čios mūsų skautiško jauni
mo veiklą, nuolat su juo 
dirbančios ir jį vedančios, 
buvo didžiausia dovana Ka
ziuko mugėje.

Bronius Juodelis

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

Simon ’s
Travel

kviečia JA U ir Kanados 
lietuvius keliauti į 
LIETUVĄ kartu!!!

1O DIENU LIETUVOJE! 
siūlome jaunimui rugpjūčio 6 - rugpjūčio 20 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!
1. Gegužės 12
2. Gegužės 19
3. Gegužės 26
4. Birželio 23

5. Liepos 7
6. Liepos 14
7. Liepos 21

Skelbiamos išvykimo datos. Kelionės yra vienos ar dviejų savaičių 
maršrutu - Vilnius arba Vilnius ir kiti Europos miestai. Visos kelionės 

lydimos savininkų arba patyrusių palydovų

J * * *
SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!

Kovo mėnesį bus nupirktos velykinės dovanos giminėms 
Lietuvoje (automobiliai ir kiti daiktai).* * *

* Nuperkame kooperatinius butus giminėms Lietuvoje
* Sutvarkome dokumentus iškvietimams
* Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant finansinę 

paramą artimiesiems giminėms — tėvams, vaikams, broliui, 
seseriai, vyrui ar žmonai *

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnių žinių teiraukitės adresu:

2385 Dundas St. W. Toronto, Ont. Canada, M6P 1X2 
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR

Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius

įstaigos savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai 
(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

DETROIT
AUŠROS 100 METŲ 

SUKAKTIES 
PAMINĖJIMAS

Balandžio 10 d. rengia
mas Aušros 100 metų pa
minėjimas tokia tvarka:

10:30 vai. šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje mišios 
už Aušros gadynės mirusius 
ir žuvusius.

12:30 vai. parapijos sa
lėje akademija ir meninė 
dalis. Paskaitą apie Aušrą 
skaitys dr. Algirdas Bud
reckis, meninę dalį atliks 
muz. St. Sližio vadovauja
mas parapijos moterų cho
ras ir vokalinis moterų 
kvartetas, įterpiant aakto- 
riaus Vytauto Ogilvio de
klamacijas.

Taip pat bus ir dvi paro
dėlės. Viena Aušros gady
nės spaudos ir veikėjų, — 
kita Tautodailės. Į paminė
jimą visi Detroito ir apy
linkių lietuviai kviečiami 
atsilankyti.

Paminėjimą rengia: DLK 
klubas, St. Butkaus ir švy
turio šaulių kuopos, ramo- 
vėnai, kūrėjai - savanoriai, 
birutietės, Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjunga, ALT 
S-gos Detroito skyrius ir 
Lž S-gos Detroito skyrius.

8. Rugsėjo 1
9. Rugsėjo 8

10. Spalio 6
11. Gruodžio 19
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Ne tik mišriose šeimose 
sava kalba greit išblėsta, 
bet ir grynai lietuviškos po
ros svetimoj aplinkoj leng
vai pasineša pavėjui ir tar
pusavy kalbasi jau nelietu
viškai. Taip vis daugėja 
mūsų jaunimo, nebemokan
čio savos kalbos Todėl su 
džiaugsmu pasitinkam nau
jų vadovėli "nekalbantiems 
lietuviškai” — LIETU
VIAIS NORIME IR BŪT. 
Jo autorė — jaunosios kar
tos, gabi ir patyrusi peda
gogė Danguolė Tamuliony- 
tė. Knyga paruošta net la
bai rūpestngai: pasitelkta 
pagalbon ir kalbininkų ir 
vyresniųjų mokytojų bei ki
tokių padėjėjų (net ir savo 
kolegų bendradarbių anglų
k. mokytojų). Taip vado
vėlis išėjo visapusiškai kuo
ne pavyzdingas, taiklus ir 
rimtai vertintinas, dar ir 
Nijolės Palubinskienės gau
siai įvairiais piešiniais spal
vingai papuoštas. Dabar 
tik nedelsų imkįime nau
dotis šia kultūrine dovana, 
kad mūsų jaunosios kartos 
nė vienas lietuviukas nelik
tų lietuvybės analfabetu.

Autorė knyga skiria visų 
pirma mūsų pradinei mo
kyklai, gal tiks ir aukštes
niajai bei suaugusiom, ži
noma, ji bus tikrai pravarti

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vieninteli lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namy (312) 677-8489.

Kad neliktu analfabetų!
ir šeimom, kurių vaikai ne
pasiekia lituanistinės mo
kyklos.

Metodas čia vartojamas 
toks: žodžių pakeitimo ir — 
įtraukimo visų vaiko pojū
čių (net su veiksmo vykdy
mu, pvz., valgyti, miegoti, 
šokti). Turinys 30 skyrių, 
nes maždaug tiek per me
tus būna mokslo šeštadie
nių. Skyriai turi po ketu
rias dalis — tai atskiros pa
mokos : A ir B dalys — gra
matika ; C — Lietuvos isto
rija ir mūsų papročiai (an
glų k.) ; D — dialogas, eilė
raštis, daina, žaidimas, pa
saka ar kitoks išeitos me
džiagos pritaikymas.

Vadovėlio medžiaga pa
teikta gana gyvai ir pa
traukliai, išvengiant painių 
ar nuobodžių kliuvinių. Iš
dėstyta erdviai, vis paįvai
rinant vaizdais, iliustraci
jom. Ir viskas klostoma pe
dagoginiu nuoseklumu, ne
skubant ir dažnai kartojant, 
kad žodžių bei jų lyčių įsi
savinimas eitų lyg tik leng
vu pokalbiu arba žaidimu. 
Savitas indukcinis metodas 
atrodo gali būti tikrai sėk
mingas. Be abejo, tik ilgiau 
praktikoj vartojant paaiš
kės visa sėkmė arba ir ydos.

Tuo tarpu gal tik viena 
kita (ypač kalbinė) pasta

bėlė iškeltina. Korektūros 
klaidų visai nedaug — per 
400 puslapių vos keletas. 
Pagirtina, jog gretom su 
tarptautiniais vardais teks
te randame ir apsčiai lietu
viškų vardų: Algis, Birutė, 
Vytenis, Gediminas ...

Senelė ir močiutė varto
jama gretom, t. y. lygiom 
teisėm. Gal verta būtų ap
sistoti ties močiute, nes ji 
aiškiau nurodo tam tikrą 
vietą "šeimos medyje", o 
senelė pirmiausia reiškia 
aplamai kiekvieną seną mo
terį. Pvz. taip įprasta dau
gelio pasakų pradžia: Gy
veno kartą senelis ir sene
lė ...

Bliuze — labai rėžia ausį 
nelietuviškas žodis, deja, 
lig šiol neturim tikro pakai
talo. Striukė jau atiteko 
vyriškam drabužiui, o palai
dinukė — gremėzdiškai il
gas, taigi nepraktiškas žo
dis, be to, visiškai netiks
lus, nes mūsų lietuvės dėvi 
tą drabužį, o ne palaidą pa
segamą po sijono juosme
niu.

Pradžios mokslo vadovė
liui tinka tik bendrinė kal
ba, be retų tarmybių ar ar
chaizmų, tad suabejojame, 
kodėl greta mokyti dedama 
ir seniai atmesta lytis mo
kinti?

žigimantas 14 pusi, du
kart parašytas — gal tik 
korektūros klaida?

Krivūlė — reikia ū ilgo
sios.

Cepelinai — vos nuo I 
pasaulinio karo įlindęs ne
tinkamas barbarizmas, kai 
lietuvės šeimininkės tą val
gį gamino jau nuo senų se
novės ilgus laikus ir vadino 
lietuviškai, būtent — did- 
kukuliai, didžkukuliai. Juo
ba kad valgis buvo papras
tam kaime ir baudžiavos 
laikais gana populiarus ir 
dažnas, nes bulvių ir bet ko-, 
kios kapotos mėsos gabalų 
su spirgais buvo lengviausia 
pasitiekti. Tik mes, lyg tas1 
beraštis viršaitis — labai 
mėgstam, kas svetima.

Kalvaratas — ne tik ben
drinėj, bet iš viso buvo ne
žinomas (gal tik kurioj tar
mėj?), tad nevertėjo čia 
įkišti. Daugelis net neži
nom, ką jis galėtų reikšti.

Sausblynis — atrodo bū
tų sklandus, naujadaras1, 
tik nepaaiškinta, ką jis reiš
kia ir kas jį dabar sugalvo
jo? Ligi šiol to žodžio mū
sų kalboj nebūta. Be to, tai 
hibridas, vadinas, pusė sa
va, pusė svetmia. Jeigu jau 
sukuriame naują žodį, tai 
bent reikia žiūrėti, kad bū
tų tikrai lietuviškas; o bly
ną (slavišką) mes juk ieš
kome kuo pakeisti, t. y. iš
mesti. Turime sklindį ir 
skrylį, gal dar tarmėse kas 
gero rastųsi?

Tikras nesusipratimas čia 
kažkaip patekusi Lalynka 
— Lietuvoj visai negirdėta 
(gal tik aplenkėję dvarai ir 

miestai vertėsi tokiais po
niškais žodžiais). Juoba, 
kad Velykoms mes turim 
gana daug visuotinai popu
liarių giesmių, margučių 
daužymo, sūpynių, viešna
gių pas podžius ir kitokios 
tautosakos, šį žodį reikia iš 
karto iš knygos išbraukti.

Antraštė Lietuviais no
rime ir būt — juk tai sko
linys iš žymaus aušrininko 
Jurgio Zauerveino sukurto 
taip reikšmingo eilėraščio 
(tai mūsų antrasis him
nas!). Reikėjo tad bent kur 
tekste nors keletu žodžių šį 
autorių pagerbti, t. y. pa
minėti (arba pirmąjį eilė
raščio posmą įdėti — su 
knygos antraštės paaiškini
mu). Ypač kad tai vokietis, 
anuomet mūsų taip sunyku
sią ir vargingą tautą nuo
širdžiai pamilęs ir jai daug 
nusipelnęs. O dabar tas ant
raštės žodis "būt" atrodo 
lyg klaida ar neapsižiūrėji
mas, nes bendrinėj kal

‘y\n;ber Įįolidays” 

1983 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO
Balandžio 20 $1075.00
Gegužės 4 -$1075.00
Gegužės 11-$1229.00

(su Ryga)
Gegužės 25-$1285.00
Birželio 15-$1528.00

(su Ryga)
Birželio 22-$1338.00
Liepos 13 -$1528.00

(su Ryga)

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS 
IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

Grupes lydės vadovai.
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į: 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

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

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

MEMBER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

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

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

DALIA KASULAITIS 
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

boj veiksmažodžio bendra
tys nėra trumpinamos.

Reikia pastebėti, kad va
dovėlis ne tik turiniu 
kruopščiai ir žinoviškai pa
ruoštas, bet ir išvaizda ypa
tingai puošni. Galbūt mūsų 
jaunimui iš pirmo pamaty
mo patiks ir padės į savos 
kalbos mokslus lengviau 
bristi ir juos pamėgti. Tik
tai taip prabangiai paruoš
ta mokslo priemonė išėjo 
gana sunkoka (kuone pus
ketvirto svaro!), tad į mo
kyklą vaikui kaskart neštis 
nelengva.

Didelė padėka priklauso 
Danguolei Tamulionytei už 
taip talentingu atsidėjimu 
atliktą darbą, kuris, tikėki
mės, pagelbės mūsų jauni
mėliui į savąją kalbą bei 
kultūrą esmingiau įsigy
venti. L. V.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

Liepos 20 - $1338.00
Rugpiūčio 3 - $1338.00 
Rugpiūčio 17 - $1528.00

(su Ryga)
- $1338.00 
-$1143.00
-$1110.00
- $1229.00

(su Ryga)

Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Spalio 5

7
19
26
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LOS ANGELES LIETUVIAI
Rūta Šakienė

Lietuvos konsulato priėmimas 
Vasario 16 proga

Los Angeles mieste vei-_ 
kia nemažas skaičius įvai
rių pasaulio kraštų konsu
latų. Pagal tarptautinį pa
protį, diplomatai ir konsu
lai savo atstovaujamos val
stybės specialių švenčių ar
ba įvykių proga ruošia pri
ėmimus kitų valstybių at
stovams, vietiniams parei
gūnams ir kitiems išskirti
niams svečiams. Tokių ren
ginių išlaidas, išskyrus gar
bės konsulams, padengia 
šventę rengiančio atstovo 
valstybės iždas. Garbės 
konsulai, kaip žinome, jokių 
algų negauna ir jiems nėra 
padengiamos reprezentaci
nių renginių išlaidos..

Į tokius atstovybių ruo
šiamus priėmimus kvieti
mus gauna ir savo apsilan
kymu Lietuvos valstybę at
stovauja mūsų generalinis 
garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas su Ponia. Su- 
prantama, kad Lietuvos ge
neraliniam konsului tenka 
bent retkarčiais panašiu 
priėmimu pagerbti kitų 
kraštų atstovus, ką kons. 
Čekanauskas ir Ponia šių 
metų vasario 15-tą, Lietu
vos nepriklausomybės at
statymo šešiasdešimt pen- 
kerių metų sukakties išva
karėse ir padarė. Priėmimas 
buvo Los Angeles Hilton 
viešbutyje, tarp 7 ir 9 va
landų vakaro, vienoje šio 
garsaus viešbučio puošnių, 
veidrodžiais ir sietynais 
žvilgančioje, o šį vakarą ir 
lietuviška trispalvė pasi
puošusioje salėje, šventiš
kai nusiteikę svečiai buvo 
punktualūs ir tuoj po sep
tynių salė jau buvo pilnu
tėlė. Pagal svečių knygą, šį 
vakarą atsilankė aštuonio
lika kitų kraštų konsulų, 
daugumoje su žmonomis, 
palydovais ir net asmens 

AMBER TRAVEL
SERVICE

Vida KriauČeliūnaitė-Jonušieriė
SavininkėJ. J.

