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AKLIGATVIN PATEKUS
Kur išeitis iš atominės problemos?

Vytautas Meškauskas

Iki šiol pasulis palyginti la
bai ilgą laiką galėjo išvengti 
karo tarp supervalstybių tik 
dėl atominės grėsmės. Kam 
pradėti karą, jei jis ir tau gre
sia visišku sunaikinimu?

Toks patekimas akligatvin 
verčia iš vienos pusės ieškoti 
būdo jo įamžinimui, iš kitos - 
išeities, jei viena pusė anks- 
č iau ar vėliau ras kokį būdą 
kitą šantažuoti. Sovietų Są
jungą, būdama totaliai užda
ra visuomenė, yra geresnėje 
situacijoje, nes gali lengviau 
blefuotis ir jos vadai gali ne
siskaityti su valdomų tautų 
nuomone. Atominei lygsvarai 
įsigalėjus, sovietai per savo 
patikėtinius sugebėjo įsigalėti 
eilėje Afrikos, Azijos ir net C. 
Amerikos valstybių! Negi dėl 
to pradėsi atominį karą? Bet 
jei ne - kaip toli ta neperžen
giamoji linija gali nusitęsti?

Iki šiol buvo maždaug visai 
tikra, kad JAV būtinai gins tik 
Vakarų Europą - savo NATO 
sąjungininkus, jei reikė, ir 
atominiais ginklais. Tai kar
tu iškelia klausimą: o kas, jei 
bus pavartotas koks taktinis, 
mažos apimties, atominis gink 
las? Prezidentas Reaganas to
kį atvejį buvo prileidęs, tačiau 
kilo toks triukšmas, kad jis ra
do reikalo grįžti prie senos for
mulės : atominis karas yra ne
įmanomas. Po kiek laiko ta
čiau prezidentas vėl grįžo prie 
tos temos, iškeldamas reikalą 
išnaudoti JAV technišką pra
našumą, ieškoti apsigynimo 
nuo atlekiančių priešo raketų.

Teoriškai tai, rasit, įmano
ma, tačiau kaip tai padaryti 
praktiškai, jei turi sekundes - 
ar daugiausiai minutes - laiko 
sunaikinti tūkstantį atlekian
čių raketų? Net dešimtadalis 
jų, ar net mažiau, gali pada
ryti nepakeliamų nuostolių! 
Už tai ta idėja buvo sutikta ne 
tik be entuziazmo, bet ir su 
nemaža kritika. Girdi, šiuo 
metu veikia atsisakymo nuo 
priešraketinių raketų panau
dojimo (su mažom išimtim) su 
tartis. Reikia ir toliau jos lai
kytis, ko nori ir sovietai, bū
dami techniškai mažiau pajė
gūs. Žinoma, abi šalys gali 
tyrinėti būdus apsigynimuo 
nuo priešo raketų, tačiau ne
gali juos praktikuoti. Admi
nistracija tam tyrinėjimo rei
kalui siūlo šiais metais išleisti 
2 bilijonus dolerių, o per pen
kis metus net per 20 bilijonų. 
Kongrese tam nėra entuzias
tiško pritarimo.

Kol kas patikimiausias būsi
mo karo įsivaizdavimas yra 
toks. Sovietai staigiu puolimu 
sunaikina visas, arba beveik 
visas, žemėje išrikiuotas ame
rikiečių raketas. JAV dar tu
rės pakankamai raketų, kad 
padarytų didelių nuostolių So

vietijai, bet tos raketos ma
žiau taiklios. Blogiausia, kad 
ir sovietai turės dar daug to
kių pat, nelabai taiklių raketų 
galinčių sunaikinti Amerikos 
miestus. Tokiu atveju JAV 
prezidentas gali būti linkęs ne
atsakyti i pirminę sovietų ata
ką, kuri - sunaikindama ame
rikiečių žemėje (aišku, slėptu
vėse) išrikiuotas raketas - pa
lyginti padarė nelabai didelių 
nuostolių žmonėmis (20 mili
jonų žuvusių sudarys mažiau 
kaip 10% visų JAV gyvento
jų) ir priimti sovietų reikalavi
mus, kad išgelbėjus likusius 
90% gyventojų.

Už tat Carterio ir Reagano 
administracijos stengėsi sovie
tus įkalbėti sumažinti jų dide
lių raketų, nutaikytų į Ameri
kos raketas, skaičių. Bet so
vietams, aišku, aukščiau nu
rodyta karo atvejo prielaida 
patiko ir jie bus linkę ją toliau 
palaikyti. Už tat Amerikos at
sakymas kol kas buvo naujos, 
didelės MX raketos. Jų silpna 
pusė yra toji, kad jos irgi lai
komos, kaip ir dabartinės toli
mos distancijos raketos, slėptu, 
vėse, kurios sovietams yra ži- 
nomos ir gali būti taip pat pir
mu smūgiu sunaikintos. Už 
tat kai kas teigia, kad sovietų 
puolimą greičiau gali sulaiky
ti naujos, mažos (t.y. dėl to 
lengvos) kilnojamos raketos, į 
kurias sovietams būtų sunku 
nutaikyti, nes jos gali būti iš
skirstytos visame krašte. Jų 
tačiau nelaukiama greičiau 
negu kitame dešimtmetyje. Ir 
galima įsivaizduoti koks triukš
mas kils, kai paaiškės, kad to
kios raketos vežiojamos po visą 
kraštą plentais! Kiek bus de
monstracijų! ...

Kol kas - ir greičiausiai dar 
kokia 10 ar 20 metų - sovietai 
turbūt nebandys ‘pirmo smū
gio’ galimybės, nes negali būti 
visai tikri jo pasisekimu. Kas 
nors panašaus dar nebuvo ban
dyta ir bus dar daug dėl to gin- 
čyjamasi. Iš liberalų pusės

New Jersey gub. Thomas H. Kean, paskelbęs Lietuvos 
respublikos nepriklausomybės savaitę ir įteikęs Vyčių vado
vaujamai delegacijai proklamaciją, priėmė simbolinę dova
ną. Iš kairės: prof. dr. J. Stukas, gubernatorius Thomas H. 
Kean ir Vyčių centro valdybas pirmininkė Loreta Stukienė.

Minint Lietuvos Nepriklausomvbės atstatymo sukaktį JAV kongrese, lietuvių veikėjai 
buvo priimti atstovų rūmų pirmininko Thomas CTNeill. Nuotraukoje iš kairės: Kostas 
Jurgėla, Lietuvos diplomatijos šefas dr. Stasys Bačkis, Gražina Krivickienė, kongr. 
Frank Annuzio, Ona Bačkienė, vysk. Vincentas Brizgys, atstovų rūmų pirm. Thomas 
CTNeill, Margarita Samatienė, dr. Domas Krivickas, kun. dr. Tomas Žiūraitis, Petras 
Bučas, Mykolas Pranevičius, Alfonsas Petrutis ir Juozas Laučka.

Lietuvos laisvės besiekiant
Chicaga laiminga, kad čia 

yra tiek gausiai nuoširdžių 
lietuvių visuomenininkų, gi
liai susirūpinusių Lietuvos 
laisve ir mūsų išeivijos iš
likimu. Tarp šių taurių lie
tuvių ne eilinę vie i užima 
ir Petras Bučas.

Tai energingas aukštai? 
tis, gimęs Ramygalos para
pijoje, bet jau nuo 12 me
tų gyvenęs Klaipėdoje, kol

bus girdima, kad JAV savano
riškai turi atsisakyti nuo visų 
'piktų’ ar ‘blogų’ ginklų, t.y. 
tokių, kurie tiktų pirmam 
smūgiui. ‘Gerais’ ginklais jie 
laiko tokius, kurie tinka tik at- 
sikeršyjimui.

Visiško saugumo, kaip tobu
los santvarkos, aišku, niekados 
negalima bus pasiekti. Dides
ni saugumą gali užtikrinti tik 
sovietų sistemos subyrėjimas, 
o iki to laiko negalima užmirš
ti su kuo turima reikalo.

Pokalbis su Petru Buču
vokiečių kalbą Chicagos 
aukšte s n ė s e mokyklose. 
Jam teko dėstyti ir rusų 
kalbą, buhalteriją. Dar ir 
dabar dirba aukšt. mokyk
lose kaip konsultorius.

Nuo jaunatvės yra pamė
gęs lietuvių organizacijų 
veiklą. Nuo gimnazijos lai
kų vis buvo skautu, pri
klausė Santarai - šviesai, 
Tautinei Sąjungai, net ket
vertą metų ALT S-gos Chi
cagos skyriaus pirmininkas. 
Taip pat yra neolituanas. 
Paskutinius šešerius metus 
darbuojasi Amerikos Lietu
vių Taryboje, būdamas cen
tro valdybos narys.

— Kas nulėmė, kad įsi
jungėte į Amerikos Lietu
vių Tarybos veiklą?

— Tautinės Sąjungos bu
vau įgaliotas įeiti į Ameri
kos Lietuvių Tarybos Chi
cagos skyrių, o paskiau te
ko kaip tos sąjungos atsto
vui įeiti ir į Amerikos Lie
tuvių Tarybos valdybą. Ma
no manymu, Amerikos Lie
tuvių Taryba yra viena iš 
garbingiausių organizacijų. 
Kada pagalvoji apie tuos 
pirmuosius jos veikėjus ir 
steigėjus, kai prisimeni, 
kad jie jau turėjo savas ge
ras tarnybas, o vis dėlto 
Lietuvos meilės vedami ry
žosi savo laiką ir jėgas au
koti susiorganizuodami į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
tas jų ryžtas daro įspūdį. 
Mūsų visuomeninėje veiklo
je, mano nuomone, ši orga
nizacija buvo pirmoje vie-

(Nukelta į 2 psl.)

ją okupavo naciai. Tada 
persikėlė j Palangą. Mokėsi 
Klaipėdoje, Vytauto D, 
gimnazijoje, o kai užėjo ten 
vokiečiai, gimnazija buvo 
perkelta j Palangą, tai čia 
ją Ir baigė jau rusų okupa
cijos metais.

Kadangi gerai mokėjo 
vokiečių kalbą, tai buvo pa
kviestas dėstyti Šiaulių 
aukštesniojoj prekybos mo
kykloje, kur dirbo Iki ant
ros bolševikų okupacijos, o 
tada pasitraukė į vakarus. 
Vokietijoje mokytojavo In- 
golstadto lietuvių gimnazi
joje, o paskiau Frankfurte 
studijavo prekybos ir pra
monės administraciją. At
vykęs į Ameriką 1949 m. 
kurį laiką dirbo, o 1953 m. 
Įstojo į Chicagos universi
tetą ir 1955 m. gavo preky
bos ir pramonės adminis
tracijos laipsnį. Ketvertą 
metų padirbėjęs įmonėse, 
nuo 1958 m. perėjo dėstyti
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sovniTini poutiu^^ ■ Iš kitos pusės

Reagano prezidentūra pagal A. Haigq.— Kas tikrumoje 
vadovauja JAV užsienio politikai? — Noras 

____  neprasilenkti su masiniu nusiteikimu? _______
Kaip jau rašėm pereitam 

Nr., netrukus turi pasirodyti 
buv. Valstybės Sekretoriaus, 
NATO vyr. vado, paskutinio
jo Nixono Baltųjų Rūmų štabo 
v-ko, Kissingerio asistento, 
Vietnamo ir Korėjos karų ak
tyvaus dalyvio Alexander M. 
Haig, Jr. prisiminimų knyga 
‘Caveat: Realizm, Reagan 
and Foreign Policy’. Time m a 
gazinas jau paskelbė iš jcs kai 
kurias ištraukas. Akyliems 
JAV politinės scenos stebėto
jams joje nedaug sensacijų. 
Tai daugiau autoritetingas pa 
tvirtinimas, ką jau seniai gali
ma buvo spėti. Būtent, kad 
JAV užsienio politika neturi 
vairininko, kuris žinotų i kur 
ir kaip reikia plaukti. Tai pa
sakius reikia tuojau pastebė
ti, kad tai nėra vien JAV yda. 
Istorija mini nedaug vadų, 
kurie žinojo ką jie iš tikro da
ro. Sėkmingiausi jų tik im- 
Tai daugiau autoritetingas 
patvirtinimas, ką jau seniai 
galima buvo spėti. Būtent, 
kad JAV užsienio politika ne
turi vairininko, kuris žinotų i 
kur ir kaip reikia plaukti. Tai 
pasakius reikia tuojau paste
bėti, kad tai nėra vien JAV 
yda. Istorija mini nedaug va
dų, kurie žinqo ką jie iš tikro 
daro. Sekmingiauf jų tik im
provizavo, išeidami iš susidė
jusių aplinkybių ir jų priešų 
klaidų, padedant asmeninei 
laimei ir supuolimui.

Haig, kaip matome iš jo tu
rėtų postų litanijos, galėjo ži
noti apie JAV politiką, ar jos 
nebuvimą, daugiau negu kas 
nors kitas. Jis jautė pareigą 
apie tai viešai pasisakyti, to
dėl 1978 m., po 31 metų tar
nybos kariuomenėje, išėjo i 
pensiją ir su prakalbom apva
žinėjo 40 valstijų. Be jo tiesio
ginio įtaigavimo, Washing- 
tone net buvo susidaręs komi
tetas siūlyti Haig i prezidenti
nius kandidatus. Tokiu tada 
buvo ir Ronald Reagan, su 
kuriuo Haig pirmą kartą susi
tiko 1978 m. rudenį. Tai bu
vo eilinis pasikalbėjimas, ku
riam vadovavo Nancy, mokė
dama sudaryti tokią smagią 
nuotaiką - žinoma, vyrui pa
dedant - kad Haig tik važiuo
damas namo apsižiūrėjo, kad 
jis visai neturėjo progos pasi
keisti bent viena mintimi su 
žmogumi, kuris - kaip Haig 
tada įtarė - bus 40-sis JAV 
prezidentas.

Panašiai turbūt einasi ir ki
tiems lankytojams. Labai ma
lonu, bet nieko konkretaus. Po 
to lengviau suprasti Jordano 
karalių Hussein, kuris irgi tik 
namo iš VVashingtono grįžęs 
pareiškė savo tikrą nuomonę.

Haig tuo laiku buvo United 
Technologies Co., kuri daro 
14.6 bil. apyvartą, preziden
tas. Jis taip pat laimingai iš
gyveno širdies (double-bypass 
coronary) operaciją. 1980 m. 
jis buvo pakviestas kalbėti 
apie užsienio politiką respub
likonų konvencijoje, kuri no
minavo Reaganą.

