
Lįthuaniąr Legafclon 
2622 loth St? N.W.
rashington, D.C. 2C00?

f JAA
— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER — 
6116 ST CLAIR AVENUE ■ PO 80X 03206 ■ CLEVELAND OHIO 44103 

Vol. LXX Birželis - tune 13, 1985 Hr.24

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Derybos su sovietais
Artėja prie kritiško momento

Vytautas Meškauskas

Gerai, kad šiuo metu čia 
daug kalbama apie mokesčių 
reformą. Tai leidžia ramiau 
žiūrėti i Ženevoje vėl prasidė
jusias JAV-SSSR derybas dėl 
atominio ginklavimosi. Mat, 
sovietams labai rūpi ne tiek 
pasiekti konferencijoje laimė
jimo, kiek atitinkamai paveik
ti JAV ir Vakarų Europos vie
šąją nuomonę. Už tat Gorba
čiovas nepraleido nei vienos 
progos pagarsinti, kad iki šiol 
Ženevoje nepadaryta jokios 
pažangos ir dėl to kaltas pre
zidento Reagano užsispyrimas 
ieškoti šio klausimo sprendimo 
‘žvaigždžių karo’ pagalba.

Kokios taktikos turi laikytis 
JAV? Aiškinti, kad preziden
to ‘strateginio apsigynimo ini
ciatyva’ gali būti išmainyta i 
jau išrikiuotų raketų sumaži
nimą? Bet kaip tik ta inicia
tyva, ta ‘žvaigždžių karo’ grės
mė, grąžino sovietus prie de
rybų stalo! Jei jos iš kalno at
sisakysi - apie ką toliau kal
bėti?

Taip susiklosčius, preziden
tas Reaganas prieš deryboms 
prasidedant įsakė JAV delega
tams laikytis tvirtai, laukiant 
naujų sovietų pasiūlymų. Ne
laukiama, kad sovietų delega
cija dėl to grįžtų namo. Mat, 
Gorbačiovas ne sykį davė su
prasti, kad jam visu pirma rū
pi sovietų ūkinė gerovė, kuri, 
kaip žinia, yra reguliuojama 
penkmečio planais. Ateinantį 
vasarį, susirinkus kompartijos 
27-tam kongresui, jis turės išei
ti su nauju planu. Norėdamas 
siekti ūkinio gerbūvio, jis turė
tų mažinti, bet ne didinti išlai
das karo reikalams. Tam rei
kalingi mažiau įtempti santy
kiai su JAV, susitarimas dėl 
atominio ginklavimosi.

Žinoma, prezidento kritikai 
priekaištaus, kodėl Reaganas 
tokioje situacijoje pats nepa
darė žingsnio į kompromisą. 
Pavyzdžiui pareikšdamas, jog 
strateginė iniciatyva gali būti 
mainų objektu. Iki šiol jis aiš
kino, kad strateginė iniciaty
va, nepaisant derybų, turi 
būti toliau tęsiama, nes (1) ir 
sovietai jos ieško ir (2) tyrinė
jimų šioje strityje negali patik
rinti. Sovietai tačiau atkak
liai reikalauja visų pirma atsi
sakyti nuo tos strateginės ini
ciatyvos. Jie tai daro tikėda
miesi ne tiek priversti prezi
dentą pakeisti savo nuomonę, 
kiek padaryti įtakos kongresui, 
kuris galėtų neduoti tam rei
kalui lėšų. Šių metų biudžete 
tam numatyta 1.4 bilijonai, 
sekančių metų - 3.7 bil. dole
rių. Per 8 metus tam reikalui 
numatoma sunaudoti 70 bili
jonų dolerių,žinoma, jei kong
resas sutiks

Jau egzistuojančių strategi
nių ginklų srityje sovietai gali 
pasiūlyti sumažinti tolimos dis 
tancijos raketų ir bombonešių 
skaičių iki 1,800. Kol kas so
vietai čia yra pranašesni. Jie 
turi apie 2,500 tokių ginklų, 
amerikiečiai 2,200. JAV siūlo 
abiem pusėm apsiriboti 1,200 
skaičiumi. Sovietų raketos, 
reikia atsiminti, yra didesnės. 
Jų pajėgumas (Throw weight) 
yra didesnis maždaug 3 prieš 
1 sovietų naudai. Washingto- 
nas linkęs palikti tą santykį, 
jei tik sovietai sutiktų sumažin
ti paskirų raketų skaičių.

Vidutinės distancijos raketų 
srityje sovietai, atrodo, jau 
pakeitė savo poziciją. Anks
čiau jie reikalavo visų tos rū
šies amerikiečių ginklų atitrau
kimo iš Europos. Dabar pagal 
Pravda išeitų, kad jie sutiktų, 
jei amerikiečiai savo raketas . 
atitrauktų, palikdami Vakarų 
Europoje tik tiek, kiek jų turi 
britai su prancūzais kartu. 
JAV tačiau reikalauja lygybės 
ne tik Europoje, bet ir Azijoje, 
nes tos raketos lengvai kilno
jamos.

Laukiant daugiau žinių iš 
slaptų derybų, reikia neuž
miršti, kad nors amerikiečiai 
turi persvarą visuose atomi
niuose sprogstamuose užtaisuo
se 12,000 prieš 10,000 , sovie
tai jaučiaisi labai saugiai, tu
rėdami didžiulių strateginių 
raketų persvarą, kuri leidžia 
jiems grasinti ne tik JAV mies
tams, bet ir vadinamu 'pirmu 
smūgiu’ prieš JAV sausumoje 
dislokuotas raketas. Ko jie bi
jo, yra amerikiečių ryžtas iš
spręsti ginklavimosi problemą 
savo darug aukštesnės techno
logijos dėka. Kad prie to ne-

Faktai kalba už save...

't

Sėdi iš kairės: A. Likanderienė, kun. J,s Jaunimo centro
S. Endrijonienė. Stovi: G. Misevičiūtė, J. Žygas ir A. Ramanauskienė. Nuotraukoje nėra Vik
toro Lesniausko. J. Vasaičio nuotr.

Chicagos Jaunimo Centro nauja vaidyba
Antanas Juodvalkis

centro valdyba

Spaudos žmonių susitiki
mas su naująja Chicagos 
Jaunimo 
įvyko š. m. gegužės 29 d;.
Jaunimo centro kavinėje. 
Informacinį pranešimą pa
darė naujoji valdybos pir
mininkė, aktyvi visuomeni
ninke Salomėja Endrijonie
nė. Jaunimo centro direkto
rių tarybai pakvietus, da
bartinė Jaunimo centro mo
terų klubo pirmininkė Salo
mėja Endrijonienė sutiko

prileisti, sovietai sumobilizavo 
visą savo propagandos ir ap
gaulių aparatą, kurio veiklą 
jau pastebime visuose fron
tuose.

sudaryti valdybą ir toliau 
tęsti Jaunimo centro admi
nistravimą, nes pirm. Irena 
Kriaučeliūnienė su visa val
dyba nuo š. m. gegužės 1 d. 
pasitraukė.

Pirm. S. Endrijonienė ge
rai pažįsta Jaunimo centro 
reikalus, nes įsisteigusiam 
Jaunimo centro moterų klu
bui ir dovanų krautuvėlei 
eilę metų vadovavo ir rėmė 
bei talkino Jaunimo centro 
valdybai.

Jaunimo centro valdybą 
dabar sudaro: pirm. Salo
mėja Endrijonienė, sekre
torė Aleksandra Likande
rienė, iždininkė Gražina Mi- 
cevičiūtė, parengimų vado
vė Albina Ramanauskienė, 

narių verbavimo ir aukų 
rinkimų Viktoras Leniaus- 
kas , informacijos Juozas 
kas, informacijos Juozas 
vas kun. Juozas Vaišnys, 
SJ, ūkio reikalų tvarkyto
jas Adomas Vaitkevičius.

Iš buvusios valdybos yra 
pasilikęs iki liepos 1 d. vi- 
cepirm. ir atskaitomybės 
tvarkytojas Henrikas Lau
cius. Yra ir talkininkų, dir
bančių sekmadieniais kavi
nėje: Stašaitienė, Adoma
vičiūtė ir kiti.

Valdybai problemą suda
ro vasaros sezono metu bir
želio 15 — rugsėjo 1 d. ka
vinės veikla, nes visas Jau
nimo centras tuo metu bū
na uždarytas. Jei kas tuo 
metu norėtų pasinaudoti 
Jaunimo centro patalpomis, 
turėtų iš anksto susitarti 
su valdyba.

Vasaros metu bus atlie
kami remontai, pagražini
mai, pagerinimai. Jau da
bar yra neatidėliotinų dar
bų: Jaunimo centro fasado 
sutvarkymas, kamino ištie- 
sinimas, nes yra pasviręs ir 
vanduo gadina sieną, mar 
žosios salės pagerinimas, 
tualetai ir kita. Užprojek- 
tuotus darbus reikia šią va
sarą būtinai atlikti, bet iž
de nepakanka pinigų. Pra
šomos ir laukiamos aukos 
ir narių mokesčiai. Jauni
mo centro išlaikymo sąma
ta siekia 
nuomomis 
30,000 dol. Nedateklius den
giamas geravalių tautiečių 
aukomis, nario mokesčiais, 

(Nukelta į 10 psl.)

85,000 dol., o 
surenkama vos
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Galvosūkis dėl SALT II pratęsimo. - Kariškai Nikaragvos 
sandanistu režimas gali būti likviduotas per menesį.

— - Šnipinėjimas Amerikoje. - Vokietija nepriima Demjanjuk. _

■ Iš kitos pusės

šį pirmadienį prezidentas 
Reaganas turėjo padaryti 
sprendimą, ar JAV toliau 
laikysis n e r a t i f ikuotos 
SALT II sutarties nuosta
tų. Nors jo nutarimas mū
sų skaitytojams jau žino
mas iš kitų šaltinių, tačiau 
jau dabar galima pasakyti, 
kad jis bus labai nevieno
dai sutiktas. Griežtos lai
kysenos su sovietais šali
ninkai jį kritikuos, jei jis 
bus už tų nuostatų laiky
mąsi, tuo tarpu 'minkštes
nės linijos’ šalininkai bus 
juo patenkinti.

Reikia pastebėti, kad ir 
prieš sprendimą pažiūros 
buvo pasidalinusios net pa
čios administracijos tarpe. 
Tas sprendimas buvo rei
kalingas, nes JAV greitai 
turės bandyti naują povan
deninį laivą ALIASKĄ 
Trident klasės, su 41 rake
ta. Pagal 1979 m. neratifi
kuotą, atseit neįsiteisinusj, 
SALT II susitarimą ameri
kiečiai ir sovietai gali turė
ti po 1,200 raketų su ke
liais atominiais užtaisais. 
Su nauju ALIASKA ame
rikiečiai turės 14 tokių ra
ketų perviršį. Kad to iš
vengtų JAV turėtų sunai
kinti 14 raketų iš dabarti
nio arsenalo. To siekiant 
buvo numatyta iš tarnybos 
atšaukti vieną ankstyvesnį 
Poseidono klasės povande
ninį laivą su 16 raketų. Ta
čiau tie laivai yra palyginti 
nauji (20 metų) ir dar vi
sai atitinką savo paskirčiai. 
Už tat Gynybos sekretorius 
Weinbergeris ir jo padėjė
jas Perle mano, kad sovie
tų ginklavimosi akivaizdoje 
atšaukti vieną Poseidoną iš 
rikiuotės būtų nesąmonė. 
Tokios pažiūros kritikai ta
čiau mano, kad neturint_pa- 
kankamai įrodymų. kad so- 
vietai tikrai nesilaiko Salt 
II nuostatų, amerikiečiams 
nuo to susitarimo atsisaky
ti politiškai būtų labai ža
linga. Tokios nuomonės 
esąs ir Valstybės sekreto
rius Shultz, kuris apie tai 
tarėsi pereitą savaitę su 
NATO sąjungininkais Por
tugalijoje. Jis siūlęs kom
promisą: vienas iš Poseido
nų bus atitrauktas iš tarny
bos, tačiau ne sunaikintas, 
kaip reikalauja susitari
mas, bet laikomas sausam 
doke iki paaiškės ką toliau 
darys sovietai. Jam prita
ria ir daugumas ginkluotų 
pajėgų štabų viršininkų. 
Armijos ir aviacijos štabų 
viršininkai būkštauja, kad 
nuo sutarties atsisakius 
daugiau lėšų bus skirta 
strateginiams g i n klams, 
atitraukiant jas nuo kon- 
vencionalinės kariuomenės.

Laivyno sekretorius Leh- 
man, jr., nors kritikuoja 
SALT II sutartį aiškina, 
kad jo biudžete buvo numa
tytas vieno Poseidono pa

naikinimas. Jei jis liktų tar
nyboje, reiktų prašyti jam 
papildomų lėšų iš kongre
so, kuris išlaidas gynybos 
reikalams nori sumažinti. 
Nepasirašyta Salt II sutar
tis galioja iki š. m. gruo
džio 31 d.

★
šiomis dienomis turėjo 

būti dar kartą sprendžia
mas 'humanitarinės’ pagal
bos Nikaragvos sukilėliams 
— contras — klausimas 
Kongrese. Neseniai admi
nistracijos prašymą tam 
reikalui atmetus, ji, kad ką 
nors padarius, nutraukė 
prekybinius ryšius su Ni
karagva. Tas žygis verčia 
sandinistus ieškoti pagalbos 
Maskvoje. Per didelė jos 
pagalba, ypač ginklais. Į 
Nikaragvos priešus įrikiuo- 
ja ir iki šiol abejojančius. 
Aplamai imant, per pasku
tinius metus norinčių padė
ti sukilėliams skaičius kiek 
padidėjo nuo 27% visų 
amerikiečių iki 32%. O pa
galbos priešų skaičius su® 
mažėjo nuo 55 iki 53%. žo
džiu, optimistiškai nusitei
kus galima būtų sakyti, 
kad nuomonės keičiasi 
griežtesnės politikos nau
dai.

Kaip ten būtų, JAV ka
riuomenė ruošiasi viso
kiems eventualumams. Pa
gal N. Y. TIMES JAV šiuo 
momentu centrinėje Ame
rikoje turi per 9,000 karių, 
kurių vadovybė ruošia pla
nus įvairiems eventualu
mams. Reikalui esant ten 
bus galima labai greitai 
permesti papildomus jun
ginius iš JAV. Kariškai Ni
karagvos nugalėjimas ne
sudaro jokios problemos. 
Palyginti su mažomis pajė
gomis galima bus per mė
nesį sunaikinti svarbiausius 
sandinistų atsparos punk
tus, užimti sostinę Manag- 
vą ir paskelbti naują vy
riausybę. šiuo momentu 
sandinistų vyriausybė yra 
labai nepopuliari namuose 
ir praktiškai neturi kur 
trauktis. Provincijoje jos 
laukia ne pagalba, bet tik
ra mirtis iš nepatenkintų 
jos ligšioliniais veiksmais, 
ūkine suirute ir masiniais 
gyventojų perkėlimais iš 
Hondūro bei Costa Ricos 
pasienių. Karių nuomone 
tos situacijos negalima ly
ginti su Vietnamu. Nors 
a m e r i k iečiai, apskritai 
imant lotynų Amerikoje nė
ra populiarūs, greitas susi
tvarkymas su sandinistais 

būtų palankiai ten sutiktas. 
Nėra išskirtina ir galimy
bė, kad sandinistai patys 
gali išprovokuoit karinę in
tervenciją, jei matys, kad 
žmonių nuotaikos didėja 
prieš juos ir jų atneštą 
vargą.

★
Tuo tarpu JAV nustebi

no kelių laivyno atsargos 
karininkų, ir jų, vieno sū
naus iki dabar tarnavusio 
Nimitzo lėktuvnešyje, su
ėmimas. Jie kaltinami šni
pinėję sovietams pasipelni- 
mo sumetimais. Visi ėjo at
sakingas pareigas karo lai
vyno komunikacijos tarny
boje ir tuo pačiu žinojo 
daug paslapčių, kurias iš
davė sovietams. Tiems, tai 
buvo labai laimikis, nes 
jiems labai svarbu žinoti, 
kur slapstosi JAV povan
deniniai laivai, savo atomi
nėm raketom galį Sovieti
ją sunaikinti. Iš tų šnipų 
gautos informacijos sovie
tams gali padėti susidoroti 
su tuo uždaviniu.

Ta proga skaičiuojama, 
kad patys sovietai čia turi 
įvairiose pareigose ir už
siėmimuose apie 2,000 savo 
piliečių ir tiek pat jų sate
litai. Maždaug 30% jų turi 
šnipinėjimo ir sau agentų 
iš amerikiečių tarpo verba
vimo pavedimus. Turint 
galvoje paskutiniųjų metų 
technikos pažangą — šnipi
nėjimas ir teisėtos informa
cijos rinkimas JAV-bėse 
sovietams yra nepaprastai 
svarbus, tačiau JAV apsi
gynimo pastangos šioje sri
tyje buvo iki šiol nelabai 
didelės. Prieš paskutinius 
suėmimus JAV buvo tardo
mi ai- jau nuteisti tik vie
nuolika jų šnipų.

★
OSI siautėjimas susidū

rė su kliūtimis, šeštasis 
JAV apeliacinis teismas 
nutarė sulaikyti ukrainiečio 
Demjanjuk ištrėmimą į Iz
raelį. Demjanjuk kaltina
mas buvęs koncentracijos 
lagerio sargybiniu.

Tuo tarpu Pasaulinis žy
dų Kongresas paskelbė, kad 
Vakarų Vokietija atsisakė 
priimti tremtinius iš JAV,

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos lemos — Pasirinkimas dideliu
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

J. žygas PASAULIO LIETUVIO 5 Nr. rašo: 
”(vm) ... turi įpratimą kam nors ant kojų užminti 
ar gnybtelėti. Jeigu jis yra labai logiškas ir gerai 
su reikalu susipažinęs, vertindamas pasaulinės po
litikos eigą, tai jo skiltis ’Iš kitos pusės’ vis kam 
nors ant kulnų lipa. Gal apie tai nerašyčiau, jeigu 
toje skiltyje nebūtų užlipta ant LB kojų, neprasi- 
kištų simpatijos reorgams arba šiaip dirbančiųjų 
pažnaibymas.”

Ačiū už logikos man pripažinimą... rašant bent 
viena tema. To padrąsintas bandysiu jos šiokią tokią eg
zistenciją įrodyti ir šioje skiltyje. Juk pasaulyje tiek ma
žai tiesų, į kurias visi laisva valia tuojau įtikėtų. Ar nesi
ginčijama net ir dėl šv. Rašto interpretacijos? Už tat 
nereiktų stebėtis, kad ir dėl mūsų veiklos gali ir turėtų 
būti kitų nuomonių. Kam nors pasisakius vienaip, iš 
laikraščių lauktina ne tik pagyrimo, bet ir kritiškų pa
stabų — pasisakymo kitaip, iš antros pusės.

Jei PASAULIO LIETUVYJE buvo parašyta:
”Mes privalome eiti kartu su Lietuva ... Ne

verkime dėl okupuotos Lietuvos, bet žvelkime rea
liai į jos padėtį...

— ar negalime padaryti iš to logiškų išvadų? Ar 
reorgų būkštavimas dėl kitos Bendruomenės 'krypties’ 
nėra pagrįstas? Juk logiškai galvojant, jei P. L. net veda
muose skelbia nusivylimą mūsų politine veikla, — ar 
kada nors nebus prieita prie to, kad Bendruomenė virs ... 
kultūrinių ryšių su Lietuva palaikymo draugija. Juk tie 
ryšiai būtinai reikalingi lietuvybės šiame krašte jei ne 
išlaikymui, tai bent pratęsimui. Deja, kaip iš praktikos 
žinome, tokios draugijos paprastai yra infiltruojamos už
sienio agentais, žinome kuo užsiėmė SSSR tautom pažin
ti draugija Lietuvoje, o ir ji pati stengėsi atitinkamai 
paveikti savo išeivius per DULR — Draugiją Užsienio 
Lietuviams Remti.

Tokia perspektyva visai nebuvo prileista kuriant 
Bendruomenę. Buvo manyta, kad vienybėje galybė, nors 
visų emigracijų istorija moka kitaip. Ir per mūsų emi
gracijos keturiasdešimt metų, viskas kas buvo padaryta, 
tai tik atskirų asmenų ar smulkesnių, dažnai ideologiniai 
nudažytų grupių iniciatyva. (vm)

jei jie yra ne vokiečiai. 
Anksčiau V. Vokietija pri
imdavo visus ištremtuosius, 
jei jie į JAV atvažiavo iš 
V. Vokietijos nuslėpdami 
savo praeitį.

Ta pati organizacija, ku-. 
ri atstovauja žydus JAV ir 
kitose 69 šalyse taip pat 
paskelbė, kad pati V. Vo
kietija norinti grąžinti 
į JAV vokietį, kuris sava
noriškai grįžo į Vokietiją. 
Tai esąs Arthur Rudolph į 
mėnulį nuskridusios JAV 
raketos Saturn kūrėjas.

Vokiečių ambasada Wa- 
shingtone paaiškino N. Y. 
Times, kad V. Vokietijos 
vyriausybė kiekvieną bylą 
sprendžia individualiai kon
takte su JAV. šiuo metu ji 
neturi nė vieno prašymo ką 
nors priimti atgal į Vak. 
Vokietiją.

INDUSTRIAL SHEET METAL 
AND LAYOUT PERSON 

AND BLOW PIPE VVORK 
CALL 714-630-8760 

Universal Industrial Sheet Metai 
ANAHEIM, CA.

(25-26)

PLASTICS 
MOLDING

Foreman vvith maintenance ezperience 
in operation of blovvniold equip- 
ment involving hydraulic, electric, 
and mechanical applications. Per- 
manent opportunity in a grovving 
organization with good potential 
for promotion. Write qualifications 
and earnings requirement to Per
sonnel Dept.
PUREX CORPORATION

P. O. BOX 975 
TOLEDO, OHIO 43696

Eaual Opportunity Employer M/F/H 
(25-26)

NURSING 
OPPORTUNITIES 

in the Upper Periinsula, full limo 
RN's needed for all shifts. Call or 
write. HELEN NEWBERRY JOY 
HOSPITAL, 502 W. Harrie, Newberry, 
Mich. 49868. (906) 293-5181.