GREITAS IR ASMENIŠKAS
PATARNAVIMAS

Tvarkome keliones (pavieniem asmenim ir 
grupėm) po Ameriką į ir i užsienį —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU
- AUTOBUSU

Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highway Palos Heights, Illinois 60463
Tel. 312-448-7420 312-785-9393

saugais. Šventėje dalyvavo 
ii- aštuoniasdešimt lietuvių 
losangeliečių, kurie iš tik
rųjų yra ne vien tik svečiai, 
bet ir pagelbiniai šeiminin
kai, nes jų užduotis yra, 
pagal reikalą, padėti savo 
konsului šventės organiza
vime ir išlaidų padengime 
ir, žinoma, svečių kitatau
čių užėmime. Tuo pačiu tą 
vakarą jie pasidaro ir savo
jo krašto — Lietuvos, re
prezentantai.

Lietuvos gen. kons. V. 
Čekanauskas pasveikino su
sirinkusius, pasakė progai 
pritaikintą trumpą žodį, 
perskaitė JAV Valstybės 
sekretoriaus George B. 
Shultz sveikinimą ir pakėlė 
tostą už Amerikos Valsty
bės prezidentą Ronald Rea
gan. Sugiedojus Amerikos 
himną, konsulas pakvietė į 
podiumą Kalifornijos vals
tybės sekretorę March 
Fonig Eu:, kuri ne tik per
skaitė oficialią proklamaci
ją, bet dar ir asmeniškais 
žodžiais pasveikino susirin
kusius. Oficialioji dalis 
baigta sugiedant Lietuvos 
himną.

Sekanti valanda prabėgo, 
besivaišinant karštais ir 
šaltais užkandžiais, gurkš
nojant gėrimus, besišneku
čiuojant tarpusavy ir su 
svečiais nelietuviais, kurių 
buvo tikrai marga pynė iš 
visokių ir tolimiausių pa
saulio kraštų. Girdėjosi 
kalbų apie Amerikos ir pa
saulinę politiką, kas tokios 
grupės žmonėms visuomet 
yra aktualu ir gerai pažįs
tama, — bet paliestos ir 
įvairios kitos temos. Domė
tasi mūsų gražiuoju ginta
ru, kuriuo daugumas lietu
vių viešnių buvo pasipuošu
sios, kalbėta ir apie kitų

Lietuvos gen. konsulas Vytautas ir Janina Čekanauskai su 
dr. March Fong Eu, Kalifornijos valstijos sekretore (dešinėje).

kraštų ir kontinentų žemės 
ir vandenynų dovana ssavo 
žmonėms. Pasakota ir klau
sytas! apie mūsų lakštinga
lą ir gražiuosius tropikų 
paukščius, apie egzotines, 
orchidėjas ir mūsų tėvynės 
pievų žydėjimą apie liau
dies meną bei dabartinių 
menininkų ir mokslininkų 
nuostabius laimėjimus. Va
karo bėgyje nugirsti keli 
tarptautiniai ir politiniai 
anekdotai. Mintin įstrigo 
vienas-kitas ypatingai įdo
mus apibūdinimas ar išsi
reiškimas. Malonu buvo, 
kad daugelis šių svečių ži
no apie Pabaltijį ir Lietuvą, 
kai kurie net gana daug. 
Įdomu buvo pakratyti ir sa
vo atmintį, prisiminti seniai 
nenaudotas žinias ir, ką 
nors apie jo kraštą pami
nėjus, pamatyti atstovo 
malonų nustebimą ir pasi
tenkinimą. Taip pat būtų 
buvę sunku neatkreipti dė
mesio, kaip labai savo kole
gų, kitų kraštų konsulų, 
yra mėgiamas ir vertina
mas mūsų mielas konsulas 
Vytautas Čekanauskas, ku
ris suspėjo su visais šnek
telti ir pabendrauti. Svečių 
priėmime asistavo ir vėliau 
jų tarpe grakščiai sukinė
josi tautiniais rūbais pasi
puošusios Čekanauskų duk

ros Vida ir Rita.
Priėmimui pasibaigus 

dauguma svečių tikrai ne
noromis ir neskubėdami 
skirstėsi namo. Reikėtų ma
nyti, kad kitataučiai sve
čiai, gerai suplanuotos šven
tės ir nuoširdaus priėmimo 
buvo maloniai nuteikti ir 
išsinešė draugiškas nuotai
kas apie losangeliečius lie
tuvius, bei pagilintą ir iš
ryškintą supratimą apie 
mūsų Lietuvą ir jos tragiš
ką dabartinę padėtį. Ne 
vienas jų, išeidami, kons. 
Čekanauskui ir Poniai, o ir 
naujai susipažintiems lie
tuviams svečiams spausda
mi ranką, linkėjo, kad kada 
nors ne už ilgo laiko, susi
tiktume Nepriklausomybės 
šventę švęsti vėl žydinčio
je, dainuojančioje, komu
nizmo jungo atsikračiusioje 
laisvoje Lietuvoje.

WATERBURY
VASARIO 

ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS

Waterburio miesto ir ar-, 
timų apylinkių lietuviai Va-, 
sario 16-tąją minėjo vasa
rio 13 dieną, sekmadienį. 
Šv. Juozapo bažnyčioje 11 
vai. buvo atnašaujamos 
šventos Mišios už žuvusius 
ir gyvus Lietuvoje laisvės 
kovotojus. Pamokslą pasa
kė kun. Vilčiauskas. Mi
šių metu bažnyčios choras, 
vedamas muziko Jono Bei- 
noriaus gražiai giedojo. Už
baigė pamaldas Amerikos ir 
Lietuvos himnais.

Tą pačią dieną, 3 vai. p. 
p. mokyklos auditorijoje 
prasidėjo pagrindinis minė
jimas. Įnešus organizacijų 
vėliavas trumpą žodį pasa
kė LB Waterburio apylin
kės pirmininkas ir aktyvus 
šio minėjimo organizatorius 
Viktoras Vaitkus. Daly
viams sugiedojus Amerikos 
ir Lietuvos himnus, kun. 
Vilčiauskas paskaitė invo- 
kaciją. Minėjimą sveikino: 
latvių vardu — Harry Jar- 
vis, lenkų so-lidarity inter- 
national — Joseph Zdan- 
czyk. Connecticut guberna
toriaus proklamaciją skai
tė Vyčių vicepirmininkas 
Walter Kalick, Lietuvos 

Nepriklausomybės aktą — 
Rūta Kasakaitytė, Lietuvos 
Nepriklausomybės rezoliu
ciją — Jūratė Vaitkutė. 
Pagrindinį minėjimą lietu
vių ir anglų kalbomis gra
žiai pravedė L. Balsys.

Tautinės gyvybės ir pa
vergtos Lietuvos laisvės ko
vos išlaikymui per minėji
mą buvo suaukota: Lietu
vių Bendruomenei — $3065, 
Li etuvių Tarybai — $300 
ir Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui — 
$600.

Koncertinę dalį atliko pia
nistė J. Galbogis. Prelegen
tas G. Mironas iš Philadel
phijos ir dainininkė-solistė 
G. Ugianskienė iš Danbu- 
ry, Conn. dėl blogo oro ne
atvyko. šio minėjimo gar
bės narys buvo miesto bur
mistras Edvvard D. Bergen, 
Jr.

Vasario 16 d. 9 vai. ryto 
prie miesto rotušės įvyko 
Lietuvos vėliavos pakėli
mas. Susirinko didelis bū
rys lietuvių ir vietos val
džios atstovų. Prieš pake
liant vėliavą, meras Bergen 
paskaitė tai dienai pritai
kintą proklamaciją. Taip 
pat pristatė tos dienos gar
bės miesto merą — Lietu
vių R. K. Susivienijimo 
Amerikoje vicepirmininkę 
Alverą žiūraitytę-Balandą. 
Toks paskyrimas lietuviams 
yra reikšmingas, nes žy
miai palengvina politinį ir 
ekonominę bendradarbiavi
mą lietuvi'ų i'r' Vietos val
džios organų, ši naują tra
diciją prasidėjo 1977 m. va
sario 16 d.

Po vėliavos pakėlimo me
ras pakvietė visus dalyvius 
į savo įstaigą — kavutei. 
Gausingom vaišėms pasibai
gus visi suėjo į mero kabi
netą tos dienos garbės me
rą pagerbti. Lietuvių Ben
druomenės vardu ją svei
kino Aldona Raugalienė ir 
Julija Puodžiūkaitienė, Lie
tuvių Moterių Draugijos 
vardu — Danutė Venclaus- 
kaitė. Pobūviui besibaigiant 
dalyviai sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Po 
to visi išsiskirstė gražioje 
patriotiškoje nuotaikoje.

★
Danutė Venclauskaitė 

kievienais metais vasario 
16 dienos proga organizuo
ja pobūvį per kurį renka
mos aukos VASARIO 16 
gimnazijai, Vokietijoje, pa
remti. Taip pat ir šiais me
tais vasario 15 dieną, Lietu
vių Klube, susirinko virš 60 
asmenų. Dalyviai buvo pa
vaišinti skaniais užkan
džiais ir tradiciniu kugeliu. 
Savo kalboje Danutė primi
nė gimnazijos padėtį, taip 
pat papasakojo apie moti
nos tautinę ir humanitari
nę veiklą, senais laikais, 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Apibūdino sąlygas prie ku
rių gyveno ir augo. Tai bu
vo suorganizuotas dvide
šimt trečias pobūvis per ku
rį surinkta virš $300 aukų 
gimnazijai paremti.

(mg)
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Sv. Kazimiero 500 m. sukakties proga - Nesupranti dar, čia irgi tik išbandymas. Ir 
oroga tau išsiravėti savas dilgynas. Dar geioką

GENDRUTIS
Bale Vaivorytė

— O kaip? Ar aš galiu? .. — vaikas bemaž 
nusimena, ji trikdo tos didelės mintys.

— Gali. Tik nuoširdaus noro ir pastangų 
nešykštėk. Tiesumą ir dorą elgesį jau žinai, esi 
geras bernaitis. Bet įsidėmėk: pati brangiausia 
širdies gėlė tai — meilė! Išmok mylėti visa, kas 
gyva, net daiktus ir viską aplinkui. Net žemės 
grumstą pamilki, jis visus peni ir grožio daigus 
augina. Mylėk ir vabalėlį vagoj. Ir žolytės tra
pus lapelis ar pumpurėlis tavo gerumo laukia. 
Tuo širdies švelnumu ir savas ydas nusmelksi. 
Meilė tau vargą ir sopulį nuglostys, viską leng
viau galėsi pakęsti...

— Pakęsti? — ne, pienukui kentėti visai 
nepatinka.

— Taip, — ramiu rimtumu patvirtina 
svečias. — Tik išmokęs kentėti pajausi ir lai
mės skonį. Pats džiaugsies, kad nesmagumus 
lengvai numoji, kad varge nenusimeni. Ir blo
gybėm atsparus, kaip plienas. Tik taip žmogus 
bręsta ir žemės paslaptis atgvaldo. Tikras bran
dos ženklas, kai siela pajėgia viską gėriu ap
globti. Visam pasauliui, ypač gyvūnijai, vien 
meilę teikti...

Gendrutis klausos ausis atplėtęs, bet.., 
Lyg kažkur ašaka užkliuvo. O godus protelis 
geidžia viską išaižyti, visas mįslas atgliausti:

— Visus gyvius mylėti? — įbeda pilkas 
savo žibukes stačiai į kaktą šventam jaunuoliui 
mažne prieštaros dygliais: — Na, zuikį ar pem
pę, mažą boružę ir skruzdėlytę ... Taipjau avu
tes ir romias karvytes — su tais aš visad ge
ruoju. Kas man neskersas, kas dorai elgias. Bet 
štai bukaragis! Vis niršuliu pritvinkęs, viską 
ragais urbina ir nagom spardo ... Nekenčiu jo! 
Tokio padaužos negaliu mylėti! Biaurybė, maz- 
guoto botago tevertas, ne širdies. Trempia ir 
ardo, maitoja viską, nevidonas! Ne veršis, o 
nelabas slibinas, tyčiom raguočiu pasivertęs, 
visus tik skaudina... — galop liūdnokai nu
leidžia vokus, nesmagu geram bičiuliui prieš- 
gynauti. Bet vaikas ne veidmaina ir ne patai
kūnas, Įpratęs tiesiai elgtis. Visad atvirai taria 
ką jaučia.

— Broleli mažasis! — Kazimiera prašnabž
da trapiai ir jautriai, lyg tiesiai širdin žodžius:

Linksmu šv. Velykų visiems mūsų klijentams!