Richard Allen - kuris norėjo 
būti Nixono Saugumo Tarybas

v-ku, bet buvo nukonkuruotas 
Kissingerio, o dabar tikėjosi ir 
iš tikro gavo tą postą iš Reaga
no- nuo Saugumo Tarybos lai 
kų pažinojo Haig ir dabar, po 
rinkimų, paskambino jam pra
nešdamas, kad kalbama apie 
Haig kandidatūrą į Gynybos 
Sekretorius. Pagal veikian
čią teisę, tačiau, nė vienas bu
vęs karys negali būti skiriamas 
į tą postą nepraėjus 10 metų 
po jo pasitraukimo iš tarnybos. 
Po kiek laiko Haig buvo pak
viestas vakarienei viename 
VVashingtono viešbučių išrink
to prezidento vardu, bet kuris 
pats tačiau vakarienėje neda
lyvavo. Ji atstovavo Reagan 
bendradarbiai Edvvin Meese, 
James Baker ir prezidento 
draugas, senatorius Paul Lax- 
alt. Haig jautė, kad jie turėjo 
ji įvertinti. Nors kandidatais i 
Valstybės Sekretoriaus postą 
dar buvo minimi Shultz ir 
Weinberger, po kelių dienų 
pats Reaganas paskambino 
Haigui ir pakvietė ji būti jo 
Valstybės Sekeretorium, paža
dėdamas, kad jis bus užs. po
litikos reiškėjas (spokesman) ir 
nepasikartos Nixono laikų 
situacija, kada nebuvo aišku 
kas formuluoja užs. politiką - 
Valstybės Sekretorius Rogers 
ar Kissinger. Duokim žodį pa 
čiam Haig:

‘Aplamai imant, aš buvau 
įsitikinęs, kad naujai išrinktas 
prezidentu Reaganas ir aš tu
rėjome panašų pasaulio vaiz
dą. Kaip ir ji pasirinkę balsuo
tojai, aŠ pas Reaganą mačiau 
svarbesnes ypatybes negu 
patyrimą. Jis buvo doras, op
timistas, patriotas, turėjo do
vaną greitai suprasti bei 
išmokti ir artistiško lygio talen
tą komunikacijai. Geriau ne
gu kuris kitas prezidentas po 
John Kennedy laikų, Reagan 
turėjo visas reikalingas ypaty
bes ir sugebėjimą eiti prezi
dento pareigas. Televizijos 
epochoje jis, panašiai kaip 
Kennedy, buvo specialiai su
kurtas kamerai. Būtų didelis 
pavojus, jei Reagan būtų lin
kęs i demagogiją, bet Reagan 
nebuvo demagogas. Jis turėjo 
griežtas pažiūras, tačiau tra
diciniai amerikoniškas ir iš es
mės, nors tai skamba keistai, 
buvo leberaliai nusiteikęs.’

Po ilgo apklausinėjimo, se
nato užs. komisija 15 balsų 
prieš 2, o pats senatas 93 bal
sais prieš 6, patvirtino Haig 
59-ju JAV Valstybės Sekreto
riumi.

Dar prieš inauguraciją 
1981 m. sausio 6 d., Haig tu
rėjo pirmą progą plačiau pa
reikšti savo pažiūras i užsienio 
politikos vedimą. Jo pagrindi
nė mintis buvo, kad preziden
tas turi turėti tik vieną užsie
nio politikos tvarkytoją, kuris 
jam sutrauktų kitų aukštų pit- 
reigūnų pažiūras ir pasiūlytų 
pasirinkti kelias galimas išei
tis vienu ar kitu klausimu. Jau 
prieš Reaganą Valstybės De
partamentas tvarkė JAV užsie 
nio politiką pagal dienos rei
kalavimus, bet jas nekūrė. Ja
me įsigalėjusi biurokratija be

entuziazmo sutikdavo naujus 
Valstybės Sekretorius iŠ politi
kų tarpo.

Kad turėtų visišką Reagano 
pasitikėjimą, Haig savo padė
jėju (Deputy Sekretary of 
Statė) pasirinko ilgametį Rea
gano draugą ir bendradarbi, 
Kalifornijos Aukščiausio Teis
mo Teisėją Villiam Clark, ku
ris, tiesa, nedaug nusimanė 
apie užsienio politiką, bet tu
rėjo visišką prezidento pasiti
kėjimą.

Savo pirmoje spaudos kon
ferencijoje paklaustas, Haig 
pareiškė, kad ji skirdamas 
Reaganas užtikrino, kad jis 
bus jo užs. politikos reiškėju - 
jo toje srityje ‘vikaru’, kas la
bai plačiai nuaidėjo spaudoje. 
Terminas ‘vikaras’ nebuvo pa
ties Haig pirmą kartą pavar
totas. Prieš keliasdešimt metų 
senato organizacijos komiteto 
posėdyje taip Valstybės Sekre
torių apibūdino Paul Nitze, 
vėliau vadovavęs derybom dėl 
atominių ginklų kontrolės su 
sovietais.

Haig noras - kariškai kal
bant - perimti komandą tuo
jau iššaukė kitų Reagano arti
mų bendradarbių, ypač Mee- 
se, įtarimą. Per spaudą jie 
paleido gandus, kad Haig sie
kiąs diktatoriškos galios. Jų 
įtaka buvo labai didelė. Nors 
pagal rangą jie buvo tik Baltų
jų Rūmų pareigūnai, kurie ka
bineto pasėdžiuose dalyvauja 
tik pakviesti, pirmame Reaga 
no (europietiškai tariant) mi- 
nisterių kabineto posėdyje 
prie stalo sėdėjo Meese, Baker 
bei Deaver ir vienas kitam ra
šė ‘špargalkas’. To niekados 
nebuvo kitiems prezidentau
jant, o Haig tarnavo šešiems 
prezidentams. Pasipiktinęs 
Haig parašė savo bloknote:

AKIRAČIŲ Š.m. 2 Nr. pirmame puslapyje Artūras Her- 
mann samprotauja apie atominių bombų grėsmę. Jis logiš
kai teigia, kad jei Lietuva bus tos rūšies ginklų sunaikinta, 
jie bus amerikiečių gamybos ir jų nutaikintos. O jei taip - po
litiniai gaivojantiems veiksniams reiktų susirūpinti:

‘Bent būtų gera sužinoti, kiek raketų gerasis lietuvių drau
gas Reagan yra numatęs Lietuvai. O gal geriau patarti 
lietuviams Lietuvoje susirūpinti savo likimu ir Maskvos 
prašyti, ją kuo geriau apsaugoti?’

Tos prielaidos daromos tam, kad lietuvių išeivių tarpe pa
keitus nuomonę apie vadinamus taikos sąjūdžius Europoje, o 
ypač Vokietijoje. Nors prie jo yra prisidėję komunistai, ta
čiau iš tikro taikos sąjūdis reikalaująs nusiginklavimo ir Va
karuose, ir Rytuose:

‘... mums Europoje nepakeliui nei su Maskva, nei su Va
šingtonu ... Senajai Europai, taigi ir Lietuvai, svarbu iš
likti nesunaikintai. Statykitės savo Taketas Aliaskoje ir 
Cukčijoje — ten ir vietos daugiau, ir žmonių mažiau.’

Iš kitos pusės žiūrint, žmonija nuo neatmenamų laikų turi 
daugiau ginklų, ar kitokių priemonių, negu reikėtų visai 
savo veislei išnaikinti. Nepaisant to, mes vis dar gyvename 
ir, atrodo, progresuojame. Paskutiniai keli dešimtmečiai ro
do, kad ginklų pajėgumas verčia su jais daugiau skaitytis ir 
... karo nepradėti. Žinia, ilgainiui gali nusibosti nekariauti 
vien dėl to. Kombinuojama kaip priešui suduoti toki pirmą 
smūgi, kad jam nesinorėtų tolimesnių nuostolių. Kartu ieš
koma būdų kaip sulaikyti, ar suklaidinti atlekiančias rake
tas, kas sumažina pirmo smūgio pasisekimo galimybes ir taip 
nuo jo sulaiko.

Pagaliau, kokia yra alternatyva? Hermann mano, kad 
dabartinėje situacijoje daug kam gali atrodyti, kad būti rau
donu geriau negu būti lavonu, nes kas gi negyvam laisvė? Iš 
tiesų, tačiau, galima likti ir laisvu ir gyvu, jei būsi judrus ir 
nesiduosi išgąsdinamas — kas ir yra visos taikos ‘ofenzyvos’ 
tikslas. Baimė kartais yra baisesnė už ginklą. (vm)

‘Kas yra vyriausybė: kabine
tas, ar troika?’

Toji troika nepraleido nė 
vienos progos, kad neparody
tų Haig geidžiančio didesnės 
valdžios! Būdami ‘public re- 
lations’ specialistai, jie mokė
jo išnaudoti žurnalistų žingei
dumą ir sensacijų troškimą sa
vo naudai. Rūpindamiesi pre 
zidento populiarumu ir turė
dami galvoje prezidento John- 
sono pavyzdi Vietnamo karo 
metu, jie nenorėjo prileisti 
prie kokio drąsesnio - ir tuo 
pačiu rizikingesnio - ėjimo už
sienio politikoje.

Lietuvos laisvės besiekiant
(Atkelta iš 1 psl.)

toje, supratusi momento 
svarbą ir reikalą ir įsijun
gusi į darbą. Amerikos Lie
tuvių Taryba yra atidariusi 
mums duris Washingtone, 
suėjusi į glaudžius ryšius 
su JAV kongreso nariais ir 
mums didelė garbė įsijun
gus į tą sąjūdį tęsti anksty- 
besnį darbą pagal pirmūnų 
nustatytas gaires. O orga
nizacijos pagrindinės gairės 
yra dirbti tol, kol Lietuva 
atgaus savo nepriklausomy
bę ir visi lietuviai turės ga
limybę susidaryti tokią po
litinę santvarką, kuri jiems 
būtų patiems priimtina, o 
ne iš šalies primesta.

— Amerikos Lietuvių Ta
rybos ryšiai su Vliku yra 
sklandus. Ką Jūs manytu
mėte apie santykių vysty
mąsi su Lietuvių Bendruo
mene?

— Mūsų santykiai nėra 
tokie blogi, kaip kartais 
spaudoje pareiškiama. Jei-

gu yrą kpkių nuomonių 
skirtumų veikloje, tai gal 

stoka tinkamos interpretaci
jos mūsų darbo funkcijų pa
siskirstyme. Altas laikosi 
tų pačių nuostatų, kurių 
pagrindu jis buvo įsteigtas. 
Altas gal būt labai suinte
resuotas ir kultūrine veik
la, bet mes tą darbą palie
kame Lietuvių Bendruome
nei. Man būtų labai smagu, 
kad galėtume didžiąsias 
šventes ruošti darniu suta
rimu. Jei mes sukviečiame 
tūkstančius į šokių ir dai
nų šventes, būtų miela, kad 
bendrai veikiant ir Vasario 
16 šventėse dalyvautų ne 
keli šimtai, bet gal keli 
tūkstančiai. Bendromis jė
gomis to siekiant, būtų 
efektingiau neišsiskaldant 
reikštis tūkstantine minia, 
kaip tai buvo iš pradžių. 
Būtų įspūdingiau ir ameri
kiečiams, atvykstantiems į 
tokį didelį vieningą minė
jimą.

— Amerikos Lietavių Ta-

ryba rudenį, spalio 27*28 d. 
Chicagoje šaukia Amerikos 
lietuvių kongresą. Ką anie 
tai galėtumėte pasakyti?

— Tai gera proga pasi
reikšti. Kai tokie kongresai 
šaukiami kas penkeri me
tai, gerai yra susiburti lie
tuviams, kurie seka Ameri
kos Lietuvių Tarybos veik
lą ir kurie yra mažiau su ja 
susipažinę. Gali patirti, ką 
Altas veikia, kokie jo atei
ties uždaviniai. Tai gera 
proga padaryti sugestijų, 
ką Altas ateityje galėtų ge
riau arba daugiau nuveikti, 
nes Altas yra visų organi
zacija. Į jį gali stoti kiek
viena centrinė organizacija, 
kuri nori įsijungti į tą dar
bą ir Altas, kaip praeityje, 
taip ir dabar, yra atviras 
įvairiems patarimams ir 
sugestijoms iš visos plačio
sios lietuviu visuomenės.

.1. Pr.

Owner Operators 
Fleet Operator 

Sew»ll Mofor Exprei» Inc. Gen. 
Commotiltle* Carrier needs 
owner operators wlfh slatt. vans 
& reefers for 41 statė o per a t ton. 
Trlp advances, terminai pey. 
permlts furnished for tona t»rm 
lease. Charleston 304-755-0071 or 
1-000-247-0917

OWNER / OPERATORS 
WANTED

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

Outside of W. Virginia call 
1-800-624-3414. In W. Virgi
nia call 304-522-7366, ask for 
JohnWoods. (12-21)
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REIKIA LABIAU PLANINGO DARBO

Tylieji lietuvių išeivijos darbuotojai

Lenkai yra Dievo duoti 
mum amžini kaimynai. Tad 
būtina bendrauti ir jais domė
tis, mylėtis ar peštis, skirtis ir 
taikytis. Ir jucs gerai pažinti.

* O šis kaimynas mum ir nau
dingas-. verčia neužsnūsti ir 
apdairiai budėti, išmintim 
prusintis, neapsileisti. Pamo
ko mus ir tautų santykius rea
liau suprasti, ir tiesą nuo ap
gaulės ryškiau skirti.

Amerikietis James Miche- 
ner sukūrė pusšešto šimto pus
lapių romaną POLAND apie 
Lenkiją nuo senovės lig šian
dienos. Tai belestristinė isto
rija apie daugybę tos tautos 
vargų, kovų ar laimėjimų. 
Faktais gyvai pavaizduota na- 

s cių okupacija, irgi dabartinė 
Maskvos slėgmė.

Tai gana taiklus ir moder
nus užmojis. Grynai mokslinę 
knygą dabar nedaug kas per
skaito (nėra laiko, nuobodu), 
o angliškas romanas, įkopęs 
bestseleriu į pirmą numerį - 
patrauks milijonus. Taip isto
rinės žinios, asmenys, įvykiai, 
vietovės ir spalvinga buitis - 
didikų palociai ir turtai! - 
daug giliau įsmenga į atmintį 
ir sąmonę, kursto atjausti, pri
tarti, paremti. Lenkija žy- 
'maus autoriaus kūriniu įgyja

* daugybę draugų, rėmėjų.
Tą temą užsakė viena TV 

stotis: duoti ką nors egzotiško.
J. Michener pasirinko Lenki
ją, nes dabar tai aktuali geo
grafinė ir idedoginė-politinė 
šalis. Jis 8 kartus ten buvojo, 
išvažinėjo tūkstančius mylių, 
lankė mokyklas, dirbtuves 
(Gdanskas, Katovicai ir kt.), 
kalbėjosi su vyskupais, ištyrė 
apie tuziną senovės pilių, vie- 

< noj net vasarojo dvi savaites. 
Palydovai ir patarėjai, vertė-

* jai (apmokami) buvo žymūs
* lenkai intelektualai, istorijos, 

meno, politikos žinovai. Gavo 
daug patarimų, įsigijo gerų 
draugų, padėjėjų. Prisirinkęs 
daug žinių ir aptvarkęs, suda
rė planą veikalui, dar sykį ap
lankė vietas, numatytas fabu
loj (keliavo J. Sobieskio žygio į 
Vieną pėdsakais ir kt.), porą 
savaičių konferavo su lenkų 
mokslininkais ir - suspėjo iš
vykti vos savaitę prieš karo sto 
vio paskelbimą. Grįžęs namo 
sukūrė romaną. Rankraštį dar 
patikrino lenkas profesorius 
Romoj ir viena moteris New

e Yorke. Autorius nė nemoka 
lenkiškai, bet kūrinys išėjo 
100% palankus tai tautai.