(24-25)
VVANTED JOURNEYMEN
OR IST CLASS SK1LLED 

HORIZONTAL & VERTICAL 
BORING MILL OPERATORS 

JIG BORER OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS

Two Years Experience 
On Stainless Steel 

SAFFRAN ENGINEERING CO. 
20225 East 9 Mile 
Detroit, Mich 48080 

313-777-5300
(24-27)

GOVERNMENT HOMES from $1 
(U repair). Also delinquent tax pro- 
perty. Call (I) 805-687-6000. Ext.
GH-5823 for information. (24-31)
GOVERNMENT JOBS $ 15,000-$50,000 
year possible. Al! occupations. Call 
(1) 805-687-6000, Ext. R-5823 to
find out how. (24-31)



1985 m. birželio 13 d. DIRVA Nr. 24 — 3

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

P. 0. B0X 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL, (216) 431-6344
6116 ST. CLAIR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR: VYTAUTAS GEDGAUDAS

DIRVA (USPS 157580)

POSTMiASTER: Send address changes to DIRVA, 
6116 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 44103.

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly 
by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Inc. Subscrip- 
tion per year $17.00. Single copy 35 cents.

Prenumerata metams $17.00, pusei metų $9.00 • Atskiro nu
merio kaina 35 centai • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone • Nespaus
dinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skelbimų 
turini ir kalbą redakcija neatsako.

Premijų srautui praėjus
Kai atvykome j šį laisvės ir 

neribotų galimybių kraštą, 
kai kurie net nebuvome matę 
dolerio ir neturėjome suprati
mo, kaip atrodo tas magiškas 
pinigas. Žinoma, buvo ir ne
maža išimčių, kurie tą žaliuką 
ir matė, ir gal net geroką jų 
pluoštą su savimi turėjo. Ap
sukrumas ir sugebėjmas iš
naudoti esamas aplinkybes 
yra sveikintinas, jei tai pasie
kiama doru ir sąžiningu būdu.

Dar tebegyvenant pabėgė
lių stovyklose Vokietijoje, bu
vo plačiai išsiskleidęs lietuvių 
švietimo ir kultūrinis gyveni
mas. Net buvo surandami me- 
centai literatūriniams veika
lams premijuoti. Persikėlus į 
šj kraštą, premijų skyrimas 
buvo tęsiams ir plečiamas. 
Prasigyvenus ir praturtėjus, 
mecenatų skaičius nuolat di
dėjo, o įsteigus Lietuvių Fon
dą ir LB kultūros tarybai su
aktyvinus veiklą, išsiplėtė į 
daugumą kultūrinių sričių. 
Mecenatų skaičius nuolat au
ga, o pačios premijos didėja. 
Tuo džiaugiasi kultūros dar
buotojai ir kūrėjai.

Paprastai, mecenatai patys 
nepasisiūlo, o reikia juos suras
ti ir prikalbinti, kad atitinka
mą sumą paskirtų mėgiamai 
kūrybai atžymėti. Ačiū Die
vui, mecenatų atsiranda ir 
premijų skaičius auga.

Greta privačių mecenatų, 
premijas skiria ar konkursus 
skelbia įvairios draugijos bei 
klubai, visuomeninės institu
cijos, įvairių minėjimų komi
tetai ir asmenys. Prie jų jun
giasi ir LB kultūros taryba su 
keliomis metinėmis premijo
mis, finansuojamomis Lietu
vių Fondo. Metinių premijų 
skaičius jau pasiekė infliacinę 
padėti ir pradedama jų never
tinti. Nepaneigiant ir nenu
vertinant premijų reikšmės, 
ar neatėjo laikas LB kultūros 
tarybai atsisakyti nuo premijų 
skyrimo ar mažinimo ir perei
ti prie jų koordinavimo. LB 
kultūros taryba premijoms pi
nigus gauna iš Lietuvių Fon
do per pelno skirstymo komi
siją. Lietuvių Fondo P.S. ko
misija, skirdama premijoms 
pinigus, skriaudžia kitas lietu
vių veiklos šakas, nes neturi 
pakankamai pinigų visiem 
prašymams patenkinti.

Premijoms skirti ir konkur
sams įvertinti sudaromos ko
misijos, į kurias paprastai kvie 
čiami nusimaną žmonės.

Kadangi tų premijuotinų da
lykų yra daug, tai kartais pa
sitaiko, kad vertinimo komisi
jas sudaryti nėra lengva. Už 
atliktus darbus ar parašytus 
veikalus, premijų skyrimas 
gali būti subjektyvus ir sukelti 
nepasitikėjimą komisijų spren 
dimais. Žinoma, visiškai ne
šališkai ir neklaidingai įvertin 
ti kūrėjus - nelengvas uždavi
nys. Komisijos sprendimo daž
nai pasiekia tik balsų daugu
ma, nes nuomonės įvairuoja. 
Tai labai normalu.

Sakyčiau, jaunimo kultūri
niai pasireiškimai daugelio or
ganizacijų yra remiami ir rim
tai veiklai finansinės paramos 
nestokoja. Betgi kartais atsi
tinka, kad sudarytos vertini
mo komisijos nevisados padaro 
tikslius sprendimus ir prasilen
kia su konkurso skelbtomis tai
syklėmis bei dvasia. Piniginės 
premijos ne visiems ir ne visa
da gali būti geriausias įverti
nimas, bet įteiktas atitinka
mas pažymėjimas-diplomas- 
plaketė gali turėti didesnės 
reikšmės, nes turi išlikimo ver
tę ir teikia pasididžiavimą.

Jau ir šių metų laureatų da
lis ne tik neatvyko į jiems skir
tą pagerbimą (nedalyvavimas 
gali būti pateisinamas, nes 
vyresnio amžiaus žmonės ne
mėgsta judėti), bet ir skirtą 
premiją arba nenorėjo, ar 
negalėjo priimti.

Žinoma, kiekvienas gavė
jas su jam skirta premija gali 
pasielgti kaip tinkamas, tik 
nereikėtų perleisti kitiems, 
parodant jos nevertinimą.

Salia Lietuvių Fondo, au
ganti privatus mecenatų skai
čius yra reikalingas kultūros 
tarybos didesnio dėmesio ir 
koordinavimo. Jau dabar skel 
biami konkursai ir skiriamos 
premijos keleriopai pralenkia 
kultūros tarybos duodamas 
premijas, finansuojamas Lie
tuvių Fondo. Kai kurios kūry
bos apraiškos yra ryškiau pa
stebimos ir premijuojamos. Pa 
vyzdžiu galima paimti kad ir 
grožinę literatūrą. Poezija su
silaukė visuotino dėmesio: Lie 
tuvių rašytojų d-ja savo meti
nę premiją (mecenatas Lietu
vių Fondas) paskyrė poetui Le 
onui Letui, už poezijos rinkinį 
‘Trakas’, Vinco Krėvės premi
ja teko poetui Kaziui Bradū- 
nui už poezijos knygą ‘Priera
šai’ ir JAV Lietuvių Bendruo
menės literatūrinė premija pa 
skirta poetui Alfonsui Nykai- 

Nyliūnui už rankraštyje esa
mą poeziją ‘Žiemos teologija’. 
Taigi, net trys premijos teko 
poezijai. Aiškai matyti, kad 
esame poetų tauta.

Premijų skyrimas praeityje 
yra sulaukęs nemaža kritikos, 
o ir ateityje jos neišvengs. Dau
giausiai nesusipratimų buvo 
dėl Lietuvių rašytojų d-jos 
skirtų premijų, nors premijas 
skirsto d-jos valdybos sudaryta 
vertinimo komisija. Mažiau
siai kritikos sulaukia privačių 
mecenatų skirtos premijos, 
nors ir joms paskirti sudaro
mos vertinimo komisijos. Ver
tinimo komisijas turėtų suda
ryti bent 5 asmenys, o ne trys, 
kaip dažnai praktikuojama. 
Čia jau iškyla pasitikėjimo 
klausimas sprendimais tokių 
komisijų, nes lengviau apsi
rikti trims nariams, kaip pen
kiems ar daugiau. Sudaryti 
vertinimo komisijas nėra leng
va, nes vieni nenori imtis at
sakomybės, kiti neturi laiko, 
treti nemėgsta viešumos ir ne
nori, kad jų pavardės būtų 
linksniuojamos spaudoje, dar 
kiti, jausdami pareigos rim
tumą, tiesiog nenori būti tei
sėjais.

Vertinimo komisijos turėtų 
žvelgti labai plačiai į mūsų vi- 
s ą kultūrinį gyvenimą ir ap
rėpti visas sritis. Kultūros ta
ryba, sudarydama vertinimo 
komisijas kiekvienai veiklos sri
čiai, lyg ir įpareigoja dairytis 
tik tose srityse prasikišusių as
menų, o nematyti kas dedasi 
kitur. Įpareigoti leidyklas siųs
ti po 5 knygas kiekvienai ver
tinimo komisijai, būtų per di
delis apkrovimas, nes mažiau
siai reikėtų siųsti bent į 4-5 vie 
tas, o kur dar laikraščių ir 
žurnalų redakcijos?! Įparei
goti galima, bet tada reiktų 
už jas ir apmokėti, nes premi
jas gauna autoriai, o leidyklos 
turi tik išlaidas. Tuo klausi
mu jau buvo rašyta spaudoje, 
o atgarsio nesigirdi. Gražiai 
pasakė J. Kapočius priimda
mas čekį: ‘premija priklauso 
visiems, o aš pasilaikysiu čekį’.

Iškeldamas spaudoje kelias 
mintis premijų skirstymo rei
kalu, nenoriu ir nenuvertinu 
institucijų ir komisijų darbo 
bei nešamos atsakomybės. Bet 
manau, atėjo laikas tą klausi
mą plačiau panagrinėti ir iš
girsti daugiau nuomonių. Jau 
praėjusį rudenį (1984.XI.) kul 
tūros tarybos sušauktame pa
sitarime buvo išklausytos nuo
monės, bet platesnio atgarsio 
nei išvadų nesusilaukėme. Jei
gu ir čia iškeltos mintys neras 
atgarsio ir niekas neatsilieps, 
tai tik žinosime, kad lietuvių 
kultūros puoselėtojai, vadovai 
ir kūrėjai yra patenkinti esa
ma padėtimi, o Lietuvių Fon
do pelno skirstymo komisija 
tenkins prašančiuosius, nors 
ir nepilnomis sumomis.

Kultūros taryba, vadovau
jama Ingridos Bublienės, per 
5-6 veiklos metus išpopuliari
no kultūros darbuotojus, apdo
vanojo premijomis žinomus ir 
užmirštus kūrėjus, suruošė pre
mijų įteikimo šventes. Bet 
taip pat ateina laikas peržvelg
ti ikšiolinę politiką ir ieškoti 
naujų kelių.

Spauda yra svarbiausias in
formacinis šaltinis, bet visad 
lieka užmiršta, nors pergyve
na finansinius sunkumus. 
Laikraščiai ir žurnalai reika-

. (e< tM
Skirpstas

Popiežius Jonas Paulius II šiemet paskyrė 28 naujus kardi
nolus. Jų tarpe yra ukrainietis M. Lukačivskij, gyv. Romoje. 
Jis pasidžiaugė, kad jo pakėlimas į aukštą rangą yra labai svar
bus jo tautai tėvynėje, nes sustiprins ukrainiečių tikėjimą ir 
padės spirtis prieš sovietinę priespaudą; ten, kaip ir Lietuvoje, 
katalikų religija žiauriai persekiojama. Šis Vatikano gestas esą 
geras okupantui smūgis. Naujas kardinolas gėrisi ir afganais, 
nes ir "jie kovoją tą pačią mūsų kovą”.

• Girdėti, kad lietuviai katalikai mūsų tėvynėje gerokai 
nusiminę: greta latvių ir ukrainiečių jaučiasi lyg nuskriausti, 
kad vėl jų viltys neišsipildė. Ką bedarysi, kaip sakoma, vieniem 
Dievas duoda nueidams, kitiem pareidama. Tik mum vertėtų 
liautis skleisti naivius spėliojimus ir netikrus apsigyrimus, nes 
prie rimtų dalykų netinka jungti vaikiškus "rebusų spėliojimo” 
žaidimus. Jei mūsų tautos ištikimybė Bažnyčiai dar nėra šv. 
Tėvo įvertinta tiek, kiek latviai ir ukrainiečiai, toki pat pavergti 
broliai, pagerbti, tai turime priimti faktą stoiška rimtimi, aavęs 
nežeminant netikrais gandais. Irgi nederėtų šv. Tėvą įkyriai 
prašinėti, lyg kardinolo skyrimą nulemia prašymai ar pataikavi
mai, o ne religiniai nuopelnai.

• Gaila, kad veiksnių sukurtas Žmogaus teisėm ginti komi
tetas (OSI neteisingiem kaltinimam atremti) nepajėgia išsimušti 
iš įprastos rutinos (vien lėšas telkti ir protestam raginti), nesi
ima realiau padirbėti, būtent: visuotiniau telkti ir klasifikuoti 
medžiagą apie rusų ir vokiečių okupuotoje Lietuvoje vykusias 
žudynes, naujaip pervertinti duomenis ir skubiai ruošti įvairių 
spaudinių — viską paremiant tikrovės faktais, juoba apie lietu
vius nukentėjusius nuo abiejų okupantų. Reikia išleisti anglų 
k. išsamaus turinio knygą, kur būtų viskas vieton sutraukta 
apie tą bylą; bet būtina paruošti ir siauresnių leidinių, tinkamų 
ypatingom progom svetimiesiem supažindinti su autentiškais 
įvykių nurodymais, kaip: politinė ir teisinė ano meto lietuvių' 
padėtis, Molotovo ir Ribbentropo sutartis ir jos gilesnė analizė, 
lietuvių ypatinga atspara prieš Hitlerio užmačias ir gyvybės au
kos, įvairios statistikos, atskiri vaizdingai ryškūs faktai ir k. 
Taip pat trumpa, bet rimta santrauka apie dabartinę Lietuvos 
būklę ir pavergėjo atkaklias pastangas išeivijai suniekinti ir 
sužlugdyti.

• Ir šios vasaros projektui — teismas bolševikų tironijai 
pasmerkti ir demonstracija Baltijos jūroje — lyg dar trūksta 
paties branduolio. Visuomenė kviečiama remti lėšom ir būti 
dalyviais. O kokia linkme ir kokiu stiprumu bus pasireikšta už 
Pabaltijo tautų teises ir laisvę, koks paruoštas teismo planas ir 
kurios išvados lauktinos — iki šiol nedaug girdėta. Nors mūsų 
pusėje tiesa, nors yra daug faktų prieš Maskvos apgaulę ir 
smurtą, bet medžiagą tinkamai sutelkti ir ypač atsijoti kas 
būtiniausia, t. y. trumpai suglausti pačius ryškiuosius argumen
tus — nelengvas uždavinys. Mes gabūs ilgom šnekom ir platiem 
svarstymam, bet pasaulinei opinijai paveikti reikia ypač tobulai 
nugaląstos minties strėlių, kad muštų tiesiog į taikinį. Juk norim 
įspūdingai įtikinti svetimuosius, kurie iki šiol mumis nedaug 
domisi, o su bolševikiniu slibinu pratę švelnia detante taikstytis. 
Tuo tarpu, regis, ruošiamės daugiau išorinio efektyvumo de
monstracijai: viešas teismas ir laivas jūroje. O pravartu tą ren
ginį planuoti gilesniu turiniu, kad neliktų vien momento skam
bus šūktelėjimas, o sulauktume ilgesnių distancijų atbalsio poli
tinėse sferose. Išeiti prieš suktą ir barbariškai žiaurų priešą 
ne gana kovingos drąsos ir triukšmingo balso, daugiau lemia 
rūpestingai tikslus pasiruošimas ir tiesos atskleidimas pačia 
veiksmingiausia forma. Prieš tą patį Rusijos imperializmą pra
eitą šimtmetį kėlėm drauge su lenkais net du sukilimus. Tiesa 
buvo mūsų pusėje, drąsos ir entuziazmo netrūko, bet dėl silpno 
pasiruošimo — baigėsi viskas fiasco... Dabar kova kitokio po
būdžio, kiti ginklai, bet konfrontacija prieš despoto nasrus ta 
pati. Greta estų ir latvių, Pabaltijo trijulėje esam gausiausi, 
tad mūsų pareiga ir atsakomybė pirmauja, bendrą užmojį ruo
šiant ir vykdant. Ar šį kartą tikrai bus išvengta apsileidimo 
plyšių, išeinant į kovos frontą už tiesą ir laisvę?

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• BIRŽELIO 16 D., sekma
dieni L30 vai. p. p. Birželio 
minėjimas Old Stone Church 
Public Sąuare. Ruošia A. L. 
Taryba, Estų Taryba ir Latvių 
Sąjunga.

• BIRŽELIO 16 D. Onos 
Mikulskienės kanklių muzikos 
studijos 20 metų veiklos su
kakties mokinių rečitalis.,

•'BIRŽELIO 29 D. Joninių 
laužas V. ir O. Jokūbaičių so-

lingi nuolatinės paramos, bet 
mažiausiai jos sulaukia iš lietu 
viškų institucijų.

Nekirskime tos šako6, ant 
kurios patys sėdime. 

dyboje. Rengia skautininkų 
Ramovė.

• LIEPOS 14 D. Lietuviu 
Perisininkų klubo gegužinė 
Dievo Motinos parapijoje.

• LIEPOS 21 D. Balfo ge
gužinė prie ežero.

• LIEPOS 28 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero spaudai paremti.

• RUGPIŪČIO 1-4 D. Old 
World festivalis East 185 gat
vėje.

• RUGPIŪČIO 4 D. ežero 
pakrantėj Ramovėnų gegužinė.

• RUGPIŪČIO 18 D. Lietu
vių klubo metinė gegužinė 
Austrų sodyboje.

• RUGSĖJO 15 D. Antani
nos Jonynienės darbų paroda 
Lietuvių Namuose. Ruošia Cle
velando birutietės.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

SVAJONIŲ "SVAJONĖS”

Po paskutiniųjų Austra
lijos Lietuvių Dienų sosti
nėje Canberoje, kada galu
tinai buvo nuspręsta rengti 
sekantį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą Aus
tralijoje 1987-siais metais, 
Australijos lietuvių jauni
mas taip sukruto, kad vis 
dažniau ir dažniau su savo 
meninėmis ir kultūrinėmis 
jėgomis pasirodo mūsų vi
suomenėje.

Vienas tokių naujai įsi
steigusių meninių vienetų 
yra Melbourno "Svajonės”. 
Tai modernios, lietuviškos 
ir mūsų tautinės dainos 
vienetas. Paskiros daininin
kės, vadovai ir vadovės, bei 
muzikinės ir meninės dalies 
parengėjai yra jau senai 
mums Australijoje, o ypa
tingai Melbourne, gerai ži
nomi. Tačiau niekas negalė
jo patikėti, kad laike pus
mečio, visas šias jėgas, su
būrus į vieną vienetą, gau
sis toks puikus jaunimo de
rinys, pavadintas "Svajo
nių” vardu. Ir tikrai, besi
klausant jų dainų, stebint 
jų jaunas malonias šypse
nas, labai puikius sceninius 
drabužius, besikeičiančius 
bent 3-4 kartus per koncer
tą, žmogus ar tai jaunas, 
mažai gal ir lietuviškai, o 
gal ir visai nesuprantantis, 
ar tai jau vyresnio amžiaus, 
prisimenantis dar ir Lietu
vos ar Europos gyvenimą, 
tampi "Svajonių” užburtas 
ir pradeda net ir pats sva
joti.

Pagrindinės šio vieneto 
dainininkės yra Birutė Ky- 
mantienė, Virginija Bruo
žytė ir Zita Prašmutaitė, 
kuri yra ir akompaniatorė 
pianinu, šiai "Svajonių” 
grupei padeda: Amerikoje 
ir Kanadoje didelį pasise
kimą turėjusi su Melbour
no "Dainos” Sanbūriu jo 
dirigentė Danutė Levickie
nė, kuri yra šios grupės 
muzikinė režisierė. Antro
ji muzikinė padėjėja yra 
Birutė Prašmutaitė, koor
dinatorė Aldona Butkutė 

Alma Kavaliauskaitė, drabužių modelių kūrėja ir firmos 
"Mellior” savininkė su Kajum Kazoku aptaria jaunimo vakaro 
reikalus.

apranga Dalia Antanaitie
nė, choreografija Regina 
VaiČaitienė. "Svajonės” dir
ba kartu su VI-jo PLJK ko
mitetu, kuriam vadovauja 
Henrikas Antanaitis.

Šiuo metu "Svajonės” 
duoda savuosius koncertus 
didesnėse Australijos lietu
vių kolonijose. Vienas iš to
kių buvo ir Sydnėjuje ge
gužio 26 dieną, prieš tai va
karą dalyvaujant Sydnė
jaus Savaitgalio Mokyklos 
metiniame baliuje. Tiek ba
liuje, tiek ir koncerto me
tu Sydnėjaus Lietuvių Klu
bas buvo pilnas svečių. Ir 
tikrai, nesigailėjo niekas 
kas klausė šių dainininkių, 
galima sakyti, tikro profe
sionalinio savo dainų ateiki? 
mo. O jų buvo pagal skonį: 
lengvosios muzikos, opere
čių gražių arijų, lietuviškų 
liaudies net ir raudų dainų. 
Ir visos, tiesog širdį klau
sytojui užgaudavo, jį įkai
tindavo ir suteikdavo tą 
malonų vidujinį pasitenki
nimą. Todėl nenuostabu, 
kad po kiekvienos dainos 
klausytojai jas palydėdavo

DIRVA

Birutė Kymantienė ir Virginija Bruožytė "Svajonėse .

triukšmingais plojimais, iš
kviesdami paskirų dainų pa
kartojimus. Aš manau tik- 
rai, kad, nors Amerika ir 
turi labai gerų dainininkų 
savųjų lietuvių tarpe, ta
čiau, neapsiriksiu pasaky
damas, kad ir mūsų "Sva
jonės” sužavėtų amerikie
čius lietuvius ir leistų pa
svajoti, besiklausant šių 
"Svajonių” puikiai išpildo
mų dainų.