AMBER STUDIOS, mc.
505 East 185 Street,m

Tel. (216) 531-3500 

žiupsnį išminties įgauni. Juk mylėti tuos, kur 
geri ar naudingi — ir piktadariai moka! Jokia 
čia doroybė. Bet mylėti ir tą, kas negeras — 
jau tyras širdies pumpuras pražysta ... Savy 
piktybės šaknį išrauni, kad apsivaldai keršto ir 
pykčio peilį. Ir taip pakyli link dieviškų siety
nų ... O kas įniršį tik rūstumu, skriaudą tik 
kerštu atgal tvoja — ir pats lieka nedoras, kaip 
žvėris. Ir nelaimingas, kenčia apmaudą, kad 
širdis nelabumo nuodų graužiama. Tik atlaidu
mu patiri laimės jausmą. Taip raguotas galvijas 
čia tau sąžinę akstiną: ar uoliai ganai kaimenę? 
Ar atlieki gerai pareigą? Ar savęs neterši pyk
čio drumzlėm? Per jį tu imi skirti blogį nuo 
gėrio, ar ne? Ir tau siela tampa skaidri, kaip 
ši pievos gėlytė pražydusi, — jo akis nuglosto 
laukinio grikučio žiedelį.

Gendrutis tik mirksi ir lūpas čiaupso, taip 
keblu į mažą pakaušėlį tiek protingų žinių su
talpinti. Drovumu aptirpęs vis vien pradrįsta 
dar klausti, taip knieti tas geismas:

— Ar aš ... galėsiu vėl kada — ateiti ten 
pas tave?.. Į šimto saulių sodus?

šventasis karalaitis atidžiai pasižiūri į 
pleiskanotą piemenuko veidelį. Lyg jo ateitį 
perdėmu kiaurai įsiregėdamas:

— Tikėkim, šią klaidžią žemės buitį tauriu 
žmogum pražygiuosi. Šį tą doro ir išmintingo 
atliksi. Ypač jei nepamirši paties svarbiausio: 
visus žmones ir gyvius bei augmenis, net juodą 
velėną širdingai mylėti! ši meilės evangelija 
tebus už visus lepumus ir tobius, už brangius 
blizgučius bei skanumynus — šimtąkart ver
tesnė . .. Tik taip priartėsi į amžinojo Tėvo ne
gęstamus žiburius ... Vėl susitiksime.

* ♦ ♦

Praveria Gendrutis mieguistas akeles, bud
riai pasidairo. Saulytė jau slysta link klevų 
viršūnių. Vakaras netoliese. Kaimenė dėkui Die
vui, ramiai rupšnoja dobilienos žalumas, nė 
vienas nenubrido i javo ar bulvių lysves, į linų 
lauką. Net bukaragis tingiai pešioja varpučio 
kamblius pievos pakrašty. O pieningos karvu
tės, kitos ir šonu pagulę, atrajoja sočiai prisi- 
glemžtą šienelį.

Bernaitis šypsosi. Linksma, kaip niekada. 
Sakytum, šiltas virdulys kunkuliuoja viduj ir 
gajom sultim kaitina visą ... Aptvinsta beribis 
džiaugsmas — norisi krykštauti ir juoktis. Ro
dos, kas plėšte plėšia gerkliutę dainuoti, traukia 
šokinėti, per galvą vaikiškai verstis.

Dirst viršun į savo pamėgtas padanges:

CLEVELAND, Ohio 44119
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

1484
1984

POSTE 500
VATICANE

Šv. Kazimiero 500 m. mirties sukakčiai paminėti 
Vatikano pašto ženkui projektas, padarytas dail. 
Romo Viesulo.

ūmus virpesys perbėga liesučiu kūnu ir — su
tvinksi geismas dalintis su visu pasauliu tą 
neapglėbiama naujiena: ten aukštybėse jau tu
riu brolį! Ištikimą globėją! Sėdi anasai po Die
vulio kojom ir žvelgia į mane šviesiu jaunuolio 
veidu ... Bus man draugas, nuo nelaimių pa
saugos, varge suramins. Jau ir aš nebe vie
nišas ...

Taip neaprėpiamai džiugu, pašokęs skėtrio- 
ja ir delniukais pliaukšina, laksto ir ūkauja, 
ritasi žolėje. Ir dainuote dainuoja savo laimingą 
žinią:

— Aš laimingas! Aš turtingas! O, valio, va
lio!.. Eikšekit, mano buriutės, geros karvytės, 
valio! Ir tu, bukaragi, veršeli išdykėli... Nuo 
šiandien būsiva geruoju, gana kerštautis, ar 
ne? Aš visus lygiai mylėsiu. Ir tu liausies nie
kus dirbęs, mane tyčiom erzinęs, būsi doras gal
vijas, prižadėk! Nors retkarčiais dar gal rei
kės ... botagėliu mandagiai sudrausti... Bet 
tai niekis. Visi mes kartais netyčiom nusprūs
tam į balą, bet... O dabar šokim ir skrybau- 
kim, šitokia laimė, didelė šventė: turiu brolį... 
karalaitį...

Vyburiu sukasi ir strykčioja, smagumu ne
stygsta vaikas. Net galvelė svaiguliu apkvais- 
ta...

Tebemirguliuoja žvaigždėti sietynai, klege
na ir pokštauja angelyčių būriai, gieda barzdoti 
apaštalai velykines Aleliujas ... Kielės gels
vais snapukais kūdikiškai čirpsi, blezdingos 
čiauška ir šūsčioja pro ausis ... O rojaus ba
landžiai tupia ant peties ir kapsi lesioja grū
delius nuo jo delno ...

Vaikšto ten piemenėlis ir žaidžia dangaus 
soduose, vargo skaniausias kriaušes, uodžia 
puošnių bijūnų kvapsnį. Bitutės dūzgina ir me
dum saldina orą. Ir jo kaimenė drauge ganosi 
šventose ganyklose ...

Prisimerkęs jis mato dabar ten save lyg 
veidrody: saule nurudę našlaičio skruostai de- 
vyniom saulėm žydėte žydi, o angeliukai apsu
pę iš visapus ulbauja pritardami jo smagios dai- 
nulės posmui:

Plastu klezdu, laumžirgėle, 
Link dangaus švendrelių . . . 
žirba mirga debesėliai, 
Ten mano žvaigždelė, 
Ten mano brolelis, 
Mano karalaitis ...

(Pabaiga)

Skaitykite ir platinkite 
DIRVĄ
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■ BOSTONO LIETUVIAI
MIRĖ INŽ. DR. JONAS 

KUODIS
Kovo 17 d. Carney ligoni

nėj Bostone, mirė inž. dr. 
Jonas Kuodis, sulaukęs 83 
m. amžiaus.

Velionis buvo gimęs 1903 
m. spalio 15 d. Naujarodžių 
kaime, Krekenavos vis., Pa
nevėžio apskr., 1923 m. bai
gė Panevėžio gimnaziją, 
1932 m. Vytauto Didžiojo 
univ. statybos skyrių. 1934- 
1936 studijavo Aukštesnio
joj technikos mokykloj Vie
noj, kur gavo inž. dr. laips
nį. 1938 m. docento titulu 
pradėjo dėstyti VDU apie 
gelžbetonį ir masyvius til
tus. 1941 m. buvo pakeltas 
e. o. profesorium. 1940-44 
tiltų konstrukcijų katedros 
vedėjas. 1937-40 dirbo Kau
no miesto statybos skyriu
je. Artėjant II-jai bolševi
kų okupacijai 1944 m. va
sarą pasitraukė į vakarus. 
1947 m. atvyko į Ameriką 
ir dirbo didžiojoj Stone- 
Webster kompanijoj inži
nieriaus projektuotojo dar
bą. Prieš kelis metus išėjo 
į pensiją.

Dr. Jono Kuodžio kūnas 
buvo pašarvotas Jor Casper 
laidotuvių koplyčioj. Kovo 
18 d. vakare įvyko pasku
tinis atsisveikinimas su ve
lioniu dr. Jonu Kuodžiu.

Kovo 19 d. velionies kū
nas iš šv.. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios po ge
dulingų pamaldų buvo nu
lydėtas į Putnamo kapines.

Nuliūdime liko velionės 
našlė Bronė, duktė Daiva 
Barzdukienė ii’ sūnus Gedi
minas su šeimomis.

Velionis dr. Jonas Kuo
dis labai domėjosi pasaulio 
politika ir labai sielojosi 
Lietuvos likimu. Gyvenime 
buvo labai kuklus, nuošir
dus ir paprastas. Bostone 
gyvendamas buvo krikščio
nių demokratų sąjungos ir 
ateitininkų valdybose, o 
taip pat krikščionių demo
kratų sąjungos garbės teis
mo narys.

Tragiškųjų birželio Įvykių 
liūdnos sukakties proga 
Įvairioms amerikiečių radi
jo stotims. Tai reikšminga 
Laisvės Varpo sukaktis bus 
paminėta pavasariniu kon
certu balandžio 10 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos sa
lėje. šiai programai atlikti 
pakviestas New Yorko lie
tuvių mišrus kvartetas 
"Harmonija”, vadovauja
mas muz. Viktoro Ralio.

Visa savo veikla Laisvės 
Varpas ryškiai išsiskiria iš 
kitų lietuvių radijo progra
mų. Tai rodo faktas, kad 
jam paskirtos dvi premi
jos : Amerikos Lietuvių Ta
rybos už Kalėdų programą 
ir LB Kultūros Tarybos už 
Vilniaus universiteto 400 
metų sukakties programą. 
Abi premijos laimėtos kon
kurso keliu. Kiekvieno sek
madienio programos turi 
aiškų savo turinį ir stilių.

Laisvės Varpo steigėju ir 
nuolatiniu jo vedėju yra 
vilnietis advokatas Petras 
Viščinis, kuriam jau sukako 
70 metų. Jo talkininkė ang
liškai programos daliai yra 
Birutė Duobaitė-Silvia.

SPAUDOS STALAS 
KONCERTE

LAISVĖS VARPUI
29-NERI METAI

Kovo 7 d. sukako 29-neri 
metai, kai veikia radijo va
landa Laisvės Varpas, kuris 
kas sekmadieni radijo ban
gomis lietuvių ir anglų kal
bomis lanko mus. Kasmet 
jis suorganizuoja bent du 
aukštesnio lygio kultūri
nius renginius ir ruošia spe
cialias programas anglų 
kalba Vasario 16-sios ir

Jau tapo tradicija, kad 
Laisvės Varpo pavasari
niam ir rudens koncertuo
se visuomet veikia lietuviš
kosios spaudos ir lietuviš
kų plokštelių stalas, prie 
kurio galima įsigyti įvairių 
lietuviškų knygų ir plokš
telių bei kitų leidinių, o taip 
pat galima užsisakyti ir pe
riodinę spaudą. Tai gražus 
pasitarnavimas mūsų spau
dai, kuri vis sunkiau besi- 
verčia dėl skaitytojų mažė
jimo. Atvykę į koncertą, 
turi progos apžiūrėti ir Įsi
gyti naujausius leidinius. 
Tuo būdu Laisvės Varpas 
reikšmingai praplėtė savo 
šakotą veiklą.

Toks lietuviškos spaudos 
ir lietuviškų plokštelių sta
las veiks ir šiame pavasari
niame koncerte, kuris Įvyks 
balandžio 10 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje. 
Stalą tvarkys Antanas Še
duikis iš Brocktono, nuola
tinis lietuviškosios spaudos 
platintojas.

AR ATEIS JAUNIMAS IR 
VIDURINIOJI KARTA?
Lyg norėdami pateisinti 

savo jaunimą ir viduriniąją

LIETUVIŲ 
DIENOS

Kvartetas "Harmonija”. Prieky B. Balytė-Malinauskienė ir 
R. Bobelytė-Brittain. — M. Jatkauskas. V. Balys ir P. Tutinas. 

R. Liaubos nuotr.

kartą dėl jų nesilankymo 
mūsų kultūriniuose rengi
niuose, dažnai sakome, kad 
tie renginiai nepritaikinti 
jaunesniems nei atlikėjų, 
nei programos požiūriu. 
Girdi, norint pritraukti 
jaunesniuosius, reikia, kad 
renginių programa būtų 
pritaikinta jiems, o taip 
pat, kad tos programos atli
kėjais būtų jaunesniųjų at
stovai. Kaip tik tokį rengi
nį dabar organizuoja Lais
vės Varpas. (pž)

KITI PARENGIMAI

• Balandžio 8 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Draiv- 
gijos salėje įvyks arch. Ar- 
bo meninių darbų paroda ir 
paskaita "žmogus ir kultū- 

Paskaita 
skaidrė- 
Bostono

d. Lais-

rinė apraiškos”, 
bus pailiustruota 
mis. Rengia LB 
apygarda.

• Balandžio 10
vės Varpo pavasarinis ren
ginys So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje.

• Balandžio 17 d. šv. Pet
ro lietuvių parapijos sueiga 
— reunion — Lantana res
torane.

• Balandžio 24 d. "Auš
ros” 100 metų sukakties mi
nėjimas So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos sa
lėje.

• Gegužės 1 d. a. a. komp. 
Juliaus Gaidelio minėjimas. 
Rengia LMF Bostono klu
bas.

• Gegužės 22 d. 3 v. p. p. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos metinis kon- 
certas-balius.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work & live in a small congenial 
community V 122 bed neeute care 
nursing facility. NEEDED: 2 RN’s 
with ICU /ER experience, 1 RN with 
skilled nursing experience & 1 RN
wilh med/surg. experience. Apply to: 

SOUTHEAST ARIZONA MEDICAL 
CENTER.

Rural Routc 1, Box 30, 
Douglas. Arizona 85607 

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

Į II PL DIENŲ UŽDARYMO banketą, kuris įvyks 
liepos 3 d. Conrad IIiiton viešbutyje, Chicagoje, bilietus 
prašoma įsigyti iš anksto, nes vietų skaičius ribotas. Bi
lietų kainos — $27.50 suaugusiems, $20.00 jaunimui. 
Užsakymus siųsti kuo greičiau — Gifts International 
(J. Vaznelio prekyba) 2501 West 71st Street, Chicago, 
IU. 60629, telef. 312-471-1424. čekius rašyti ”Lithuanian 
World Festival Ine.”