Yra ir apie Lietuvos senovę 
šiek tiek minima (Žalgirio mū
šis, Jadvygos vedybos), bet 

nuo Jogailos laikų Lietuva 
dingsta: net 18 a. valstybes 
triskart dalijantis kaimynams, 
Lietuvos nė vardo nėra (ir že
mėlapy tada Vilnius - Lenki
joj). Tik 1918 m. Lietuvos at
kūrimas supeikiamas, kam 
nesijungė prie Lenkijos. Kny
gos istorinę recenziją tepatei
kia mūsų veiklioji Istorijos 
draugija Chicagoje.

Si knyga yra mum gyva pa
moka, kaip sėkmingai ruošti 
kelią tautos laisvei atgauti. 
Mūsų LF milijonai dalinami 
lyg loterijoj užsimerkus: kas 
savaime savom jėgom iškils į 
viršų - tam pluoštas dolerių 
tenka. Tai lengviausias dar
bas - be tikslingų ir kietų pa
stangų laukti, kad sudygtų ir 
klestėtų genialūs vaisiai. O 
lenkai pridėjo daug planingo 
darbo ir išteklių, sutelkę ge
riausias mokslo ir meno jėgas 
parūpino tai, kas tiksliausiai 
parems siekimą išlaisvinti tau
tą. Lemtingam momentui nu 
švitus, jie jau turės milijonus 
draugų ir nuoširdžių rėmėjų. 
O mes, kaip ir 1918 m. (Ver
salio sutartis!) turėsim dejuo-

Puikiausius kailius
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietnvį kailininką

NORMANĄ BUKTBNĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO/ U. 60601

T4. kmtvvės (312) 263-5326; mr (312) 6774441.

Yra žmonių einančių per gy
venimą triukšmingai, garsiai 
skelbiančių savo vargus ir 
džiaugsmus. Bet gi yra ir ki
tų, tyliai bei kantriai nešančių 
gyvenimo naštą, vienu ar kitu 
būdu dalį aukos atiduodančių 
savo tėvynei, kuriuos puikiai 
galėtų atstovauti Viktoras ir 
Veronika Sutkai.

Laiks nuo laiko prisimenu 
pirmuosius žingsnius išeivijo
je, kai 1944 m. sovietams ant
rą kartą okupuojant Lietuvą 
atsiradome mažame Vokieti
jos miestelyje, rasdami prieg
laudą jau anksčiau ten atvy
kusių draugų šeimoje. Ten 
kiekvienas naujai atvykęs lie
tuvis susirasdavo tą mažą, 
vieno kambario butą ir lanky
davosi, pasidalindami savo ir 
tautos nelaimėmis. Jų tarpe 
išsiskyrė jauna, graži ir vieni
ša moteris, kuri niekad nesi- 
dalino savo pergyvenimais, 
bet tik klausėsi kitų dejavimų. 
Sužinojau, jog toji moteris yra 
Veronika Sutkuvienė, kuri vis 
laukė grįžtant savo vyro iš vo
kiečių gestapo koncentracinio 
įkalinimo. Tremties kelyje iš
siskyrus, tik po daugelio metų 
teko vėl išgirsti, kad ne veltui 
ji laukė - po įvairių sunkių ir 
netikėtų pergyvenimų, grįžo 
jos vyras Viktoras Sutkus. Ka
rui pasibaigus jie įsijungė į išei
vijos lietuvių rūpesčius daly
vaudami organizacijose ir kitų 
darbus nuoširdžiai remdami.

VIKTORAS SUTKUS gimė 
Jiezne, 1902 metais. 1913 pra
dėjo mokytis Winogradowo 
gimnazijoje Vilniuje. Prasidė

ti, kad mūsų niekas nežino ir 
neklauso, kad liekame vis už
pakaly. Ir graušimės, kad lė
šų nestokojom, tik nesuma- 
nėm jas laiku tikslingai pa
naudoti.

Skirpstas

EMILIJA ČEKIENE

k-lk.lt. Viktoras Sutkus

Veronika Sutkuvienė 
jęs pirmasis pasaulinis karas 
normalią mokymosi eigą su
trukdė ir Viktoras savarankiai 
mokėsi namie. 1920 m. pava
sarį, Kauno ‘Saulės’ gimnazi
joje jis išlaikė egzaminus iš 
4-rių klasių kurso ir tų metų 
vasarą įstojo savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę, o rudenį 
buvo pasiųstas į Karo Mokyk
lą. 1921 m. gruodžio mėn. 
baigė Karo Mokyklos IV laidą 
ir buvo pakeltas į leitenanto 
laipsnį. 1932 m. įsigijo bran
dos atestatą, o 1937 m. baigė 
Aukštųjų Karininkų Kursų ge 
neralinio štabo II laidą ir gavo 
generalinio štabo karininko tei 
sės. Paskutinis jo laipsnis ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menėje buvo generalinio štabo 
pulkininkas leitenantas.

1944 metų gegužės 15 d. 
Vietinės rinktinės štabo sudė
tyje buvo vokiečių suimtas ir 
įkalintas Salaspilio koncentra
cijos stovykloje Latvijoje. Iš
leidus iš kaceto, štabo karinin
kai buvo panaudoti prieštan
kiniams grioviams kasti Rygos 
pajūryje. Ten dirbdamas Vik
toras Sutkus susirgo ir buvo 
evakuotas į Vokietiją, kur su
sirado savo pasitraukusią iš 
Lietuvos žmoną.

Po Vokietijos kapituliacijos 
1945 metais įsijungė į lietuvių 
tremtinių organizacine veik
lą: organizavo komitetus, su
sirišo su VLIKu Wuerzburge. 
Skaitlingiems lietuvių komite
tams Niedersachsen provinci
joje ryšiui su Vliku palengvin
ti, kartu su inž. Algirdu Nas- 
vyčiu ir Aleksandru Dapšiu 
organizavo Hannoverio-Brans 
veigo apygardą, dalyvavo Lie 
tuvių Chartos projekto svars
tyme. Nuo 1948 metų iki pen 
sijos amžiaus tarnavo lietuvių 
darbo daliniuose prie anglų 
Rheino armijos (2 metus) ir 
prie amerikiečių 7-sios armi
jos. Kartu buvo renkamas į 

Lietuvių Bendruomenės Vo
kietijos krašto tarybą ir valdy
bą.

VERONIKA JASINAUS- 
KAITE-SUTKUVIENE gimė 
Rygoje. 1916 metais vokiečių 
frontui artėjant prie Rygos, 
Veronika kartu su visa mokyk 
la buvo evakuota į Petrapilį.

1921 metais, pagal karo pa
bėgėlių gražinimo sutartį tarp 
Lietuves ir Sov. Sąjungos, Ve
ronika buvo grąžinta, bet ne į 
Rygą, kur tebegyveno jos tė
vai, o į tėvų kilmės kraštą - 
Lietuvą. Veronika pasirinko 
valstybės tarnautojos darbą ir 
liko Lietuvoje. 1931 metais iš
tekėjo už vyr. lt. Viktoro Sut
kaus. 1941 metais, repatrian
tės teisėmis, kartu su vyru iš
vyko į Vokietiją, 1943 m. su
grįžo Lietuvon ir už metų tu
rėjo vėl ją apleisti.

DP stovyklose Veronika Sut
kuvienė dirbo stovyklų dirb
tuvėse ir pati organizavo rank
darbių ir mašinraščio kursus. 
Jos liga sutrukdė emigraciją į 
JAV. Teko likti Vokietijoje ir 
iš naujo kurtis, kartais labai 
sunkiai dirbant. Išėjusi į pen
siją Veronika Sutkuvienė seka 
lietuvių spaudą ir domisi trem 
tinių veikla. Negalėdama pa
ti aktyviai toje veikloje daly
vauti, ji stengiasi kiek galėda
ma nors materialiai tą veiklą 
paremti. Šiuo požiūriu ji yra 
šeimos spiritus movens.

Viktoras ir Veronika Sutkai 
yra taip pat ir dideli Dirvos 
rėmėjai, vieni iš stambiausių 
Vilties draugijos narių ir, ypa
tingai didele auka Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondui, 
sudarė pagrindą išleidimui dr 
A. Geručio rašomą Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos isto
riją.

MACHINE OPERATORS
JERSEY CITY MANUFACTURER 
HAS ENTRY LEVE1. MACHINE 
OPERATOR POSITIONS AVAIL- 
ABLE ON DAY OR NIGHT SHIFTS 
FOR INTERVIEV.- PLEASE CALL 
9 AM T1LL NOON.

201-432-2000 <n

PED1ATR1C PHYSICAL THERAPIST. 
Jom the movė to work in the great 
S. V. Challenging cppty. to join in- 
terdisciplinary team providing con- 
sultation, evaluation, and direct 
treatment to children (0-21) with 
various developmental and orlhopedic 
disabilities. Pediatru exp. and a good 
working knouledge of pediatric or- 
thopedies is preferred. Salary com- 
mensurale w:th exp. Please send re
sume to Pam Mathews, RPT, Carrie 
Tingley Hospital, 1128 Ur.iversity N. 
E., Albuueroue, NM 87102. EOM 
M/F/H/v______________________ (1419)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPISTS
To work and live in a small congenial 
community and new modem 92 bed 
Regionai Hospital. Mušt have currtnt 
Oklahoma License- Hospital provides 
good pay, benefits. retirement. Great 
working conditiona. Apply call or 
send resume: To ADM1N1STRATOR

CUSHING REGIONĄ L 
HOSPITAL 

P. O. BOX 1400 
1027 E. CHERRY. ST. 

CUSHING, OKLAHOMA 74023 
(7-16)

WANTED 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
FOR SMALL NORTHEASTERN CALI- 
FORN1A COMMUNITY AND A 59 
BED CONVALESCENT FACILITY. 

Salary negotiable 
IVRITE TO BOB K1NG 

ADM1NISTRATOR 
BOX M7

ALTURAS. CALIFORNIA 90101 
CALL COLLECT 916-233-3410 

(9-IBP

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST 

tn work fc live in a small congenial 
community. Full time position avail- 
able in 120-Led. JCAH accredited. 
acute care facility serving n cmv 
munitv of 14,000 people Contact: 

Nortaern Montana Hospital 
P. O. Box 1231

l latve, MT 59501 
(406) 265-9574 COLLECT 

(14-17)
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■ laiškai Dirvai
Ko siekta tokiu 

rašiniu?
Lietuvos komunistai visą lai

ką skelbia, kad prieš nacius 
tik jie vieni vedė kovą, o visi 
lietuviai padėję vokiečiams. 
Net ir čia, vakaruose, dažnai 
tenka išgirsti, būk lietuviai 
buvę nacių kolaborantai.

Iki dabar neturėjome leidi
nių, kurie rodytų, kad lietu
viai vedė pasyvią antinacinę 
rezistenciją, ragindami nesto
ti j vokiečių kariuomenę, ne
vykti darbams i Vokietiją ir 
pan. ‘Laisvės besiekiant’ yra 
pirmoji knyga, kurioje aiškiai 
parodoma, kad lietuviai nebu
vo nacių kolaborantai, ir kaip 
buvo vedama kova su naciais, 
kad išsaugojus lietuvių tautą 
ir neprisidėjus prie nacių.

Bet štai, 1984 m. kovo 8 d. 
Dirvoje, skyriuje ‘Iš kitos pu
sės’ (vm) irgi nuėjo j klystke
lius. Jis rašo: ‘Pasitaiko kny
gų, pateikiančių daugiau klau
simų negu atsakymų. Viena 
tokių, Dirvos sausio 26 d. pri
statyta Lietuvos Laisvės Kovo
tojų Sąjungos narių prisimini
mai Laisvės Besiekiant. Fak- 
tinai tai daugiausia vieno jos 
nario - Algirdo Vokietaičio - 
veiklos ir nuotykių aprašy
mas’.

Mažytė klaida. Knygoje 
yra net septyni autoriai. Tik 
žinoma, pusė knygos yra gry
nai Vokietaičio veiklos ir išgy
venimų aprašymas. Bet labai 
svarbūs, nes tame aprašyme 
yra didelė dalis veiklos ir pa
čioj Lietuvoje. Gi kelionės per 
Baltijos jūrą mažais žvejų lai
veliais, kada ta jūra buvo la
bai saugoma vokiečių karo lai
vų, buvo labai pavojingos ir ri
zikingos. Tik didelis žmogaus 
ryžtas ir pasišventimas galėjo 
tai padaryti.

Be to, knygos leidėjų žodyje 
yra aiškiai pasakyta: ‘Žino
ma, pilną Lietuvos Laisvės Ko 
votojų Sąjungos veiklos istoriją 
galima būtų paruošti tik pa
čioje Lietuvoje, kur pasiliko di
džiuma LLKS narių, tęsusių 
pasipriešinimo kovą su nauju 
sovietiniu okupantu. Tačiau 
retėjant LLKS veteranų gre
toms išeivijoje ir nematant ga
limybės artimesniu laiku grįž
ti į laisvą Lietuvą, buvo nu
tarta šių atsiminimų knygos 
rašymo ilgiau nedelsti.’ Iš 
aukščiau paminėto, aiškiai 
matoma, kad knygoje nepre
tenduojama į istoriją, o tik ra
šomi aktyvių narių veiklos pri
siminimai.

*J. Amraziejus (pulk. lt. 
Vliko per Suomiją norėtas pa
siųsti ‘karinis atstovas’ - vm) 
per ilgai užsibuvo amžino vai
šingumo Taline, 1944 m. ba
landžio 21 d. pakliuvo į gesta
po nagus ... J. Ambraziejus, 
vos Gestapo suimtas ir kiek pa 
gąsdintas, tuoj pat išklojęs 
jam žinomas estų ... pavardes, 
(vm) stebisi, ‘kokia čia slapta 
rezistencija, jei negirdėtam 
Lietuvos pulkininkui žinomos 
net 120 estų pavardės*.