Po baliaus ir koncerto bu
vo malonu sutikti šias ma
no jaunąsias drauges ir gy
vu žodžiu pasidalinti su jo
mis apie jų darbą ir tiks
lus. Muzikinė vadovė, ku
rios "įsakymų”, būnant 
skautų stovyklose maitini
mo viršininku tekdavo ne 
vieną kartą išklausyti ir su 
kuria, tik skirtingais keliais 
ir skirtingomis grupėmis, 
Toronto P. L. Dienų metu 
garsinom Australijos lietu
vių vardą — Dana Levic
kienė, su džiaugsmu man 
pareiškė:

— Jausdama, kad galiu 
ir aš padėti šiam "Svajo
nių” vienetui, įsijungiu ir 
aš į jį. Kartu su jomis, mes 
norime, kad busimasis J. 
Kongresas Australijoje bū
tų kuo sėkmingesnis. Jau 
dabar su jomis dirba apie 
50 žmonių ir aš tikiu ir lin
kiu, kad tiek "Svajonės”, 
kurių paskiri muzikiniai ta
lentai yra tikrai išskirtini, 
tiek ir visas PLJ Kongre
sas čia, turėtų kuo geriau- 
sį pasisekimą. Pradžia yra 
padaryta labai gera. Ti
kiuosi, kad ir pabaiga bus 
dar geresnė.

Pačios dainininkės taip 
pat mielai sutiko atsakyti į 
kelis klausimus.

— Kaip prasidėjo jūsų 
"Svajonių” darbas ir kokie 
jūsų yra tikslai?

— Kai buvo nuspręsta 
rengti sekantį PLJ Kongre
są Australijoj ir visi reika
lai tiek su mūsų jaunimo, 
tiek ir su Pas. Liet. Jauni

mo pirmininku buvo Mel
bourne ir vėliau Canberoje, 
aptarti, tai ir mes, būda
mos jaunimo atstovės, nu
tarėme aktyviai į šį darbą 
įsijungti, pasakė, kone vi
sos iš karto, Birutė, Virgi
nija ir Zita. Mūsų tikslas 
yra kaip nors pačioje Aus
tralijoje surinkti daugiau 
finansinių lėšų, kas yra taip 
reikalinga geram Kongreso 
paruošimui. Be savųjų kon
certų, kuriuos rengiame vi
soje Australijoje ir kurių 
visas pelnas eina į bendrą 
kasą, mes išleisime savąją 
plokštelę, dalyvausime įvai
riuose parengimuose ir tuo 
bent dalimi prisidėsime 
prie sunkių ir didelių Kon
greso rengimo darbų.

— Kodėl jūs taip pamė- 
gote lietuvišką dainą ir ka
da įsitraukėte į aktyvų lie
tuvišką gyvenimą?

— Su Jaunimo Sąjunga 
esu jau 12 metų, pasakė 
Birutė Kymantienė, nors 
kongresuose neteko daly
vauti. Jau eilę metų dai
nuoju Dainos Sanbūryje, į 
kurį ir savo vyrą (Austra
lijos lietuvių tinklinio rink
tinės dalyvį Amerikoje ir 
Kanadoje) įtraukiau. Lie
tuviška daina man labai 
patinka. Jaunoji Virginija 
Bruožytė, konservatorijos 
studentė pasakė: "Esu dė
kinga savo tėveliams už tai,

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114
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nes mūsų visa šeima yra la
bai .dideli lietuviškos dai
nos mėgėjai ir mes labai 
dažnai visi dainuojam.”

Zita Prašmutaitė, kaip ir 
jos sesutė Birutė yra labai 
gerai žinomos mūsų lietu
viškame ne tik muzikinia
me, bet ir jaunimo gyve
nime.

— Aš esu savo tėvelių iš
auklėta lietuviškoje dvasio
je ir man yra pasitenkini
mas dirbt su lietuviais, pa
reiškė besišypsanti Zita.

Busimasis Jaunimo Kon
gresas tikrai įžiebė tą stip
rią lietuvišką kibirkštį į 
mūsų jaunimo širdis. Jau 
neskaitant Melbourno, kur 
visuomet būdavo jaunimo 
veiklos centras ir Sydnėju
je lietuviškas jaunimas pa
budo. Praeitais metais bai
gusi odontologiją Rita Bar- 
kutė, žinomų mūsų veikėjų 
dr. ir skautų vadovo Balio 
Barkaus dukra, pasiėmė 
vadovauti Jaunimo Sąjun
gos skyriui Sydnėjuje. Ir 
jos įdėtas darbas jau yra 
labai pastebimas dabar. 
Kartu su iškiliuoju mūsų 
krepšininku Audrium Svar- 
deniu ir jaunaisiai Savait
galio mokyklos muzikos 
mėgėjais: J. Ankum — var
gonais, R. čirvinu — gitara 
ir D.. Stasiūnaičiu — būb- 
nais, jie padėjo "Svajonių” 
koncertui scenoje.

Sveikindamas puikias 
"Svajones”, jų visus vado
vus ir vadoves ir visą Aus
tralijos Jaunimo Kongreso 
Rengimo Komitetą, aš lin
kiu kad su atgimusia lietu
viška dvasia ir jaunatviš
ku entuziasmu jūs parody
tumėte, kad ir čia, Kengūrų 
žemėje, lietuviška . karšta 
ugnis dar stipriai dega jū
sų lietuviškose krūtinėse. 
Geriausios sėkmės jūsų 
ateities darbuose.

GRINDER 
HAND-CARBIDE 

Looking for advancement> Willing 
to relocate to Wisconsin?
Wc are looking for the right person 
to lead our carbide dept. Mušt be 
experienced in all areas of carbide 
grinding 90%. Of our work requires 
holding tolerances of .00005 or lest, 
the remaining 10% the 0001*0002 
tolerance range. If you feel you can 
hold these types of tolerances & eould 
train others, you might be the per
son we are looking for. Some super- 
visory experience helpful būt is 
not required. Call collect 414- 
355-0207, Milwaukee Precision Cor
poration, 8236 W. Parkland Court, 
Mi!waukee, Wisc. 53223. (23-25)

MACHINIST needed'for N. CarolLna 
-Aluminum ’fabricator.. Also: SET- 
UP PF.RSONS, FOREMEN. TOOL 
MAKERS. Mušt have good knowledge 
or milling equip., punch presses, etc. 
1-800-22 1-0998 Mon.-Fri. ask for Mr. 
Kelliher. (18*22)
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1KURYBA IR MOKSLAS
Aleksio Rannito M. K. Čiurlionis
(2)

Kiekvienas meno kūrė
jas — rašytojas, dailinin
kas, muzikas, architektas 
ar aktorius — stengiasi at
siremti j kurią nors filoso
finę mintį, stengiasi sukur
ti savo asmenišką pasaulė
žiūrą ir pasaulėjautą. Be 
abejo, savo buvimo pagrin
dų ir prasmės, savo filoso
finio pasisakymo jieškojo 
ir M. K. Čiurlionis. Tiem 
dailininko jieškojimam, tam 
jos sielos nerimui yra skir
tas Al. Rannito rašinys "Fi
losofinio pagrindo jieškoji- 
mai" (In search of a Philo- 
sophical Background”). čia 
rasim Dostojevskį, Descar- 
tą, Kantą, V. Ivanovą, 
Nietzchę, Locką, Plotiną, 
Neoplatonizmą, induizmą, 
krikščionybę ir kt. Įdomūs 
ir savaimingi tie Al. Ran
nito filosofinio pagrindo 
jieškojimai M. K. Čiurlio
nio kūryboje. Ar jie įspėjo 
Čiurlionio mįslę — būtų il
ga ir sudėtinga šneka. Ta
čiau gai nesvyruosim ir su 
autorium nesiginčysim, kai 
jis daro vieną kitą išvadą, 
pvz.: "Čiurlionio idealizmo, 
be abejo, negalime vadinti 
pliuralistiniu ar poetiniu-fi- 
losofiniu, o tik determinuo
tu idealizmu” (37 psl.). Vi
si Čiurlionio potepiai — ho
rizontalūs ir vertikalūs, 
anot Rannito, veržiasi į pir
mapradę Būtį, į Absoliutą, 
į Dievą. Tikėdamas dina
minį panteizmą, Čiurlionis 
esąs religinis optimistas: 
"kai jis įjungia save į di
džiąją Buvimo Grandinę, 
jis tai daro su nuostabiu 
nesuvaržytu jausmu ir 
džiaugsmingumu” (33 psl.). 
šiame rašiny, kaip ir kituo
se, žėri Al. Rannito įtaigus 
kalbėjimas ir erudicija.

Laike per amžius buvo 
daug įvykių, nuotykių, juo
kingų ir dramatiškų atsitik
tinumų. Laike gyveno, jieš
kojo savęs, kūrė, perbėgo 
ne vieną giedrą gyvenimo 
sieksnį, o vėliau paskendo 
tragizmo kupinoj tamsoj ir 
mūsų M. K. Čiurlionis. Al. 
Rannitas savajame essay 
"Laikas Čiurlionio kūrybo
je” (Time in Čiurlionis, 41 
psl.) į savo uždavinį žvelgia 
itin plačiu žvilgsniu, straip
snį dalina į šešias atskiras 
dalis. Laikas Čiurlionio kū
ryboje esąs reikšmingas 
kaip Zeitgeist, kas yra bū-

Aleksis Rannit: Mi
kalojus Konstantinas 
Čiurlionis, Lithuanian 
Visionary Painter, 1984 
by Lithuanian Library 
Press, Ine.; Printed in 
the USA; kaina — 25 
dol.

dingą Europos meno moder
niajam sąjūdžiui; laikas 
kaip technikos elementas, 
kaip įvairiais laipsniais at
siskleidžiantis ir išgyventas 
kūrėjo žodis; laikas kaip 
daugiareikšmis fenomenas, 
Čiurlionio darbuose pasi
reiškiantis regimom for
mom. laikas kaip nereali 
tikrovė, kurioje sutinkami 
mistiniai, kartais net okul- 
tiniai patyrimai; laikas 
kaip muzikos elementas 
(prisiminkim, kad visų pir
ma M. K. Čiurlionis buvo 
muzikas-kompozitorius, St. 
S.), kur akis akin susidu
riam su akcentu, periodu, 
ritmu, muzikiniais tempais 
ir kt.; visa tai, anot Ran
nito, randa gyvą atgarsį ir 
M. K. Čiurlionio tapyboje 
"Čiurlionio kūryboj ... erd
vė ir laikas atsiskleidžia 
ypatingu būdu. Erdvė jam 
darosi žymiai savaiminges- 
nė, iš tikro — priemonė, 
ne medžiaginė, bet forma
listinė mintis, ir tai pirmą 
kartą meno istorijoj pasi
reiškė kaip naujovė, drau
ge ir naujas santykis tarp 
laiko ir erdvės” (46 psl.). 
Kaip regim, čia Al. Ranni
tas mėgino pažvelgti į M.
K. Čiurlionio kūrybos pla
tumas ir gilumas.

Simbolizmas turbūt yra 
itin būdingas lietuvio sielos 
bruožas. Simbolizmo pradų 
nesunkiai rasim lietuvių 
liaudies kūryboje, rasim ir 
atskirų kūrėjų darbuose. 
Dailės meno kritikai, be jieš
kodami jam vietos pasauli
nėje meno istorijoje, ne
menką kiekį simbolizmo 
srovės pėdsakų randa ir M.
K. Čiurlionio tapyboje. Tos 
problemos nagrinėjimui yra 
skirtas ir Al. Rannito ver
tingas straipsnis "Čiurlio
nis ir simbolizmas” (Sym- 
bolizations in Čiurlionis, 49 
psl.). Taręs, kad Čiurlionio 
simbolizmas turėtų būti ap
tariamas, kaip veržimasis į 
gryną poeziją, Al. Rannitas 
pastebi, kad ši Čiurlionio 
kūrybos problema dar nėra 
prideramai tyrinėta, kad ji 
esanti sunki ir sudėtinga, 
tos problemos studija parei
kalautų didžiulių pastangų, 
tokių pastangų, kurios ran
damos Londono universiteto 
Warburgo institute ...

Al. Rannito essay "Prisi
lietimai prie moderniniojo 
meno srovių (Touching 
upon the Currents of Mo- 
dernist Movement, 61 psl.) 
— 18 puslapių studija, iš 
tikro yra sąvadas tų svars
tymų, nagrinėjimų ir tei
gimų, kuriuos Al. Rannitas 
šen ir ten yra anksčiau pa
skelbęs (neabejotino pres
tižo žurnaluose kaip Das

Stasys Santvaras

Kunstwerk, Das Goldene 
Tor, Arts (Paryžiuje), La 
Biennale di Venezia, Jour- 
nal of Baltic Studies, Li- 
tuanus ir kt.). šiame savo 
rašiny autorius naudojasi 
lyginamuoju metodu, cituo
ja reikšmingų meno kritikų 
pasisakymus, plačiuose kul
tūros baruose jieško atra
mos savo teigimam, bet ne
keičia savo esminių ir anks
čiau tartų nuomonių apie 
Čiurlionio kūrybą. Ir dar 
kartą čia jis panagrinėja 
kai kuriuos M. K. Čiurlionio 
kūrinius, bando juos gre
tinti prie kitų dailininkų 
darbų, gimusių neramaus ir 
audringo laikotarpio sąvar
tose. Pagaliau dar vieną sy
kį Al. Rannitas drąsiai ta
ria: "Galutinėj analizėj į 
Čiurlionį reikia žiūrėti, kaip 
į unikalią figūrą, kuri pajė
gė sukurti savo stilių ir sa
vo namarią viziją" (78 
psl.).

Dailės menas yra pa
traukli tema ne tik meno
tyrininkam, bet ir ne vie
nam rašytojui, kuris yra 
giliau susipažinęs su grafi
kos, tapybos ir skulptūros 
technikom. Al. Rannitas 
yra meno kritikas ir istori
kas. Jo straipsniai apie M.
K. Čiurlionį akivaizdžiai ro
do, kad toje girioje jis ne
gali paklysti. Toj "girioj" 
(tiksliau — turtingoj bib
liotekoj, kurią jis buvo su
kaupęs) velionis rašytojas 
daug ko išmoko, čia jis su
kūrė ir savo esseistikos sti
lių, gražų, patrauklų ir 
prasmingą kalbėjimą apie 
dailės kūrybą. Tas Al. Ran
nito stilius atspindi mūsų 
išgyventą laiką ir to laiko 
įvairių kultūrinių problemų 
nagrinėjimą (Czeslaw Mi- 
losz’as turbūt yra tolygus 
poetas ir esseistas, kas jo 
rašinius skaitė ir su jo sti
lium susipažino, ras neabe
jotino giminingumo su Al. 
Rannito esseistikos stiliu
mi). Taigi ir čia aptaria
mas veikalas yra tikrai dai
li ir stilinga Al. Rannito 
kalba apie mūsų M. K. Čiur
lionį.

Savaime suprantama, Al. 
Rannito veikalo "M. K. 
Čiurlionis" iliustracijos yra 
labai reikšminga knygos 
dalis, čia juk pats dailinin
kas savo darbais į mus pra
byla. Tų darbų reprodukci
jų atranka rūpinosi dail. 
Kazys Varnelis, jų techni
kiniu atlikimu — dail. Pet
ras Aleksa, jos užima dides
nę leidinio dalį — 32 spal
voti ir 64 "juoda-balta” pa
veikslai. Tačiau tai yra ta 
veikalo dalis, kurią iš tikro 
labai sunku aptarti. Brai
džioti arogantiško kriticiz

Aleksls Rannit
mo seklumom čia būtų rizi
kinga ir net negarbinga. 
Kodėl?..

M. K. Čiurlionio tapybos 
kūrinių mes nematėm 41 
metus, tik žinom, kad tame 
laikotarpy Lietuvoj jie bu
vo susilaukę ne tik pasmer
kimų ir paniekų, bet jų vos 
nepražudė ir gamtinė ne
laimė — kai vieną pavasarį 
Nemuno potvynis užliejo 
buv. Lietuvos banko rūmus, 
kurių seifuose ir pokario 
metu buvo saugomi Čiur
lionio tapybos darbai. Tad 
ar galima tvirtai pasitikėti 
tom foto nuotraukom (ypač 
juoda-balta), kurios pateko 
į K. Varnelio ir P. Aleksos 
rankas ? štai, Vilniuje prieš 
dešimt metų buvo rimtai 
garsinama Čiurlionio mono
grafija, kurios spausdini
mu rūpinosi viena vokiško 
Leipcigo spaustuvė (kadai
se buvusi garsi savo oleo
grafijom). Į Kauną atvyko 
specialūs fotografai, ilgė
lesnį laiką savo aparatais 
jie Čiurlionį kankino, o kai 
leidinys pasirodė viešumoj 
— jo iliustracijos buvo bau
ginančiai blankios!..

žymiai geresnis Čiurlio
nio spalvotų reprodukcijų 
aplankas buvo išspausdin
tas Paryžiuje, Prancūzijoj. 
Tą medžiagą čia minimam 
leidiniui panaudojo artimi 
Al. Rannito bendradarbiai
K. Varnelis ir P. Aleksa. 
Spalvotos leidinio iliustraci
jos, tegu tobulai ir neat
spindi tikrojo Čiurlionio, 
techniniu požiūriu atliktos 
rūpestingai ir švariai. Re
produkcijos "juoda-balta" 
savaime yra tik originalų 
atspindžiai. Tik tokie "be
spalviai” atspindžiai mus 
pasitinka ir Al. Rannito 
"čiurlionyje”. Dailės meno 
žinovui, jeigu toks atsiras

tų, tie blankūs paveikslai 
padės M. K. Čiurlionio pa
sauly susigaudyti (jis gi 
puikiai žino, kad juoda-bal
ta fotografija dailininko 
kūrinio ir jo spalvinių niu
ansų anaiptol neišsako).

Baigdamas savo įspū
džius rašyti, noriu tvirtai 
pabrėžti: štai galų gale su
laukėm rimto ir vertingo 
veikalo apie M. K. Čiurlio
nio kūrybą anglų kalba. Sa
vo išoriniu pavidalu tai vie
nas mūsų gražiųjų leidinių, 
gimusių išeivijoj. Jį išleido 
Lietuvių biblioteka Chica- 
goj, III. Tekstų autorius, 
kaip jau žinom, neseniai 
miręs estų poetas Aleksis 
Rannitas; leidinio biblio
grafija, planu ir reproduk
cijų atranka rūpinosi Ka
zys Varnelis: redakcijos 
asistentė — Nijolė Gražu- 
lienė, technikinis redakto
rius — Petras Aleksa; 
spausdino Morkūno spaus
tuvė (gražūs romėniški 
šriftai, dailus laužymas, 
švari spauda); spalvotas 
reprodukcijas darė Bell Li- 
tho, Ine.; leidinio išleidimą 
atskirom sumom parėmė 
Lietuvių fondas ir Lietuvių 
Amerikiečių meno klubas; 
M. K. Čiurlionio monografi
jos paruošimu ir išleidimu 
sielojosi komitetas, kurį su
darė pirm. Povilas Gaučys, 
sekr. Kazys Bradūnas, ižd. 
Jonas Jurkūnas, meno va
dovas Kazys Varnelis.

Al. Rannitas savo gies
mę, rašytą ilgus metus ir 
dedikuotą M. K. čiurilioniui, 
baigia eilėraščio posmu, ku
rį čia apytikriai išverčiau į 
lietuvių kalbą:

Žodis yra lūžtanti šviesa
Prie neįžvelgiamų gelmių; 
Netgi jūsų mylimi žodžiai 

skendi

(Nukelta į 6 psl.)
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Aleksandras Merkelis

Bėgant nuo bolševikinio teroro...
Kas mes esame?

Vokiečiai stengės kuo 
daugiausia lietuvių įjungti 
į savo kariuomenę Rytuose. 
Tačiau lietuvių tauta toms 
jų pastangoms sėkmingai 
priešinos. Ryžtingas ir vie
ningas lietuvių tautos pasi
priešinimas niekais paver
tė vokiečių pastangas suor
ganizuoti lietuviškąjį SS 
legioną. Lietuvoje įsivyra
vus banditizmui ir vokie
čiams padarius žymių nuo
laidų, pagaliau, generolas 
Povilas Plechavičius sutiko 
organizuoti Vietinę Rinkti
nę, į kurią lietuvių tautos 
buvo žiūrima kaip į savo
sios kariuomenės užuomaz
gą. Tačiau ir Vietinės Rink
tinės likimas buvo tragiš
kas: ji tapo vokiečių klas
tos ir žiauraus smurto au
ka. Nemažai jos vyrų buvo 
prievarta atgrusta į Vokie
tiją.

Vietinė Rinktinė vokiečių 
buvo pradėta likviduoti 
1944 m. gegužės 15 d. Tą 
dieną Kaune buvo suimtas 
Vietinės Rinktinės štabas, 
o ryt dieną pradėta nugink
luoti jos batalijonai. Nu
ginkluojamųjų batalijonų 
kareivinės buvo apsupamos 
tankėtėmis ir SS dalinių 
puolamos kulkosvaidžiais ir 
kitokiais a u t o m a tiniais 
ginklais. Ypač žiauriai buvo 
nuginkluoti Vietinės Rink
tinės batalijonai Vilniaus 
krašte, kur jie sėkmingai 
kovojo su išplitusiu bandi
tizmu. Taip, pavyzdžiui, nu
ginkluojant vieną lietuvių 
batalijoną, be jokios kaltės 
ir priežasties buvo sušau
dyta 13 lietuvių karių: ei
liniai — Antanas Dirvelis, 
Juozas Kurelaitis, Jonas Ši
leika, Vytautas Kymantas, 
Vytautas Grybas, Stasys 
Bakanauskas, Alfonsas Ba- 
reiša, Antanas Juodis, Pra
nas Norušis; grandiniai —. 
Antanas Vasiliauskas, Jo
nas Sabaliauskas, Aleksas 
Stankevičius ir jaun. pus
karininkis Ruseckas, 1944 
m. gegužės 17 d. Vilniaus 
krašte, Paneriuose, 306 ba- 
talijono buvo sušaudyta 17 
karių: jaun. puskarininkai 
— Stasys Jasiūnas, Pet
rauskas, Antanas Lukošius, 
Kazys Bečys, grandiniai — 
Kazys Linauskas, Stasys 
Venslauskas, Stepas Dau
jotas, Ipolitas Aramavičius 
ir Jonas Jonikas; eiliniai 
Jonas Kryževičius, Jonas 
Jankauskas, Apolinaras Bu- 
genis, Vincas Maciukas, 
Stasys Vasiliauskas, Jonas 
Tamulevičius, Petras Pa- 
dvalskis ir Vladas Alekna. 
Tų pat metų gegužės 21 d. 
Vilniuje vienų kareivinių 
kieme vokiečiai išrikiavo 
apie 800 nuginkluotų Vieti
nės Rinktinės karių, iš jų 
tarpo išrinko 12 vyrų, juos 
nuvežė į Panerius ir sušau

dė. Taip pat buvo sušaudyti 
ir 41 rinktinės karių, kurie 
prieš Vietinės Rinktinės nu
ginklavimą už mažus draus
mės nusikaltimus buvo pa
sodinti į dabokles.