ALOYZO BARONO
VARDO NOVELĖS 

KONKURSAS
Lietuvių Rašytojų Drau

gija tęsia tradicinį Aloyzo 
Barono novelės konkursą ir 
skelbia 1983 metų premijai 
taisykles:

1. Novelės temą autoriai 
pasirenka laisvai,tačiau pa
geidautina lietuviškas turi
nys ir personažai.

2. Novelės ilgis — ne dau
giau 20 mašinėle rašytų 
laiškų formos popieriaus 
puslapių. Terminas: 1983 
m. gegužės 2 d.

3. Rankraščiai, rašyti ma
šinėle su tarpais, pasirašo
mi slapyvardžiu; atskirai 
pridedamas užlipintas voke
lis, pažymėtas tuo pačiu 
slapyvardžiu, o viduje — 
autoriaus pavardė, adresas 
ir telefonas. Rankraščiai 
siunčiami JURY komisijos 
pirmininkui Vyt. Volertui 
adresu 405 Leon Avė., Del- 
ran, N. J. 08075. (Kiti du 
komisijos, nariai bus pa
skelbti vėliau).

4. Trijų asmenų komisija 
sprendžia balsų dauguma. 
Jei nerastų tinkamo premi
jai kūrinio, premija atide
dama kitiems metams. Ne
premijuotų kūrinių slaptie
ji vokai nebus atidaromi ir, 
autoriams prašant, grąžinti 
kartu su novelėmis.

5. Premijuotos novelės

autoriui skiriamo 500 dole
rių premija, kurios mece
natais yra Julija ir Emilis 
Sinkiai, gyveną Los Ange
les mieste.

Lietuviu Rašytojų 
Draugija

APIE JONO SADŪNO 
PERSEKIOJIMĄ

1983 vasario 14 d. Joną 
Sadūną paguldė į Vilniaus 
Geležinkeliečių ligoninę trū
kio operacijai. Operaciją 
turėjo daryti vasario 17 d., 
bet Vilniaus raj. prokuroro 
pavaduotoja R. Juciūtė at
važiavusi į ligoninę tardė 
Joną Sadūną vasario 16 ir 
17 dieną, kad greičiau už
baigtų bylą. Ji pasakė Sa- 
dūnui, kad jie rodą didelį 
humanizmą, nes nepaima jų 
į kalėjimą, o leidžia pada
ryti operaciją, kurią teko 
atidėti pirmadieniui — va
sario 21 dienai, o kai pa
sveiks — bus teismas. Jono 
Sadūno nuotaika rami, jis 
sako: "Vieną kart reiks 
mirti, svarbu mirti doru 
žmogumi.” (lic)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

COLD HEADING 
OPERATORS & SĖT UP 

BOLTMAKERS 
HEADER DIE MAKERS 

PLASTIC WORKERS 
WHEN WAS THĖ LAŠT TIME YOU 
VVORKED FOR GOOD WAGES? 
OUALIFIED FOR GOOD BENEFITS? 
OUR SALES DEMAND IS HIGH. WE 
NEED YOUR SKILLS WORK IN 
ILLINOlS.

WRITE OR CALL
SELECTAB1LITY 

l>. O. BOX 4087 
ROCKORD, ILLINOlS 

815-964-0078

INC.

61110

(13-15)

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPISTS 

TO WORK !N A SMAL1 CONGENIaL 
COMMUNITY. NEW GRADS & KX 
PERIENCED PTS LOOKING I’OR A 
CHANGE? W-OF MADISON WE'VE 
IMMEDIATE OPENINGS FOR THE- 
RAP1STS WITH 1NTEREST IN 
TEAM APPROACH FOR AREA W1TH 
CLOSF.D HEAD TRAUMA UNIT BE- 
1NG ESTABL1SHF.D. CAR-POOLING 
AVAILABLE. ------
FITS; SALARY BASED 
PERIENCE. ------
CONTACT:

TOMA H

EXCELLENT BENE- 
: jr upon ex- 

FOR INFORMAT1ON

REHABILITATION
CENTER

1206 McLEAN AVENUE.
P. O. BOX 308 

TOMAH. WIS. 54660 
(608) 372-5828 

(13-16)
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

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

Willowbrook, III. 60521
St.).

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

Joseph F. Gi ibauskas
Exceutive-Sccretary

K
Dennis N. Gribauskas
Senior Viee-President/
Willow'orook Manager



1983 m. kovo 31 d. DIRVA Nr. 13 — H

CHICAGOS LIETUVIAI

DRAUGO PREMIJOS 
ĮTEIKIMAS IR PUIKUS 

KONCERTAS
"Draugo” romano 32-ro 

konkurso laimėtojui rašyto
jui Anatolijui Kairiui pre
mijos įteikimas ir koncertas 
įvyko kovo 19 d. Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijo
je. Programa susidėjo iš 
dviejų dalių: premijos įtei
kimo ir koncerto.

Premijos įteikimo iškil
mę pradėjo Draugo redakto
rius kun. Pranas Garšva. 
Pasveikinęs laureatą, mece
natę ir svečius, tolimesnį 
vadovavimą perdavė kon
kurso komisijos sekretorei, 
rašytojai Nijolei Jankutei- 
Užubalienei. Programos va
dovė kalbėjo apie Draugo 
skelbiamų konkursų reikš
mę, kurių dėka lietuvių 1L 
teratūra praturtėjo 32-iem 
premijuotais kūriniais. Me
cenatė Irena Vinclovienė 
įteikė laureatui Anatolijui 
Kairiui 2,000 dol. premiją 
ir abu tarė po žodį. Mecena
tė Irena Vinclovienė yra 
clevelandietė ir premiją 
skyrė savo mirusiam vyrui 
Vaclovui atminti. Ištrauką 
iš premijuoto romano "Ke
lionė į Vilnių", paskaitė ak
torė Marytė Smilgaitė. Įtei
kimo iškilmė tetruko 22 mi
nutes ir buvo baigta džiu
gia žinia, kad jau yra 3?-jo 
konkurso mecenatė Jadvy
ga Pupelienė iš St. Peters- 
burgo, Fl., kuri taip pat no
ri įamžinti savo mirusį 
vyrą.

Koncertas
Visų didžiausias dėmesys 

buvo skiriamas viešniai iš 
New Yorko, Metropolitain 
operos solistei Maralin Nis- 
kai, kuri Chicagos lietu
viams pasirodė pirmą kar
tą. Ji ir pradėjo koncertą 
lietuviškai, padainuodama 
J. Tallat-Kelpšos ir VI. Ja- 
kubėno 5 kūrinius. Po jos 
pasirodė baritonas Algis 
Grigas, padainavęs L. ši
mučio 5 dainas, čia buvo 
paplota ir kompozitoriui L. 
šimučiui, esančiam salėje. 
Duetu sudainavo ištrauką 
iš operos La Traviata II 
veiksmo ir pirmą dalį už
baigė solistė M. Niska, pa
dainuodama solo ištrauką 
iŠ tos pačios operos.

Publika solistus sutiko' 
labai šiltai, ypač viešnią M. 
Niską ir nesigailėjo plojimų 
bei valiavimų. Viešnios ne- 
manieringa laikysena bei 
šiltas ryšis sužavėjo klau
sytojus ir kelis kartus tu
rėjo pasirodyti scenoje.

Po pertraukos, kurios me
tu buvo galima įsigyti Ro- 
žansko platinamą A. Kairio 
premijuotąjį romaną "Ke
lionė į Vilnių” ir gauti au
toriaus autografą,' scenoje1 
pasirodė sol. A. Grigas, pa
dainavęs vokiškai ištrauką 
iš R. Vagnerio operos Tann-

Antanas Juodvalkis

hauser ir itališkai — iš R. 
Leonėavallo operos Pagliac- 
ci. Programinę koncerto da
lį užbaigė solistė M, Niska, 
padainavusi operų ištrau
kas: G. Puccini ((Tosca ir 
La Boheme), W. Mozart 
(Cosi Fan Tutter) ir F. Ci- 
lea (Adriana Lecourvreur).

Solsitė publiką pavergė 
savo nuoširdumu ir nuolati
niu "Ačiū”. Bisui, kartu su 
savo vyru smuikininku Wil- 
liam Mullen, davė porą da
lykėlių, sulaukusių nuošir
džių publikos katučių ir va
liavimų. Solistė gavo kelias 
gėlių puokštes ir dail. A. 
Algmino paveikslą ,o solis
tas kitokias dovanas.

Solistams akompanavo 
operos dirigentas Alvydas 
Vasąitis, daug prisidėjęs 
prie koncerto pasisekimo.

Premijos įteikime ir kon
certe dalyvavo gen. konsule 
J. Daužvardienė, po ilgesnės 
ligos jau sustiprėjusi ir 
pradėjusi lankytis rengi
niuose, vyskupas V. Briz
gys, Draugo leidėjai kuni
gai marijonai, redaktoriai, 
didelis būrys seselių kazi- 
miėriečių ir putnamiečių, 
vietos lietuviai solistai bei 
muzikai ir artipilnė salė 
dainos mylėtojų.

Po koncerto buvo pasisve
čiavimas Draugo patalpose. 
Kalbėjo renginių vadovė M. 
Remienė, provincijolas kun. 
V. Rimšelis, sol. A. Grigas, 
solistė M. Niska ir jos vy
ras smuikininkas W. Mul- 
len. Visi džiaugėsi aukšto 
lygio koncertu, sol. M. Nis-. 
kos nuoširdumu ir noru pa
dėti lietuviams, nes jos vy
ro senelė buvo lietuvė.

SESELĖMS 
PUTNAMIETĖMS 

PAREMTI VAKARIENĖ
Nekalto Pr. Marijos sese

rų vienuolijos (Putnamo) 
Chicagos ir apylinkių rėmė-, 
jos kovo 20 d. Jaunimo Cen
tre suruošė, vakarienę, ku
rios pelną paskyrė neturtin
gų šeimų vaikams, naudo
jantiems Neringos stovyk
lą.

Pobūvis pradėtas šv. mi- 
šiomis, kurias atnašavo ir 
pamokslą pasakė vysk. V. 
Brizgys. Po mišių, susirin
ko į didž. salę kur buvo tę
siama programa. Pobūvį 
atidarė ir visus susirinku
sius pasveikino rėmėjų 
pirm. Marija Remienė. Kal
bėjo seselių vadovė Aloyza 
(buvo ii- seselės Augusta ir 
Igne), dėkojo už nuolatinę 
ir kasmetinę paramą, ypač 
nepailstamai pirm. M. Re
inienei, bei visoms rėmė
joms ir programos atlikė
joms — I. Veleckytei ir jos 
studijos mokinėms. .

Vysk. V. Brizgiui sukalbė
jus maldą, visi pasivaišino 
šeimininkių O. Norvilienės 
ir L. Kybartienės paruošta 
vakariene, o M. Remienė pa-

Novelių rinkinio "Susitikimas pamary” sutiktuvės. Iš kai
rės: programai vadovavusi — Irena Banaitienė, LMKF New 
Yorko Klubo pirm. Jadvyga Laucevičienė, knygos autorė ■—• 
Aurelija Balašaitienė, knygą apibūdinusi — Birutė Lukoševi
čienė. L. Tamošaičio nuotr.

NEW YORK

NOVELIŲ RINKINIO 
SUSITIKIMAS PAMARY 

SUTIKTUVĖS 
NEW YORKE

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos New Yorko 
Klubas, kuriam pirminin
kauja Jadvyga Laucevičie
nė, š. m. kovo 12 d., Kultū
ros židinyje Brooklyne, su
ruošė rašytojos Aurelijos 
Balašaitienės knygos SUSI
TIKIMAS PAMARY sutik
tuves, į kurias buvo atvy
kus ir pati knygos autorė 
iš Clevelando. Apie knygą 
įdomiai kalbėjo rašytoja 
Birutė Lukoševičienė.

Aurelijos Balašaitienės 
novelės mielai skaitomos, 
labai gyvenimiškos ir intri
guojančios. Jas skaitant 
pajunti rašytojos intenci
jas, kuriomis ji siekia pasi
tarnauti gyvenimo tobulėji
mui. Tokios rūšies literatū
ra patartina pasiskaityti ir 
mūsų priaugančiai kartai.

Novelės SUSITIKIMAS 
PAMARY buvo sėkmingai 
pristatytos 1982 metais 
Clevelande ir Los Angeles. 
Knyga susilaukė teigiamų 
V. Kavaliūno, B. Augino, K, 
Vidžiūnienės recenzijų.

A. Balašaitienė yra viena 
iš tų rašytojų, kuri neužsi
sklendžia vien su savo mū
za. Jai rūpi mūsų kasdieni
nio gyvenimo kultūrinės bei 
visuomeninės problemos. Ją 
pažįstame ir iš jos dažnų 
straipsnių mūsų spaudoje, 
iš jos kelionių aprašymų, 
net satyrų. Ji aktyviai da
lyvauja diskusijose, neati- 
tolsta nuo realaus gyveni
mo, dažnai kviečiama skau
tų ir ateitininkų paskai
toms.

Savo dalyvavimu knygos 
pristatyme, rašytoją A. Ba- 
lašaitienę pagerbė New 

dėkojo dainininkėms A. Un- 
derienei ir D. Varaneckienei 
bei vargom K. Skaisgiriui 
už giedojimą mišių metu ir 
gausiems aukotojams.

Pobūvis praėjo geroje 
nuotaikoje ir rengėjų rū
pesčiu, bus paremtas sese
lių pastangos išlaikyti lie
tuvybę jaunimo tarpe.