Tikrumoje, Ambraziejui be 
laukiant perkėlimo į Suomiją, 
Estijoj buvo vykdomi jų pog
rindžio veikėjų areštai. Kartu 
buvo suimtas ir Ambraziejus. 
Kiek jis išdavė estų pogrindžio 
veikėjų *to negalima griežtai 
tvirtinti’ - rašo knygoje A. Vo

kietaitis. Lietuvių jis išdavė 
labai daug. Jis buvo VLIKo 
siųstas, o Laisvės kovotojai jį 
tik nugabeno į Estiją. Suim
tas ten jis išdavė visus VLIKo 
narius kuriuos pažino, ar ku
rie dalyvavo jo ‘išleistuvėse’.

(vm) samprotauja: ‘Bet čia 
kyla klausimas, kokia ‘karinė 
veikla’ galėjo būti planuojama 
1944 m. pavasari, sovietams 
jau artinantis?’ Sis artinima
sis ir buvo labai svarbus rei
kalas. dauguma lietuvių ti
kėjo Atlanto Charta ir manė, 
jog reikės gintis nuo sovietų, 
kol ateis sąjungininkai. Taip 
manant jis ir buvo siunčiamas 
ieškant karinės paramos. Ži
noma, tikėti Atlanto Charta 
buvo klaida. Bet tada niekas 
nežinojo, kad sąjungininkai 
kapituliuos prieš sovietus ir 
viską jiems atiduos.

Dar toliau (vm) rašo: ‘Kas 
vėl veda prie kito klausimo, o 
kokią misiją turėjo pats Vokie
taitis? Garsinti pogrindžio 
veiklą? Bet toji juk turėjo būti 
slaptai’

Taip, pogrindžio veikla 
buvo slapta, nors vokiečiai jau 
žinojo, kad ji yra, matė pog
rindžio laikraščius, kurie pa
tekdavo ir į jų rankas. Visų ki
tų okupuotųkraštų rezistenci
ja turėjo savo atstovus užsieny
je ir jų dėka gaudavo paramą 
savo veiklai. Lietuvos Laisvės 
Kovotojai irgi manė, jog rei
kia turėti savo atstovą užsieny
je, kuris informuotų pasaulį, 
ką vokiečiai išdarinėja Lietu
voje, o tuo pačiu gal net ban
dyti gauti pogrindžiui para
mos. Žinome, kad lietuviams 
visda trūko pasaulyje draugų, 
nes bandėme būti užsidarę, o 
apie mus informuodavo kiti, 
ir dažnai Lietuvos priešai. 
Tad Lietuvos Laisvės Kovoto
jų tikslas ir buvo - atidaryti 
duris į pasaulį. Ir labai džiu
gu, kad atsirado žmogus - dr. 
Algirdas Vokietaitis, kuris su
tiko ir ryžosi tokion pavojin- 
gon kelionėn. Jis net kelis kar
tus mažu žvejų laiveliu per
plaukė Baltijos jūra, kurią stip
riai saugojo vokiečių karo lai
vai. Jis išvežė lietuvių pogrin
džio leidinius užsienin, kurie 
dabar randasi Amerikos kong
reso bibliotekoj, o iš užsienio 
gabeno ryšių palaikymui apa
ratus, jų dalis ir kitą.

Tad, jeigu šiaip asmuo, nie
ko nenusimanantis statytų to
kius klausimus, galima būtų jį 
suprasti. Bet kad tokius klau
simus stato žinomas lietuvių 
žurnalistas, tada jau kyla klau
simas ko siekiama ir kam tuo 
norima pasitarnauti?

Taigi, Laisvės Besiekiant 
knygoje, nors ir nedidelio skai
čiaus laisvės kovotojų (daugu

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

ma jų pasiliko tėvynėje), pri
siminimais parodoma, kaip lie
tuviai priešinosi vokiečiams, 
kad išsaugojus savo tautą, 
ypač jaunimą, nuo sunaikini
mo rytų fronte ar darbuose Vo 
kietijoje, iš kur gal daugelis 
būtų nebegrįžę.

Labai gaila, kad Dirvoje 
atsirado straipsnis, pasirašytas 
(vm), kuris tikrai nepasitarna
vo lietuviams ir Lietuvai. Juk 
mes ir kentėdami nacių kalėji
muose, iš kurių dalis nebesu
grįžo, tikėjom, kad buvo dir
bamas labai naudingas dar
bas mūsų tėvynei Lietuvai. 
Tuo tikime ir dabar, nes tik 
gyvybės aukomis perkama 
laisvė.

P. Zičkus

Kam 
pasitarnaujama?

Paskaičius nelabai dalykiš
kas pastabas Dirvos 1984 m. 
kovo 8 d. numerio ‘Iš kitos pu
sės’ skiltyje, kurioje autorius 
(vm) nagrinėja kai kuriuos ma
no redaguotos knygos ‘Laisvės 
besiekiant’ turinio aspektus, 
susidaro gan neigiamas vaiz
das apie mūsų tautinės antina 
cinės rezistencijos, o lygiai ir 
mano, kaip buv. pogrindžio 
atstovo Švedijoje, veiklą.

Salia kitų gan savotiškų au
toriaus pastabų (kad esą Geš- 
tapą reikėję, ar galima buvę, 
įtikinti, jog lietuvių pasiprie
šinimas vokiečiams buvęs vien 
‘spontaniškas’, bet ne organi
zuotas; kad jau nuo pat karo 
pradžios buvę aišku (1), koks 
būsiąs Lietuvos likimas, ir 
pan.) ir mūsų antinacinės re
zistencijos veiklą pašiepian
čių užuominų (‘kokia čia slap
ta rezistencija’, “kokia ‘kari
nė veikla’ randamas jau ir 
vienas gan svarus priekaiš
tas, liečiantis kai kuriuos pog
rindinės akcijos veiksmus, ku
riuose man pačiam teko daly
vauti.

Remdamasis vien prielai
da, autorius sarkastiškai už
klausia: ‘o kokią misiją turėjo 
pats Vokietaitis?’. Ir čia pat 
pats patiekia, lyg slaptosios 
veiklos eksperto, labai mūsų 
rezistencines pastangas užgau
nantį atsakymą: ‘Garsinti pog
rindžio veiklą? Bet toji juk tu
rėjo būti slapta! Kam paleng
vinti Geštapui sekimo darbą?’ 
(Keista, panašią nepagrįstą 
aliuziją randame ir J. Jakaičio 
propagandos knygelėje ‘Išda
vystės keliu’ ...) Tad išeitų, 
kad pastangos informuoti 
(‘garsinti’) vakarų pasaulį 
apie Lietuvių pasipriešinimą 
vokiečiams mums patiems bu
vę žalingos, kadangi tuo galė
jo būti išduodamas mūsų veik
los paslaptys Geštapui. Gal 
čia autorius galvoja, kad Vo
kietaitis buvęs toks naivus ir 
neprityręs slaptosios veiklos 

reikaluose, jog nesugebėjęs 
(net ir su prityrusių spaudos 
bei propagandos dalykuose 
asmenų pagalba švedijqe) at
skirti, kokios pogrindinės veik
los žinios yra skelbtinos ir ko
kios ne.

Į galą dar žodelis dėl man, 
kaip atsakingam knygos redak 
toriui, daromo priekaišto, kad 
girdi, priskiriant knygos turi
nio ‘liūto dalį’ Vokietaičiui, 
‘lyg nužeminti kitų (LLKS) 
narių nuopelnai’. Nežinau 
apie kuriuos ‘kitus narius’ čia 
autorius kalba, bet jei jo gal
vojama, kad tai tie, kurie - pa 
sižadėję savo atsiminimais pra 
turtinti bei praplėsti knygos 
turinį - savo pažado neištesė
jo, palikdami vyr. autoriui pa 
čiam užpildyti užplanuotos 
knygos turinio spragas, tai ar 
čia galima kalbėti apie jų nuo 
pelnų ‘nužeminimą’?

Baigiant tenka apgailestau
ti, kad dėl tokių neapgalvotų 
pastabų tenka eikvoti laiką ža 
lingai mūsų reikalui polemi
kai su to paties tikslo siekian
čia mūsų išeivijos spauda. O 
kam tas išeina į naudą, ma
nau, aišku.

Algirdas Vokietaitis

(vm) atsako:
Rašiau, kad knyga Laisvės 

Besiekiant man sukėlė dau
giau klausimų, negu davė at
sakymų. Dabar pasirodo, kad 
ir mano pastabos sukėlė klau
simų jos autoriams. Ko siek
ta? - klausia Zičkus. Kam pa
sitarnaujama? - žinoviškai tei
raujasi Vokietaitis.

Atsakyti nesunku. Perskai
čius knygą norėjosi pasidalinti 
savo įspūdžiais. Faktinai net 
jaučiuosi įsipareigojęs tai da
ryti. Sukelta reakcija (iki šiol 
keturi laiškai), kuriai DIRVA 
davė vietos, galėjo ta knyga 
tik sukelti susidomėjimą, o tai 
jau nemažas pasitarnavimas!

Zičkus teigia, kad knyga no
rėta atsikirsti komunistams, 
kurie skelbia, kad lietuviai bu
vę nacių kolaborantai. Jei taip 
kam padėjo 1941 m. sukili
mas? Ir atvirkščiai, ar kiekvie
nas smūgis vokiečiams auto
matiškai neartino sovietų oku
pacijos grąžinimo? Tiesa, tuo 
nenorėta tikėtis, bet ar tai ne
buvo logiška susidariusios pa
dėties išdava? Net pats Vokie
taitis knygoje prisipažįsta, 
kad JAV pasiuntinybės Stock- 
holme pirmasis sekretorius jį 
įspėjęs, kad nepriklausomybės 
viltys gali nepasitvirtinti. Kad 
tai tiesa - Vokietaitis supratęs 
tik už kelių metų ir apie tai 
tam pareigūnui parašęs (310- 
311 p.p.).

Pripažįstant, kad mūsų pa
dėtis tada buvo klasiškai tra
giška (ką nedarysi, kur neisi - 
vistiek pražūsi!) - norisi kiek 
vertingesnio tragedijos atpa
sakojimo. Vokietaitis atmeta 
priekaištą, kad knygas liūto 
dalis yra tik jam skirta. Girdi, 
dėl to kalti tie, kurie pažadė
jo ją savo prisiminimais pra
turtinti, bet savo pažadų ne
tesėjo. Už tat ar galima ‘kal
bėti apie jų nuopelnų nužemi
nimą’?

Išeivijos sąlygose tokiu pat 
patyrimu gali pasigirti ar pa
siskųsti kiekvienas redaktorius 
Antra vertus, kuklumas pas 
mus dar yra dorybė - ne visi 
sugeba ar nori girtis - bet juk 
yra smarkiai nukentėjusių ir 
žuvusių. Jų garbei Vokietaitis 
būtų geriau padaręs parašęs 
knygą savo vardu. Panašiai

galvojo ir V. Trumpa rašyda
mas Akiračiams: knyga esanti 
ne viso LLKS įnašo aptarimas 
bet Vokietaičio vaidmens nu
švietimas. (vm)

Patikslinimas
Aprašant Sv. Kazimiero iš

kilmes Romoje, buvo praleista 
Vyčių pirmininkė LORETA 
STUKIENE, kuri atstovavo 
VYČIŲ organizaciją ir nešė 
šv. Mišių auką.

Taip pat reikia paminėti, 
kad Vyčių organizacija gau
siausiai atstovavo lietuvių gru. 
pę šioje šventėje.

Už įvykusį praleidimą atsi
prašau.

Ingrida Bublienė

Dainavos rėmėjų 
ir talkininkų 

dėmesiui
Šįmet bus jau dvidešimt aš

tuntoji stovyklavimo vasara 
Dainavoje! Šia proga prašo
me jūsų talkos ir dėmesio.

Stovyklautojų ir svečių pa
togumui norime sutelkti papil 
domų baldų. Ypač reikia fo
telių, sofų, žemų staliukų, sta
linių lempų, lovų su matra
cais, įrėmuotų paveikslų. Per
nai įrengtam vaikų darželiui 
reikia papildomų žaislų, ypač 
lėlių ir vaikiškų kėdučių. Vir
tuvėje visada pritrūksta šaku
čių, peilių, šaukštų, nors sezo
no pradžioje ir užtektų. Norė
tume praplėsti ir savo lietu
viškų plokštelių rinkinį. Per
žiūrėkite savo knygų spintas. 
Gal turite atliekamų knygų’ 
jaunimui? Minkštasuoliai pra 
matomi išdėti berniukų ir mer
gaičių namelių prieangyje. Li 
kusieji būtų sutelkti baltųjų 
rūmų salėje apie židinį.

Chicagos, CIevelando ir 
Detroito apylinkėse yra pra
matyti ryšininkai, su kuriais 
prašome tiesioginiai susisiekti 
dėl dovanų bei informacijos. 
Pageidautume, kad savo dova
nas patys į Dainavą atvežtu- 
mėte, be jei dėl to susidarytų 
sunkumų, kreipkitės į vieną iš 
ryšininkų: Chicagoje - dr. 
Austė Vygantienė, tel. 446- 
5392; Clevelande - Regina Sil- 
galienė, tel. 481-0332; Detro
ite - inž. Linas Mikulionis, 
tel. 561-4008. Aukotqams 
bus išduodamas pakvitavimas 
už dovaną. Su pakvitavimu 
dovanos vertę galima nusira
šyti nuo pajamų mokesčių.

Gegužės 5-6 d.d. Dainavoje 
bus talkos savaitgalis. Atsiveža 
kitę savo mėgiamą dažų tep
tuką, išbandytą šluotą, langų 
valymo receptą ... Jeigu apie . 
atvykimą pranešite ryšinin
kui - nereikės jums rūpintis 
mityba, Dainava pasirūpins 
užkandą.