Didesnei daliai Vietinės 
Rinktinės karių pasisekė 
įvairiais būdais pasprukti 
ir pasislėpti miškuose. Vis 
dėlto apie 3400 vyrų gesta
pininkai suėmė ir išvežė 
Vokietijon, kur jie, kaip 
”Luftwaffes” kariai, dirbo 
aerodromuose ir fabrikuo
se. Daug jų pateko į Vakarų 
Sąjungininkų belaisvę. Vo
kiečių gestapas taip žiau
riai elgėsi su Vietinės Rink
tinės vyrais dėl to, kad Vie
tinė Rinktinė buvo organi
zuojama su Lietuvos rezis
tentų pritarimu, jos kariai 
buvo patriotiškai nusiteikę, 
ir pati rinktinė vadovavos 
lietuvių tautos interesais.

Budrusis vokiečių gesta
pas jau iš pat Lietuvos 
okupacijos pradžios matė, 
kad lietuvių tauta siekia 
savo laisvės ir negali pakęs
ti okupacinio jungo. Vokie
čių okupaciniams režimui 
žiaurėjant ir jų kolonizaci
niams planams bei pastan
goms Lietuvoje ryškėjant, 
lietuvių tautos rezistencinis 
veikimas plito ir stiprėjo. 
Lietuvių tautos rezistenci
ja, spontaniškai kilus pir
mosios bolševikų okupacijos 
metu, kai Lietuva smurtu ir 
klasta raudonosios armijos 
buvo užgrobta ir į Sovietų 
Sąjungą inkorporuota, nuo
latos didėjo. Lietuvos po
grindyje veikė rezistenti- 
nės politinės ir kovos orga- 
pizacijos. Ir lietuvių tautos 
rezistenciniam veikimui vo
kiečių okupacijos metu są
lygos buvo žymiai geres
nės, negu bolševikų. Pirmo
sios bolševikų okupacijos 
pradžioje lietuvių visuome
nė savo šviesuomenės da
lies, paklususios komunisti
nei propagandai, buvo des- 
orentuota, ir tik masiniam 
žmonių vežimui prasidėjus, 
ji pilnai tesusiorentavo, kas 
yra bolševizmas, ir koks li
kimas lietuvių tautos, pa
tekusios po jo letena. Bol
ševikų okupacijos metu lie
tuvių rezistencinę veiklą 
smarkiai trukdė ir gausybė 
šnipų, NKVD užverbuotų 
už pinigus ir teroro priemo
nėmis. Vokiečių okupacijos 
metu šnipų jau buvo žymiai 
mažiau ir lengviau buvo 
galima nuo jų apsisaugoti. 
Jei pirmosios bolševikų oku
pacijos metu, ypač jos pra
džioje lietuvių rezistentų 
eiles daugiausia sudarė jau
nimas, moksleiviai ir stu
dentai, tai vokiečių okupa
cijos metu visa lietuvių 
tauta buvo rezistenciškai 
nusiteikus.

Pirmosios bolševikų oku

pacijos metu lietuvių re
zistencinis nusiteikimas ir 
veikimas kilo spontaniškai 
iš apačios. Viršūnės arba 
laikėsi pasyviai, o kai ku
rios net palinko bolševikų 
pusėn. Tik Lietuvos pasiun
tiniai užsienyje vieningai ir 
ryžtingai savo diplomatinė
mis notomis protestavo 
prieš Lietuvos laisvei pa
daryta smurtą ir Lietuvos 
inkorporavimą į Sovietų 
Sąjungą. Lietuvos pasiunti
niai savo notose viešai pro
testavo prieš neišprovokuo
tą Socialistinių Sovietų Res
publikų agresiją, kuri pažei
dė sutartis, tarptautinės 
teisės nuostatus ir Lietuvos 
suverenumą. Jie savo noto
se pareiškė, kad tariamojo 
Liaudies Seimo 1940 m. 
liepos 21 d. nutarimas, ku
ris yra primestas svetimo
sios vyriausybės, nėra tei
sėtas ir legalus ir visiškai 
neatitinka lietuvių tautos 
valią, kuri niekuomet nepri
pažins pažeistos jos teisės 
gyvent savo tėvų žemėj 
laisvai, nepriklausomai ir 
suvereniškai.

Lietuvos pasiuntiniai, sa
vo protesto notomis pirmie
ji pradėjo Lietuvos rezis
tencinę veiklą, sudarė Eu
ropoje Tautinį Lietuvos Ko
mitetą, kurio uždavinys bu
vo derinti visus Lietuvos 
diplomatinių postų ir viso 
pasaulio lietuviškų organi
zacijų pastangas Lietuvai 
atstatyti, globoti užsienyje 
likusius Lietuvos piliečius 
ir, kol politinės aplinkybės 
neleis sudaryti Lietuvos 
vyriausybės, bendrai ginti 
Lietuvių tautos interesus. 
Lietuvos pasiuntinių pro
testo notos rado platų at
garsį visame pasaulyje ir 
paskatino užsienyje gyve
nančius lietuvius organi
zuotis Lietuvos laisvės ko
vai. Pirmieji tai padarė 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių lietuviai, įsteigdami 
Lietuvai Gelbėti Tarybą, į 
kurią įėjo trys Amerikos 
lietuvių pagrindinės sro
vės: katalikai, tautininkai- 
santariečiai ir socialistai. 
Vėliau užsienyje susiorga
nizavo Vokietijoje Lietuvos 
Aktyvistų Frontas, kuris 
inspiravo ir koordinavo pir
mosios bolševikų okupaci
jos metu lietuvių rezisten
cinę veiklą.

Vokiečių armija, žygiuo
dama per Lietuvą į Rytus, 
jau rado lietuvių tautą su
kilusią prieš savo pavergė
jus, ir dar vokiečiams ne
pasiekus Kauno, 1941 m. 
birželio 23 d. rytą per Kau
no radiją buvo paskelbta, 
kad ”nuo šiandien atstato
ma suvereninė nepriklauso
ma Lietuvos respublika su 
sostine Vilniumi”. Tuo pat 
buvo perskaitytas ir Vy

riausio Partizanų štabo ak
tas, kuriuo buvo sudaroma 
Laikinoji Lietuvos Vyriau
sybė. Nors vokiečiai okupa
vę Lietuvą jos nepriklauso
mybę tuoj pat užgniaužė, 
tačiau jie ir žiauriausiomis 
priemonėmis nebepajėgė už
smaugti Lietuvos rezisten
cijos, nepalaužiamą Lietu
vos siekimos laisvės ir ne
priklausomos valstybės at
statymą. Kai kurie žymes
nieji Lietuvos veikėjai vo
kiečių karinei ir civilinei 
vyriausybei rašė memoran
dumus, kuriuose pareikšda
vo lietuvių tautos aspiraci
jas ir vokiečių lietuviams 
daromas skriaudas. Tie me
morandumai buvo slapta 
skleidžiami ir tautoje jie, 
be abejo, dar labiau kėlė 
tautos rezistencines nuotai
kas. Vokiečių okupacijos 
metu lietuvių rezistencinės 
veiklos viena iš didžiausių 
priemonių buvo pogrindinė 
spauda. Ji buvo spausdina
ma įvairiomis priemonėmis, 
pradedant šafirografu bei 
rotatoriumi ir baigiant 
spaustuve.

Per ketverius vokiečių 
okupacijos metus Lietuvoje 
leista per dvidešimt įvai
riais pavadinimais slaptų 
laikraštėlių: Nepriklausoma 
Lietuva, Į Laisvę, Laisvės 
Kovotojas, Lietuva, Lietu
vos Laisvės Trimitas, Vie
ninga Kova, Vardan Tiesos, 
Baltija, Atžalynas, Jauni
me Budėk, Pogrindžio Kun- 
taplis, Lietuvos Judas, Tau
tos žodis, Frontas, Apžval
ga, Iaetuvos šaulių Sąjun
gos Biuletenis, Užsienių Po
litikos Apžvalga, Naujas 
žygis, Mūsų Žemė, Politi
nės Naujo žygio Apžval
gos ir kt. Kai kurių pogrin
džio laikraštėlių tiražas 
siekdavo ligi 10,000 egz. 
Kadangi antraisiais vokie
čių okupacijos metais gimu
si lietuvių pogrindžio spau
da palaikė ir ugdė Lietuvo
je rezistencines nuotaikas, 
tai daugiausia į ją buvo nu
kreiptas gestapo dėmesys 
ir jo nesigailėta pastangų 
tai spaudai sulikviduoti.

Nuo 1943 metų pavasario 
naciai energingai bei siste
mingai ir pradėjo lietuvių 
tautos bei jos kultūros nai
kinimą. Tų metų kovo 16 
d. Kaune, Vilniuje ir kai 
kuriuose kituose Lietuvos 
miestuose gestapas suėmė 
46 Lietuvos inteligentus, 
mokslininkus, profesorius, 
kunigus, visuomenės veikė
jus ir laisvųjų profesijų 
žmones ir juos tų pačių 
metų kovo 25 d. sugrūdo į 
Stutthofo KZ. 1943 m. ba
landžio 29 d. Vilniuje ir 
Kaune buvo suimti keli 
spaustuvių darbininkai, lai
kraštininkai, karininkai ir 
inžinieriai viso per 20 žmo
nių, kurie taip pat buvo už
daryti Stutthofo KZ. 1943 
m. kovo 17 d. naciai užda
rė visas aukštąsias Lietu
vos mokyklas ir jas užda
rydami, mėtydami studen
tus iš bendrabučių.

štai vienas iš daugelio 

vaizdų, rodančių, kaip žiau
riai naciai naikino lietuvių 
tautą, 19943 m. birželio mė
nesį SS daliniai Vilniaus 
krašte, Valkininkų valsčiu
je sudegino lietuvišką Pir
čiupio kaimą ir drauge su 
juo 120 vyrų, moterų ir va- 
kų. Apie šį baisų įvykį po
grindžio laikraštėlis I lais
vę tų pat metų Nr. 11 taip 
rašo: "Atvykę SS banditų 
daliniai, tie daliniai, į ku
riuos nori ir lietuvius prie
varta įtraukti paversti į sa- 
vę panašius banditus, išri- 
kavo aikštėje visą kaimą. 
Atskyrė vyrus ir nuo 2 me
tų berniukus į vieną vietą 
ir moteris su kūdikiais į 
kitą vietą, varė po 15-20 
žmonių į namus, kuriuos 
užrakindavo ir padegdavo 
padegamomis kulkomis. Gy
vieji turėjo žiūrėti šio bai
saus reginio, kol sulaukda
vo savo mirties eilės. Moti
noms mėtant iš padegtų na
mų savo kūdikius, vokiškie
ji banditai juos mesdavo 
atgal į ugnį. Veik visą die
ną rudieji barbarai vykdė 
šią baisią egzekuciją, kai 
visus gyventojus išžudė. 
Gyventojai nesislėpė ir ne
bėgo, nes nieko pikta ne
buvo padarę”.

Nacių įsiutimas prieš lie
tuvių tautą ir jų sužvėrėji
mas aukščiausią savo laips- 
nė pasiekė tuomet, kai ga
lutinai išryškėjo jų tuščios 
pastangos įjungti lietuvių 
tautą į vokiečių totalinio 
karo mašiną, kai vokiečių 
Rytų frontas buvo galuti
nai palaužtas, ir vokiečių 
kariuomenė pakrikusiai bė- 
go į Vakarus. Tai buvo 1944 
metų pavasarį

Lietuvių tautos rezisten
cinės nuotaikos bei pastan
gos ir nacių žvėriškas tero
ras prieš lietuvių tautą 
vaizdžiai visam pasauliui 
byloja apie lietuvių tautos 
santykius su savo okupan
tu. Tuos santykius dar la
biau paryškina gausios an- 
tinacinės rezistencijos au
kos. ligi šiol surinktais duo
menimis per 103 kacetus ir ■ 
kalėjimus perėjo 29,500 lie- t 
tuvių. Iš jų ligi šiol surink
tais duomenimis kacetuose 
buvo nužudyta 6,225. Vien 
tik Flossenburgo KZ iš ka
lintų 2,500 lietuvių buvo 
nukankinta 2,480, Stutthofe 
iš 1,200 nukankinta 1,100, 
Oranienburgo KZ iš 700 nu
kankinta 600 Mauthauseno 
KZ iš 300 nukankinta 270. -

(Bus daugiau)

M.K.ČIURLIONIS...
(Atkelta iš 5 psl.)

Gilesnėj jūsų balso prasmėj, 
Kaip kaž kokia ūkana.
Tiesa, Aleksi, žodis yra 

lūžtanti šviesa prie neįžvel
giamų gelmių, į kurias ir 
Tu stengeisi pažvelgti. Dė
kui Tau už tą "lūžtančią 
šviesą”, kurios labai didelę 
dalį Tu atidavei lietuvių 
tautai, jos dailiajam žo
džiui, jos liepsnojančiom 
spalvom, jos sielos gel
mėm !...



1985 m. birželio 13 d. DIRVA Nr. 24 — 7

Kalbos vargai
T. Klyga

Spaudai žinučių teikėjai 
mėgsta kai ką lyg vis pui
kiau aptarti, pagražinti. O 
išeina atbulai. Pvz pamini 
kuriam rimtam suėjime bu
vusį dalyvį: "atvyko LB 
pirmininkas su ponia" arba 
"Liet, garbės konsulas su 
ponia”. Deja, čia tik lokio 
paslauga, t. y. didoka klai
da (ji mūsų kalbininkų pa
smerkta dar neprikl. Lietu
voje).

1. Ponas ir ponia mūsų 
kalbon įsibrovė lietuvius ir 
jų kultūrą slavam gniuž
dant, kai susidarė du prie
šingi luomai — ponai ir mu
žikai. Tada tie ponai labai 
skriaudė ir niekino mužiką 
artoją ir jo lietuvybę, todėl 
iki šiol kai kam vadintis 
ponu nėra malonu.

2. Be reikalo vietoj savo
jo įkišamas slaviškas žodis.

3. Mūsų išeivija Ameri
koj nuo pradžių, dar 19 a., 
pono titulo vengė, nemėgo.

4. Ponia — sąvoka neaiš
ki, netiksli. Kodėl rimtas 
asmuo atėjo ne su žmona, o 
su kažkokia ponia? žmona 
jam yra tik viena, o tų po
nių būna daugybė salėje sė
dinčių.

5. Vengiant vadinti žmo
na, vartojant tik bendrą bet 
kuriom moterim titulą — 
lyg paneigiama pagarba po
ros santuokiniam luomui.

6. žodis žmona garbin
gesnis ir tikslesnis: ne tik 
lietuviškas, bet jis reiškia 
mūsų tautos kultūros ilga
amžę tradiciją, kad moteris 
buvo lygiavertė, nes pasta
toma lygia greta: ŽMOGUS 
ir ŽMONA!

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

'TRYPTINIO' 35 METŲ SUKAKTIS
Emilija Čekienė

šiemet ne eiliniai sukak
tuviniai metai, kuriuose 
ypač pasižymi tautinių šo
kių ansambliai. Tokią 35 
iųetų sukaktį gegužės 25 d. 
iškilmingai paminėjo New 
Yorko tautinių šokių an
samblis "Trytinis", vado
vaujamas Jadvygos Matu
laitienės, Kultūros židiny
je, Brooklyne, N. Y. Pro
gramą pradėjo Maironio 
mokyklos mažieji mokiniai 
deklamuodami, dainuodami 
ir šokdami. Jiems vadova
vo Raimondas Balsys.

Po to pasirodė vyresnės 
puikiais tautiniais drabu
žiais apsirengę ansamblio 
grupės, vėliau buvę šokėjai 
ir pagaliau subrendę jau
nuoliai ir vyresnės mergai
tės.

Nors labai buvo turtinga 
tautinių šokių programa, 
tačiau įdomiai publiką ža
vėjo ir lietuviškų liaudies 
dainų vienetas Harmonija, 
vadovaujamas Viktoro Ra
lio. Kad šokėjai gautų pro
gos atsikvėpti, Harmonija 
vis atlikdavo po keletą liau
dies dainų publikos palydi
mi gausiais plojimais. Pro
grama be pertraukos tęsėsi 
gana ilgai, bet visi buvo 
patenkinti, nes ji buvo įvai
ri. Pasibaigus programai 
"Tryptinio” vadovė J. Ma
tulaitienė pakvietė publiką 
sugiedoti visiems kartu 
Lietuva brangi mano Tėvy
nė ...

Prasidėjo vakarienė prie 
puikiai padengtų stalų ir 
pačių šokėjų ir jų motinų 
paruoštų valgių. Visiems 
pasistiprinus vėl prasidėjo 
linksmoji šokių dalis — šo
kiai skirti visiems. Ilgai 
"Tryptinio" programą ste

bėjusi publika energingai ir 
linksmai pajudėjo iš vietų. 
Ir taip ši istorinė ilgo am
žiaus sulaukusi iškilminga 
sukaktuvinė šventė džiaug
smu ir pasididžiavimu nu
teikė visus, matant ir jau
čiant, kad čia lietuvybė te
bėra gyva jaunųjų ir pačių 
jauniausių širdyse.

šios šventės rengimo ko
miteto pirm. G. žemaitaitis 
paskaitė "Tryptinio” vado
vei atsiųstus sveikinimus: 
Lietuvos gen. konsulo Ani
ceto Simučio, LB Krašto 
valdybos pirm. dr. A. But
kaus, LB švietimo tarybos 
pirm. J. Kavaliūno, LB New 
Yorko apyg. pirm. A. Vak- 
selio, Lietuvių Tautinių šo
kių instituto pirm. G. Go- 
bienės, Kanados ansamblio 
"Gintaras” vadovaujamo J. 
ir R. Karasiejų, Chicagos 
tautinio meno ansamblio 
"Grandis” vad. I. Smieliaus- 
kienės, ansamblio "Gyva- 
taras” vadovaujamo G. 
Breichmanienės, "Liepsna” 
vad. A. Bražinsko ir kitų.

Per 35 metus tame "Tryp- 
tinio” ansamblyje šokęs 
jaunimas tos sukakties pro
ga savo buvusią vadovę ap
dovanojo įvairiomis dova
nomis, kurios visuomet jai 
primins lietuvių jaunimo 
meilę Lietuvai ir dėkingu
mą jai už tos idėjos stipri
nimą jų širdyse ir mintyse. 
Daug sveikinimų gavo iš 
tolimų vietovių draugų, 
bendradarbių, buvusių šo
kėjų tėvelių ir jų pačių da
bar jau gyvenančių kituose 
kraštuose, šventėje dalyva
vo ir Jadvyga Reginienė, 
praeitos didžiosios Tautinių 
šokių šventės vadovė, D. 
Dzikienė Hartfordo ansam-

Po operos Don Carlo premjeros sol. Aldona Stempužienė 
su operos dirigentu Arūnu Kaminsku. Lino Stempužio nuotr.

blio vadovė ir daug kitų. 
Tačiau tenka apgailestauti, 
kad dar daug labai daug 
buvo norinčių dalyvauti, 
bet nebuvo vietų. Nors bu
vo skelbiama, kad bilietai 
išparduoti gana anksti, bet 
ne visiems jų užteko.

Už taip nuoširdžiai įver
tintą jos 35 metų darbą J. 
Matulaitienė visiems nuo
širdžiai padėkojo.
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Emilija Cekieni

BIRŽELIO SEKMADIENIS
, Novelė

— Pražuvom, pražuvom, — staiga įbėga 
susijaudinusi kaimynė Julė Radikienė ir vis 
dejuoja.

— Kas atsitiko? Kodėl pražuvot? — klau
siu nustebinta ir nieko nesuvokdama, negir
dėjau, kad jos šeimoje būtų kokia nelaimė įvy
kusi.

— Visi pražuvom, visa Lietuva žūna! —- 
aimanavo ji isteriškai šaukdama. Paskutiniu 
laiku ypač dažnai matydavau ją kalbant su 
ponia Domkiene ir kitiems einant pro šalį pri
slopindavo balsą, kad nesigirdėtų.

— Kur tavo vyras? — paklausė Julė.
— Vakar grįžo iš tarnybos labai susirūpi

nęs ir neramus. Pasakė, kad krašte darosi ne
ramu ir turėtume tuoj pat važiuoti pas mano 
tėvus į kaimą, bet kol Danutė pagerės, liepė 
man porai dienų likti čia, o jis išvyko vienas, 
nes tuo tarpu, sakė, geriau mieste nebūti ir 
patarė man iš namų niekur neiti.

— Rimai nepamiršk mūsų, — pasakiau 
jam atsisveikindama ir likau apstulbusi stovėti 
šaligatvyje. Jaučiau, kad kažkas aplink mane 
vyksta, bet nei Rimas, nei ponia Domkienė man

nieko nesakė, — pasiskundžiau Julei.
— Ar negirdėjai, ar neklausei radijo, kad 

sovietų raudonosios armijos tankai užplūdo visą 
kraštą? Ar negirdi, kaip iš visų pusių ūžia, 
trenkia, visais plentais ir vieškeliais trypia mū
sų žemę, drumsčia šio saulėto ryto dangišką 
ramybę? Tai bolševikai okupuoja mūsų tėvynę, 
dar taip neseniai iš rusų caro priespaudos lais
vam ir nepriklausomam tautos gyvenimui pri
sikėlusią, per tokį trumpą vos poros dešimt
mečių laikotarpį suklestėjusią ekonomiškai, kul
tūriškai ir politiškai. Suspėjusią garbingai atsi
stoti šalia kitų didžiųjų ir šimtmečius nepri
klausomai besitvarkančių valstybių. Ar negirdi, 
kaip žemė po kojomis dunda nuo tų baisių pra
garo mašinų ? — kreipėsi į mane siaubo apimta 
Julė ir čia pat priklaupusi pradėjo melstis. 
— Dieve, pasigailėk mūsų, išgelbėk mus nuo 
pražūties! Dieve, pasigailėk mūsų mažos, bet 
garbingos tėvynės, apsaugok nuo baisaus visa 
naikinančio priešo. Tėve mūsų ...

Aš netrukdžiau jai melstis. Laukiau, kol 
praeis tas baisios ekstazės momentas. Julė pa
kėlė galvą ir aš net krūptelėjau. Sniego baltumo

veidas, įdubusios akys, ne ta Julė, kuri dar 
vakar buvo. Bandžiau raminti, nes man visa 
tai neatrodė toks baisus įvykis.