Yorko Tėvai pranciškonai 
■— K. Bučmys — vyr. Dar
bininko redaktorius, L. 
Andriekus — poetas, Tėvas 
Ramanauskas, Lietuvos ge
neralinis konsulas A. Simu
tis, J. Simutienė — LMKF 
garbės narė, LB New Yor
ko Apygardos pirm. A. 
Vakselis su ponia, SLA 
gen. sekretorė G. Meiliū- 
nienė, GFWC atstovė prie 
Jungtinių Tautų G. žilionie- 
nė, įvairių organizacijų na
riai ir tie, kurie gerbia lie
tuvišką knygą.

Daugelis įsigijo ten pat 
knygą SUSITIKIMAS PA
MARY su rašytojos auto
grafu. Po to, pobūvio daly
viai prie kavutės dar sma
giai pasižmonėjo, arčiau 
susipažino su viešnia iš Cle
velando, kiti atnaujino su 
ja pažintį nutrauktą ilges
nio pomokyklinio laiko tar
po.

I. Banaitienė

PASISEKUSI PARODA
Dailininko č. Januso ta

pybos paveikslų paroda įvy
kusi kovo 19 ir 20 dienomis 
Liet. Kult, židiny sutraukė 
gana daug žiūrovų.

Išstatyta buvo 160 pa
veikslų. Parduota 40. Pasi
rodo, mūsų žmonės mėgsta 
gamtą, vaizdus: banguojan
čias jūras, ežerus, Paeže
riais sodybas, javų gubas. 
Ypač įdomi buvo matyti 
Nemuną, Nerį, Kražantę su 
šlaitais aukštais ir žemais 
krantais nusėta javais, tai 
trobomis ir visą Lietuvos 
gamtos grožį primenančiais 
liet, kryžiais. Rodos kiek
vieną nešk ir namus ir am
žinai gėrėkis. švelnus spal
vų suderinimas. Trobos, 
žmogus ir Liet, kryžiai ir 
pati suderinta perspektyvą 
nukelia žmogų į jo įsivaiz
duojamą erdvę, plotą, vie
tą, žinoma, kur gyventa ir 
matyta ir surišta su sen- 
timentais.

žiemos ir rudens vaizdai 
niūresni, bet patrauklūs. O 
jau jūra — tai atrodo dai
lininko besantį specialybė. 
Jis laimėjo pirmą premiją 
už paveikslą Ocean Long Is- 
land, N. Y. ir National 
Spring Exhibition of Art 
League of Long Island, N. 
Y. ir įtrauktas į svarbiau
sių dailės paveikslų spalvo

tai iliustruotą leidinį. Tai 
retas pasiekimas. Tuo susi
domėjo ir kongresmanas 
Addabo ir žadėjęs įtraukti 
savo kongress. record, nes 
tai yra iš jo distrikto.

Linkėtina, kart mūsų dai-, 
lininkai, pagal savo sritį, ko 
daugiau vaizduotų Lietuvą: 
jos gamtą, žmones, miestus 
ar miestelius, portretus žy
mesnių asmenų, buvusius 
kariškius, partizanus, 1941
m. sukilimą ir t.t.

Vakarų ekspresionistai ir 
impresionistai vaizdavo iš 
šarvo šalies imdami temas. 
Tai kartu ir menas ir gy
nimo vaizdavimas. Taip yra 
daroma nuo pasaulio pra
džios. Kam griebti terlioti 
tai, kas jau yra tarptauti
niai tūkstančius kartų visur 
išbandyta. Geras ir įdomus 
darbas bus visur pastebė
tas nežiūrint kur ir ką pa
darysi. Reikia tik juos iš
stumti į viešumą, kiek ga
lint — į tarptautinę viešu
mą. Tai būtų kartu ir liet, 
kultūros propaganda, kuri 
turi didelę vertę ir savai 
politikai.

A. Koncė

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

J. Lesčinskis, Dorchester 8.00 
VI. Šniclis, St. Petersburg 17.00 
DLK Birutės Draugijos

Los Angeles skyrius . .50.00
A. Vokietaitienė,

New Haven ................ 8.00
Kun. A. Perkumas,

Caracas ..........................3.00
A. Devenis-Grigaitis,

St. Petersburg ............. 5.00'
A. Danta, Australija .... 3.00' 
J. A. Lukas, Philadelphia 5.00 
J. Kučinskas,

Miami Beach................ 8.00
J. Jasinevičius, Euclid .. 5.00 
P. Januška, Windsor .... 3.00 
J. Nurka, Hartford......... S.OO'
St. Baras, Palos Park .... 13.00
S. Vaškys, St. Petersburg 5.00
J. Mačiulaitis, Redford .. 3.00 
Miami Amerikos

Lietuvių klubas ......... 20.09
E. Bobelis, Hartford .... 13.00 
A. Kruvelis, Chicago .... 3.00 
A. Andrušaitis, Geneva .. 3.00 
A. Simonaitis, Chicago .. 8.00
K. Domarkas, Highland . 3.00
V. Rack, Eastlake ......... 8.00
A. Verbickas, Chicago .. 3.00
K. Černius. Chicago .... 3.00 
B. Urbonavičius, Cleveland 5.00 
D. Alseikienė, Los Angeles 3.00 
P. Druseikis, Rochester .. 8.00
J. Petrauskas, Oak Park 8.00 
A. Mažeika,

Marina dėl Rey ..........23.00
St. Sližys, Dearborn .... 3.00 
V. Damaroda, Baltimore 3.00 
LB Worcesterio

apylinkės valdyba .... 25.00 
V. Stuogis, Cleveland .... 6.00 
P. Navazelskis, Westwood 3.00 
J. Pečkaitis, Merrillville 8.00
P. Druskis, Flint............. 3.00
E. Augustaitis,

Ormond Beach............. 3.00
St. Kleinas, Worcester ..13.00
V. Jankūnas, Rochester .. 8.00
Dr. B. Paprockienė,

Richmond Hill............. 8.00
J. Čyvas, Cleveland .... 5.00
A. Didžiulis, Bagota ....50.00 
Ed Stepas,

Willoughby Hills......... 3.00
V. Senkus, New Baltimore 3.00
T. BąĮtikauskas, Baltimore 3.00
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FILATELIJA jį,
Nr.2 Antanas Bernotas

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Sausio 19 
d. išleistas 20 centų pašto 
ženklas mokslui ir industri
jai propaguoti. Abstraktus 
piešinys. Čia jj dedame.

2. Vasario 12 d. išleistas 
13 centų atvirlaiškis britų 
generolo Oglethorpe 1733 
m. išsilaipinimui dabartinės 
Savannah, Georgia valsti
jos pakrantėse paminėti. 
Piešinyje parodytas gene
rolas su savo palydovais, pa
sitinkamas indėnų būrio.

LENKIJA išleido pustre- 
čip zloto pašto ženklą 1000 
metų sukakčiai nuo Sando- 
miro rotušės pastatymo pa
minėti.

Sandomiras (lenkiškai 
Sandomierz) randasi piet

SM /uperior /avinę)/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SĄSKAITĄ

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Zhving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: Į®

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

ryčių Lenkijoje Kielcų vai
vadijoje, prie Vyslos ir Sa- 
no upių santakos. Tai labai 
senas miestas, turįs daug 
istorinės vertės pastatų ir 
paminklų, čia stovi rotušė, 
statyta 982 m., pati pirmoji 
bažnyčia po krikščionybės 
įvedimo Lenkijoje. Piastų 
pilis, istoriko Dlugošo na
mas ir kiti. Sandomiras bu
vo ir to paties vardo kuni
gaikštijos sostinė bei vys
kupijos būstinė. Miestą jau 
nuo 1241 m. puldinėjo toto
riai, 1349 m. ji sudegino 
lietuviai vėliau labai nu
kentėjo švedų karo laikais. 
Po pirmojo Lietuvos-Lenki
jos padalinimo miestas pa
teko Austrijos valdžion, 
1814 m. buvo priskirtas prie 
Varšuvos k u n i gaikštijos. 
šiuo metu Sandomire gyve
na apie 10,000 gyventojų.

SIERRA LEONE išleido 

pašto ženklų su to krašto 
prezidento atvaizdu. Deja, 
jo vardas pašto ženkluose 
neįrašytas.

Siera Leone, buvusi bi*i- 
tų kolonija ir protektora
tas, randasi vakarų Afriko
je tarp Liberijos ir Gvinė
jos. Ji apima 27,925 kva
dratinių mylių plotą ir turi 
virš pustrečio milijono gy
ventojų. Kolonija buvo 
įkurta Atlanto pakraštyje 
1788 m. iš Anglijos grąžin
tiems negrams apgyven
dinti. Yra daug gamtos 
turtų, mineralų ir metalų. 
1961 m. kolonijai buvo 
suteikta nepriklausomybė, 
bet ir toliau ji palieka 
britų Commemvealtho ribo
se. Krašto sostinė yra Free- 
town miestas ir uostas At
lanto pakraštyje.

VATIKANAS praeitų 
metų Kalėdoms išleido dvie
jų pašto ženklų seriją su 
prakartėlėm. čia dedame 
tos serijos 300 lirų pašto, 
ženklą, kuriame parodyta 

skulptoriaus Veit Stoss da
ryta prakartėlė esanti Kro
kuvos šv. Marijos bažnyčios 
didžiajame altoriuje.

Vei Stoss (lenkai jį va
dina Wit Stwosz, apie 1477- 
1533), vokiečių skulptorius, 
tapytojas ir grafikas, buvo 
kilęs iš aukštutinės švabi- 
jos ar Frankonijos. Apie jo 
jaunystę mažai ką žinoma, 
bet, matyt, daug keliavo po 
vakarų Europą ir puikiai 
pažino vėlyvąjį gotiką. 1473 
m. Stoss įsikūrė Niurberge.. 
Tuo metu Krokuvos miesto 
taryba, kuriai vadovavo 
švabas Kezinger, nutarė 
pakviesti Stosą atvykti į 
Krokuvą ir čia padaryti kai 
kurių meniškų dirbinių. 
Stosas 1477 m. atvyko ir 
įsikūrė Krokuvoje, čia pasi
likdamas iki 1496 m. čia jis 
padarė šv. Marijos bažny
čiai didįjį altorių, Vavelio 
katedrai Kazimiero Jogai- 
laičio antkapį bei Gniezno 
vyskupui Z. Olesnickiui 
marmurinį paminklą .Po to 
sukūrė keliolika grafikos ir 
skulptūros darbų Krokuvo
je. Grįžęs į Niurbergą čia 
vėl sukūrė puikių skulptū
rų.

VASARIO 16 
KR. DONELAIČIO 

MOKYKLOJE

Kr. Donelaičio pradinė ir 
aukštesnioji lit. mokykla 
Chicagoje vasario 19 d. 
šventė Lietuvos Nepriklau
somybės šventę. Visi moki
niai ir mokytojos atvyko 
pasipuošę tautiniais rūbais. 
Programa prasidėjo 11 v. 
ryto. Tėveliai svečiai ir mo
kiniai sugiedojo JAV ir Lie
tuvos himnus, o tuomet dir.
J. širka kalbėjo apie Lietu
vos ir lietuvybės išlaikymo 
reikšmę. Aštuntos klasės 
mokinė R. Ramanauskaitė 
perskaitė Nepriklausomy
bės paskelbimo aktą ir tuo
met įvyko žuvusiųjų už 
laisvę pagerbimas, šešios 
mergaitės laikydamos tau
tinių spalvų uždegtas žva
kes, įėjo į sceną, aidint 
”Oi neverk, motušėle” žo
džiams. Visiems pagerbi
mas paliko didelį įspūdį.

Tai buvo oficialioji minė
jimo dalis, o po jos vyko- 
įvairių klasių bei skyrių 
mokinių pasirodymai. Vieni 
šoko tautinius šokius, kiti 
deklamavo eilėraščius, dar 
kiti atliko montažus. Tarp 
montažų pažymėtina VII kl. 
ir VI skyriaus mokiniai, at
likę ilgesnius dalykus. Buvo 
sušokta kalvelis, landytinis, 
žvejų polka ir subatėlė. Pra
dinės mokyklos šokius pa
ruošė mokyt. R. Končienė, o 
aukštesniosios ■.— mokyt. D. 
Bilaišytė. Programoje taip 

pat pasirodė specialus — 
lietuviškai besimokančių — 
skyrius, kurio mokiniai, 
mokyt. R. Valkiūnienės pa
ruošti, padeklamavo eilėraš
čių. Buvo perskaityti du ra- 
šiniai-referatai: J. Dainytė, 
V kl. mokinė skaitė rašinį 
"Laisvės netekus”, o R. Ma- 
tonytė, VIII kl. mokinė 
skaitė D. Didžbalytės, taip 
pat aštuntos kl. mokinė re
feratą ”Dr. J. Basanavičius 
ir Aušra”. B. Brazdžiono ei
lėraštį "Lietuva iš tolo” de
klamavo A. Vitaitė, VIII kl. 
mokinė. Programos prane
šėjas buvo A. Blyskis, VIII 
kl. mokinys.

Programos pabaigoje pa
sirodė aukštesniosios ir pra
dinės mokyklos jungtinis 
choras, kuris dainuos JAV 
ir Kanados Lietuvių Dainų 
šventėje ateinančią vasarą. 
Choras atliko tris dainas: 
"Ramovėnų maršą”, "Gegu
tė” ir "Dainuojanti jaunys
tė”. Visi minėjimo dalyviai 
ir choras dar sudainavo 
oficialią mokyklos dainą 
”su mokslu į rytojų”. Mūsų 
mokyklų dainavimo moky
tojai yra: A. Aleknaitė, V. 
Gutauskas ir D. Polikaitis.