Dainavos Administracija
OPPORTUNITY FOR 

REGISTERED NURSES 
to work 4 Iive in a small congenial 
community and a 89 bed general 
hospital.
We currentlv have full time openings 
in l.C.U. (Experience preferred), 11-7 
shift. Competitive comprnsation and 
comprehenaive benefits offered in a 
guality hospital environment Please 
write or call: Albior. Community 
Hospital, 809 W. Erie. Albion Ml. 
49224. (517) 629 2191. ext. 2<5
E.O.E.__________________________ (14-16)

ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER 

Groowing medical/dental n.anufactur 
in, company is seeking a motivated 
Engineer Wlth high voltage design 
eaperience. Solid statė digital design 
and x-ray_ knowledge helpful. Mušt 
have BSEE degree. Eacellent salary 
and benefits. Send retume or call 
collect: 
Attention: DARRELL HANSEN 

MOT CORP.
P. O. BOX 10668 

NORTH CHARLESTON. S. G 29411 
603-552-8652

 (14-16)
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Kkurvba ir mokslas I

Laisvės Varpo sukaktuvinis
koncertas Stasys Santvaras

Vilniaus krašto lietuvis Pet
ras Viščinis, su nuostabia iš
tverme trisdešimtį metų skam
binąs Lietuvių radijo valandą 
Laisvės varpu Bostonui ir jo 
apylinkėm, sukaktuviniam lei
diny , pasiguodęs, kad ne 
visus užmojus ir planus pasise
kė įveikti, taip kalba: . mi
nėdami veiklos 30 metų su
kaktį, su pasididžiavimu gali
me tvirtinti, kad duotas paža
das ištesėtas su kaupu. Lais
vės Varpas tebeskamba be jo
kios pertraukos, savo veiklos 
ne tik nesiaurindamas, bet 
dargi ją plėsdamas. Pirmoji 
programa tebuvo pusės valan
dos, o dabar jis skamba visą 
valandą. Darbo pradžioje 
buvo numatytos tik sekmadie
ninės radijo programos, o da
bar ruošiamos taip pat specia
lios programos anglų kalba 
įvairioms amerikiečių radijo 
stotims Vasario 16-sios ir Tra
giškųjų birželio įvykių sukak
ties proga, kasmet suorgani
zuojami bent du aukštesnio ly. 
gio kultūriniai renginiai, ypa
tingą dėmesį skiriant mūsų 
jauniesiems talentams. Šian
dieninis koncertas jau yra 
49-tas iš eilės tos rūšies rengi
nys’.

Neabejoju, kad pacituoti P. 
Viščinio sakiniai Dirvos skai
tytojams pakankamai gerai 
paaiškino, kas toksai Laisvės 
varpas ir kokio pobūdžio yra 
jo darbai. Čia galima tik tiek 
pridurti: kai maždaug prieš 
30 metų iš Bostono į Brooklyną 
išsikėlė savaitraštis Darbinin
kas, kai prieš keletą metų su
stojo keliavęs ir Jackaus Son- 
dos šviesiai ir tolerantingai re
daguojamas Keleivis, Minkai 
ir P. Viščinio Laisvės varpas 
beliko vienintėlės mūsų tarpu
savio susižinojimo priemonės 
šioje Atlanto pakrantėje. Tur
būt nereikia ir aiškinti, kokia 
svarbi dabar yra minimų 
radijo tarnybų veikla.

Laisvės varpo 49-tas rengi
nys, surengtas So. Bostono Lie
tuvių piliečių d-jos III a. salė
je kovo 24 d. 7 vai. vakaro, 
buvo reto pobūdžio muzikinė 
šventė. Reto pobūdžio ir savo 
solidžia programa, ir tos prog
ramos atlikėjais, kuriuos Bosto
ne pamatėm ir išgirdom pir
mą kartą. Štai jų vardai ir 
pavardės: altas Vilija Mozū- 
raitytė, smuikininkas Myko
las Kollars ir pianistė dr. Ra
minta Lampsatytė-Kollars. 
Trijulė iš Vokietijos Hambur
go atvyko koncertuoti į JAV 
kolegijas ir universitetus, ta 
proga neatsisakydami sustoti 
ir vienoj kitoj lietuvių saloj.

Koncerto programa buvo 
turtinga, įvairi ir ne vienu at
veju nauja: šešios J. Brahmso 
dainos - Mergaitės daina, Me
lodija užvaldo mintis, Nura
minimas pavasarį, Tavo mėly
nos akys, Vis tyliau miegu, 
Mano meilė žalia; V. Mozū- 
raitytė jas dainavo originalo 
kalba - vokiškai; J. Brahmso 
Sonata smuikui ir fortepionui 
D-moll; C. įves Saulėtekis - 
altui, smuikui ir fortepionui;

K. Brundzaitės Dvi raudos (žo 
džiai J. Degutytės); O. Bala
kausko kūrinys smuikui ir for
tepionui - Kaip marių bangos 
prisilietimas, Kaip su mėly
nom erdvėm, Kaip marių ban 
gos prisilietimas, Kaip volun
gės riksme; V. Barkausko 
Trys satyriniai paveikslėliai 
(žodžiai Pabijūno) - Ragini
mai, Varlė ir jautis, Norai; J. 
Gruodžio harmonizuotos liet, 
liaudies dainos - Žemė kėlė žo
lę, Ėsk, karvute, Obelėle ir 
Alaus, alaus; be to, V. Mozū- 

Rašytojas Stasys Santvaras ir Petras Viščinis studijoje Lais
vės Varpo pirmaisiais metais, programos perdavimo metu. 

K. Daugėlos nuotr.

raitytė ‘bisui’ pridėjo VI. Ja- 
kubėno harmonizuotą liet, 
liaudies dainą Tėvas su močiu 
te savo, o M. Kollars - Pagani
nio kūrinį vienam smuikui.

Nauji ir pirmą sykį Bostone 
girdimi buvo šie lietuvių kom
pozitorių darbai: K. Brun
dzaitės Dvi raudos, O. Bala
kausko kūrinys smuikui ir for
tepionui ir V. Barkausko Trys 
satyriniai paveikslėliai. Apla
mai apie tuos darbus kalbant, 
galima nedvejojant tarti: tai 
stiprūs ir savaimingi pasisa
kymai lietuvių muzikinės kom 
pozicijos mene.

Talentinga kompozitorė K. 
Brundzaitė, mirusi teturėda
ma tik 30 metų, tartum savo 

Laisvės Varpo pavasariniame koncerte Bostone atlikę meninę programą, menininkai 
iš Europos: Vilija Mozūraitytė, Raminta Lampsatytė-Kollars ir Mykolas Kollars.

K. Daugėlos nuotr.

pačios lemtį aprauda. Jos dvi 
raudos prabyla į mus drąsiom 
ir plačiom melodinėm frazėm, 
įdomia fortepiono palyda ir 
itin stipria tekstų išraiška, gū
džia rimtimi.

O. Balakausko kūrinys smui 
kui ir fortepionui, kaip čia ra
šančiam pasigirdo, nors dar 
droviai, bet kartu jau ir gana 
stipriai susisiekia su muzikinės 
kūrybos ieškqimais Vakaruo
se. Mums itin savas yra jo vei
kalo ‘drovumas’, nes čia atsi
veria lyrizmo pilna lietuvio šie 

la (pvz., toje dalyje, kuri yra 
pavadinta ‘Kaip su mėlynom 
erdvėm’).

Sudėtinga yra satyrinės po
ezijos kūryba, nemažiau sudė
tinga ir to pobūdžio muzikinė 
kompozicija. V. Barkausko 
Trys satyriniai paveikslėliai - 
savo pobūdžio perliukai, o tai 
rodo, kad kompozitorius mįs
lingą tekstų medžiagą sėk
mingai įveikė.

Dr. Raminta Lampsatytė- 
Kollars, nors kaip solistė Bos
tone nepasirodė (tam čia, sa
voje pastogėje, ir tinkamo for
tepiono neturime), bet juk ir 
Brahmso Dainos, ir jo Sonata 
D-moll, ir C. įves Saulėtekis, 
ir Brundzaitės Raudos, ir Ba

Petras Viščinis, radijo programos ‘Laisvės varpas’ vedėjas, 
savo studijoje programos perdavimo metu.

lakausko bei Barkausko kūri
niai, pagaliau ir Gruodžio 
liaudies dainų harmonizaci
jos - tai vis tokie dalykai, kur 
pianistės vaidmuo ne vienu 
atveju buvo tolygus solisto 
vaidmeniui. Tokie akompa
niatoriai, kaip R. Lampsaty
tė-Kollars, yra kiekvieno dai
nininko ir instrumentalisto 
saugi užuovėja. Žinoma, gai
la ir liūdna, kad dr. Raminta 
savo brandaus muzikavimo 
mum pažeria tik trupinius, o 
subtiliausias skambinimo aki
mirkas išdalina svetimų audi
torijų klausytojam. Bet linkė
dami jai gražiausių sėkmių, 
džiaugiamės ir tom jos perga
lėm.

Vilija Mozūraitytė - jauna 
dainininkė, bet jau brandi ir 
savaranki vokalinių kūrinių 
atlikėja. Jos mezzosoprano 
tembras giedras ir gražus, kan. 
tilena išlyginta, ji lengvai sie
kia aukštąjį registrą, tvirtai 
skamba ir balso žemieji tonai. 
Gimusi ir augusi ok. Lietuvoj, 
nuo vaikystės pradėjusi studi
juoti muziką, Vilija jau dabar 
muzikiniu požiūriu yra stipri - 
nepastebėjom jokių įstojimo 
netikrumų, neišgirdom jokių 
ritminių svyravimų. Jos 
dainuotos dainos, kurių viena 

kita anaiptol nėra lengvesnė 
už tą ar kitą operinę ariją, pra. 
skambėjo kaip giliai apmąsty
ti ir subtiliai apdailinti kūri
niai. Mozūraitytė jaučia kūri
nio stilių ir formą, jautriai įsi
gyvena į dainos tekstą ir mu
zikinės kalbos išraišką. Žino
ma, jos meno žvaigždė dar tik 
švinta, tad linkime, kad toji 
šviesa būtų didelė ir galinga, 
pajėgianti su lietuvių muzikos 
menu prasilaužti į platų pa
saulį.

Moterys dar vis tebekovoja 
už savo teises, o vyrai nuolat 
atsiduria paskutinėje vietoje! 
Ir puikus smuikininkas Myko
las Kollars atsidūrė šių įspū
džių pabaigoj turbūt tik dėl 
to, kad jis Ramintos Lampsa- 
tytės vyras! Tuo tarpu juk ir 
Myk. Kollars buvo čia minimo 
koncerto pažiba ir subtiliu mu
zikavimu, ir aukšto lygmens 
smuikavimo technika. Ilgus 
metus Bostone mus lepino 
velionis smuikininkas Iz. Va- 
syliūnas su savo sūnum dr. 
Vyteniu Vasiliūnu. Mykolas 
Kollars - aukšta smuikavimo 
meno pakopa. įspūdingai po 
jo pirštais skambėjo J. Brahm
so Sonata D-moll, gražiai dai
navo C. įves Saulėtekis, o už 
tai, kad jis paruošė kaprizingą 
O. Balakausko pjese smuikui ir 
fortepionui, mes Myk. Kollars 
tegalime tik dėkoti. Be abejo, 
jis puikiai supranta už ką jam 
ta padėka čia tariama.

Laisvės varpo 49-tas koncer
tas iš tikro buvo maloni staig
mena, iškili muzikos meno 
šventė. Staigmena buvo ir tai, 
kad į Laisvės varpo darbų 30 
metų sukakti iš Detroito atvy
ko JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirm. inž. Jonas 
Urbonas. Garbingo svečio at
vežti sveikinimai - Diplomati
jos šefodr. St. Bačkio, JAV LB 
Krašto valdybos. Kultūros 
tarybos pirm. Ingridos Bublie 
nės ir jo paties - buvo tikrai 
skaidri paguodos žiežirba Pet
rui Viščiniui ir jo bendradar
biam. Aišku, tik surėmus pe
čius, galime dar viltim gaivin
tis ir į giedresnes kultūrines 
aukštumas kilti.

(Nukelta į 6 psl.)
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Šv. Kazimiero minėjimas Venezueloje (3)

Filipikos nesulaukus
Jūratė Statkutė de Rosales

Po mišių, vietinis Sv. Kazi
miero parapijos klebonas už
leido zakristijos terasą lietu
viams, minėjimui pravesti. 
Vieta, nors neištaiginga, buvo 
gerai parinkta. Terasoje buvo 
neįtikėtinai tylu, nesiekė aikš
tėje įsisiūbavusios ‘fiestos’ 
triukšmas. Be to, į bažnyčios 
užpakalinę sieną atsišliejusi 
terasa kyšojo ant pat kalvos 
viršūnės ir nuo atviro slėnio į 
ją pūtė vėjas - terasoje buvo 
vėsu. O tropikuose vėjas yra 
labai svarbus dalykas!

Minėjimas jungė Vasario 
16-sios ir šv. Kazimiero temas. 
Žmonių vos pusšimtis, gal 
kiek ir daugiau. Toks jau mū
sų Venezuelos lietuvių koloni
jos likimas: ko neįkertame 
skaičiumi, papildome susior- 
ganzavimu. Ir šokinėjame - 
kaip kartą jau berods rašiau - 
it blusa, kažin kiek kartų aukš 
čiau už savo ūgį.

Minėjimą pravedė Valenci- 
jos LB valdybos pirmininkas 
J. Zavadskas. Regiu ir 700 
km. padengusi, iš tolimo Ma- 
racaibo atvykusį Apylinkės 
pirmininką Vytautą Korsaką. 
Pirmą žodį taria lenkų koloni
jos pirm. Feliksas Zubras: *... 
Kai mūsų tautos atgaus laisvę, 
tegyvena jos kaip pridera kai
mynams, darnoje ir amžino
je draugystėje’ - užbaigia savo 
sveikinimą Zubras.

Pakraipau galvą ir mintyse 
lenkiškai pridedu ‘Daj Boze co 
byc morze’. Stabteliu, ir vis 
mintyse save pataisau ... ‘co 
byc niemorze’ (Duok Dieve 
to, kas būti gali’, pakeista į ‘ko 
negali būti’) - pagal lenkų po
sakį.

Atsidustu ir nukreipiu akis į 
Juozą Kojelį. Atvyko jis su 
žmona iš Los Angeles net ne
pilnai savaitei tam, kad 
dalyvauti Sv. Kazimiero mies
telio iškilmėse. Vien fizinio 
nuovargio mastu imant, atme
tus visas kitas aplinkybes, tai 
jau yra nemaža auka. Mano 
mintys nuskrieja į frontininkų 
sąjūdžio dorybes, silpnybes ir 
aplinkybes. Jie buvo, tie fron
tininkai, lyg naujai atsiradęs 
ūkio dalininkas, kuris iš pat 
pirmo susirinkimo pranešė, 
kad ūkyje reikia įvesti ilgiau
sia sąrašą pakeitimų. Senasis 
ūkininkas, kuris ūkį gavo tvar
kyti juodžiausioje valandoje ir 
kurio ištvermės dėka ūkis vis -

LAISVĖS VARPO...
(Atkelta iš 5 psl.)