— Jule, mes nepražuvom, tai nėra taip 
tragiška. Aš įvykius ir sovietų statomus mūsų 
vyriausybei reikalavimus sekiau ir viską žinau. 
Liūdna, kad į mūsų tėvynę, į lietuvių gimtąją 
žemę kraustosi svetimieji, bet jie skelbia, kad 
į Lietuvos valstybės reikalus nesikiš, tik padės 
reikalui esant apsisaugoti nuo priešų.

— Nebūk mažesnė už savo Danutę. Tai 
melas, ką jie skelbia, tai klastinga okupanto 
propaganda nuraminti gyventojus, kad nebruz
dėtų, kad vietoje šūvių gėles jiems po kojų 
mestų. Tai baisi apgaulė! Įžengę ir kojas sušilę 
jie parodys apgaulingą savo veidą, visomis prie
monėmis pradės naikinti mūsų tėvynę. Pirmiau
sia sudoros lietuvių tautos elitą ir visus tuos, 
kurie myli savo tėvynę, kurie ir mirti pasiryžę 
už jos laisvę, o vėliau iš eilės visiems ateis 
valanda, — kalbėjo kiek aprimusi Julė Radi
kienė.

— Bet mes gi esame eiliniai žmonės. Val
džioj neturėjom jokių pareigų. Argi mes kalti, 
kad gimėme šiame krašte, savo tėvynėj ir tame 
laikotarpyje, kada bolševikai panorėjo ją pa
vergti, paralyžuoti mūsų tautos gyvenimą ir 
pajungti savo interesams? Bet už ką jie gali 
mus bausti, jeigu jiems niekas nei vieno šūvio 
nepaleido, kai kurie net gėles vietoje šūvių 
metė. Netikiu, — ramiai įrodinėjau savo kai
mynei Radikienei. (Bus daugiau)
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SKAUTIŠKOS SUSITIKTUVĖS
Nuotraukos ST. ILGŪNO

Kapų puošimo savaitgali, 
prityrę skautai ir skautės tra
diciniai susirenka pagilinti sa
vo žinias ir sustiprinti pažin
tis. Šįmet, apie 60 jaunuolių, 
tarp 13 ir 17 metų, suvažiavo 
i Dainavą ir tris dienas pagy
veno skautiškoj dvasioj. Buvo 
dalyvių iš Kanados, rytinės 
Amerikos pusės, Detroito, Chi
cagos ir CIevelando. Tema 
buvo ‘Kauno miestas’ ir ypa
tingai buvo nagrinėjama R. 
Spalio knyga ‘Gatvės berniu
ko nuotykiai’.

Skautai susirinko penktadie
nio vakarą, bet oficialus atida
rymas buvo šeštadienio rytą. 
Dalyviai buvo suskirstyti i skil

Belaukiant atžygiuojančių... A. Baltakienė, A. Jarūnas, V. 
Nasvytytė, V. Juodišiūtė, J. Taorienė, J. Orentas.

Lauzavedis A. Kulbis ir jūrų skaučių vadovė V. Paulienė.

"Ūkio ministeris” Juozas Orentas ir prit. skautų vadovas 
Donatas Ramanauskas.

tis, pavadintas pagal Kauno 
miesto rajonus ir tose skiltyse 
atliko visus užsiėmimus.

Rež. Elena Kudabienė pri
statė ‘Gatvės berniuko nuoty
kiai’ knygą ir nustatė linksmą 
toną visam suvažiavimui. 
Skautai statė Kauno mies
tą: papuošė valgyklos langus 
su Kauno miesto vaizdais. Žai
dė skautai Panemunėje, dai
navo ir linksminosi įvairių va
dovų pravestuose užsiėmimuo
se. Po pietų skautai dalyvavo 
Skautiškoj Mugėj, kurioje, lan
kydami stotis, praturtino savo 
skautamokslį.

Per vėliavų nuleidimą buvo 
atliktos Laisvės Varpo apeigos.

Vysk. Paulius Baltakis aplankęs stovyklą su LSB Vyr. skaU' 
tininku K. Matoniu ir LSS Vyr. skautininke S. Gedgaudiene.

Vakarinė programa prasi
dėjo su išvaidintom scenom iš 
‘Gatvės berniuko nuotykiai’ 
knygos ir po to visi dalyvavo 
Kauno kavinėje. Ten skautai 
ir skautės, apsirengę 1920 m. 
kostiumais ar kaimiškais dra
bužiais, išgyveno vakaro pasi
linksminimus, kaip būdavo 
Kaune prieš 60 metų.

Užsibaigus vienai dienai 
Kaune, sekmadienį skautai 
pradėjo su šv. Mišiom.

Lengvesne tema - suvažia
vę išmoko apie radijo stotį, te
atro grimavimą ir scenos ruo
šą. Po to, skiltys dalyvavo Pa
saulinėje Parodoje, kurioje tu
rėjo progą pasisemti žinių 
apie nepriklausomą Lietuvą. 
Tęsiant temą apie nepriklau
somą Lietuvą, skautai vėliau 
turėjo surinkti duomenis apie 
dabartinę Lietuvą ir palyginti 
tuos faktus su dabartiniu jų 
gyvenimu JAV arba Kanado
je, pažvelgiant į mokyklos va
dovėlius, dainas, religiją, or
ganizacijas ir t.t. Tas visas ži
nias turėjo pristatyti kitom 
skiltim diskusijų metu. Vaka
ras baigėsi labai smagiu ir 
skautišku laužu ir šokiais.

Paskutinę dieną, po susitik- 
tuvių įvertinimo, skautai ir 
skautės lošė ‘Smulkmenų per
sekiojimą’ (tai yra ‘Trivial 
Pursuits’). Klausimai buvo 
pritaikyti ‘Gatvės berniuko 
nuotykiams’, bendram išsila
vinimui, lietuviškiems papro
čiam, dainom ir t.t. Uždary
mo laikas greitai atėjo ir visi 
liūdnai skirstėsi į namus.

Taip, pagal skautiško lavi
nimo būdus, jaunimas mokosi. 
Veikiant skiltimis, žinios buvo 
jiem pristatytos ir jie patys jas

Pašnekesį stovykloje praveda V. Nasvytytė.

išgavo įvairiais metodais. Jie 
mokėsi apie skautybę, lietuvy

Vyr. skaučių vadovė Vanda Aleknienė, Gilanda Matonienė, 
skautų vyčių vadovas Linas Kučas.

Komendantas Linas Orantas ir pastovyklės viršininkė Lai
ma Švarcaitė-Kormos.

bę ir bendradarbiavimą su ki
tais. Jie turėjo progos būti rim 
ti ir susimąstyti, taip pat turė
jo progų džiaugtis ir žaisti. 
Kiekvienas vadovas, kuris pra 
vedė savo paskirtą dalį prog- 
gramoje, atvėrė savo žinojimą 
ir patirtį. O svarbiausia, pa
tys skautai ir skautės prisidėjo 
savo entuziazmu ir atviru no
ru dalyvauti.

Viską sudėjus kartu - savait
galis buvo sėkmingas. Išva
žiuodami visi vėl žadėjo su
grįžti į sekančias ‘Skautišką
sias Susitiktuves’ ateinančiais 
metate.

(JT)
Salimais, Dainavos ‘baltuo

siuose rūmuose’ vykusiam vyr. 
skaučių, skautų vyčių, ginta- 
rių ir jūrų budžių SĄSKRY
DŽIUI vadovavo Skyrių vado
vai - v.s. Vanda Aleknienė ir 
ps. Linas Kučas. Įdomioje 
programoje, šalia skautiškų te

mų, buvo nagrinėjamos aktu
alūs šių dienų klausimai - OSI, 
Dvikalbiškumas, Tradiciniai 
Jaunimo Metai, Lietuvos jau
nimas - prelegentams išsamiai 
juos pristatant. Užteko laiko 
ir dainoms, pramogoms bei 
skautiškiems žaidimams. Sma
gu buvo girdėti paskutiniame 
vėliavos nuleidime brolius jau 
dabar entuziastingai įsiparei
gojant būti sekančio Sąskry
džio organizatoriais.

(d)
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'PANEMUNĖ' DAINAVOJE
Gegužės 25-27 dienomis 

Dainavos stovyklavietėje prie 
Detroito 136 skautai, skautės 
ir vadovai-vės susirinko dviem 
suvažiavimams - prityrusių jų 
skautų-čių, jūrų skautų-čių 
SKAUTIŠKOMS SUSITIKTU- 
VEMS, pavadintoms Kauno 
ir Panemunės vardu, ir skau
tų vyčių, vyresniųjų skaučių, 
gintarių bei jūrų budžių 
SĄSKRYDŽIUI, pirmajam po 
ketverių metų pertraukos.

‘Panemunėje’ stovyklavo 56 
broliai ir sesės iš New Jersey, 
Philadelphijos, New Yorko, 
Bostono, Worcestrio, Clevelan. 
do, Detroito, Chicagos, Hamil
tono ir kitur. Šiam suvažiavi
mui vadovavo abiejų skyrių 
vedėjai: ps.fil. Laimutė Svar- 
caitė-Kormos ir ps. fil. Dona
tas Ramanauskas. Oras buvo 
žavingas, įskaitant smarkų 
vėlyvo pavasario lietų.

Ankstyvesnės šio savaitgalio 

Pastovus ir nepailstantis vadovas visuose suvažiavimuose 
kun. A. Saulaitis, S. J.

Režisierė Elena Kudabienė ir Stasys Ilgūnas pašnekesy su 
teatralų grupe.

Vadovai Teresė Meiluvienė, Ilona Laučienė ir Edis Meilus.

susitiktuvės kreipė dėmesį į ki
tas Lietuvos vietoves ir kitas 
knygas: 1981 m. ‘Senpilėje’ - 
V. Pietario ‘Algimantas’ ir 
pietvakarių Lietuva, 1982 m. 
‘Sodžiuje’ - V. Krėvės ‘Šiaudi
nėje pastogėje’, 1983 m. ‘Ra- 
guvqe’ - ‘Eglė žalčių karalie
nė’, pajūrio legendos ir Lietu
vos pajūris, 1984 m. ‘Vilniuje’ 
- S. Butkaus ‘Vyrai Gedimino 
kalne’, o šių metų ilgasis sa
vaitgalis skirtas Kaunui, R. 
Spalio ‘Gatvės berniuko nuo
tykiams’ ir Nepriklausomybės 
laikotarpiui. Dalyvavo abu 
LSS vyriausieji skautininkai - 
v.s. Stefa Gedgaudienė ir v.s. 
Kazys Matonis.

Po susipažinimo ir pasiskirs
tymo į skiltis, pavadintas Kau 
no miesto sritimis, dalyviai ki
bo į darbą, siluetais atvaizduo 
ti aštuonias Kauno įdomybes: 
rotušę, katedrą, pilį, Perkūno 
namus, Vytauto Didžojo mu-
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ziejų bei sodelį, Pažaislio vie
nuolyną, teatrą. Didžioji val
gykla staiga atrodė kaip Kau
no aikštelė. Muziejaus sodelį 
ir Nepriklausomybės papro
čius pabrėžė ps. Edžio ir ps. 
Teresės Meilų pravesti vėliavų 
nuleidimai. Kauno vaizdams 
medžiagą paruošė s. Ilona 
Laučienė ir v.s. A. Saulaitis.

Žaidimai prie Nemuno teko 
g.v.v. Vijai Paulienei, skau
tišką mugę su skautamokslio 
stotimis pravedė Clevelando 
sesės ir broliai, vadovaujami 
s. Remigijaus Belzinsko (pav. 
surasti 20 klaidų prie mažos 
stovyklavietės su palapine ir 
lauželiu). ‘Gatvės berniuko 
nuotykiai’ ištraukas paruošė ir 
režisavo Hamiltono ‘Aukuro’ 
vadovė, rež. Elena Kudabie
nė, talkinama v.s. Stasio Ilgū
no iš Rochesterio. Kauno ka
vinei puošmenis ir kitas vaka
rines programas pravedė Vili
ja Nasvytytė, broliai Tadas ir 
Antanas Kulbiai ir Vytas Ba- 
zikas.

Sekmadieni - pamaldos su 
Sutvirtinimo sakramento at
naujinimu. »

Pabrėždami Nepriklauso
mybės laikotarpį, prityrusieji 
skautai ir skautės aplankė 
1939 m. pasaulinę parodą 
New Yorke, su stotimis apie 
švietimą, pramonę, nepriklau
somybės kovas, sportą, pini
gus, pašto ženklus ir kt. Dvi 
valandos buvo skirtos palygin
ti truputi Nepriklausomą Lie
tuvą, Lietuvą okupacijoje ir 
S. Amerikos gyvenimą: apžiū
rėti šių trijų rūšių žurnalus, 
mokyklinius vadovėlius, paly
ginti gyvenimo kokybę ir lygį.

Susitiktuvių komendantai 
buvo Linas Orentas ir Regina 
Kulbytė.

Šeštadienį abu suvažiavi
mus aplankė vyskupas Paulius 
Baltakis, kiekvienam padova
nojęs Jono Pauliaus II kalbos 
jaunimui knygelę ir taręs svei
kinimo žodį, o Dainavoje su
sirinkę jam padovanojo įrašą 
su parašais ir lietuvišką kry
žių.

Paskutiniosios dienos svar
biausias žaidimas - smulkenų 
ieškinys, žaidžiamas su lenta 
ir 400 klausimų iš šešių skau- 
tavimobei lituanistikos sričių. 
Ps. Vilija Nasvytytė su talki
ninkais taip sudomino daly
vius, kad yra paruošusi klausi
mų ir atsakymų lapus jų pa
geidaujantiems vienetams ar 
stovykloms.

Skautiškų susitiktuvių Dainavoje dalyviai...

Pasilinksminimas "Kauno kavinėje”...

Darbštus ir linksmas "Maitinimo ministerijos” persona
las... V. Bulotienė, V. Šepetienė, R. Bulota, B. Barauskienė.

Į 1984 m. Vilniaus vaizde
liais papuoštą aukurą buvo 
įmūryta geldelė, šiais metais 
iš Nemuno pakrantės prie 
Kauno atsivežta.

Registracija ir ruoša rūpi
nosi v.s. Juozas Orentas, mais
tą gamino talka iš Detroito. Iš 
Chicagos susitiktuvėse talkino 
dar v.s. Antanas Paužuolis, 
s. Antanas Jarūnas.

A.S.
(Skautybės Kelias)

• 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.

• Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaitė Dai
navoje šiais metais įvyks 
rugpiūčio 4-11. Registruo
ja: D. Doveinienė, 34567 
Hawke Dr., Sterling Hts., 
Mich. 48077. Visi dalyviai 
prašomi užpildyti registra
cijos lapus, kurie gaunami 
lituanistinėse mokyklose ar
ba pas D. Dovenienę.

• Pennsylvanijos lietuvių 
diena, jau 71-oji, įvyks rug
piūčio 18 d. Rocky Glen 
Park, Moosic, Pa. Progra
ma prasidės 2 vai. p. p. šoks 
tautinių šokių ”Aras” gru
pė iš Baltimorės, kuriai va
dovauja A. Vitkauskas. Dėl 
smulkesnių i n f o rmacijų 
kreiptis į Mrs. Ann Carli- 
tus, P. O. Ringtown, Pa. 
17967, tel. (717) 889-3839.
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Jaunimo Centro nauja valdyba....
(Atkelta iš 1 psl.) 

moterų klubo ir tėvų jėzui
tų parama. Ypatingas dė
mesys kreipiamas į narių 
verbavimų. Metinis nario 
mokestis yra 20 dol. asme
niui ir 100 dol. organizaci
joms. Padidinus narių skai
čių, padidėtų ir pajamos.

Jaunimo centro lankyto
jų saugumo klausimas yra 
vienas iš pagrindinių vado
vybės rūpesčių. Su miesto 
policijos žinia, samdomas 
laisvas nuo pareigų polici
ninkas, kuris vakarais pa
truliuoja ir saugo Jaunimo 
centro lankytojus bei jų pa
statytas mašinas. Įvedus 
policijos apsaugą, nebegir
dėti nei rankinukų pagrobi
mų, nei automobilių pavo
gimų ar pagadinimų. Įves
tas saugumas veikia, bet 
jis brangiai kainuoja — 
1,300-1,400 dol. j mėnesį. 
Apsauga reikalinga, nes čia 
vyksta chorų ir tautinių 
šokių repeticijos, šeštadie
ninės lit. mokyklos, skautų 
sueigos bei kitų organizaci

‘Afbber Holidays”
1985 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
Liepos 17 — $1611.00 Rugsėjo 18 — $1393.00 
Liepos 31 — $1562.00 Rugsėjo 23 — $1329.00 
Rugpjūčio 6 — $1770.00 Spalio 1 — $1385.00
Rugsėjo 3 —$1679.00 Gruodžio 26 — $1440.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MCMBCR

Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 

sutvarkom dokumentus.
PRICES ARE. BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANCES. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

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
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jų susirinkimai.
Jaunimo centro visos pa

talpos yra užimtos ir jame 
pastogę randa archyvai, 
muziejai, bibliotekos, PLB 
valdybos ir Ryšių centro 
būstinės.

Jaunimo centras teisiškai 
tėvų jėzuitų nuosavybė, tik 
perleistas pasauliečiams ad
ministruoti. Įsteigta Jau
nimo centro korporacija, 
įregistruota valstijos įstai
goje, kaip ne pelno siekian
ti institucija ir turi atlei
dimą nuo federalinių mo
kesčių. Ją tvarko narių iš
rinkti direktoriai per suda
rytą valdybą. Paprastai, 
taryba pakviečia pirminin- 
ką-ę ir tvirtina sudarytą 
valdybą. Valdyba adminis
truoja visą Jaunimo centrą 
ir rūpinasi jo išlaikymu. 
Tam tikslui renka aukas, 
verbuoja narius, išrenka 
nario mokestį, ruošia pobū
vius ir vakarienes.

Jaunimo centro statybai 
ir praplėtimui aukas rinko 
ir atskaitomybę tvarkė tė-
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Jaunimo centro valdyba su spaudos žmonėmis. Iš kairės: pirm. S. Endrijonienė, J. Žygas, 
J. Žemaitis, M. Valiukėnas, kun. J. Daugintis, SJ, A. Ramanauskienė, A. Juodvalkis, kun. J. 
Vaišnys, SJ, G. Misevičiūtė ir A. Likanderienė. J. Vasaičio nuotr.

vai jėzuitai. Jie yra atsa
kingi už užtrauktas pasko
las. Einamosios Jaunimo 
centro pajamos ir tiesiogi
niai Jaunimo centrui įtei
kiamos aukos, tvarkomos 
valdybos savarankiškai. Jė
zuitai būdami šio židinio 
savininkai, tariasi su Jau
nimo centro valdyba dėl 
vykdomų remontų ar page- 
rimų ir prisideda savo iš
tekliais.

1982 m. Jaunimo centre 
įsisteigė trečia institucija 
— Tėvo Broniaus Krišta- 
navičiaus fondas, kurio pir
mininku yra kun. Vaclovas 
Gutauskas, SJ. šio fondo 
kapitalas yra neliečiamas, 
o gaunamomis pajamomis 
remiamas Lituanist i k o s 
študijų ir tyrimo centras. 
Fondą administruoja ir au
kas telkia fondo valdyba ir 
taryba, kuri yra atskira 
nuo Jaunimo centro admi
nistracijos ir nuo lietuvių 
jėzuitų namų — vienuo
lyno.

Taigi, yra trys atskiros 
institucijos: tėvai jėzuitai, 
Jaunimo centras ir lituanis
tikos studijų ir tyrimų fon
das. Jos visos laiko atski
ras kepures ir aukotojai 
turi žinoti, kuriai instituci
jai skiria savo auką ir jai 
įteikti, kad nebūtų nesusi
pratimų.

Pašnekėsyje iškilo ir rū
kymo klausimas. Jaunimo 
centro kavinė yra žema ir 
susirinkus didesniam skai
čiui žmonių, o pypkoriams 
uždūminus, pritrūksta oro. 
Šiandien rūkoriai pradeda
mi mėtyti iš viešo pobūdžio 
vietų, nes rūkymas yra 
ypač kenksmingas nerūkan
tiems, kvėpuojantiems už
terštą orą. Medicina ir ko
vos su tarša organizacijos 
įrodė rūkymo kenksmingu
mą žmonių sveikatai ir rei
kalauja viešose vietose už
drausti rūkyti. Susirinku
siųjų tarpe, dėl rūkymo 
draudimo kavinėje vakaro
nių metu, nuojnonės išsi
skyrė. Savaime supranta
ma, nerūkantieji pasisakė 
prieš rūkymą, o rūkantieji 

paliko esamą tvarką, palie
kant patiems apsispręsti. 
Valdybos pirmininkė (pati 
nerūkanti) žiūrėjo rengėjų 
interesų: uždraudus kavi
nėje rūkyti, padaugės ar 
sumažės lankytojų skai
čius. Po pasisakymų, buvo 
apsispręsta išbandyti man
dagią formą, pakabinant 
užrašą dėkont už nerū- 
kymą. Pažiūrėsime, kaip 
kavinės vakaronių lankyto
jai reaguos.

Ankštose patalpose rū
kyti ir nerūkančius nuody
ti, būtų negerai. Supranta
ma, nelengva rūkoriams to 
malonumo atsisakyti, kai 
čia pat gaunamas ir kavos 
puodukas.

Remkime Jaunimo centrą 
aukomis, stokime nariais ir 
dalyvaukime renginiuose, 
tuo palengvindami valdybos 
prisiimtas savanoriškas pa
reigas.

Naujajai valdybai linki

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, MLL 60601

W. kraštavai (312) 263-5826; aaaų (312) 6774489.
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me sėkmingo darbo ir to
liau tvarkyti gyvybe plaz
dančią pastogę.

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

OFFSET PRESSMAN 
SUPERVISOR

AND
OFFSET PRESSMEN 

OPERATORS
Position requires 3 years experience 
on a multi-unit offset heal sel Web 
Press. Company provides lite & health 
insurance and wellness bonus pro- 
gram. Pleape submit your resume to

AMERICAN PRESS
5601 PARIS RD.

COLUMBIA, MO. 65202 
(21-31)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST 
To work 6c live in a small congenlal 

community.
PHYSICAL THERAPIST 

100-bed acute care community hoapl- 
tai with home health department is 
seeking full-time or part-time Thera- 
pist(s). Salary negotiable/benefits ex- 
celiei>t.Northwe8tern Penna. historic 
comfaunity located approximately 100 
niiiea from Pittsburgh. Cleveland. and 
Buffalo. Contact the: Personnel Of- 
fice TITUSVILLE HOSP1TAL, 406 
West Oak Street, Titusville, Penna, 
16354, (814) 827-1851.