Taip gražiai ir įspūdingai 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas buvo atliktas Kr. 
Donelaičio mokyklose. Po 
programos išsiskirstėme į 
namus.

Dana Didžbalytė, 
Viii kl. mokinė

Iš JŪRŲ ŠAULIŲ 
VEIKLOS

Gen. Teodoro Daukanto 
jūrų šaulių kuopos narių 
metinis susirinkimas įvyko 
š. m. vasario 27 d., šaulių 
namuose, Chicagoje.

šiais metais planuojama 
suruošti 3 parengimus: pa
vasarinis bus balandžio 16 
d. šaulių namuose, kur pro
gramą atliks "Dainuojan
čios žemaitės” — moterų 
balsų trio. Vasarą gamtoje 
šaudymo varžybos rugpiū
čio mėn. pradžioje prie Ant- 
tioch, Illinois. Rudeninis 
kuopos parengimas bus lap
kričio 5 d. šaulių namuose.

Taipogi kuopa dalyvaus 
tradicinėje metinėje "Jū
ros Dienoje” š. m. liepos 
mėn. pabaigoje Union Pier,

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL TECHNOLOC1STS AND 
MEDICAL LABORATORY TECHNI- 
C1AN9 — Multispecially clinic antį 
101 bed' general hospital has im
mediate opening for Medical Tecn- 
nologists and Medical Laboratcry 
Technicians. Good fringe benefits. 
Salary commensurale with experience. 
Write or call Jonathan Ever^on Chief 
Tech.

THE MYERS CLINIC
112 N. Wood St. 

Philippi, West Virginia 26416 
304-457-2800

(8-15)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

To work and live in a small congenial 
community. RN’s —-Highly motivated 
-— for expanding OB and ICU cervice* 
in 50 bed JCAH acute care hospital. 
Ozark community of 5,000 close to 
metropolitan and recrea lianai arens. 
Excellent henefits. Good stąrting -a- 
lary plūs shift differential. Letter o*! 
resume :n confidence:

SALĖM MEMORIAL 
DISTRICT HOSPITAL 

Attn: FRr.D WADDELL, Dir. of 
HUMAN RESOURCF.S 

P. O. BOX 760.
SALĖM, MO. 65560 

314-729-6626, ext. 224. EOE.
(12-14).
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Grandinėlės jubiliejus
Aurelija Balašaitienė

I 
jos 
tai

Dievo Motinos parapi- 
salę susirinko nematy- 
gausi publika pagerbti 

Grandinėlės 30-ties metų 
darbo sukakti ir pasigėrėti 
tos šventės proga specialiai 
paruoštu spektakliu. Svečių 
tarpe buvo gausu jaunimo 
ir amerikiečių svečių.

Pakilus uždangai, sceno
je pasirodė skaidrių pa
veikslai, o scenos prieky so
listė Aldona Stempužienė, 
be jokios muzikinės paly
dos, dainavo nuostabiai gry
nai ir įspūdingai senovinę 
liaudies dainą ”Vai tu eg- 
lala”. Scena buvo tamsi, o 
skaidrėse pakartotinai buvo 
rodomos mūsų samanotos, 
skurdžios bakūžės. Buvo 
laukiama c h r o n ologinės 
skaidrių paveikslų tąsos, 
bent vieno gražesnio vaiz
do, kuriame būtų parodyta 
ir mūsų architektūra, ir ne
priklausomos Lietuvos bent 
vienas vaizdelis. Teko pa
tirti, kad tai tik rodoma 
mūsų giliai senovei pailius
truoti. Galima sutikti, kad 
ir taip buvo, bet turint tiek 
svetimtaučių savo pasiro
dymuose, būtų tiksliau ne
atvėsti šokėjų tiesiai iš tų 
skurdžių, tamsių bakūžų į 
modernios Amerikos teat
rus ir arenas. ”Ne tokią 
Lietuvą aš gyniau”, skun
dėsi man Vienas mūsų kū
rė jaš-savanoris ...

Pirmoji programos dalis, estradiniai operetiškas, ge- 
vaizduojanti seniausius mū
sų šokius su prie jų nuotai
kos priderintais drabužiais 
ir muzika, buvo įdomi nau- 
jienybė Grandinėlės reper
tuare, prisimenant jos spek
taklius prieš kelioliką metų. 
Pobūdis yra pasikeitęs; kaip 
kad keičiamės mes visi. Ta
čiau buvo gražu matyti lie
tuvišką jaunimą, daugumo
je lituanistinės mokyklos 
moksleivius, šokančius tau
tinius šokius, dėvinčius tau
tinius drabužius, dainuojan
čius senovines liaudies dai
nas. Jų baisingumas stebi
no klausytojus. Grandinėlės

J. Garlos nuotr.Jaunieji Grandinėlės šokėjai šoka.

septynių jaunų žmonių or
kestras, kuriam vadovauja 
Rita Kliorienė, savo preci
zišku dirigavimu teikdama 
Grandinėlės spektakliui pro
fesionalinę atmosferą, pri
sideda prie spektaklio įspū
dingumo ir pasisekimo.

Ypatingo publikos šilto 
dėmesio susilaukė patys 
jauniausieji šokėjai, kurių 
gausus būrys garantuoja 
Grandinėlės gyvavimo tąsą. 
Taip pat gražiai pasirodžiu
si buvusių Grandinėlės šo
kėjų — ”alumnų” grupė, 
savo šokių forma ir pobū
džiu sukėlusi senosios Gran
dinėlės nostalgiškus prisi
minimus, buvo labai šiltai 
sutikta. Visi Grandinėlės 
šokėjai rodo menišką dis
cipliną, scenoje šypsosi, mi
mikos pagalba kuria gerai 
surežisuotas mizanscenas ir 
šoka lengvai, tarsi atitrūkę 
nuo žemės. Drabužių įvai
rumas, nuolatiniai kostiu
mų pakeitimai spektakliui 
teikia gyvumo. Gražūs bu
vo šokiai, vaizduojantys 
mūsų vestuvių papročius ir 
apeigas, originaliai ir sko
ningai suplanavus choreo
grafija ąu įmantriu juostos 
sųpynimu ir rankščiuosčių 
dalinimu. Į pabaigą sušok
tas šokis Rasos šventei, vė
liau tapusiai Joninėmis, pa
gerbti, su degančiomis 
žvaigždėtniš rankose buvo'

Grandinėlės ”alumnai” šoka ...
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Iš Grandinėlės koncerto. Vidury vadovas L. Sagys ir dešinėje sol. A. Stempužienė. J. Garlos nuotr.

rokai modernizuotas, efek
tingas ir įdomus. Tik nuo
latinis garsus trypimas ko
jomis buvo kiek svetimas, 
lietuviškai ausiai. Malonu 
būtų ir vėl pamatyti Kepu
rinę, Malūną ir t.t.

Sekant Grandinėlės trijų 
dešimtų metų darbą, nega
lima neįvertinti jos vadovų 
ir steigėjų Aleksandros ir 
Liudo Sagių pastangų po
zityviai ir skoningai propa
guoti lietuviškosios kultū
ros pačius dėkingiausius 
elementus — muziką ir šo
kį. Per Grandinėlės eiles 
perėjo virš penkių šimtų 
jaunų lietuvių, ir buvusių 
šokėjų dukros bei sūnūs jau 
yra užėmę savo tėvų vietas. 
O mūsų jaunimas, kuris

taip sunkiai yra pritraukia
mas prie platesnės lietuviš- 
kos veiklos, savo' jaunatviš-. 
kai energijai Grandinėlėje 
randa puikią pasireiškimo 
dirvą. Nuo mažiausio iki 
vyriausio Grandinėlėje šo
kančio "veterano”, visi jau
čiasi sujungti bendra lietu
viškos vienybės grandimi, 
nejučiomis kiekvienas iš jų 

J. Garlos nuotr. tapdamas mažu Lietuvos 
ambasadoriumi. Grandinėlė 
yra visokeriopai finansiniai 
remiama ir vietinių ameri
kinių kultūrinių institucijų 
ir savo pasisekimo dėka, 
kur. galima pasiekti tik per 
įtemptą darbą ir pasišventi
mą, darosi populiari ameri
kiečių publikoje.

Po spektalio įvykusių vai
šių metu buvo perskaitytos 
Clevelando miesto mero 
Voinovičiaus ir Apskrities 
Komisijonierių proklamaci
jos, kuriomis kovo 19 ir 20 
dienomis skiriamos Grandi
nėlės garbei. Aleksandrą ir 
Liudą Sagius raštu ir žo
džiu sveikino organizacijų 
atstovai ir pavieniai asme
nys. Grandinėlei buvo įteik
tas kvietimas dalyvauti 
1984 metais įvyksiančioje 
šokių šventėje, o LB Kul
tūros Tarybos pirmininkė

įl
voty ■ vi

t '

L. Sagys, Grandinėlės vadovas, aiškina VI. Būtėnui, Ame
rikos Balso tarnautojui, Grandinėlės istoriją paveiksluose.

J. Garlos nuotr.

J. Garlos n4otr.Po koncerto Įvyko vaišės ...

Ingrida Bublienė, pravedusi 
programą, pranešė, kad 
Aleksandrai ir Liudui Sa- 
giams yra paskirta kultū
rinio darbuotojo premija, 
kuri bus Įteikta premijų 
šventės metu New Yorke.

Kaip ir visada, kiekvie-. 
nas stambesnis renginys 
susilaukia kritikos, kas yra 
ir natūralu, ir teisinga. Ta
čiau ir tie, kurie kritikuoja, 
turėtų atsižvelgti i galutini 
darbo rezultatą — Grandi
nėlės sėkmingą Lietuvos 
vardo populiarinimą plačio
se masėse ir mūsų jaunimo 
aktyvų dalyvavimą. O tuo 
ne kiekvienas gali pasigirti. 
Tik vienam šokiui sukurti 
reikia šimtų darbo valandų, 
talento, kantrybės ir laiko. 
Reikia turėti vilties, kad 
Grandinėlės vadovai nepa
vargs ii' pajėgs toliau tęsti 
savo darbą. Manau, kad tik 
vienas žvilgsnis į pačius 
jauniausius šokėjus, dar 
dar besimokančius pirmų 
judėsiu ir žingsnių, Įparei
gos Aleksandrą ir Liudą 
Sagius dirbti toliau, o tuos, 
kurie jų darbu gėrisi ir jam 
pritaria, juos ir moraliai, ir 
materialiai remti. Tegyvuo
ja Grandinėlė dar sekantį 
30 metų!
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Vaidilos teatro režisieriaus Petro Maželio 
laiškas clevelandiečiams

Vaidilos teatras 18 metu 
veikloje dramos meno pasi
reiškimais pasak žiūrovų ir 
kritikų pasisakymus paro
dė gerų vaisių. Pirmasis 
jaunimo teatras išeivijoje 
buvo įsteigtas Clevelande, 
tuojau įsijungęs į Vaidilos 
teatrų, davė gana sudėtin
gus pastatymus — žirgonė 
ir Gailė, Burtininko pinklė
se, Užburta dūdelė, Keturi 
keliauninkai. Per šiuos pa
statymus praėjo daug jau
nimo, išmoko šimtus žodžių, 
žodelių, žodelyčių, vaidini
mų dialoguose ar grupėse 
juos išgyventai perdavė 
mažiesiems ir suaugusiems 
žiūrovams. Teatras buvo 
didelė pagelbinė priemonė 
lietuviškai mokyklai, šis 
jaunimas, baigęs aukštuo
sius mokslus, dar ir dabar 
dalyvauja lietuviškoje veik
loje ir daugelis jų yra or
ganizacijų vadovybėse.

Vaidilos teatras išvedė 
scenon veikalus, kaip Vydū
no Ne sau žmonės (niekas 
kitas nesiėmė šio veikalo 
pastatyti), premijuotą A. 
Landsbergio daug triukšmo 
sukėlusią dramą Penki stul
pai turgaus aikštėje, Atža
lyną, Brandos atestatą, Dr. 
Vincą Kudirką (dalyvau
jant akt. Henrikui Kačins
kui), Kęstučio mirtį ir kt. 
Pirmajame Dramos Festi
valyje Vaidilos teatras dali
nosi su Los Angeles teatru 
pirmąja premija.

Dėl mano naujo darbo są
lygų, asmeninės padėties, o 
gal ir nuovargio režisuo
jant, gaminant dekoracijas, 
rūpinantis kostiumais, ap
švietimu ir kelionėmis su 
veikalais po kitas kolonijas, 
po 25-rių sceninio darbo me
tų turėjau pasitraukti tikė
damas, kad mano vietoj at
siras naujieji žmonės. Pa
galiau mus užtiko ir nusi
vylimas. Teatras buvo pa
liktas jo patiems "žaidi
mams”. Kiek pei- tą laiko
tarpį buvo įvairių organiza
cijų premijų paskyrimai, 
dramos konkursai, tačiau 
Vaidilos teatras buvo palik
tas savam likimui. Turiu 
pasakyti, kad mes džiaugė
mės mūsų gausiais žiūro
vais, kurie mus sekė ir 
džiaugėsi mūsų laimėjimais.