Laisvės varpo sukakčiai pa
minėti išleistas 10 psl. leidinė
lis su čia paminėto koncerto 
programa. Leidinėly - stam
bokas pluoštas sveikinimų ir 
linkėjimų. Taiklus ir prasmin
gas yra inž. Vytauto Izbicko 
raštas Petrui Viščiniui: ‘Daž
nai žemaičiai laikomi atkaklu
mo, užsispyrimo ir ištvermės 
pavyzdžiu. Tačiau, kai pa
žvelgi į įdėtą darbą, rūpestį, 
ryžtą ir begalinę ištvermę, ku
ri buvo reikalinga, kas laisvės 
Varpas mus žadintų radijo 
bangomis per ištisus 30 metų, 
tai aišku, kad vilniečiai tikrai 
nenusileidžia žemaičiams’ ... 

gi nesuglebo ir išliko gyvas - ar 
galėjo tokią netiesioginę kriti
ką priimti neužsigavęs? Kai 
naujasis partneris dargi pra
nešė, kad ūkiui nuomosiąs už 
labai aukštą kainą naujo mo
delio traktorius, senasis tvar
kytojas prisiminė, kaip jis pra
dėjo ūkininkauti dideliame 
varge, kaip jis kiekvieną pini
gėlį saugojo tokiais laikais, kai 
didelių turtų dar nebuvo. Jis 
gal irgi norėtų naujesnių ma
šinų, bet ne nuomotų, o savų - 
kad ir menkesnių. Naujasis 
partneris nori ‘mesti pinigą’ ir 
turėti ‘instant results’. Anas 
nesutinka. Jei priedu naujasis 
dalininkas - matydamas, kad 
jam nepritariama - karštai 
bando paveržti ūkio vadovy
bę, tuomet iškilęs psichologi
nis konfliktas pasidaro be išei
ties.

Ironija yra tame, kad abu 
dalininkai trokšta visiškai to 
paties gerbūvio ūkiui. Jų sie
kimai yra taškas į tašką vieno
di, bet pirmasis nesupranta, 
kodėl jo ilgametis darbas buvo 
taip žiauriai neįvertintas, kai 
antrasis nesuprant kuo jis aną 
užgavo, jei jo tikslas buvo tik 
padėti geriau dirbti.

Gili, absurdiška ironija visų 
mūsų išeivijos lietuviškų or
ganizacijų gal kaip tik tame ir 
yra, kad mūsų visų meilė Lie
tuvai yra tokia stipri, jog ji vei 
kia mus kaip apakinanti ais
tra. Kiekvienas, savo didelio 
idealizmo vedinas, nesupran
ta, kodėl visi kas gyvas jam 
netalkininkauja. Tai yra mū
sų stiprybė, nes ji įgalina visus 
mus paaukoti neišskaičiuoja
mą kiekį darbo valandų, lėšų, 
idealizmo ir prakaito, o ir at
kaklumo, Lietuvos reikalus 
ginant. Drauge, tačiau, tai 
yra ir mūsų pražūtis, nes ais
tra panaikina šaltą profesio- 
nal iškurną, kuris politikoje 
yra reikalingas ir kurio per 
akis turi mūsų priešai, sovietų 
aparatčikai Jie, tie sovietai, 
yra mūsų priešingybė. Pas 
juos senai nebėra jokio įsitiki
nimo, jokio jausmo - beliko tik 
išdresiruoto šuns Pavloviškas 
paklusnumas. Aparatčikas su 
aparatčiku, net su asmenišku 
priešu bendradarbiaus, o jei 
reikės - jį nudobs, jei reikės - jį 
iškels: jokio jausmo čia nėra. 
Pas mus priešingai - viską ve
da aklas jausmas. Tai yra ir 
gerai, ir blogai ...

Fronto pirmas sūkurys ir rei
kalavimai paliko beveik ne
ištrinamą jausminių įskaudi
nimų vagą kitose lietuvių išei
vijos organizacijose. Kai da
bar atėjo laikas kiek artimiau 
ir gyvenimiškiau visiems išei
vijos lietuviams prie bendro 
pasitarimų stalo sėsti, visada 
lieka gyva baimė, kad mes vie
ton damos įpulsime į prie
kaištavimus ...

Kai terasoje vykstančiame 
susirinkime pirmininkas pa
kvietė svečią Juozą Kojelį tarti 
pagrindinį žodį, dauguma su
sirinkusiųjų pasiruošėme žvar
bių vėjų pūtimui. Tačiau per 
visą Kqelio kalbą tepūtė tera
są glostantis tikrasis, net gana 
šiltas, tropikų vėjelis. O kalba 
mus nuvedė ne į audras, bet į 

įdomiai paruoštą šv. Kazimie
ro ne tiek tikybinių, kiek tau
tinių - kaip mūsų karalaičio - 
ypatybių iškėlimą. Po tiekos 
šventenybių bažnyčioje, kiek 
atsigavau užgirdusi, kad mes 
švenčiame ir tautinę šventę.

Net ir tie, kurie a priori bu
vo kiek neigiamai nusiteikę, 
vėliau man pasakė, kad kalba 
jiems patikusi. Agresyvumo 
joje nebuvo. Priešingai, joje 
atsispindėjo lygiai toks pat rū
pestis dėl Lietuvos ateities ir 
jos laisvės, kokį išgyvena visų 
šiuometinių lietuviškų organi
zacijų vadovai ir nariai. Taip, 
savo mintyse turbūt neklydau 
galvodama, kad visi mes tik 
vieno ir to paties tetrokštame: 
laisvės mūsų Lietuvai - būtų ji 
švento Kazimiero, ar nešven
tinto Vytauto!

•••
Prasideda vaišės. Tenka 

man užimti svečius lenkus, su 
kuriais kalbamės apie viską ir 
apie nieką. Jie yra draugiški, 
mandagūs, ieško tokių pasikal
bėjimo temų, kurios galėtų 
man būti malonios. Prisime
na, kiek lietuviai padėjo 1938 
metais į Lietuvą bėgusiems 
lenkams, kurių keli buvę jų ar
timi draugai ir su dėkingumu 
atsiliepę apie lietuvių tuomet 
jiems suteiktą pagalbą. Aš pri
simenu, kad vėliau, 1941 me
tų išvežimų instrukcijose, bu
vo įtraukta į išvežamųjų sąra
šą tie, ‘kurie dalyvavo pagal
bos lenkams komitetuose’. Sa
vaime aišku, to jiems nepasa
koju. Šiandien daug ko neno
riu sakyti. Nenoriu jiems sa
kyti jog žinau, kad šiuo metu 
Vatikane vyksta pasitarimai 
su Glemp; kad aš jau neabe
joju, jog Lenkijos valdžia - 
bažnyčios spaudžiama, Andro 
povui nesenai mirus - turės ieš
koti taikaus dialogo net su tais 
mokiniais, kurie šiuo metu 
triukšmauja dėl kryžių nuėmi 
mų mokyklose. Nenoriu jiems 
sakyti, kad - mano manymu - 
jų ir mūsų padėtis šiuo metu 
yra labai skirtinga, mūsų ne
naudai ...

Vėl mintys skrieja tolyn į 
Romą, kurioje šiuo metu ran
dasi daugybė lietuvių, Gran
dinėlė, kurioje prieš porą va
landų įvyko iškilmingos, Popie
žiaus atnašautos mišios. Šian
dieną Sv. Petro Bazilikoje 
pagrindinis veikėjas yra Lie
tuva. Jai bus skirtas lietuvių 
maldos. Bus daug gražių žo
džių, didelis susijaudinimas. 
Tačiau ar bus toks pat pasau
linis atgarsis, koks paseka kiek
vieną Popiežiaus žodį apie 
Lenkiją ar Libaną? Abejoju. 
Ar bus konkretūs lietuviams 
duoti užtikrinimai dėl pvz. lie
tuvio kardinolo?

Suspaudžia man širdį, kai 
mastau apie tą brangią, mūsų 
visų numylėtąją, kuri tik vie
na mūsų širdies raktą rado 
‘skaisčia savo skausmo gilybe’. 
Jos labui, šiuo metu mes visi, 
daugiau ar mažiau tikintieji 
ar netikintieji, klausiamai at- 
sigręžiam į Vatikaną. Taip 
jau išėjo, kad vienintelė Lietu 
voje išlikusi nekomuninstinės 
organizacinė struktūra šian
dien yra bažnytinis tinklas. 

Neįtikėtinas katalikiškų aukų 
kiekis, ypatingai dargi šiuo
metinis į pavojų savanoriškai 
einančių naujų aukų skaičius, 
mus įgalina reikalauti iš Vati
kano atitinkamo pripažinimo. 

Išeivijoje šv. Kazimiero pro
ga padaryta, sakyčiau, ‘inves- 
tacija’ pinigais, kelionėmis, 
visakeriopa veikla, įgalina 
mus paklausti Vatikano: o jūs 
iš savo pusės ką duodate 
mums, apart patarimo ken
tėti?

Šiandien, šv. Kazimiero pu
sės tūkstantmečio jubiliejaus 
dieną, jokiu būdu neneigiu 
kiekvieno tikinčio asmens in
dividualiai išgyvento tikybi
nio momento vidinės vertės, 
bet visa tai yra kiekvieno as
mens atskiras, tiktai jam pri
klausantis išgyvenimas. Glo
baliniai imant mes esame ne 
tiktai individų kiekis, bet tau
ta, turinti kiekvienai tautai 
teisėtai priklausančius politi
nius reikalavimus.

Bijau, kad jei šiais Sv. Ka
zimiero metais mes nesusilauk 
sime nei Vilniaus pripažinimo 
Lietuvos provincijai, nei viešo 
paskelbimo, kad turime kar
dinolą, nei išeivijoje gausių lie
tuvių misionierių dirbančių su 
P. Amerikos indėnais, ar Af
rikoje , ar su visokiais įvairiau
siais plataus svieto varguo
liais, grąžinimo į lietuviškas 
išeivijos parapijas, kuriose lie

VYČIAI ŠV. KAZIMIERO IŠKILMĖSE
ROMOJE

Daugiau tūkstančio lietuvių 
maldininkų nuvyko į Romą 
paminėti Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero mirties 500 metų 
sukaktį. Dalyvavo iš įvairių 
pasaulio kraštų, išskiriant tik 
Lietuvą, kur net vyskupams 
nebuvo duotas leidimas vykti į 
Romą. Jų tarpe daugiau kaip 
200 buvo vyčiai, pirmininkės 
Loretos Stukienės vado
vaujami. Atvykusius Romon 
pasveikino Lietuvių kolegijos 
prorektorius kun. A. Bartkus. 
Jis yra buvęs 144-tos vyčių 
kuopos Anthracite mieste 
dvasios vadu. Vyčiai buvo 
priimti kaip svečiai Lietuvių 
kolegijoje, kurios rektorius yra 
prelatas Ladas Tulaba. C.V. 
pirm. Loreta Stukienė, 
vicepirm. Eleonora Služienė ir 
Spaudos Reikalų komiteto 
pirmininkė Marija Ona Lepe- 
ra aplankė Vatikano radijo 
stotį, jas ten priėmė lietuvių 
skyriaus vedėjas kun. J. 
Kazlauskas.

Kovo 3 d. privačioje audien
cijoje Vatikane pirmininkė 
Loreta Stukienė įteikė Šventa
jam Tėvui Lietuvos vyčių 
dovaną — paveikslą, kurį iš 
šiaudelių subūrė Hartforde 
gyvenanti Aldona Saiminin- 
kienė. Paveiksle atvaizduota 
lietuviška pakelės koplytėlė, ir 
prieš kryžių klūpanti mergai
tė, lietuvių tautiniuose drabu
žiuose, grandinėmis surištas 
rankas aukštyn iškėlusi. Tai 
simbolis kenčiančios lietuvių 
tautos, prašančios Dievą lais
vės. Paveikslo kraštai papuoš
ti gražiomis tautinėmis juosto
mis. Paveiksle įrašas: „Jo 
šventenybei Jonui Pauliui 
Antrajam, su vaiko meile 
tėvui, ir su pasišventimu. 
Lietuvos vyčiai. J.A.V. šv. 
Kazimiero metais, 1984”. 
Vyčiai įteikė ir daugiau dova
nų: Ona Morgalienė — auksi
nį šv. Kazimiero medalikėlį, o 
Jurgis ir Pranciška Bumilos — 
tautinę juostą. Audiencijoje 
Popiežius paminėjo Lietuvos 
vyčius, lietuvius skautus ir šv. 
Kazimiero seseris. Jis prašė 
lietuvius neapleisti savo 
kilmės krašto, bažnyčios. 

tuviškai kalbantieji kunigai 
yra verkiant reikalingi -- tai 
tuomet išrodys mums, kad mil 
žiniška kazimierinių metų in- 
vestacija bus likusi be divi
dendų.

Iš Vatikano tylos į mūsų 
konkrečius esminius reikalavi
mus, kurie tik nuo Vatikano 
priklauso, gali kilti apsivyli
mas, kurio mūsų dvasiškija 
turėtų visomis išgalėmis veng
ti. Kokie šiuo metu yra daro
mi spaudimai tam, kad pag
rindinius mūsų reikalavimus 
Vatikanas - mūsų sąjunginin
kas kovoje prieš komunizmą - 
išpildytų lygiai taip, kaip jis 
pildo net daug painesnius ir 
sunkesnius Lenkijos katalikų 
reikalavimus.

Ant Petro akmens, ant ku
rio bažnyčia pastatyta, kiek
vieno lietuvio kiekvienas žodis 
turi lašėti be pertraukos, lašas 
po lašo, nuolat primindamas 
tai, ką mums Roma teisėtai 
nrivalo atiduoti:

— Vilnių Lietuvos eklezi- 
astinei provicijai;

— Kardinolą Vilniui;
— Lietuvius kunigus lietu

vių parapijoms.
Švento Kazimiero metuose 

lašų turi atsirasti tiek, kad jie 
pavirstų į srovę ir nuolat kar
totų tuos tris prašymus.

O ar kietą Romos akmenį 
pratašysime - tepasako mums 
mūsų vyskupai. Jie jau dabar 
turėtų tai žinoti.

Po audiencijos pas popiežių 
vyčiai susitiko su arkivyskupu 
’auliumMarcinkum. Nuvykę jo 
įstaigon, vyčiai įteikė jam 
rankų darbo vyskupišką laz
dą, kurią išdrožinėjo Daytone 
gyvenąs Jurgis Mikalauskas, 
iš Amerikoje užaugusio riešu
to medžio. Joje pavaizduotos 
Romos kolonos, ir Rūpintojė
lis su erškėčių vainiku, 
vaizduojąs kenčiančią Lietu
vą. Lazdoje yra auksinis 
įrašas: „Arkivyskupui Pauliui 
Marcinkui, teologijos dakta
rui. Mes visuomet eisime su 
Tavim. Lietuvos vyčiai.- Šv. 
Kazimiero metai, 1984”. 
Arkivyskupas priėmė dovaną, 
parodydamas ta proga daug 
palankumo vyčiams.