Equai Opportunity Employer



1985 m. birželio 13 d. DIRVA Nr. 24 — 11

Toronto lituanistinės
mokyklos

Lituanistinės mokyklos 
išeivijoje yra vienos iš svar
biausių lietuvybės ugdymo 
veiksnių. Jų veikla, gal būt, 
mažiau pastebima plačiosios 
visuomenės, nes jos dirba 
be reklamos, tyliai ir ne vi
siems žinomose patalpose, 
bet jos pasiektais rezulta
tais pralenkia daugelį kitų 
mūsų organizacijų, šios li
tuanistinės mokyklos per 
daugelį metų auklėjo lietu
vių jaunimą, ugdydamos 
meilę tėvų žemei, ruošda
mos naujas veikėjų kartas 
lietuvybės tęstinumui išlai
kyti. šio straipsnio tikslas 
— supažindinti Dirvos skai
tytojus su Kanados lietu
vių didžiausios kolonijos 
Toronto lituanistinėmis mo
kyklomis, kurių veikla pra
sidėjo prieš 50 metų.

šv. Jono Krikštytojo 
parapijos mokykla

Toronte pirmoji lietuvių 
katalikų parapija buvo su
organizuota 1928 m. šv. Jo
no Krikštytojo vardu. St. 
Balčiūnas, buvęs Lietuvoje 
pradžios mokyklos mokyto
jas, 1933 m. minėtoje para
pijoje suorganizavo vaikų 
chorą, kuriuos pradėjo mo
kyti lietuviškai • giedoti ir 
ruošti vaidinimus. 1935 m. 
rugsėjo mėn. šv. Jono Kr. 
pašalpinė draugija nutarė 
įsteigti oficialią lietuvių 
kalbos mokyklą, kurią pa
vadino Toronto Lietuvių 
šv. Jono Kr. parapijos mo
kykla. Norinčių mokytis at
sirado 28, bet dėl mažos pa
talpos mokėsi tik 20. Joje 
mokytojavo: St. Balčiūnas, 
M. Dervinis, L. Pociūnas. 
Pamokos vyko vakarais — 
antradieniais ir ketvirta
dieniais. Negalint visų mo
kinių sutalpinti salėje, mo
kytojas St. Balčiūnas 1937 
m. lapkričio mėn. Westo- 
ne (Toronto priemiestyje) 
įsteigė antrą mokyklą su 23 
mokiniais, kuri veikė airių 
šv. Jono parapijos mokyk
los patalpose, čia pamokos 
vyko šeštadieniais. Mokyk
la buvo uždaryta 1945 m.

S.L.A. 236 kuopos mokykla

Pagal senųjų išeivių pa
sakojimus prieš II Pas. ka
rą įsikūrę lietuviai Toronte 
buvo suskirstę į tris sro
ves: katalikai, kurie glau
dėsi prie šv. Jono parapi
jos, tautininkai — telkėsi 
S.L.A. 236 kuopoje ir social
demokratai. S.L.A. kuopai 
globojant, 1936 m. pradėjo 
veikti lietuvių kalbos mo
kykla, kurioje mokėsi 30 
mokinių. Patalpos buvo nuo- 
muojamos privačiuose na
muose. Čia mokytojavo 0. 
Indrelienė, S. Butkuvienė ir 
A. Butkus. Pamokos vyko 
du kartus savaitėje vaka
rais. Buvo ruošiami vaidi
nimai, rengiamos tradicinės

J. Varč ius

šventės: Motinos dienos, 
Kalėdos, Vasario 16 minė
jimai.

Toronto Maironio mokykla

Po II Pas. karo lietuviai, 
atvykę į Torontą pastoviam 
apsigyvenimui, nerado jo
kios lietuviškos mokyklos. 
Naujųjų ateivių karta tu
rėjo daug inteligentijos, 
mokslus baigusius nepri
klausomoje Lietuvoje, kuT 
rie kartu su ankstyvesnės 
imigracijos lietuviais atgai
vino parapiją ir kūrė nau
jas organizacijas. 1948 m. 
rudenį mokytojas V. Matu
laitis atgaivino veikusią šv. 
Jono Kr. parapijos mokyk
lą, kurią pirmais metais 
lankė daugumoje senosios 
išeivijos kartos tėvų vaikai.

Toronto lietuvių kolonija 
sparčiai gausėjo naujais 
gyventojais ir tuo pačiu au
go mokinių skaičius. Rei- 
kėjo naujų didesnių patal
pų, kurias mokyklos globė
jas kun. P. Ažubalis gavo 
1950 m. šv. Pranciškaus 
katalikų mokykloje. 1952 
m. mokykla gavo naują pa
vadinimą — Toronto Mairo
nio mokykla. Pradžioje vei
kė tik 4 skyriai, vėliau še
ši. Po dešimtmečio, 1958 m, 
mokykla persiorganizavo į 
8 metų, ir kiek vėliau kur
sas praplėstas iki 10 metų. 
Nuo 1964 m. mokyklos pa
žymėjimai buvo išduodami 
mokiniams baigusiems pil
ną 10 metų kursą.

Pirmas dešimtmetis bu
vo sunkus tėvams, mokyto
jams ir mokiniams. Visus 
vargino įsikūrimo rūpesčiai 
ir naujo krašto aplinka. Tik 
visų bendra talka šiame 
laikotarpyje buvo sudary
tas tvirtas organizacinis 
pagrindas visuomeninei bei 
kultūrinei veiklai. Maironio 
mokykla turėjo labai gerus 
mokytojus, bet neturėjo 
mokslo priemonių. Neturė
jo nei knygų nei programų. 
Tik 1955 m.'KLB švietimo 
komisija išleido 6 skyrių 
programą, kuri apėmė ti
kybą, lietuvių kalbą, aplin
kos ir tėvynės pažinimą, 
geografiją, istoriją, daina
vimą, dailės ir rankų dar
belius. Svarbiausią įnašą 
šioje programoje, prie ku
rios parengimo buvo dau
giausia prisidėjęs, atliko 
pedagogas Antanas Rinkū- 
nas, paruošęs ir išleidęs 
trijų dalių vadovėlį — 
"Kregždutė”.

Pirmame dešimtmetyje 
dirbo tik nepriklausomoje 
Lietuvoje buvę mokytojai. 
Jie griežtai saugojo Lietu
vos mokyklų tradicijas, 
naudojo jų metodiką, kuri 
nebuvo tinkama Kanadoje 
veikiančiom lietuvių mokyk
loms. Antrame dešimtme
tyje buvo keičiami mokymo 
metodai. Kalbos taisyklių

Maironio mokyklos mokytojai: V. Kušneraitienė, Sės. Margarita, Irena Ehlers, Giedra 
Paulionienė, Sės. Loreta, Liuda Šileikienė, Rasa Mickevičienė. Antroje eilėje: Algis Nausėdas, 
Dalia Viskontienė, Aušra Baršauskienė, Jūratė Neimanienė, Vaida Jay, Mirga Šaltmiraitė, Vida 
Dailydienė. Trečioje eilėje: Laima Underienė, Vida Valiulienė, Gailė Stone, Lina Kuliavienė, 
Sės. Teresė, Antanas Baziliauskas, Aldona Birėtaitė. Trūksta: Stefos Bubelienės.

įsisavinimas p a k eičiamas 
pasikalbėjimais, gyvos kal
bos pavyzdžiais. Atsisakyta 
smulkmenų, istorinių datų 
kartojimų, daugiau kreipia
mas dėmesys į esminius da
lykus, daugiau naudojama 
vaizdinių priemonių.

Antrame dešimtmetyje 
mokytojams ir mokiniams 
atėjo į pagalbą nauji vado
vėliai, pratimų sąsiuviniai, 
skaidrės geografijos bei is
torijos pamokose ir vaizdin
gumo priemonės, kurias pa
ruošė mokytoja A. Abro- 
maitienė. Daug mokytojams 
padėjo A. Rinkūnas ir V. 
Matulaitis, paruošę pagal 
metodus pamokų korteles, 
kurių temos apima nepri
klausomą Lietuvą.

Maironio mokykla, prade, 
jus darbą 1948 m. su 22 
mokiniais, pirmą dešimtme
tį užbaigė su 310 mokinių. 
Dvidešimtmečio pabaigoje, 
1966-67 mokslo metais mo
kyklą lankė 614 mokinių. 
Tai buvo didžiausia lietuvių 
mokykla išeivijoje. Sekan
čiais metais mokinių skai
čius pradėjo mažėti, šven
čiant 25 metų sukaktį, 1972- 
1973 metais mokyklą lankė 
410 mokinių. Sekančių me
tų dešimtmečio laikotarpy
je mokinių skaičius kasmet 
mažėjo ir 1983-84 m. mo
kykloje mokėsi 174 moki
niai. Maironio mokykla 35 
metų veiklos laikotarpyje 
yra išdavus baigimo pažy
mėjimų 794 mokiniams. 
Daugelis jų tęsė studijas 
Kanados aukštesnėse mok
slo institucijose, baigė mok
slus, įsigiję vertingas pro
fesijas ir sugrįžo į lietuvių 
bendruomenę, perimdami ne 
tik visuomeninių organiza
cijų, bet ir Maironio mokyk
los vadovavimą. Tai buvo 
atsiekta pirmųjų mokytojų 
pasiaukojimu lietuvių jau
nimo auklėjimui, mokant 
juos ne vien tik sausų lie
tuvių kalbos taisyklių ar is
torinių Lietuvos įvykių, bet 
ir įjungiant į saviveiklą 
vaikų choruose, tautiniuose 

šokiuose, mūsų švenčių mi
nėjimuose, rašinių konkur
suose ir visuomeniniuose 
renginiuose.

Nežiūrint sumanių mo
kyklos vedėjų, išsilavinusių 
naujų mokytojų, rūpestin
go tėvų komiteto, mokyklos 
tarybos pastangų, mokinių 
mažėjimo problema kelia 
visiems didelį rūpestį. Mo
kinių skaičiaus mažėjimo 
reiškinys stipriai reiškiasi 
ir kanadiškose mokyklose. 
Kai kurios jų pradėjo užsi
daryti. Tai moralinio nuo
smukio reiškinys, nes jau
nos šeimos vengia turėti 
vaikų. Tas palietė ir lietu
vių šeimas, kurių dalis tapo 
mišriomis, o kitos, kad ir 
lietuviškos, nutolo nuo lie
tuviškos bendruomenės. At
sirado ir kitos problemos, 
kaip, pavyzdžiui, vaikų kal
binio pajėgumo mažėjimas, 
silpnėjimas arba visiškas

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamo* kelionių agantOroa 

1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.

11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas, 
3 dienos Helsinkis
U New Yorko $1,788.00
Iš Montrealio $2,225.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,669.00

KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D. 
lt dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš New Yorko $1,487.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), ĮSKAITANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PRESIDENTTI HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ.

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS. KO
OPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVARKANT DOKUMENTUS 
IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS 
KELIONIŲ REIKALAIS PRAŠOME KREIPTIS Į:

G.T. INTERNATIONAL, INC.
P.O. Box 29163
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TELEFONAI: (312) 471-1700 ARBA 
471-1702

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI 
LĖKTUVAIS 

kalbos išnykimas trečioje 
kartoje. Ryškus čia gimusių 
vaikų priešiškumas šešta
dieninei mokyklai, nes iš jų 
atimamas šeštadienio lais
valaikis. Tėvai dėl šių prie
žasčių sueina į konfliktą su 
savo vaikais ir pavargsta 
nesibaigiančiuose ginčuose. 
Tai svetimo krašto neigia
ma įtaka ir mūsų šeštadie
ninių mokyklų nepatrauklu- 
mas dėl atsilikusių metodų 
lietuvybės ugdyme. Apie 
tai jau buvo kalbėta KLB 
krašto tarybos 1984 m. ru
denį įvykusiame suvažiavi
me, kuriame buvo priimta 
rezoliucija, r e i kalaujanti 
pertvarkyti lietuviškas mo
kyklas visame pasaulyje.

šiuo metu Maironio mo
kyklos vedėja yra prityrusi 
jaunosios kartos pedagogė 
G. Rinkūnaitė-Paulionienė.

(Nukelta į 12 psl.)
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Toronto lituanistinės mokyklos...
(Atkelta iš 11 psl.) 

Yra pagrindo tikėti, kad ji 
remiama gausaus būrio mo
kytojų, tėvų komiteto ir ta
rybos narių dar daugelį me
tų ne tik išlaikys, bet ir 
praplės mokyklą, panaudo
jus naujus metodus ir prie
mones.

Aukštesnieji lituanistiniai 
kursai

Veikiantieji Aukštesnieji 
lituanistiniai kursai Toron
te yra Maironio mokyklos 
aukštesnioji mokslo institu^ 
ei ja. Kursai pradėjo veikti 
1952 m., kuriuos organiza
vo A. Rinkūnas. Jų tikslas 
tuo metu buvo padėti už
baigti mokslą buvusiems V. 
Vokietijoje tremtinių ginu 
nazijų mokiniams. Jie veikė 
su pertraukomis. Tas pri
klausė nuo studentų skai
čiaus. Po kelerių metų kur
sai vėl buvo atnaujinti pa
dėti naujai priaugusiai stu
dentų kartai ir veikė šv. 
Pranciškaus mokyklos pa
talpose, kur buvo įsikūrus 
ir Maironio mokykla.

1968 m. rudenį rimčiau 
pradėjo veikti lituanistinis 
seminaras, kuriam vadova
vo V. Taseckas. Sudaryta 
programa ir studentai su
skirstyti į lituanistinę ir 

6
imi mis mumi

Santrumpos: atm. jn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
— aukotojas, įm. — įmokėjo atst. — atstovauja, asm. — asmuo, įgal.
— įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso.

1985 m. kovo mėn.

1 x $10 Noreikienė Marija, $135.
1 x $15 Žilinskienė Ona atm. įn.: Jurkūnai A. ir L. $15.
3 x $20 Mironas Andrius ir Ona, $120; Mockus Jonas (miręs) ir 

Nelė, $150; Skodis Antanas (miręs) ir Marija, $270.
4 x $25 Dūda Bronius ir Agota, $25; Geneitis Henrikas ir Marija. 

$25; Janėauskas Povilas ir Stasė, $375; Petronis dr. Juozas atm. įn.: 
Petronienė R., $200.

1 x $30 Milės D. W. ir M. J., $30.
1 x $50 Misiūnas Stasys ir Elizabeth, $300.
1 x $65 Valantinienė Kazė atm. įn. 7 asm. $600.
1 x $75 Lukšienė Antanina, $300.
1 x $79.40 Marąuette Parko Lituanistinė mokykla atst. Prapuo- 

lenienė Bronė, $2,530.62.
1 x $87 Dariaus ir Girėno Lituanistinė mokykla atst. Plačas 

Juozas, $1,061.72.
16 x $100 Antanaitis Aleksas atm. įn.: Antanaitienė Kazimiera, 

$100; Baltutis Vytautas ir Ona, $300; Banėnas Antanas atm. įn.: 
Banėnas Amelija, $1,500; Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Barto
ševičius Eugenija, $1,200; Chaleckis Mykolas atm. įn.: Janušonis 
Povilas ir Juzė, $100; Dailidė Pranas atm. įn.: Dailidienė Ona, $900; 
Jankauskas dr. Saulius. $100; Jąsiūnas Juozas, $100; Maceika Kazys 
atm. įn.: Mudėnas Bronius, $100; Maleta Petras (miręs)'ir Akvilia, 
$200; Maziliauskas Stasys, $100; Šimonis Jonas ir Marija $370; 
Užupis Andrius atm. įn.: Keblisnkienė-Užupytė Kunegunda, $100; 
Valiukėnas Mečys ir Eleonora, $100; Višniauskas Juozas ir Emilija ir 
Savulis Antanas ir Viktorija atm. įn.: Wisnauskas William F. ir 
Bernice N., $100; Žygas Juozas, $100.

1 x $160 Pleskus Jonas atm. įn.: Pleskus Veronika $100 ir 6 kiti 
asm., $160.

8 x $200 Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sųjunga, 
Bostono Skyrius, atst. Banaitis Gintas ižd.: įm. Rasys Juozas A. $100, 
Girnius Antanas $100, $200; Anužis Česlovas ir Elena $200; Balytė 
Roma V. atm. įn.: Balys Mečys ir Leokadija, $200; Grigaliūnas dr. 
Anicetas, $4,500; Kasputis Alfonsas ir Elena, $200; Klova Vincas, 
$2,200; Lithuanian National Club of Montello, $500; Šepetys Jonas, 
$700.

1 x $280 Burneikis Jonas, $700.
1 x $310 Kliorienė Irena atm. įn.: Jodelė Julius ir Ingrida $50, 

Rugienius Algis ir Liuda $50, Rugienius Vitas ir Jurina $50, Butkys 
Povilas ir Birutė $30, Juodeikienė Gražina $25, Mikuckis Algis ir Vai
da $25, Polikaitis Antanas ir Dalia, $25 ir 4 kiti asm., $310.

2 x $400 Bacevičius Vytautas atm.: Bacevičienė Sofija $200, 
Katilius J. ir C. $50, Schonbeck L. ir H. $50, Slivinskas E. ir J. $50, 
Žiurys R. ir E. $50, $1,200; Sakalas Jonas, $400.

1 x $500 Kriščiukuitia dipl. inž. Jonas atm. įn.: Kriščiukaitienė 
Marija, $675.

1 x $510 JAV LB Floridos Auksinio Kranto apylinkė, atst. Pnš- 
kus Bronė, $1,010.

pedagoginę grupes. Šį semi
narą lankė apie 40 studen
tų, baigę Maironio mokyk
lą. Finansinius reikalus 
tvarkė Maironio mokyklos 
tėvų komitetas.

1974 m. lituanistinis se
minaras pavadintas Aukš
tesniųjų lituanistinių kursų 
vardu, nes Ontario provin
cijos švietimo institucijos 
pripažino anglų gimnazijas 
lankantiems lietuvių stu
dentams oficialias užskaitas 
iš lietuvių kalbos, literatū
ros ir Lietuvos istorijos. 
Tokiu būdu lituanistiniai 
kursai pasidarė oficialia 
West Park Secondary 
School vakarine klase, ku
rių XI, XII, XIII klasių 
programas paruošė A. Rin
kūnas. Kursų mokytojai 
pradėjo gauti atlyginimus 
iš Toronto švietimo valdy
bos.

1980 m. šiuos kursus lan
kė 65 studentai. 1975-1985 
laikotarpyje gursus baigė 
105 studentai. Mažėjant 
mokinių skaičiui Maironio 
mokykloje, pastoviai mažė
jo ir kursų studentų. 1983- 
1984 m. veikė dvi užskaitų 
klasės ir lietuvių kalbos ne
mokančių klasė, lankė 35 
studentai. 1984-85 mokslo 
metais Maironio mokyklą

3001 W. 59th Str 
Chicago, III 60629 
Tel 312(171 3900) 

lankė 165 mokiniai ir aukš. 
kursus — 26.

Baigiamosios pastabos

šioje Toronto lituanisti
nių mokyklų 50 metų veik
los apžvalgoje neišvardinau 
visų tų idealistų darbuoto
jų, nes jų buvo labai daug. 
Ypač didelis skaičius dirbo 
Maironio šeštadieninėje mo
kykloje, kurių darbai yra 
aprašyti sukaktuviniuose 25 
ir 35 metų leidiniuose.

Prieš 50 metų įkurtos To
ronte senosios išeivijos mo
kyklos, kurių darbą perėmė 
po II Pas. karo Maironio 
mokykla, Aukštesnieji litu
anistiniai kursai, savo tiks
lą pasiekė, išugdžius naujus 
visuomenės veikėjus, spau
dos bendradarbius, tautinių 
šokių vadovus ir šokėjus, 
bendruomenės veiklos orga
nizatorius. Visa dabartinė 
jaunoji karta, besireiškianti 
Toronto lietuvių gyvenime, 
yra gyva liudininkė tų li
tuanistinių mokyklų atlik
tų darbų. Lituanistinių mo
kyklų darbinga praeitis te
būna paskatinimo šaltiniu 
ateičiai, kuri ateina su nau
jais reikalavimais ir sunku
mais.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

1 x $545 Avižienienė Marija atm.: Kaminskas Elegijus ii 
Aldona Šilas Petras $100, Senkevičius Vytautas ir Gražina $-10 
Grigaliūnas Anicetas $30, Šilas Vytenis ir Vida $25 ir 27 kiti asm. 
$515.

3 x $1.000 Liuimicnė-Milavickaitė Ona atm. įn. Liuima Juozas, 
$1,000; Rimas dr. Motiejus ir Aldona, $3,000; X, $2,000.

1 x $2,000 Didžiulienė Kazimiera atm.: Didžiulis Algis ir Laima 
$1,000; Didžiulis Vytautas ir Jadvyga. $1,000, $5,000.

1 x $5,000.01 Razis Vincas ir Dana, $5,01X1.01.
Iš viso $16.876.41.

1985 m. balandžio mėn.

5 x $25 Adamkevičius Ignas, $50; Jonikas dr. Petras ir Ona. 
$230; Kviklys Bronius ir Bronė, $135; Raila Neringa, $150; Žygas 
Juozas, $125. .

2 x $40 Ambrazaitienė Vera atm. jn.: įm. 2 asm., $40; Chicagos 
Aukšt. Lituanistinė mokykla, atst. Masilionis Juozas, $1,360.

1 x $50 Uginčius Petras, $50.
15 x $100 Balsienė Cecilija, $100; Kriaučiūnas Aldns: įm. močiu

tė Rožė Kriaučiūnienė gimnazijos baigimo proga, $100; Kudirka 
Simas ir Genovaitė $100; Kuzmickas Leonas, $300; Lenkauskaitė 
Viktorija I. $100; Liutermoza pulk. Albertas atm. įn.: Liutermozienė 
Ona, $1,400; Marchertas Algirdas jr Raminta, $245; Paškevičius 
Dana, $100; Rožėnas Albertas ir Konstancija, $200; Šlekys Julija ir 
Petras (miręs), $200; Stankūnas Antanas atm. įn.: Vilėniškięnė Ona, 
$100; Susivienijimas Lietuvių Aemrikoje 185 Kuopa, atst. Juod- 
valkienė Ona. $100; Tarvydas dr. Pranas atm. įn.: Tarvydienė 
Liucija, $231; Vanagūnienė Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stasys Jr., 
$100; Zignitis Augustinas (miręs) ir Marija, $447.