Dabar, kada darbo pro
blemos manęs jau nebe- 
spaudžia, išdrįsau bandyti 
atgaivinti Vaidilos teatrą. 
Po 25 m. scenos darbo Vo
kietijoje ir čia Ameriko

NAMŲ REMONTĄVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI Į

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

EILĘ KITŲ DARBŲ.
Prašome skambinti telef.: 442-2487

je, nuoširdžiai remiamas 
buvusių ir naujų vaidiliečių 
ir darbingos valdybos, va
dovaujamos daug su jauni
mo vaidinimais dirbusios 
Onos Jokūbaitienės, dide
lius pradus jau padarėm. 
Daug darbo, laiko, jėgų ir 
lėšų pareikalaus šis žygis, 
vistiek užsispyrusiai ban
dysime. Laimingu atveju, 
clevelandietis rašytojas Al
gis Rukšėnas rašė politinę 
satyrą Posėdis pragare. Pri
kalbinau jį šį veikalą už
baigti ir pažadėjau, -kad 
Vaidilos teatras jo veikalą 
pastatys ir nuveš į Dramos 
festivalį Chicagon. Veika
las baigtas, surinkti nauji 
vaidintojai, ruošiami deko
racijų ir kostiumų braiži
niai.

Prieš išeidami su nauja 
Algio Rukšėno premjera š. 
m. balandžio 23 d. Lietuvių 
namų salėje visuomenei pri
statysime Draminės Litera
tūros vakarą — ištraukas 
daugumoje iš Vaidilos teat
ro statytų veikalų. Ypač 
turėtų būti įdomu ištrauka 
iš A. Rukšėno posėdis pra
gare būsimos premjeros, 
kuri turėtų būti jau lapkri
čio mėnesį.

šiame draminės literatū
ros vakare matysime Vai
dilos teatro alumnus, vėles
niuosius ir dar nematytus 
naujų vaidintojų veidus ir 
jų talentus.

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

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

Pradedame be sceninio 
turto, be atsargų, o teatro 
ūkis toks didelis. Negana 
rašytojo, režisoriaus, daili
ninko ir vaidintojų, reikia 
ir technikinio personalo, 
elektros specialisto, .sta
liaus, siuvėjų ir kitų.

Aš buvau klausinėjamas 
teatro pasigendančių žmo-x 
nių, kartais kaltinamas 
neveiklumu ar apsileidi
mu kultūriniuose apsireiš
kimuose. Man visad, kaip 
tam arkliui savi vartai, rū
pėjo labai ir dabar, turėda
mas truputį daugiau laiko, 
pasiryžau, kai radau talkos 
ir užsidegusių bendradar
bių.

Savo ir vaidiliečių vardu 
prašau mus aplankyti dra
minės literatūros vakare ir 
pagyventi mūsų praeityje 
nueito kelio nostalginėmis 
nuotaikomis, kartu su mu
mis pasivaišinti ir paben
drauti.

Mieli clevelandiečiai, te
atras yra jūsų. Be jūsų ne
bus ir mūsų. Laukiame.

Petras Maželis

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• BALANDŽIO 9 D. Šv. 
Kazimiero Lituanistinės mo
kyklos Pavasario šventė Die
vo Motinos parapijos salėje.

• BALANDŽIO 10 D. 4 v. 
p. p. Dr. Danguolės Tamulio- 
nytės knygos pristatymas Lie
tuvių namuose. Rengia Sv. Ka
zimiero lituanistinė mokykla.

• BALANDŽIO 10 D„ 12 
vai. šv. Jurgio parapijos salė
je šv. Jurgio šventė ir meti
niai padėkos pietūs (Velykų 
stalas). Rengia, parapijos ta
ryba.

• Balandžio 16 D. atvažiuo
ja "Antras Kaimas” iš Chica
gos. Ruošia LB Ohio Apygar
da Dievo Motinos parapijos 
salėje.

• BALANDŽIO 17 D. Prof. 
Augustino Voldemaro 100 me
tų sukakties minėjimas 4 v. 
p. p. Lietuvių Namuose.

• BALANDŽIO 23 D. Dra
minės literatūros vakaras. Ruo
šia Vaidilos teatras.

• BALANDŽIO 24 D. 12 vai. 
LB Clevelande ruošia prof. dr. 
Pranckevičiaus paskaitą Dievo 
Motinos parapijos salėje.

• BALANDŽIO 30 D. ir GE
GUŽĖS 1 DIENOMIS Cleve
lando Ateitininkų metinė šven
tė, koncertas ir šokiai šeštadie
nį ir iškilmingas posėdis sek
madienį Dievo Motinos para
pijos salėje.

• BALANDŽIO 30 D. Cleve
lando ramovėnų vyrų choro 
dešimtmečio minėjimas-balius 
,Lietuvių namuose.

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

• GEGUŽĖS 15 D., 1L30 
vai. šv. Jurgio salėje metinis 
parapijos susirinkimas ir ta
rybos narių rinkimai.

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

• GEGUŽĖS 22 D. Šv. Ka

zimiero Lituanistinės mokyk
los mokslo metų užbaigimo ak
tas 11:30 vai. Dievo Motinos 
parapijos salėje.

• Birželio 12 D. Birželio mi
nėjimas. Ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Latvių Sąjunga 
ir Estų Taryba.

• BIRŽELIO 19 D. Onos Mi
kulskienės Kanklių Muzikos 
Studijos mokinių rečitalis Lie
tuvių Namuose.

• BIRŽELIO 19 D.. 12 vai. 
šv. Jurgio salėje Juozo Tumo 
Vaižganto mirties 50 m. mi- 
nėjimas-akadeinija. Rengia pa
rapijos taryba.

• LIEPOS 10 D., 12 vai. Šv. 
Jurgio salėje Dariau ir Girėno 
Lituanikos skridimo 50 m. su
kakties minėjimas rengiamas 
parapijos tarybos.

• RUGPIŪČIO 14 D. SLA 
14 kuopos gegužinė Jokūbai
čių sodyboje.

• RUGSĖJO 4 D. gegužinė 
prie ežero. Rengia L. K. V. S. 
Ramovė Clevelando skyrius.

• RUGSĖJO 10 D., šeštadie
nį Abiturientų balius Lietuvių 
Namuose.

• RUGSĖJO 11. D., Šilinės 
šventė, šv. Jurgio bažnyčioje 
iškilmingos šv. mišios, proce
sija į Marijos grotą ir Tautos 
šventės paminėjimas.

• RUGSĖJO 17 D., 6:30 vai. 
vak. Šv. Jurgio parapijos me

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor 
savininkas

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

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

Norintieji pirkti ar" parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINU VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės dailus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS I,akewood, Ohio

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
TeJ. {216) 531-7770

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

liams pastatyti.

tinis balius-kon vertas parapi
jos salėje.

• RUGSĖJO 24 D. "Vasarą 
palydint” Neringos tunto ba
lius.

• SPALIO 1 D. Pabaltie
čių draugiškumo vakaras. Ren
gia Clevelando ALTos skyrius 
drauge su latviais h- estais.

• SPALIO 8-9 D., šv. Jurgio 
parapijos Eucharistinės pamal
dos (40 vai. atlaidai).

• SPALIO 8 D. Vienos die
nos rekolekcijos Jėzuitų reko
lekcijų namuose.

• SPALIO 15 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų draugijos me
tinis susirinkimas-balius.

• SPALIO 16 D. 4 vai. popiet 
Simfoninis koncertas Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 
Dalyvauja Clevelando Filhar
monijos orkestras, sol. Jonas 
Vaznelis ir pianistas Antanas 
Smetona. Rengia Dievo Moti
nos parapija.

• LAPKRIČIO 13 D., 11:30- 
3:00 vai. parapijos salėje tra
dicinis šv. Jurgio parapijos fes
tivalis.

• LAPKRIČIO 12D. Vaidi- 
.los teatro premjera: Posėdis 
pragare.

• LAPKRIČIO 19 D. kariuo
menės šventės minėjimas, Lie
tuvių Namuose.

• GRUODŽIO 24 D., 9 vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos bend
ros Kūčios parapijos salėje.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

LIETUVIŲ TEISĖMS 
GINTI INFORMACINIS 

SUSIRINKIMAS

ALTo, JAV Liet. Bend
ruomenės ir VLIKo pritari
mu susiorganizavęs lietuvių 
teisėms ginti komitetas 
kviečia 1983 m. balandžio 
mėn. 17 d., sekmadienj, 12 
vai. Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje informacinį 
susirinkimą.

Adv. P. žumbakis, dr. A. 
Darnusis ir Rasa Razgaitie- 
nė painformuos apie lietu
vių tardymus Amerikoje, 
vykdomus naudojantis so
vietinės "teisės” ir KGB 
daviniais.

Visi Clevelando ir apy
linkių lietuviai yra kviečia^ 
mi susirinkime dalyvauti ir 
prisidėti prie pastangų 
atsispyrimui komunistinei 
propagandai siekiančiai pa
bėgėlius nuo komunizmo 
apkaltinti kolaboravimu su 
naciais.

Lietuvių Teisėms 
Ginti Komitetas

• Sol. Bernardas Prapuo
lenis atliks meninę progra
mą dr. Danguolės Tamulio- 
nytės knygos "Lietuviais 
norime ir būt” sutikime, 
Lietuvių Namuose balan
džio 10 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p.

Zl------------------------------
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 

linki Patria krautuves klijentams ir 

visiems savo pažįstamiems

Kripavičių šeima

A--------------- -------------■
MES LINKIME VISIEMS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!

REINECKER BAKERY 
and 

PARTY CENTER
Jūs galite užsisakyti gerą, skanią Reineckerio 

kepyklos duoną ir visokius pyragus.
Priimami laiku užsakymai privatiems pobūviams ir 
ir vestuvėms Reineckers Party Center su dviem 
pobūviams salėmis talpinančiomis 275 ir 100 žmo

nių. Duodame gerą ir skanų maistą, bufetas.
Dėl užsakymų susitarti skambinkit:

REINECKERS BAKERY and PARTY CENTER
Macedonia. Ohio, telefonas 167-2221

Pirmieji pavasario žiedai DR. DANGUOLĖS TAMULIONYTĖS
Šv. Kazimiero Lit. mokyklos knygos

vakaras ” Lietuviais norime būti“
šeštadienį, balandžio 9 d. 7 vai. vak. sutikimas.
Dievo Motinos parapijos auditorijoj. Sekmadienį, balandžio 10 d. 4 vai. p. p.

Programoje: dailusis žodis, šokiai, Lietuvių Namuose.

daina ir muzika. Meninę programą atliks

Pramoginiams šokiams gros sol. BERNARDAS PRAPUOLENIS.

R. Strimaičio orkestras. Rengia Šv. Kazimiero lit. mokykla
Bilietai — 4 ir 3 dol. ir Tėvų Komitetas

• Jonas Kavaliūnas, JAV 
LB švietimo tarybos pirmi
ninkas, atvyksta balandžio 
10 d. dalyvauti dr. Dan
guolės Tamulionytės kny
gos sutikime.

• Clevelando Lietuvių 
Pensininkų Klubas turės 
savo suėjimą balandžio 6 d. 
3 v. p. p. Dievo Motinos 
svetainėje.

Klubo narės rengia tra
dicinį Velykų stalą. Lau
kiami visi pensininkai ir jų 
svečiai.

Lietuvių Pensininkų Klu
bo vardu VI. Bacevičius.

• Nijolės Palubinskienės 
meno kūrinių paroda įvyko 
kovo 26 ir 27 d. d. Lietuvių 
namų viršutinėje salėje. 
Buvo išstatyti 43 darbai: 
ofortai, piešiniai ir mišrios 
technikos. Parodą rengė 
Korp. Giedra. Atidarė ir 
įvadinį žodį tarė A. Zors- 
kienė. Po jos kalbėjo LB 
krašto valdybos pirm. dr. 
A. Butkus ir šios parodos 

autorė dail. N. Palubinskie
nė.

Visi svečiai, kurių daly
vavo gausus būrys, buvo 
rengėjų pavaišinti kava ir 
pyragaičiais.

Parodoje darbai buvo sko
ningai išstatyti ir salė at
rodė kaip tikra meno gale
rija.

PADĖKA

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
talkininkavusiems, ruošiant 
koncertą kovo 6 d., talkos 
komiteto nariams: A. Bala- 
šaitienei, I. Bublienei, J. 
Budrienei, dr. A. Butkui, S. 
Gedgaudienei, A. Jonaičiui, 
Gr. Kudukienei, A. Laikū- 
nui, Gr. Plečkaitienei, D. 
Ramonienei, J. Stempužiui.

Dėkoja Tėvynės Garsų 
vedėjui J. Stempužiui, rek
lamavusiam šį koncertą pei’ 
radiją ir vėliau davus kon
certo ištraukas;

Dėkoja bilietus platinu- 
siom Jadvygai Budrienei ir 
Sofijai Juozapaitienei;

Dėkoja koncerto svečiams 
vakarienę paruošusiai L. 
Jucaitienei ir jos talkinin
kėms M. Skirpstienei, L. 
Nagevičienei, Br. Tarutie- 
nei, St. Mačienei ir F. Rut
kauskienei, o taip pat vi
soms ponioms suaukoju
sioms tortus ir Vladui 
Blinstrubui, t v a rkiusiam 
barą.

Dėkoja visiems vienokiu 
ar kitokiu būdu parėmu- 
siems koncerto surengimą.

Dirva

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nabor>v*ide »s o« your

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIS apdraudos 
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI 1216) 161-3500.

EARN 16% INTEREST
P. O. BOX 31417

Independence, Ohio 44131
(12-15)

HOUSE FOR SALE

House for sale by owner, 
brick colonial on South 
Lake Shore. Call: 486-2378.