Per gražias popiežiaus 
aukojamas šv. Mišias sekma
dienį, pirm. L Stukienė, tauti
niais drabužiais apsirengusi, 
įteikė popiežiui altoriaus auką. 
Jo Šventenybė ta proga 
palaimino Lietuvos vyčių 
organizaciją. Per tikinčiųjų 
maldas vicepirmininkė 
Eleonora Služienė skaitė 
angliškas įtarpas. Kita 
vicepirmininkė, Elzė Kosmis- 
ky, su sa vo vyru sėdėjo gar-i 
bingų svečių tarpe. Iš Švento
jo Tėvo rankų komuniją 
priėmė šie vyčiai: Elena Ches- 
ko, Nancy Miro, Ona Klizas 
Wargo, Marija Ona Lepera, 
Rita Ševokienė, Jonas Anta
navičius, Nelė Skabeikienė, 
Ona Adomaitienė, Andrius. 
Rozger, Juozapas White, Tere
sė Trainienė, Eleonora Vaičai- 
tienė ir Bemice Mikatavage.

Kalbėdamas šv. Petro aikštė
je susirinkusiai žmonių 
miniai, popiežius vėl paminė
jo Lietuvos vyčius. O sekma
dienio vakare, per atsisveiki
nimo banketą Sheraton Roma 
viešbutyje, pirmininkė Loreta 
Stukienė buvo pasodinta aukš
tų asmenų tarpe.

A.K.W.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4
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Susipažinkime su Tautiniu šokią 
šventės dirigentais ^Jjii

Muzika yra nedaloma šokio 
dalis. O jei dar prisideda ir 
daina, tai toji judesio ir garso 
harmonija yra bene vienas iš 
iškiliausių estetinių išgyveni
mų. Tokiam išgyvenimui ruo
šiasi mūsų šventės programos 
rengėjai.

Salia virš 2000 visų gent- 
karčių šokėjų iš JAV, Kanados 
Pietų Amerikos ir Europos lie
tuvių kolonijų, dalyvaus or
kestras ir chorai, sudarydami 
jiems palydą.

V. Kušleika, ilgametis Cle- 
velando Orkestro narys, iš pro
fesionalų muzikų sudarys or
kestrą, o beveik 200 asmenų 
mišriame chore dalyvaus dai
nininkai iš Kanados ir JAV 
lietuvių kolonijų. Tokiai mil
žiniškai muzikinei programai 
diriguoti yra pakviesti keturi 
mūsų muzikai. Ypatingai ma 
lonu pastebėti, kad į šios šven
tės programą jau yra įsijungę 
ir mūsų jauniausios kartos mu- 
zikai-profesionalai: Rimantas 
Kasputis ir Bronius Kazėnas.

Vaclovas Verikaitis 
1970 metais įsteigęs Hamilto
no mergaičių chorą ‘Aidas’, su 
kuriuo sėkmingai gastroliavo 
Kanadoje, JAV, Pietų Ameri
koje ir Europoje.

zikos Konservatoriją ir Oak- 
lando Universitetą su bakalau 
ru, teikiančiu teisę dėstyti 
muziką ir biologiją, prisidėjo 
prie šventės repertuaro orkes- 
travimoir hamonizacijos. Tai 
jaunas lietuvis muzikas, savo 
lietuviškos dvasios šaknis ga
vęs būdamas 9 metus akorde- 
onistu-akompaniatorium Det
roito tautinių šokių grupei, tre 
jus metus vargonininkavęs Sv. 
Antano parapijoje. Šiuo metu 
vadovauja pramoginės muzi
kos vienetui ‘Romantika’ ir 
yra išleidęs pramoginės muzi
kos plokštelę ‘Tarp tostų ir dai 
nų’. Jo suorganizuotas vyrų 
oktetas koncertuoja Detroite ir 
kitur. Šokių šventės metu bus 
jo pirmas viešas pasirodymas 
tokiai didelei publikos masei.

sitete dėsto dirigavimą, vado
vauja keturiems chorams, pa
sirodo kaip solistas-tenoras ir 
taip pat yra sukūręs muziki
nei pjesei libretą ir muziką 
drauge su vienu savo kolega. 
Bronius Kazėnas, augęs ir 
brendęs savo muzikalių tėvų 
Juliaus ir Aleksandros Kazėnų 
įtakoje, jūros skautų organiza
cijoje, lituanistinėje mokyklo
je, savo dalyvavimą dirigento 
vaidmenyje šitoje šventėje nu
sako taip: ‘Tai pirmas mano 
pasirodymas lietuvių tarpe. 
Norėčiau, kad mano darbas 
rastų atgarsi klausytojų širdy
se’. Jis suharmonizavo dalį 
šventės dainų ir paruošė dalį 
instrumentalinės muzikos or- 
kestracijos. Jis taip pat daug 
prisidėjo prie specialaus šven
tė muzikos leidinio paruošimo 
ir suredagavimo.

Kaip matome, šventės muzi

kinei daliai vadovaus profesio
nalai muzikai, kurie savo ta
lentą, darbą ir žinias skiria lie 
tuviškam reikalui. Nuo jų pri
klausys didelė šventės pasise
kimo dalis, nes muzika ir dai
na yra tie rėmai, kuriuose iš
ryškės ir atsispindės mūsų tau
tinių šokių grožis ir nuotaika. 
Taip pat džiugu, kad jau nau
jajame pasaulyje, toli nuo tė
vų žemės augę, brendę ir išsi
mokslinę jauni profesionalai ri
kiuojasi į mūsų kultūros dar
buotojų eiles. Ir čia tas milži
niškas renginys atlieka dar vie
ną svarbų tautinį uždavinį: 
sujungia visas gentkartes vie
nam darbui, kad būtų užtik
rinta mūsų tautos gyvybė lais
vajam pasualyje, tuo pačiu įro
dant, kad lietuviškos šaknys 
dar yra stiprios ir patvarios.

Clevelandas ypatingai di
džiuojasi savo ‘nuosavu’ Bro
niu Kazėnu, kuris šiuo metu 
Kento Valstybiniame Univer-

Rimantas Kasputis
Detroitiškis Rimantas Kas

putis, baigęs East Detroit Mu-

Bronius Kazėnas

1984 METŲ KELIONĖS LIETUVON
9-18 dienų kelionės, įskaitant 11 dienų Lietuvoje

SPECIALI 13 DIENŲ KELIONĖ SU 11 NAKČIŲ LIETUVOJE 
(du pilni savaitgaliai su giminėmis ir draugais)
#314: kovo 14-26 ..........     $1,199

FINNAIR via JFK

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#710 B: liepos 10—27............................................. $1,999
#814 B: rugpjūčio 14-31 .................................... ...... $1,999
11 dienų Lietuvoj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA
#508 B: gegužės 8-24 ------ ----------------------- ------- 41,769
#612 B: birželio 12-28 ..............   $1,899
#918 B: rugsėjo 18 - spalio 4......... „.41,829
6 dienos Vilniuj , 4 Rygoj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK ir Boston

Algis Modestas
Šventės vyriausias diri

gentas ir muzikinis direktorius 
yra visiems jau gerai pažįsta
mas chicagietis Algis Modes
tas. Jį prisimename iš praėju
sių dainų ir šokių švenčių bei 
kitų stambesnių renginių. Ma
lonu bus jį matyti Clevelande, 
kuriame jis praleido savo anks 
tyvos jaunystės dienas ir darė 
pirmuosius šokių žingsnius 
Člevelando ‘Grandinėlėje’. 
Tai didelės energijos ir ištver
mės asmuo, kuriam muzika 
yra maloniausias užsiėmimas 
šalia jo profesinio darbo kaip 
inžinierius-chemikas.

Vaclovas Verikaitis, Toron
to vyrų choro ‘Aras’ vadovas ir 
dirigentas, plačioje visuome
nėje gerai pažįstamas kaip 
puikaus balso solistas, pasto
viai kviečiamas gastrolėms 
įvairiomis progomis. Jis pra
dėjo savo muzikinę veiklą Vil
niaus Operos chore, stovyklose 
nepailstamai dirbo organizuo
damas dainos vienetus. Kana
doje, baigęs Toronto muzikos 
konservatoriją ir mokytojų ko
legiją, dėsto muziką gimnazi
joje, vadovauja jos chorui ir 
orkestrui. Salia to, jis visą sa
vo laisvalaiki pašvenčia lietu
viškos dainos puoselėjimui,

13 DIENŲ - LIETUVA RUSIJA IR ITALIJA
#429: balandžio 29 — gegužės 11 ......—.............41,699
5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2 Maskvoj
ALITALIA via JFK

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

SEPTINTOSIOS LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS

Bilietų Informacija
Šokių šventė {vyks Koliziejuje, Rlchfield, Ohio, 

1984 liepos 1.
Bilietai gaunami:
CLEVELANDE:

Valdonė Žiedonis, 18706 Klldeer, Cleveland, Ohio 
44119
Patrla — (216) 531-6720, 794 East 185 St, Cleveland, 
Ohio 44119.

CHICAGOJE:
Vaznelių “Gilta Intematlonal” krautuvėje, 2501 West 
71 st St, Chicago, III. 60629, tol. (312) 471-1424.

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

BILIETŲ KAINOS: $14.00, $10.00, $7.00 ir $5.00. 
Organizacijos, užsisakiusios Ir sumokėjusios už no 
mažiau kaip 25 bilietus Iš anksto per Collseum 
gaus $2.00 nuolaidą nuo kiekvieno bilieto.

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

Kaina: $27.00.

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

BILIETUS PLATINA:

Ona Jokūbaitienė — (216) 481-7161

3000 Hadden Rd.. Euclid, Ohio 44117 

Romas Zorska — (216) 371-0130

4113 Silsby Rd., University Hts., Ohio 44118 

Bilietus užsakant paštu, čekius rašyti: Lithuanian Folk Dance Festival, 

Ine. ir pridėti sau užadresuotą voką su pašto ženklu.

Bilietų Platinimo Komisija

#508A: gegužės 8-19 .„........  41,379
#612A: birželio 12-23.....  41,649
#710: liepos 10-21 _..........    $1,649
#807: rugpjūčio 7-18 .......   _................$1,649
#918A: rugsėjo 18 - 29...................... 41,489

6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK ir Boston 
OBERAMMERGAU IR MIUNCHENAS (penkių dienų 
ekstra kelionė) — $439

12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#507: gegužės 7-18.........   41,289
#604: birželio 4-15-------------  41,639
#710A: liepos 10-21 ..._-------- 41,639
#814A: rugpjūčio 14-25 „------- 41,639
#904: rugsėjo 4-15---------------------------------  41,639
#101: spalio 1-12 ------------- 41,289
6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

11 DIENŲ — LIETUVA IR LENKIJA

#925: rugsėjo 25 - spalio 5 ------------------ --------„...41,279
6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj 
ALITALIA via JFK

10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA 
#917: rugsėjo 17-26---------------------------------------------$1,259

6 dienos Vilniuj , 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

9 DIENOS — LIETUVA IR SUOMIJA
#427: balandžio 27 - gegužės 5-------------------------41,129
#511: gegužės 11 -19-------------------------------------- 41429
6 dienos Vilniuj, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

Dėl brošiūrų ir išsamesnių Informacijų kreipkitės į 

Doltie To urs 
293 Auburn St.

Nestori, MA 02166, USA, 
Tel. (617) 965-6060 orbo (617)969-1190
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Musų mielam 
A. A.

KAZIUI SILIŪNUI
mirus, jo žmoną GRAŽINĄ, brolį BRONIŲ ir jų 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Stella ir Vytautas 
Abraičiai

Ona ir Kostas 
Žolynai

A. A.

KAZIUI SILIŪNUI
mirus, jo žmonai GRAŽINAI SILIUNIENEI, jos 
seserims DANUTEI SENIKIENEI, ALDONAI 
ALITIENEI, kitiems giminėms ir artimiesiems ir 
jų šeimoms liūdesio valandoje reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu liūdime

Ona Mironaitė
ir

Marija Slavinskienė

Filisteriui

KAZIUI SILIŪNUI
mirus, jo žmonai GRAŽINAI, giminėms bei arti- 1
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime

Korp! Neo-Lithuania

Clevelande

Mielam bičiuliui
A. A.

KAZIUI SILIŪNUI
mirus, jo žmonai GRAŽINAI ir broliui BRONIUI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Marija ir Antanas 
Varnai

Janina ir Juozas 
Maurukai

Mūsų skyriaus narei

GENUTEI TREČIOKIENEI
jos vyrui ir artimiesiems, mylimai MOTINAI 
Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą •

ALT S-gos
Elizabeth Skyrius

DETROIT
TAUTININKŲ 

SUSIRINKIMAS

ALT S-gos Detroito sky
riaus susirinkimas įvyko kovo 
28 d. Sv. Antano parapijos mo 
kyklos klasėje. Pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas pateikė 
darbotvarkę, kuri be pataisų 
buvo priimta. Sekretoriais pa 
kviesti: Edvardas Milkauskas 
ir Antanas Grinius. Pirm. V. 
Tamošiūnas pasidžiaugė, kad 
į skyrių įstojo Danutė Petro
nienė ir Eugenija Bulotienė. 
Aptaręs skyriaus veiklą, nu
švietė ateities planus ir davė 
pasiūlymus. Iždininkas Ro
mas Macionis pristatė kasos 
stovį. Skyrius turi $10,689.43. 
Iš jų $10,000 padėti terminuo
tai ir neša procentus.

I ALT S-gos seimą Clevelan

CHICAGO
LB SUSIRINKIMAS

LB Marąuette Parko apylin
kė š.m. kovo 25 d. parapijos 
salėje paminėjo šv. Kazimiero 
500 mirties sukaktį, o po minė
jimo turėjo metinį susirinkimą.

Po akademinės dalies buvo 
tęsiamas susirinkimas. Proto
kolą perskaitė sekr. H. Molie- 
jienė. Pranešimą apie apylin
kės veiklą padarė pirm. B. 
Vindašienė. Apžvelgė plačią 
ir šakotą 1983 metų veiklą, 
nes II PLD-nų metu apylinkei 
teko talkinti visuose renginiuo
se, rinkti aukas, dalyvauti sei
mo posėdžiuose ir 1.1. Pasi
džiaugė jaunimo talka, kurie 
per vieną sekmadienį surinko 
nustatytą kvotą ir palengvino 
apylinkės valdybos darbą. Ar
tėjančiai VH-jai tautinių šven
tei tikisi panašios jaunimo tal
kos, nes ir čia visuomenės pa
rama labai reikalinga. Baigu
sieji lit. mokyklas buvo apdo
vanoti knygomis. Dalyvavo 
transatlantinių lakūnų Da
riaus ir Girėno 50 metų tragiš
kos mirties eisenoje ir minėji
me, organizavo autobusus į 
Sv. Vardo katedrą Chicagos 
miesto centre į Sv. Kazimiero 
minėjimą ir 1.1.