1 x $140 Kliorienė Irena atm. įn.: The Federated Group $50, L. 
M. Moccolis $35, V. N. Grakauskas $30, Ign. E. Bandžiulis $25, $450.

3 x $200 Naumavičius Marcelė atm.: Alkuvienė Elena $75, Nau- 
mus Stasys $75 ir 4 kiti asm., $200; Poška Kazys ir Jadvyga, $200; 
Stankūnas Jonas ir Magdalena atm. įn.: Vilėniškięnė Ona, $200.

1 x $205 Garbonkus Vacys atm. įn.: įm. 23 asm., $205.
1 x $225 Pužauskas Vaclovas atm.: Dženkaitis Juozas $25, 

Mikalajūnas C. ir A. $25, Pamataitis Petras G. $25, Sekas Alb. ir Ina 
$25 ir 12 kitų asm., $425.

1 x $385 Lukienė Liusė Regina atm.: Lukas Jonas $150, Sutkus 
dr. Pranas ir Ada $100, Elliott Gerald S. $50, Carlson James $25, 
Klooster Fred ir Guelda $25 ir 2 kiti asm.,'$785.

1 x $400 Stankūnaitė Teresė $500.
1 x $800 Janonienė Ona atm. įn.: Janonienė Marija, $1,000.
1 x $1,000 Rytėnas Vilius ir Eugenija atm. įn.: Kudzmienė 

Regina $500, Vygantienė Marija $500, $1,000.
1 x $2,000 Broniaus Gražulio Fondas Studentų Stipendijų 

Reikalams: Gružulienė Akvilė, $2,000.
1 x $3.000 Lietuvos savanorio Janonio Fulgcnto (miręs) ir žmo

nos Marijos Stipendijų Fondas, $21,000,
Iš viso $10,510.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1985.IV.30 pasiekė 3,140,- 
137 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, 
kultūrą ir jaunimą 1.356.586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 810,943 dol.

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

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 
3001 West 59th Street, Chicago, IL 60629".

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mus lietuvybės išlaikymus.

CICERO

TAUTININKŲ SKYRIUS 
AUGA IR JAUNĖJA

ALT S-gos Cicero sky
rius prieš metus atšventęs 
sėkmingos veiklos 25-tį, 
tvirtai žvelgia ir žengia į 
ateitį: auga narių skaičiu
mi, jaunėja amžiumi, tai 
tautinės minties tvirtumo 
ženklas.

Tenka tikrai džiaugtis, 
kad Cicero skyrius rodo 
tvirtumo ženklus, kada veik 
visos išeivijos apimtimi, or
ganizacinė veikla silpsta. 
Kas reiškia, jog žmonės vis 
daugiau pradeda suprasti, 
įvertinti tautinės idėjos gi
lia prasmiškumą. Į skyrių 
įsirašė šie nauji nariai: B. 
ir St. Dundai, J. Skama, S. 
Šifleris, Daiva žemaitytė- 
Atkinson, tai jaunosios kar
tos atstovė, tvirtai pasiry
žusi žengti tautinės minties 
keliu, sveikintina! šie nauji 
nariai buvo šiltai ir mielai 
priimti, pasveikinti, sky
riaus metiniame visuotina
me narių susirinkime, ku
ris įvyko š. m. gegužės 5 d.
O. ir A. Dumčių svetingo
je pastogėje, kur ir kitos 
organizacijos - suranda ma
lonų prieglobstį. Susirinki
mą atidarė ir mirusiųjų pa
gerbimą pravedė pats sky

riaus pirm. Gediminas Bis
kis. Susikaupimo minute 
pagerbtas miręs skyriaus 
narys Žilėnas. Susirinkimui 

. sklandžiai pirmininkavo St.
Liepas, sekretoriavo ir per
eitų metų susirinkimo pro
tokolą perskaitė D. Liepie- 
nė.

Skyriaus veiklos praneši
mą pateikė pirm. G. Bis
kis. Jis pasakė, kad skyrius 
yra delegavęs j ALTą narį 
A. Juškevičių, ir pasidžiau
gė, kad jis su visais gražiai 
sugyvena, tinkamai repre- 
zentuojasi. Pasakė, kad yra 
gauti keturi aplinkraščiai iš 
Centro valdybos ir aptarė 
jų turinį. Centro valdyba 
prašo skyrius remti Dirvą, 
švenčiančią 70 metų sukak
tį, jungtis į finansinį vajų, 
ieškoti naujų prenumerato
rių ir aukų. Susirinkimas 
užgyrė Centro valdybos 
tvirtą nusistatymą, pasisa
kymą, kad Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas bū
tų rengiamas tik vienas lie
tuvių kolonijoje. Tai tikrai 
sveikintina mintis!

Skyriaus ilgamečio iždi-. 
ninko padarytą finansinę 
apyskaitą pateikė pats pir
mininkas G. Biskis. Susi
rinkime dalyvavo ir Dirvos 
finansinio vajaus komisijos 
atstovė O. Daškevičienė. Ji 
papasakojo, kaip vyksta va- 

i jus, pasidžiaugė, kad J. 
Jurkūnas jau surinko, su
telkė visą tūkstantį dol. au
kų, St. Petersburgo lietuvių 
kolonijoje, o Abraitis, net 
ir tūkstantį du šimtus! Tai 
iš tikrųjų, graži paskata vi
siems. O. Daškevičienė pa
stebėjo, kad yra aukotojų, 
kurie savo aukas siunčia 
tiesiogiai Dirvos adminis
tracijai, tad jai sunku pa
sakyti, nurodyti tikslų skai
čių, kiek jau yra suaukota 
— sutelkta pinigų. Apytik
riai gali būti surinkta jau 
arti $25,000. Pasidžiaugė, 
kad yra gauta naujų pre
numeratorių Dirvai. Papra
šė ir skyriaus paramos Dir
vai.

Susirinkimas nutarė skir
ti Dirvai 70 dol. iš iždo ir 
sumai išlyginti iki 300 dol. 
aukoti asmeniškai, kas ir 
padaryta. Nutarta remti 
Dirvos finansinio vajaus 
banketą, rengiamą šį ru
denį. Jau suorganizuotas ir 
Cicero skyriaus svečių sta
las.

Sudaryta nauja skyriaus 
valdyba. Kadangi skyriaus 
nariai gyvena plačiu spin
duliu, apie 70 mylių nuoto
liu, tad patogumo dėlei nu
spręsta valdybą rinkti tik 
iš trijų asmenų.

Į Cicero skyriaus valdy
bą išrinkti: pirm. G. Biskis, 
S. Žemaitienė ir Daiva že- 
maitytė-Atkinson. Z. J.

• PERKANT IR PAR- 
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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CHICAGOS LIETUVIAI
SPARČIAI AUGA KASA

Lietuvių federalinė kre
dito unija KASA, įsisteigu
si prieš penketų metų New 
Yorke ir atidariusi skyrius 
Chicagoje, III. ir St. Peters- 
burge, Fla. sparčiai auga. 
1984 m. gruodžio 31 d. in
dėliai pasiekė daugiau 32 
milionjų dol. KASA di
džiausios paramos susilaukė 
iš New Yorko ir apylinkių 
lietuvių, nors Chicago ve
jasi įkandin ir net šiais me
tais gali pralenkti New 
Yorką.

Lietuvių federalinės kre
dito unijos Kasos nepapras
tas augimas, aiškinamas 
mokamom aukštesnėm pa
lūkanom ir savo nariams 
žemesniais procentai duo
damos paskolos.

Kasos narių informacinis 
susirinkimas įvyko š. m. 
gegužės 19 d. Jaunimo cen
tre, Chicagoje. Dalyvavo 
nelauktai didelis skaičius 
taupytojų, užpildęs apatinę 
salę. Apie Kasos veiklą in
formaciją suteikė iš New 
Yorko atvykę net keturi di
rektoriai ir kontrolės komi
sijos pirmininkas.

Susirinkimą vedė chica- 
gietis Kasos direktorius dr. 
Tomas Remeikis, o apie

A. A.

PRANUI MAINELIUI
žemišką kelionę užbaigus, jo žmonai BRO
NEI, dukrai p. s. NIJOLEI RUKŠĖNIENEI, 
žentui, vaikaičiams, sūnui ALGIUI ir visiems 

artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Clevelando Skautininkių 
Draugovė

Neringos Skaučių 
Tuntas

ir

Pilėnų Skautų
Tuntas

A. A.

PRANUI MAINELIUI

mirus, žmonai BRONEI, sūnui ALGIUI ir 

dukrai NIJOLEI su šeima reiškiame nuo

širdžią užuojautą

Stasys ir Stasė Mačiai

Nerijus ir Anna Mačiai

Ginčus ir Dalia Mačiai

Antanas ir Aurelija Jucaičiai

Juozas ir Laima Jucaičiai

Antanas Juodvalkis

Chicagos skyriaus veiklą 
pranešė vedėja Aušra Ci- 
baitė. Kasos Chicagos sky
rius turi 110 narių, kurie

yra įnešę apie 16 milijonų 
dolerių. Iš viso Kasoje yrą 
per 3500 narių, kurių įna
šai šiai dienai jau siekia 
37 milijonus dolerių. Tai 
sparčiausiai auganti finan
sinė inątitucija visoje Ame
rikoje. Kalbėjo ir svečiai 
direktoriai: pirm. Vytau
tas Vebeliūnas, Vytautas 
Vytautas Alksninis, Romas 
Kezys, dr. Rimas Vaičaitis 
ir kontrolės komisijos pirm. 
Zenonas Jurys. Taip pat žo
dį tarė ir naujai išrinktas 
chicagietis direktorius Vac
lovas Kleiza. Visi džiaugėsi 
Kasos indėlių augimu, sau
giu ir pelningu investavi
mu, mokamom aukštesnėm 
palūkanom. Kasa moka ne 
tik aukštas palūkanas, bet 
remia lietuvišką veiklą, 
spaudą bei radiją, duodant 
apmokamus s k e 1 b imus. 
šiems reikalams Kasa jau 
išleido apie 40,000 dol. Nu
mato Lietuvių federalinės 
kredito unijos Kasos veik
lą plėsti, įsteigiant skyrius 
Detroite, Clevelande, Los 
Angeles ir kitur. Indėliai 
Kasoje yra apdrausti fede

ralinės valdžios iki 100,000 
dol.

Svečiai iš New Yorko 
savo kelionę surišo ir su 
LITO bendrovės interesais, 
nes kai kurie yra ir Lito 
direktoriai, o V. Vebeliūnas 
pirmininkauja abiem insti
tucijom. Chicagiečiams bu
vo žingeidu žinoti, kaip pa
sibaigė pasitarimas su Le- 
monte turimos seminarijos 
nuosavybės atstovais, dėl 
viso to didžiulio objekto 
pirkimo, čia V. Vebeliūnas 
pranešė, kad susitarti pa
vyko ir nuosavybė bus nu
pirkta, bet dar neatėjo lai
kas atsiskleisti visas biznio 
paslaptis. Lito bendrovė 
čia numato įsteigti Pasau
lio lietuvių centrą ir prašė 
visų paramos. Tai gera ži
nia ir Lito bendrovės pa
stangas reikėtų paremti. 
Plačiau bus galima parašy
ti, kai bus patvirtinta pir
kimo sutartis ir planai. 
Pirm. V. Vebeliūnas yra op
timistas ir šviesiai žiūri į 
ateitį. Buvo ir paklausimų 
į kuriuos atsakinėjo visi 
direktoriai.

Po susirinkimo buvo tur
tingos vaišės. Vaišių metu 
pabendrauta su svečiais di
rektoriais, išsiaiškinta rū
pimi klausimai ir užmegs- 
tas draugiškas ryšis su 
Kasos vadovais. Lietuvių 
pastangos įsitvirtinti finan
sinėse institucijose yra 
sveikintinos ir remtinos.

NEOLITUANŲ DIENA 
UMBRASŲ SODYBOJE

šįmetinė. Chicagos neo- 
lituanų išvyka, gegužinė 
buvo birželio 1 d. Vitalio ir 
Modestas Umbrasų sodybo
je, prie Lemonto, III. Gra
žiai tvarkoma sodyba ir vi
sas ūkis, daugeliui vyres
niųjų priminė jų tėvų ar 
kitų turėtąsias sodybas 
Lietuvoje, jos laisvės me
tais.

Gegužinės dalyviai galė
jo laisvai vaikštinėti visa
me sodybos plote, apžiūrėti 
vešliai augančias įvairias 
daržoves, pradedančias rau
donuoti žemuoges ir kitus 
vaisius. Dalyviai pirkosi 
šios sodybos bičių sunešto 
medaus ... Turintieji noro 
ir ištvermės galėjo ten pat 
dalyvauti įvairiuose kamuo
lio žaidimuose. Tokių spor
tininkų netrūko veik visą 
dieną! Viso to judėjimo 
centras buvo "Modestas 
kitchen” artumoje, gražioj 
vietoj, čia ir užkandžiauta, 
ir grupėmis kalbėtasi, čia 
ir jaunųjų neolituanų vai
kai ir kūdikiai supažindinti 
su dėdėmis bei tetomis ir 
jųjų panešioti, globoti...

Daugiausia darbo pakėlė 
kol. Alvydas Arbas. Jis bu
vo geras visų šio susitiki
mo dalyvių maitintojas, 
"šuniukų", h a m burgerių 
kepėjas, jis pačios geguži
nės ir virtuvės kasininkas, 
jis atvykusių sutikimo pri
mas ... Alvydas išgirdęs 
nusiskundimą, kad trūksta 
į sodybą kelio rodyklių, nu
skubėjo budėti prie įvažia

vimo vartų, bet ten jau ra
do kol. Juozą žemaitį, beri- 
šantį užrašą — Neolituanų 
gegužinė...

Gegužinėje dalyvavo Vy
tautas Girnius ir inž. Ar
vydas Ignatonis, Korp! vyr. 
valdybos nariai, dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos pirmininkas su žmona 
Teodoras Blinstrubas, ALT 
pirmininkas, Algis Modes
tas, Lietuvių Tautinių Na
mų valdybos pirmininkas 
su žmona ir sūnumi ir kt. 
Apsčiai filisterių ir senjo
rų. Neabejotinai galėjo bū
ti daugiau, bet kaž kodėl 
gailėtasi platesnės infor
macijos, pasitenkinta tik 
neolituanams išsiuntinėtais 
kvietimais ... Visi nedaly
vavę šimetiniame kolegų 
susitikime gali gailėtis ir 
pasiryžti kitais metais būti 
panašioje neolituanų die
noje ... (mv)

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Chicagos Lietuvių Tary
bos baisiųjų birželio; trėmi
mo minėjimas, pirminin
kaujant Matildai Marcin- 
kuvienei, įvyks šia tvarka:

Sekmadienį, birželio 16 d. 
10:15 vai. vėliavų pakėli
mas Marųuette Parko par. 
aikštėje.

10:30 vai. pamaldos š. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Iškilmingas mi
šias atnašauja ir pamokslą 
sako kleb. kun. A. Zaka
rauskas. Gieda parapijos 
choras, dir. A. Linas, vargo
nais groja E. Eitutytė. So
listė — A. Giedraitienė.

10 vai. pamaldos Liet. 
Evang. Liut. Tėviškės para
pijos bažnyčioje, kurias at
lieka vysk. A. Trakis.

A. A.

BIRUTEI VOKIETAITYTEI-IWOJLOW 

mirus, jos seserį GRAŽINĄ ir brolius ALGIRDĄ 

ir KĘSTUTI, Korp! Neo-Lithuania filisterius, 

nuoširdžiai užjaučiame

Korp! Neo-Lithuania
Vyriausioji Valdyba

A. t A.

BIRUTEI VOKIETAITYTEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos broliams 

dr. ALGIRDUI, KĘSTUČIUI ir seseriai 

GRAŽINAI.

Jonas, Regina ir Algis 
Juodikiai

Tuojau po pamaldų — 12 
vai. pąrapijos salėje akade
mija. Kalbės Mažosios Lie
tuvos veikėjas Martynas 
Gelžinis. Meninę dalį išpil
dys dainininkė-gitaristė Jū
ratė Tautvilaitė ir dekla
muos Agnė Kižienė.

Lietuvių visuomenė, spau
dos atstovai ir organizaci
jos kviečiamos gausiai da
lyvauti. Organizacijos vė
liavų pakėlime ir pamaldo
se dalyvauja su savo vėlia
vomis.

MOKSLO METAI BAIGTI

Aukštesniosios lituanisti
nės mokyklos Chicagoje 
1984-85 mokslo metus bai
gė birželio 1 d. šiais metais 
Pedagoginį lituanistikos in
stitutą, trijų metų kursą, 
baigė 5 studentai, Donelai 
čio aukštesniąją mokyklą 
— 17, o Chicagos aukšt. 
mokyklą — 9 moksleiviai.

Kiekvienas šių absolven
tų be kitko, gavo dovaną, 
nesenai išėjusią knygą — 
Lietuva ir VLIKas. šias 
knygas dovanojo Tautos 
Fondo atstovybė Chicagoje.

DIE DESIGNERS / 
DIE MAKERS

Augat Altair is a leading designer 
and manufacturer of Electrical Com- 
ponente for the intem’l. Automotive 
industry. We enjoy and are proud of 
our reputation for quality and in- 
novation. We need both Die Desig- 
ners and Die Makers, experienced in 
hįgh speed progressive die (over 1000 
SPM.) engineering and/or manufac- 
turing. Our opportunities are in the 
suburban Detroit area. We offer 
excellent compensatlon, fringe bene
fits and a generous relocation pack- 
age package.To explore our exciting growth opportunities, pleuse send your resume 
In striet confidence to: TOM FREDE- 
RiCKS. D1RECTOR OF H/R

AUGAT ALTAIR
50102 R. SCHMIDT BLVD. 

MT. CLEMENS, MICH. 48045

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Žalgirio šaulių kuopos nariui

A. A.

PRANUI MAINELIUI

mirus, jo žmonai BRONEI, sūnui ALGIUI, 

dukrai NIJOLEI ir jos šeimai nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Žalgirio šaulių kuopa

ELEONORAI DAKNIENEI

mirus, jos seseriai BRONEI URBONIENEI 

su šeima, vyrui KĘSTUČIUI ir kitiems gi

minėms nuoširdžią užuojautą reiškia

ALT S-gos St. Petersburgo
Skyrius

BOSTON
BAISIOJO BIRŽELIO 

MINĖJIMAS

LB Bostono apylinkės 
valdyba rengia birželio 16 
d. Baisiojo Birželio įvykių 
minėjimą. 10:35 vai. iškil
mingos mišios šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčio
je So. Bostone. Organizaci
jos: skautai, ramovėnai, 
šauliai, moterų federacija 
ir kitos dalyvauja su vė
liavomis.

Tuojau po mišių parapi
jos salėje vyksta minėji
mas. Atidaro pirm. B. Vei
tas, o praveda vicepirm. G. 
Čepas. Programoje: Invo- 
kacija, tylos minute pager
biami kankiniai. Pritaikyta 
kalbą pasakys č. Mickūnas. 
Bus rodomas filmas "Lietu
vos partizanai’’

LB Bostono apylinkės 
valdyba prašo ir ragina vi
sus lietuvius gausingai da
lyvauti šiame baisiųjų Lie-

tuvos įvykių minėjime. 
Okupantas šiais metais mi
ni pavergimo sukaktį labai 

| iškilmingai, o mes išeiviai

turime irgi minėti tą baL 
šią tragediją ir kančią, ku
rią atnešė Lietuvai oku
pantas rusas.

A. A.

MARIJAI
ŠENBERGAITEI-JANAVIČIENEI 

mirus, jos motinai APOLONIJAI ŠENBER- 

GIENEI, vyrui, vaikams ir visai ŠENBER- 

GŲ šeimai reiškiame gilią užuojautą

Lidija ir Vytautas 
Čepai

MATAS & TURNER 

REALTY

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

CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG

AKTYVAI 38,000,000 DOLERIU

TAUPOMOJI SĄSKAITA - 7.0% (metinis prieaugis 7.25%)

KASOS VALANDOS:

MAROUETTE PARKE

CICERO

9:00-12:00

10.00%
10.50%
11.00%

St. Petersburg: 
813-367-6304

2615 Mest 71st St.
Chicago, IL 60629 
312-737-2110

New York tel.: 
718-441-6799

1445 So. 50th Avė 
Cicero, IL 60650 
312-656-2201

TAUPYMO CERTIFIKATAI

Antr.
Ketv. 3:00- 6:00
Šešt. 9:00-12:00

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00 

Ketvirtadieniais 
iki 7:00

Šeštadieniais:
9:00-2:00

’Sk.Įz:-—ti. nisaas.

^KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000 APDRAUSTA FEDERACINES VALDŽIOS

KASA Lietuvių Federalinė Kredito Unija

ENG1NEER1NG
CAM SPECIALIST

We neek an individual vvith extensiv« 
knovvledge programming CNC equip- 
ment, using a McAuto Cad or any 
form of off-line programming sys- 
tem. As a leader in the custom mold
ing and mold making induutry wc 
offer a competitive salary and benefit 
package along with outstanding work- 
ing conditions. We are located 25 
miies we»l of Milwaukee in the heart 
of lake country. If you are interested 
in an excellent career oDportunity, 
please submit a resume outlining your 
experience and salary requirements to: 
DICKTEN & MASCH MFG. CO.

ATTN: TOOL1NG MANAGER 
BOX 112 

NASHOTAH, WISC. S3058 
OR CALL 414-367-8200 

equal opportunity employer m/f

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

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL BAGGOTT
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS
H0WARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

6 mėn. - 1 m.
IRA 2, 3, 4 metų,

5, 6 metų.

SUMA TERMINAS KURSAS 1

3 mėn. 8.25%
$500 6 mėn. 8.80%

-19,999
1 metų 9.25%
2 metų 10.00%
3 metų, 10.15%

3 mėn. 8.50%

virš
6 mėn. 9.00%
1 metu. 9.35%

$20,000 2 metu. 10.10%
3 metų. 10.25%

3 mėn. 8.75%
virs 6 mėn. 9.25%

$50,000
1 metu 9.60%
2 metų, 10.25%

3 mėn. 9.00%
virš 6 mėn. 9.50%

$100,000 1 metu. 9.85%
2 metu. 10.50%

§ 
y

J

★**★★***★★★★★★*★*★★**************$. 
i *i ** NOTARY PUBLIC *
*• i-
t JUOZAS MIKONIS - Reoltor 1M- >
* savininkas 4-
i EAST SHORE REALTY| 

» »
* 866 East 185 Street, Cleveland, Ohio *
* Telef. office 481-6900, res. 531-2190 J
* * 
* *
4- Mums reikia namų Cuyahoga, Lake ir Geauga > 
J apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road. *
* Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip- ♦
* fis j mano įstaigą. J

1 ** ♦ 
*★★★★*★★★★★★★★★********************

MM /uperior Aviną/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /orinę/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

MEMBER

ISIIC
Stvtrga k loan lnwnnt» Catp

Vouf Savinga Inaurad to M0.000
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Ohio senatorius Gary Su- 
hadolnik birželio trėmimų mi
nėjime Clevelande pasakys pa
grindinę kalbą.