(1215)

PIRMIEJI PAVASARIO ŽIEDAI....
Pirmieji pavasario žiedai 

šiais metais sužydės ir Cle
velando šv. Kazimiero lit. 
mokykloje, nes tokiam pa
vasariniam d ž i a ugsmui 
sparčiai ruošiasi šios mo
kyklos mokiniai.

O juos matyti ir jais pa
sidžiaugti galėsime š. m. 
balandžio mėn. 9 d., 7 vai. 
vak. Dievo Motinos parapi
jos auditorijoj.

Vakaro programa bus 
įvairi ir dvelks tikra pava
sariška nuotaika. Jos me
niniu apipavidalinimu rūpi
nasi aktorius P. Maželis ir 
koordinavimu mokyklos ve
dėjas J. Vyšnionis.

Mokiniai skaitys rašyt. 
V, Kavaliūno ir J. Biliūno 
kūrybą, o pavasario džiaug
smą pažers Putino ir Mai
ronio poezija ... Pianu pa
vasario nuotaiką paryškins 
V. Zorska.

Tąčiau nebūtų pavasario 
be dainos, todėl mergaičių 
sekstetas svajingom melio- 
dijom ruošiasi mums pri
statyti pavasarį. Jų tarpe 
yra viena net iš garsaus 
Angelų choro, tai I. Nasvy

Ohio’s New 
UINSTANT Lottery.

Ohio nauja akimirksnio loterija —•' OHIO 
JACKPOT. Tai beveik lošimas tikra slot 
mašina. Su tikra kombinacija jūs galite laimėti 
iki $10,000! Ir kada iškeičiate ”Free Ticket” 
jūs automatiškai patenkate i Grand Prize 
traukimą lošimo pabaigoje laimėti $5,000, 
$10,000, $20,000, $40,000 ir aukščiausią premiją 
$1 milijoną!

Laimėjusieji bilietai turi būti patvirtinti Ohio 
Lottery. An eąuni opportunity emplover.

tytė, kuri šiais metais vyks 
su minėtu choru į Japoniją.

Daina ir šokiai jaunimo 
tarpe neatskiriami, todėl 
"Grandinėlės” jaunesniųjų 
šokėjų grupė, vadovaujama 
D, Motiejūnienės ir K. 
Freudenverger, pašoks ke
letą naujų šokių. Taip pat 
ir mokyklos choras skam
biom dainom sutiks pavasa
rį. Chorui vadovauja muz. 
J. Kazėnas ir akompanuoja 
D. Sirgėdienė,

Tad tokiam iškilmingam 
pavasario sutikimui rimtai 
ruošiasi ne tik mokiniai, bet 
ir mokyklos vadovybė, mo
kytojai ir Tėvų komitetas. 
Todėl įvertinkime šias pa
stangas ir atsilankykime 
kuo gausiausiai, kad tikrai 
nuoširdžiai galėtume pasi
džiaugti pirmaisiais šio pa
vasario žiedais. (b)

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



DIRVA
MIRĖ KAZYS ALGENIS

Kovo 24 d. New Yorke 
mirė Kazys Algenis, sulau
kęs 85 metų amžiaus, sava- 
noris-kūrėjas, Lietuvos dip
lomatinės tarnybos narys, 
spaudos rėmėjas.

Atsisveikinimas su velio
niu įvyko šalinskienės lai
dotuvių koplyčioje kovo 25 
d. Kalbėjo gen. konsulas A. 
Simutis Lietuvos diploma
tinės tarnybos vardu, A. 
Koncė — savanorių-kūrėjų 
vardu A. Vebeliūnas — 
ALT S-gos vardu ir K. Ba- 
čauskas — Lietuvių Ben
druomenės vardu.

Palaidotas kovo 26 d.

• Kun. prof. Stasys Yla 
kovo 24 d. mirė Loreto ligo
ninėje, Chicagoje. Jis bu
vo atvykęs iš Putnamo da
lyvauti politinių kalinių su
važiavime.

Velionis buvo gimęs 1908 
m. Lietuvoje. Jis buvo vie
nas iš steigėjų ir redakto
rių Kaune ėjusio dienraščio 
XX amžius, karo metu buvo

PADĖKA

A. t A.
VACLOVAS ČEKAS

1983 m. vasario 21 d. staiga mirė. Reiškiame nuo
širdžią padėka Apreiškimo parapijos klebonui kun. J. 
Pakalniškiui, kun. A. Račkauskui ir kun. K. Žalaliui 
už dalyvavimą šermenyse ir atlaikytas pamaldas baž
nyčioje.

Širdingai dėkojam Lietuvos generaliniam konsului 
A. Simučiui už pasakytą jautrų žodį apie velionies nu
eitą gyvenimo kelią ir A. Vakseliui už paskutinių atsi
sveikinimo ceremonijų pravedimą.

Dėkojame Lietuvos gen. konsului Toronte dr. J. 
Žmuidzinui už pareikštą užuojautą.

Dėkojame visiems paaukojusiems gėlių vainikus. 
Taip pat esame dėkingi p. Reginai Budrienei, A. F. 
Ignaičiams, M. Šalinskienei ir kitiems už suteiktas au
kas paremti spaudai.

Nuoširdi padėka dr. Jokūbui ir Loretai Stukams 
už taip gražiai perduotą mirties pranešimą radijo ban
gomis ir užsakytas ilgam laikui šv. Mišias.

Reginai Žymantaitei-Peters ir M. Razgaičiui už 
giedojimą bažnyčioje. Tėv. L. Andriekui, OFM už pa
aukotas mišias.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos atstovui dr. S. Bač- 
kiui ir poniai, VLIKo pirm. dr. K. Bobeliui už pareikš
tą užuojautą mūsų liūdesio valandoje. Dirvos redakto
riui V. Gedgaudui už velionies mirties pranešimą vi
suomenei.

Esame nepaprastai dėkingi visiems dalyvavusiems 
paskutiniame su velioniu atsisveikinime ir pareišku- 
siems mums užuojautą. Mūsų gili padėka visiems sutei
kusiems mums paguodžiantį žodį laiškais ar spaudoje. 
Visa tai stiprina mus dvasioje ir lengvina pergyventi 
šią skaudžią valandą netekus brangaus vyro ii- tėvo.

Giliam liūdesyje:
ŽMONA EMILIJA,
DUKROS: ALDONA IR DANGUOLĘ 
SU ŠEIMOMIS

I.IETIIII 1'01110 FEBERALIKIS 
KREDITO KOOmi™

KASOS VALANDOS: 1KOKA:

Marųuette Parke: J Aukščiausias palūkanas tau-

24 22 W. Marųuette Rd. Treč. 12:00— 6:00 >omųjų sąskaitų — 8%, Ban-
Chicago, III. 60629 šešt. 10:00—12:00 tai ir Savings & Loans moka
Telef. 737-2110 E• !4 iki 5'/j%.

CICERO:
1445 So. 50th Avenue Ketv. 3:00— 6:00 SKOLINA:
Cicero, Iii. 60650 šešt. 10:00—12:00 rik savo nariams, žymiai ge-
Telef. 656-2201 esniom sąlygom negu bankai

Burr Ridge (prie Remonto): r kitos finansinės institucijos.

475 Frontage Road Ketv. 1:00—6:00
Burr Ridge, III. 60521 KIEKVIENA SĄSKAITA

Telef. 887-0757 APDRAUSTA IKI $100,000.

nacių kalintas Stutthofo 
mirties lageryje.

Palaidotas Putname.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui aukojo šie 
asmenys: M. Žilinskas 500 
DM (192.25 dol.), Grune- 
wald, West Berlin, A. Vaba
las 100 dol., Venezuela, P. 
Žilionis 50 dol., New York.

Dr. V. Čekui mirus, vie
toje gėlių Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui auko
jo:

Catherine ir Robert Pier- 
son 100 dol., New York.

Po 25 dol. aukojo šie: ‘Re
gina Budrienė, New York, 
Vytautas ir Stefa Gedgau
dai, Cleveland, Otto ir Whi- 
fred E. Schurek, Florham 
Park, Richmond ir Chanetta 
Terrell, Calif. Woodland.

Centrai Avė. School Sun- 
shine Fund, N. J. 15 dol.

• V PLJ Kongreso regis
tracijos komitetų sudaro: 
Ramutė Kemežaitė, koordi
natorė; Viktoras Juška, re
gistracijos iždininkas; Gilė 
Liubinskaitė, Ramona Ka- 
veckaitė, Rasa Lintakaitė, 
Rūta Musonytė. V PLJ 
Kongreso būstinės adresas: 
5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636, USA. 
Telef.: (312) 778-2200. Va
landos: — kasdien nuo 6-8 
vai. vak., savaitgaliais nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

• Korp! Neo-Lithuania 
60 metų gyvavimo sukak
ties minėjimas Floridoje, 
įvyks St. Petersburgo lie
tuvių klube š. m. balandžio 
8 d. 6 vai. vak.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti. Bus 
akademija, kokteiliai, šilta 
vakarienė ir šokiai, grojant 
neolituanų orkestrui. Kaina 
asmeniui $8.50.

• Lietuvių Katalikų Mok
slo Akademijos St. Peters
burgo Floridos židinys, sėk
mingai surengęs XII-tą.jĮ 
Akademijos s u v ažiavimą, 
planuoja tolimesnę veiklą, 
židinio pirmininko prel. Jo
no Balkūno iniciatyva yra 
rengiamas židinio nario 
Vlado Kulboko LKM Aka
demijos išleistos knygos 
"Lietuvių literatūrinė kri
tika tremtyje” sutikimas.

Su minėta knyga vietos lie
tuvių visuomenę supažin
dins iš Washingtono atvy
kęs rašytojas Antanas Vai
čiulaitis. Knygos ištraukas 
skaitys Angelė Kamiene. 
Knygos sutikimas įvyks š. 
m. balandžio mėn. 14 d. — 
ketvirtadienį, 4 vai. p. p., 
St. Petersburgo Lietuviu 
klube. Į knygos sutikimą 
visi maloniai kviečiami.

BRONIAUS JONUŠO 
STIPENDIJA 

LITUANISTIKAI

Muziko Broniaus Jonušo 
stipendija šiais metais jau 
bus šeštoji. Ji duodama lie
tuviui studentui-ei, kuris ar 
kuri šalia savo pagrindinių 
studijų studijuoja ir litua
nistiką. Iš kandidatų pagei
daujama, kad jie būtų ak
tyvūs lietuviškų jaunimo 
organizacijų nariai ir veik
lūs lietuviškoje dirvoje.

Stipendiją įsteigė savo 
mirusio vyro atminimui 
Emilija Jonušienė. Stipen
dijos dydis — 1000 dolerių.

Kandidatus stipendijai 
gali siūlyti kiekviena lietu
viškoji jaunimo organizaci
ja iš bet kurio kontinento, 
įvairūs lietuvių sambūriai, 
vienetai. Siūlymai su reko
mendacijom ir motyvais 
priimami iki 1983 birželio 
15 dienos. Stipendijai kan
didatą parinks teisėjų ko
misija. Siūlyti šiuo adresu: 
Mrs. Emilija Jonušienė, 
9927 Devonshine, Omaha. 
Neb. 68114.

Penkias pirmąsias stipen
dijas gavo: Robertas Saldys 
iš Brazilijos, Marytė Bizin- 
kauskaitė iš Bostono, Vilius 
Dundzila iš Chicagos, Tere
sė Gaidelvtė iš Omahos ir 
Livija Lipaitė iš Los Ange
les.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS METINĖ 

PREMIJA

1982 metų grožinės lite
ratūros premijai atrinkti 
JURY komisija sudaroma iš 
Los Angeles ir jos apylin
kėse gyvenančių rašytojų 
bei kvalifikuotų asmenų, 
kurios sąstatas bus netru
kus paskelbtas.

Dabartinė Rašytoj ų Drau
gijos valdyba nutarė savo 
lėšomis nepirkti knygų iš

ėjusių 1982 metais, o svars
tyti tik tas, kurios bus pri
siųstos jas išleidusių lei- 
dyklių ar autorių. Todėl ma
loniai prašoma leidyklos, 
arba patys autoriai už jas, 
prisiųsti žemiau duotu ad
resu po 5 egz. kiekvienos 
tokios knygos iki š. m. ba
landžio mėn. 20 dienos. Vi
sas gautas knygas RD Val
dyba persiųs JURY komi
sijos nariams nedelsiant. 
Visos knygos, išleistos su 
1982 metų data ir prisiųs
tos iki nurodyto laiko, kva
lifikuoja šių metų literatū
ros premijai .Knygas siųs
ti: Mr. A. Kairys, 4304 
West 55th St., Chicago, III. 
60632.

Kasmetinės Lietuvių Ra
šytojų Draugijos premijos 
$2000 mecenatas yra Lie
tuvių Fondas, Ine. Laimė
tojui premiją planuojama 
įteikti Lietuvių Dienose 
Chicagoje.

Lietuvių Rašytojų 
Draugija

JONAS K. KARYS
SUKAKTUVININKAS

Dipl. ekon. Jonas K. Ka
ry s, vienas jauniausių 
1918-1920 metų Nepriklau
somos Lietuvos kariuome
nės savanoris-kūrėjas, šie
met kovo 4 dieną peržengė 
savo 80-tąją gimimo da
tą.

Sukaktuvininkas yra žur
nalistas, liet, numizmatikos 
pirmūnas, abiejų mūsų en
ciklopedijų tremtyje bend
radarbis, taip pat autorius 
Lietuvos pinigų Istorijos 
bei Numizmatikos "trilogi
jos”: "SENOVĖS LIETU
VIŲ PINIGAI (išsp. 1959); 
"NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI” (išsp. 
1953); "NUMIZMATIKA” 
(išsp. 1970).
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