JUODŲ BALIONŲ 
LIŪTIS BIRŽELIO 

ĮVYKIŲ MINĖJIME

Kaip spaudoje anksčiau 
pranešta, Člevelando Bal
tiečių Komiteto rengiamas 
baisiojo birželio įvykių mi
nėjimas įvyks sekmadienį, 
birželio 16 dieną. Kun. J. 
Bacevičius, drauge su lat
vių ir estų kunigais, atlai
kys ekumenines pamaldas 
1:30 vai. po piet Old Stone 
Church (Public Sųuare). 
Giedos sol. J. Kazėnas ir 
latvių vyrų choras.

Tllini VIENINTELIS LIETUVIŲA 11P A KREDITO KOOPERATYVASI rlUI H OHIO VALSTIJOJE.

18022 Neff Road, Cleveland, Ohio 44119 
BŪSTINĖ: Dievo Motinos parapijos patalpose. 
SKYRIAI: adv. A. širvaičio įstaigos patalpose, 

(Lietuvių Namai) ir Šv. Jurgio parapijoje.
Tel.: 692-3253, 531-8687, 442-9091.

METINIS
PATARNAVIMAI

MOKAME: KURSAI PRIEAUGLIS

TAUPYMO CERTIFIKATAI:
Galioja nuo birž. 1, 1985

9.58%
($3,000 ar daugiau)

12 mėn. 9.25%
6 mėn. 8.75% 9.04%

SUPER-SHARE 
($2,000 ar daugiau) 8.0% 8.3%
Reg. indėliai 
($100 ar daugiau)

6.0% 6.14%

SKOLINIAME: Automobiliams, namų pagerini
mui, asmeninės paskolos. 

NUOŠIMČIAI MAŽESNI, SĄLYGOS GERESNES.
Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS raštinėje. 

TAUPOS DARBO VALANDOS 
Treč. ir šeštadieniais nuo 10 iki 1 vai. p. p. 

adv. A. širvaičio įstaigos patalpose. 
Sekmadieniai nuo 11 iki 1 vai. p. p. 

Dievo Motinos ir šv. Jurgio parapijose. 
Taupykite ir skolinkitės tiktai TAUPOJE 

Visos santaupos apdraustos su National Deposit 
Guarantee Corporation.

Po pamaldų, netoli esan
čioje Mali aikštėje, minėji
mo kalbą pasakys Ohio se
natorius Gary Suhadolnik. 
(Esant lietui, minėjimas 
vyk Old Stone Church sa
lėje).

Kad reikšmingiau atžy
mėjus 45 metų okupacijos 
sukaktį, minėjimo metu 
tūkstantis juodų balionų 
bus paleista į erdvę. Balio
nų viduryje įdėta skiautelis 
popieriaus su lietuvio, lat
vio ar esto politinio kalinio 
pavarde, adresu ir jo taria
mu nusikaltimu. Baliono 
radėjas raginamas rašyti 
kaliniui, arba rašyti komi
tetui dėl platesnių infor
macijų.

Komitetas nuoširdžiai 
kviečia lietuvių organizaci
jas ir visuomenę kuo gau
siausiai dalyvauti.

• Kanklių studijos kon
certas įvyks š. m. birželio 
16 d. sekmadienį, 5 vai. p. 
p. Lietuvių Namuose. Visi 
maloniai laukiami.

• LB Ohio Apygardos rin
kiniuose į LB tarybą (Dir
va Nr. 23) padaryta korek
tūros klaida: Dr. Viktoras 
Stankus gavo ne 357, bet 
351 balsą.

• A. A. Marija šenber- 
gaitė-Janavičienė, š. m. bir
želio 8 d. po sunkios ir ilgos 
ligos mirė Clevelande su-

Kur tos kanklės auksinės
1949 birželio 17 JAV ar

mijos transporto laivas SS 
Ballyhoo lėtai įplaukė į 
New Yorko uostą. Juo at
keliavo iš Vokietijos Čiur
lionio ansamblis ir keli šim
tai kitų "Dievo paukšte
lių". Alfonsas ir Ona Mi- 
kulskiai, ansamblio vado
vai, laive mažai teturėjo 
savo asmeniškos mantos. 
Jiems labiausiai rūpėjo de
šimt kanklių ir šešiapėdės 
triūbos. Ypatingai kankles 
jie rūpestingai saugojo, kad 
sveikos pasiekti: Clevelan
dą. šiandien tos kanklės jau 
pensininkės, išskyrus vie
nas — bosines, kurios dar 
tebėra Čiurlionio ansamblio 
kanklių orkestro sudėtyje. 
Onai Mikulskienei, žinoma, 
kanklių kelionės ir rūpestis 
jomis nebuvo kokia naujie
na. Ji mokėjo jas saugiai 
aptūloti lyg gležną tvarinė- 
lį. Taip ji kankles atsivežė 
iš Klaipėdos į Vilnių. 1940 
metais Čiurlionio ansamb
liui įsikūrus Vilniuje, Mi
kulskienė, pasidėjusi kank
les ant kelių, vėl skambino 
senas lietuviškas melodijas. 
Kanklių balsai Vilniuje lyg 
labiau tiko. Juk lietuvių 
kanklės čia skambėjo po 
šventaisiais ąžuolais. Jų 
skambesio klausėsi kara
liai. Tai tarytum liudija ir 
Maironis šiuo savo posmu: 
"Gal išklausčiau tada, kur 
tos kanklės auksinės / Vai
dilučių garsių; / Kai jas 
pirštais paliečiaus užkaistų 
krūtinės / Nuo balsų įsta
bių.”

Gražiai skambėjo kank
lės Lietuvos sostinėje, jos 
šventovėse, koncertų salė
se. Jos tautinė muzika vėl 
budo, vėl visi gyvenome 
sostinės tautiniu atgimimu. 
Skaudžiausia, kad šį kartą 
Mikulskiai turėjo skubiai 
palikti Vilnių, kai II Pasau
linio karo ugnys pradėjo 
supti miestą, ir bolševikai 
dienomis ir naktimis veržė
si į Vilnių. Alfonsui ir Onai 
Mikulskienei reikėjo palikti 

laukusi 54 metų amžiaus.
Velionė nuliūdime paliko 

motiną Apoloniją šenber- 
gienę, vyrą Igną Janavičių, 
dukteris, sūnus, seseris, 
brolius ir kitus artimuo
sius.

Atsisveikinimas su ve
lione įvyko Jokubauskų 
koplyčioje š. m. birželio 10 
d. ir birželio 11 d. po gedu
lingų pamaldų palaidota 
Visų Sielų kapinėse.

• Du Gaideliai, nauja 
plokštelė vaikams Clevelan
de gaunama pas Ingridą Ci- 
vinskienę telef. 481-0162. 
Kaina 11 dol.

Kotecki Monumentą, Ine, 
gamina kapams paminklus. 
Skambinti tel.: 585-4694, 
Lilė čaplickienė.

kankles ir skubiai trauktis 
į vakarus nuo savo nuož
maus priešo. Tik karui pra
ūžus ir Čiurlionio ansamb
liui Austrijoje atsikūrus, 
1945 metų rudenį vienas 
austras dailidė pagal A. Mi
kulskio brėžinius padarė de
šimt kanklių, kurių įsta
baus balso klausėsi Vokie
tijos lietuviai ir šimtai 
tūkstančių svetimtaučių.

JAV nuo 1949 metų pra 
sidėjo kanklių muzikos re
nesansas. Mikulskiai, atsi
vežę iš Vokietijos austrų 
meistro kankles, Clevelande 
surado ir lietuvį dailidę — 
Praną Neimaną, kuris ne 
tik turėjo auksines rankas, 
bet ir gražų balsą ir kelerių 
metų studijas Kauno kon
servatorijoje.

Pranas Neimanas pradė
jo senąsias kankles taisyti 
ir iš senų fortepijonų nau
jas daryti. Taip laikinai bu
vo papildoma Čiurlionio an
samblio kanklių rinktinė. 
Ilgainiui keliautojai pradė
jo atsivežti iš Lietuvos 
kankles. Pradėjo augti stip
rus domesys kanklių muzi
ka, ypatingai jaunimo tar
pe. Ona Mikulskienė 1955 
metais pradėjo mokyti kan
kliavimo Vysk. Valančiaus 
lituanistinės mokyklos mo
kinius, o 1965 įsteigė savo 
studiją, kurioje dėstomas 
pilnas kanklių muzikos kur
sas. šios studijos absolven
tams, muz. A. Mikulskis 
specialiai sukurdavo sudė
tingesnių kūrinių, kuriuos 
mokiniai privalėjo išmokti 
skambinti studijos diplo
mui gauti.

Onos Mikulskienės kank
lių studija per dvidešimt 
metų sukūrė ir savitas tra
dicijas — metinius rečita
lius, diplomų įteikimą, ab
solventai buvo ruošiami sa
vistoviam darbui su grupė
mis ir*individualiems kon
certams. Mikulskienės stu
dijos absolventė Mirga Ban
kaitytė pagarsėjo tarptau
tiniu mastu dėl savo vir
tuoziško skambinimo kank
lėmis, o kitos absolventės 
įsteigė savo grupes arba 
sėkmingai pasirodė įvai
riuose koncertuose. Apie tai 
gražiai kalba šie studijos 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

duomenys: 63 mokiniai, 27 
absolventai, gavę studijos 
baigimo diplomus, dvylika 
rečitalių, štai studijos kiti 
žymesnieji absolventai: Da
nutė Bankaitytė, Daina Ur- 
baitytė, Elenutė Muliolytė, 
Rita Kazlauskaitė, Virgini
ja Juodišiūtė, Rytas Urbai
tis, Vytautas Bankaitis, 
Daleen Walsh, Lilė ir Ra
moną Sniečkutės. Kanklia
vimo mokytis pas Oną Mi
kulskienę buvo atvykę ir iš 
kitų miestų bei kraštų: 
kun. Jonas Kidykas iš Bra
zilijos, Daina šaulytė iš 
Long Island, N. Y., Marlen 
Aglinskaitė iš Pittsburgho, 
Aldona Lingertaitienė iš 
Bostono, Danutė Petronienė 
iš Detroito, Snaigė Valiū- 
naitė ir Liuda Rosinaitė iš 
Toronto.

Onos Mikulskienės kank
lių studija savo dvyliktuo
ju rečitaliu birželio 16, 
sekmadienį, švęs studijos 
20 metų sukaktį. Rečitaly
je dalį programos atliks 
studijos alumnų orkestras. 
Prie jų prisijungs sopranas 
Irena Grigaliūnaitė ir sek
minių rageliu grojąs Jonas 
Muliolis. Birželio 16 popietė 
bus sklidina gražios kank
lių muzikos ir kupina pa
guodos muzikos mokytojai 
Onai Mikulskienei. Tik mes 
visi ateikime į sukaktuvinį 
rečitalį pasidžiaugti kankli
ninkių ir jų mokytojos dar
bo vaisiais.

Juozas Stempužis

NATIONWIDE 
INSURANCE Nal‘Onw«M i> <X> VOU' Md* j

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

HELP WANTED

Needed female experience 
sewer for slipcover work- 
room. Eastern Slipcover 
Co. Call: 486-2310; 8:00 — 
4:30 Monday-Friday.

(22-23)



DIRVA
NAUJA CHICAGOS

LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
NAMŲ VADOVYBĖ

Birželio 6 d. {vykusiame 
Chicagos Lietuvių tautinių 
namų direktorių posėdyje 
buvo išrinkta nauja LTN 
valdyba:

Pirm. Stasys Virpša, vi- 
cepirm. Hilda Kuzienė, sekr. 
Juozas žemaitis, ižd. Juo
zas Andrašiūnas, namų šei
mininkas Bronius Kasakai- 
tis ir valdybos nariai inž. 
Kazimieras Pocius ir Vy
tas Uznys.

Tarybos prezidiumas per
rinktas sekančiai: pirm. 
Algis Visockis, nariai Alek
sandras Straška ir Antanas 
šošė.

Pirezidiumo garbės pir
mininku dr. Juozas Bart
kus.

• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar šios nove
lės: Aldonos — "Gyvenimo 
dulkės”, Seno Pono — 
"Keista istorija”, Blezdin
gėlės — "Moterų misija”.

Iki šiam laikui gauta 8 
novelės. Galutinas termi
nas atsiųsti — š. m. birže
lio 15 d. (pašto antspaudo 
data).

• L. B. Vakarų Apygar
dos suvažiavimas įvyks š. 
m. birželio mėn. 23 d. 12 
vai. p. p. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

Programoje numatyta:

A. A.
MARYTEI 

ŠENBERGAITEI-JANAVIČIENEI 
į amžinybę išėjus, jos motiną v. s. APOLO
NIJĄ ŠENBERGIENĘ, vyrą inž. IGNĄ JA
NAVIČIŲ, dukras EGLĘ, NORĄ, VILIJĄ, 
LINĄ, sūnūs LUKĄ JONĄ, PAULIŲ, bro
lius ir seseris ir jų visų šeimas bei artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu giliai 
liūdime

Clevelando Skautininkių 
Draugovė

Neringos Skaučių 
Tuntas 

ir
Pilėnų Skautų 

Tuntas .

L. T. M. Čiurlionio ansamblio narys
A. t A.

ALEKSANDRAS JONAS MILVYDAS 
mirė 1985 gegužės 9 Australijoje, Melbourno mies
te. Jo žmonai LIUCIJAI, sūnui ALGIUI ir duk
teriai RASAI reiškiame gilią užuojautą ir siun
čiame nuoširdų paguodos žodį.

Prisimindami su a. a. Aleksandru Milvydu 
bendro kūrybinio darbo metus Karališkoje Aukš
tumoje, Vokietijoje, buvę čiurlioniečiai:

Natalija ir Vytautas Aukštuoliai 
Vanda ir Dr. Gediminas Batukai 
Valė Barauskienė
Jadvyga ir Edmundas čapkai 
Bronė Jameikienė
Henrikas Johansonas 
Vincas Juodvalkis 
Stefa Gedgaudienė 
Anita ir Vytautas Giedraičiai 
Aleksandra ir Julius Kazėnai 
Marija ir Kazimieras Marcinkevičiai 
Ona Mikulskienė
Antanina ir Pranas Petraičiai 
Jonas Petronis
Aleksandra ir Liudas Sagiai 
Aldona Stempužienė 
Elena Stempužienė 
Juozas Stempužis 
Klevą Vidžiūnienė

PLB Centro valdybos, JAV 
Krašto valdybos, Vakarų 
apygardos ir apylinkių pra
nešimai. Antanas B. Mažei
ka papasakos vėliausias ži
nias apie OSI veiklą ir pa
rodys filmą. Bus pristatyti 
nauji sekančios Tarybos na
riai.

Visuomenė kviečiama da
lyvauti šiame suvažiavime.

• Joninių šventė Ateiti
ninkų Namuose, Lemonte, 
įvyks birželio 15 d. Atvyku
siųjų lauks įvairūs žaidi
mai, programos, sportai ir 
užsiėmimai dienos metu, o 
laužas ’rock & roll ir šokiai 
su AIDO orkestru vakare. 
Ten pat įvyks ir vaikų kar
navalas. Pelnas skiriamas 
Dainavos stovyklavietės pa
gerinimui ir remontui. Ren
gėjų komitetas, vadovauja
mas Austės Vygantienės ir 
Romos Norkienės, kviečia 
visuomenę atsilankyti, link
smai praleisti laiką ir pa
remti lietuvybės ugdyme 
taip svarbią stovyklavietę.

VASARIO 16 GIMNAZIJA

Vien gerų norų neužten
ka, bet reikia ir daug dar
bo. Ne tik darbo, bet ir or
ganizacijos! Be organizaci
jos ir bendro sutarimo, ir 
geriausias vežimas iš vietos 
nejuda. Taip atsitiko ir su 
gimnazijos reikalais. Praei
tyje gražiai veikę gimnazi
jos rėmėjų būreliai pavar
go, išsiskirstė ir daug veik
los nerodo. Yra žmonių, ku
rie nesigailėtų su doleriu 
atsiskirti, jeigu juos kas pa
ragintų. šį trūkumą supra
to, žinomas, Tautinės są
jungos ir šaulių sąjungos 
veikėjas Karolis Milkovai- 
tis. Jam vadovaujant yra 
sudarytas centrinis komite
tas, kuris vadovauja propo- 
gandiniam ir organizaci
niam darbui.

Federalinė Vakarų Vo
kietijos valdžia daug pade
da, ji duoda du trečdalius 
reikiamų lėšų, tačiau likęs 
trečdalis turi būti sudėtas 
pasaulio lietuvių. Kalbant 
apie pasaulio lietuvius, kaip 
žinome, visuomet didžioji 
naštos dalis tenka Ameri
kos lietuviams. Dėl to mes 
neturėtumėme dejuoti, ka
dangi čia ir randasi didžio
ji dalis lietuvių išeivijos. 
Taip pat esame gal kiek ge
riau įsikūrę.

Gimnazijoje yra mokinių 
veik iš visų kontinentų. Kai 
moksleiviai suvažiuoja iš 
angliškai, ispaniškai ir vo
kiškai kalbančių kraštų, tai 
lietuvių kalba tampa pa
grindine tarptautine kalba. 
Todėl jei į ten atvažiuoja 
nemokėdami lietuviškai, jau 
lietuviškai kalba, ją aplei
džiant. Gimnazija reikalin
ga ne tik finansinės para
mos, bet, ypač laukia naujų 
moksleivių. Būrelių organi
zavimo ar kitais gimnazi
jos klausimais kreiptis: K. 
Milkovaitis, 6743 So. Rock- 
well, Chicago, III. 60629.

(jž)

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami j Dirvos 70 metų sukakčiai pa

minėti atsišaukimą, sukelti Dirvai paremti 70,000 
dol., aukojo šie asmenys:

(Pradžia Dirvoje Nr. 13)
Povilas ir Gertrūda Dargiai, Pittsburgh, Pa. 70.00
Leonas Kaulinis, Philadelphia, Pa. .............. 100.00
K. Martuvienė, Chesterland, Ohio................ 20.00
Julius ir Irena Veblaičiai, Union, N. J........... 30.00
Leonas Banis, Cleveland, Ohio.......................... 25.00
Zigmas ir Koste Mikužiai, Chicago, III......... 10.00
Frank Mozuraitis, Chicago, III......................... 10.00
Tėv. dr. Tomas žiūraitis, O. P.,

Washington, D. C..........................................  20.00
Elena Janulienė, Cleveland, Ohio.....................  20.00
Viktoras ir Emilija Liaukai,

Wetersfield, Conn......................................... 10.00
Šarūnas Valiukėnas, Springfield, III................ 30.00
Valerijonas Vitkus, Rochester, N. Y............ 30.00
Petras Dalinis, St. Petersburg, Fla................ 25.00
Brigita Nasvytienė, Cleveland, Ohio............. 20.00
Vincas ir Stasė Besperaičiai, Topanga, Cal. 25.00 
Vaclovas Džigas, Omaha, Nebr. ...................... 20.00
Marija Slavinskienė, Monticello, N. Y...........  40.00
Pranas Stankus, Hartford, Conn..................... 10.00
Jonas ir Elena Radai, Livonia, Mich............ 25.00
Viktorija Staškevičienė, Redford, Mich....... 20.00
Kazimiera ir Juozas Sniečkai, Cleveland, Oh. 20.00 
Kun. A. Stašys, St. Petersburg, Fla. ............. 15.00
Alina Zurienė, Rochester, N. Y. savo mirusio

vyro a. a. Jono atminimui ......................100.00
Jonas Vizbaras, Dorchester, Mass.................... 20.00
Eugenijus ir Irena Vilkai, Valencia, Calif. 20.00 
Dr. Ona Mironaitė, Chicago, III.

(jau anksčiau yra davusi 50 dol.) ........  50.00
Julija ir Feliksas Klimaičiai, Cleveland, Oh. 20.00 
Jonas Vengris, Amherst, Mass......................... 50.00
Vincas Markevičius, Hamilton, Ont................ 14.35
Kazys Ripskis, Chicago, III.............................. 25.00
Jonas Bironas, Livonia, Mich............................. 10.00
Juozas Račius, Phoenix, Arz............................. 10.00
Gediminas Balanda, Warren, Mich................  75.00
Placidas ir Vanda Balynai, Dearborn, Mich. 50.00 
Aldona Krulikienė, St. Petersburg, Fla. .... 25.00
J. Matiukas, Woodhaven, N. Y..................... 20.00 
Alfonsas ir Laimė Stokai, Los Angeles, Cal. 10.00 
Juozas Januškevičius, Centerville, Mass....... 20.00
Vincas Trumpa, Santa Monica, Cal................ 25.00
Zuzana Janušienė, Livonia, Mich..................... 10.00
Marija Ulinskaitė, Rochester, N. Y................ 20.00
Leonas ir Marija Kantai, Hollywood, Cal....... 20.00
Linda Radzvickas, Ann Arbor, Mich. ..... ........ 20.00
Juozas Petrauskas, Detroit, Mich................... 10.00
Kazimieras Jankūnas, Lodi, N. J....................  10.00
Vladas Kalytis, Great Neck, N. Y.................... 40.00
Juozas ir Elizabeth Slivinskai,

Indialantic, Fla.......... .................................... 70.00
Jonas ir Ada Juškai, Chicago, III....................  20.00
Andrius ir Ona Mironai,

Daytona Beach, Fla. .............................  5.00
E. ir H. Andruškai, Woodhaven, N. Y...........100.00
Chicagos skautininkių draugovė, Chicago, I1L 40.00 

(Bus daugiau)

čekius, išrašytus Dirvos ar Vilties vardu, prašome 
siųsti komiteto ižd. O. Daškevičienei, 7254 So. Troy St., 
Chicago, III. 60629.

DIRVAI auka Dirvai 70 metų proga $............. ..................

VILTIS prašau įrašyti į Vilties Draugijos 
narius ar padidinti turimą įnašą $------------------

Pavardė ir vardas......................................................—...........

Adresas ....................................................................................
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