Baigusieji dviejų metų val
dybos kadencijos nariai, per
rinkti dar dviems metams, o į 
išvykusio J. Janušaičio vietą, 
leista valdybai kooptuoti.

Trumpą pranešimą padarė 
JAV LB Krašto valdybos vice- 
pirm. ir sočiai, reikalų tarybos 
pirm. Danguolė Valentinaitė. 
Soc. reikalų taryba rūpinasi 
vyresnio amžiaus žmonėmis, 
teikia nemokamą pagalbą kai 
kuriais medicinos klausimais, 
teikia patarimus soc. reikalais 
ir 1.1. ChicagO6 apylinkėje ieš
komas sklypas, kur būtų gali
ma pastatyti pensininkams na 
mus su federalinės valdžios 
pagalba..

Pasiaiškinus kitus reikalus 
ir vieną kitą klausimą, susi
rinkimas baigtas sugiedojus 
Lietuvos himną.

Praeitų metų apylinkės 
valdybą sudarė: Birutė Vin
dašienė - pirm., Bronius An
driukaitis, Aleksandra Likan- 
derienė, Antanas Kareiva, Sa
lomėja Endrijonienė, Jurgis 
Janušaitis, Valdemaras Sa
dauskas, Kazys Barzdukas, 
Rožė Kriaučiūnienė, Apolina
ras Bagdonas ir Kostas Zalnie- 
raitis. 

de gegužės 26-27 d.d. važiuo
ja tarybos narys Jonas Švoba ir 
skyriaus atstovas Antanas Vai- 
tėnas. Kitus atstovus pavesta 
parinkti sk. valdybai.

Susirinkimas nutarė: balan
džio 29 d. kartu su Detroito 
Lietuvių Kultūros klubu Sv. 
Antano parapijos patalpose 
surengti kan. Juozo Tumo- 
Vaižganto pagerbimą-akade 
miją, kurioje paskaitą skaitys 
St. Santvaras, o meninę dalį 
atliks muz. St. Sližio vadovau
jamas moterų kvartetas.

Nutarta išleisti Jono Švobos 
paruoštą veikalą ‘Demokrati
nė ir autoritetinė valdžia Ne
priklausomoje Lietuvoje’ ir 
vasaros metu surengti išvyką.

Paskirta aukų: rašytqo kan. 
J. Tumo-Vaižganto paminėji
mui $150, į Sąjungos seimą 
vykstantiems 3 atstovams 
$150, Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos leidžiamam vei
kalui ‘Rytų Lietuva’ anglų kai 
ba $100, Laisvosios Lietuvos 
priedui ‘Lietuvos Pajūris’ $50, 
Dirvai $50, Tautinių šokių 
šventės leidiniui $50, Detroito 
lietuviškoms radijo valandė
lėms po $20 ir pasiųsti ALT 
S-gos valdybai 50% nuo su
rinktų nario mokesčių.

PADĖKA

Mirus mylimai MOTINAI

KAZIMIERAI DIDŽIULIENEI
nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukojo šv. 
Mišias už Jos vėlę, už užuojautas laikraščiuose 
ir pareiškusiems guodžiančias mintis laiškais.

Giliai nuliūdę ir dėkingi:

VASARINIS PRAKTIŠKAS DOVANŲ 
SIUNTINYS GIMINĖMS LIETUVOJE

SIUNTINYS NO. 1 — 1984 M.
3 suknelėm įvairi medžiaga (šilkinis aksomas, neperma
tomas nylonas, Japoniška gėlėta medvilninė medžiaga), 
labai gera vilnonė angliška medžiaga eilutei su įrašu 
“Ali wool mada in England*’, 1 sv. mohair vilnonių siūlų 
(Lietuvoje labai pageidaujami), 1 bliuskutė arba vyriški 
marškiniai, 1 pora "Wranglor” denlm Jeans, 1 pora “Levi“ 
rumbuoto aksomo Joana.

Šio siuntinio kaina su muitu Ir persiuntimu $420.00.
Į šį siuntinio dar galima dadėti 7 svarus (vairių prekių. 
Žemiau siūlomo keletą naudingesnių dalykų (kaina 

su muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui,

DoLux, sveria 5 sv........~.........  — $100.00
Jeans, rumbuoto aksomo “Wr«ngler“ arba “Levi“ ....42.00 
Vyriškas arba moteriškas megztinis ...________ 50.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė__________ —____  12.00
Toloscoplc lietsargis ------------------------------------ 12.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai —--- ------ -— 48.00
Pulki suknelei medžiaga .—___ ------- - ----------- 40.00
šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m------------- 60.00
Aksomo medžiaga kostiumui,

dvigubo pločio, 3 m.------------------ ------------ 76.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. ------ — 70.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. ----------- 80.00
Angliška vilnonė medžiaga oHutel, 3 m. —------ 100.00

šluos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos — 8.00, 1 sv. nescafes — 12.00, 2 sv. pupelių 
kavos —14.00,1 sv. šokolado — 7.00,40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti $60.00 
persiuntimu L

Siunčiame pramogines Ir kitokios muzikos plokšteles 
Persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

11 LONDON LAME, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, ENGLAND
TEL. 01 460-2592

Klausimų ir sumanymų ei
goje V. Tamošiūnas pastebė
jo, kad kai kurioje spaudoje 
yra neteisingai skelbiama, 
kad DLOC-ras yra ALTo pa
dalinys. Kilusį aukų rinkimo 
klausimą palikta svarstyti 
DLOC-ro narių susirinkimui.

Vicepirm. Edvardas Mil
kauskas perskaitė Detroit Free 
Press laikraščio ištrauką, ku
rioje red. Marius Ziomecki 
aprašo Žalgirio mūšį pažymė
damas, kad jį laimėjo lenkai ir 
latviai. Laikraštis atitaisymo 
nespausdino. Pasiūlyta, kad 
to reikalo rūpestį perimtų 
DLOC-ro pirmininkas dr. Al
gis Barauskas.

Susirinkimas buvo darbin
gas ir V. Tamošiūno sklan
džiai pravestas. Po susirinki
mo sekė vaišės, kurias surengė 
pirmininkas ir skyriaus narės.

PARODA

Verbų sekmadienį, balan
džio 15 d., St. Butkaus šaulių 
kuopa rengia šiaudinukų, gin
taro paveikslų ir Velykų mar
gučių parodą. Paveikslus iš- 
statvs Antanina Jonynienė ir 
Stasė Simoliūnienė, o margu
čius Juozas Jasiūnas.

Sūnūs Vytautas, Algis 
su šeimomis ir 
duktė Aldona
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Dailininkui

JONUI RAČILAI
mirus, žmonai Joanai, sūnui RAIMUNDUI ir jo 
žmonai, broliui ir artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą

* Alė ir Stasys
Santvarai

Bičiuliui

JONUI RAČILAI
mirus, žmonai JOANAI, sūnui RAIMUNDUI ir 
visiems giminėms nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia

Valerija ir Balys 
Auginai

A.A.

JONUI RAČILAI
mirus, jo žmonai JOANAI, sūnui RAIMUNDUI ir 
broliui JUOZUI nuoširdžią užuojautą reiškia

Vincė Daugirdienė 
ir

Algis Daugirdas 
su šeima

A. A.

JONUI RAČILAI
taip netikėtai mirus, žmonai, mielai JOANAI, 
sūnui RAIMUNDUI su žmona ir kitiems gimi
nėms, širdingą užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime

Aldona Drasutienė 
Marija Peckienė 
Jolanta ir Šarūnas 

Peckai su šeima

A. A.

JONUI RAČILAI
mirus, jo žmonai JOANAI, sūnui RAIMUNDUI 

ir broliui JUOZUI su šeimomis ir visiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime

Julija ir Adolfas Šalkauskai 
Apolonija Pažėrienė

Lina Slabokienė
Apolonija ir Linas Staškūnai 

Anelė ir Antanas Stepanauskai 
Elena ir Povilas Mikšiai

Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• BALANDŽIO 15 D. 4 v. 
p. p. JAV LB CLEVELANDO 
apylinkės metinis susirinkimas.

• BALANDŽIO 15 D. Šv. 
Jurgio parapijos salėje Cleve
lando skautininkių draugovė 
rengia Reginos Abromaitienės 
dailės darbų parodą.

• BALANDŽIO 22 d., 6 vai. 
rytą Prisikėlimo mišios ir po 
jų šv. Jurgio parapijos salėje 
Prisikėlimo agapė.

• BALANDŽIO28 D. 7 v.v 
Dievo Motinos parapijos salėje 
Sv. Kazimiero lit. mokykla 
ruošia Pavasario šventę.

• BALANDŽIO 29 D., 12 
vai. šv. Jurgio parapijos salė
je šv. Jurgio šventė ir meti
niai padėkos pietūs — Velykų 
stalas.

• GEGUŽĖS-5 D. Grandi
nėlės balius Slovėnų auditori
joje.

• GEGUŽĖS 6 D. — Šv. 
Jurgio iškilminga sueiga. Cle
velando Lietuvių Namuose 
Rengia Pilėnų tuntas.

• GEGUŽĖS 12-13 DIENO
MIS Clevelando Ateitininkijos 
tradicinė-metinė šeimos šven- j 
tė, Dievo Motinos parapijos 
patalpose.

• GEGUŽES 12 D. New 
Yorko HARMONIJOS kvarte
to koncertas. Rengia Ateities 
klubas.

• Gegužės 19-20 vyr. skau
čių Židinio parengimas.

• GEGUŽĖS 20 D. 11:30 vai. 
rytą šv. Jurgio salėje metinis 
parapijos susirinkimas ii- tary
bos narių rinkimai.

• GEGUŽĖS 26-27 D. Cle
velande Lietuvių Namuose 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Seimas, banketas ir 
Vilties draugijos narių suva- 
'iavimas.

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

likę no other!

STORE HOURS: Mon. & Wed. 9-4 — Fn. 8-6 — Sat. 8-5.

STORE HOURS: Mon. A W«d. 9-4 — Fri. 8-6 — Sat. 8-5.

Sun. 1-6. Tuead. cloaed

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delta E., WMIiaai J. Sr., 
J. Jakabs Jr. ir 

Barbara Jakabs Scfamidt 
Licenziįuoti direktoriai ir balzamuotojai 

936 East IBtk Street, CleveM, Olaa 44119
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.
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Šių METŲ 

ABITURIENTAI

• VIDA KIJAUSKAITE, 
Algio ir Giedrės Kijauskų duk
tė, baigė Vilią Angelą Acade- 
my - gimnaziją. Už keturių 
metų pasižymėjimą mene, Vi
da buvo apdovanota aukso 
medaliu.

Vida lankė Sv. Kazimiero 
lituanistinę mokyklą, šoko 
Grandinėlėje, priklauso skau
tėms ir Žaibo sporto klubui. 
II Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse Vida laimėjo pirmą 
vietą už slidinėjimą. Vasaros 
metu - važiuoja i skautų sto
vyklas bei suvažiavimus.

Vida pasirinko studijuoti 
meną Cleveland Institute of 
Art, kuriame gavo dalinę sti
pendiją už paruoštą meno 
portfelio.

lengvoje atletikoje, krepšinio 
komandoje, gimnazijos chore 
ir dramos klube, kuris pastatė 
2 muzikalinius veikalus ir 
vieną komediją.

Už 4 metų nuopelnus Gytis 
yra gimnazijos atžymėtas ‘Stu 
dent Council Service Award’ 
už gerą mokslą - ‘Four Year 
Honor Student Award’ ir lai
mėjo stipendiją i Dayton uni
versitetą.

Būdamas nepaprastai veik
lus ir pareigingas gimnazijoje, 
Gytis atrado laiko aktyviai da
lyvauti ir lietuviškame gyve
nime. Baigė Sv. Kazimiero li
tuanistinę mokyklą, priklausė 
moksleivių ateitininkų Mairo
nio kuopai ir buvo jos valdy
boje 2 metus. Stovyklaudavo 
moksleivių ateitininkų stovyk
lose Dainavoje ir aktyviai da
lyvavo suvažiavimuose bei 
kursuose, paskutines kelias 
vasaras vadovavo jaunučių sto
vykloje Dainavoje. Priklauso 
Žaibo klubo krepšinio ir leng
vosios atletikos komandoms.

Gytis pasirinko studijuoti 
teisę Michigano universitete.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me ' kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine S t.. 
Willowick, Ohio 44094. TeL 
943-0910.

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

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBEI.ENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 461-3500.

‘Arpber Hplidays”
1984 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

BALANDŽIO 18 — $1114.00 LIEPOS 9 — $1618j00
GEGUŽĖS 9 — $1114.00 LIEPOS 18 — — $1361.00
GEGUŽĖS 14 — $1335.00 RUGPIŪČIO 1 — $1361.00
GEGUŽĖS 30 — $1361.00 RUGPIŪČIO 13 — $1528.00
BIRŽELIO 11 — $1315.00 RUGSĖJO 5 — $1361.00
BIRŽELIO 18 — $1528.00 RUGSĖJO 17 — $1127.00
BIRŽELIO 20 — $1361.00 RUGSĖJO 26 — $1142.00

SPALIO 3 — $1268.00

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

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

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

• GYTIS BARZDUKAS, 
Gyčio ir Vidos Barzdukų sū
nus, baigė Sv. Juozapo gimna
ziją. Aktyviai dalyvavo mo
kyklos veikloje, buvo ‘Student 
Council’ vicepirm. XII sky
riuje, ‘Student Council' sekre
torium XI skyriuj, X skyriaus 
pirmininku, ‘National Honor 
Society’ pirmininku, dalyvavo

MOLD MAKERS

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

EATON CORPORATION 
OF FLORIDA 

2074 Whitfield Avė., East 
Sarasota, FL 33580

Equal Opportunity employer 
M/F ' (15-22)

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MCMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

• AUDRE PUSKORIUTE, 
dr. Viktoro ir Dalios Puškorių 
duktė, baigė Trinity gimnazi
ją su pagyrimais. Žaidė euro- 
pietinj futbolą mergaičių ko
mandoje, kuri laimėjo gimna
zijų čempijonatą, priklausė 
prancūzų kalbos klubui, su 
kuriuo keliavo i Prancūziją.

Audrė aktyviai dalyvavo lie
tuviškame gyvenime, lankė 
Sv. Kazimiero lituanistinę 
mokyklą, šoko Grandinėlėje, 
priklausė moksleivių ateitinin
kų Maironio kuopai, vasaro
mis stovyklaudavo Dainavos 
ir Neringos stovyklose, akty
viai dalyvaudavo įvairiuose 
kursuose bei suvažiavimuose.

Studijas tęsti Audrė pasirin
ko John Carroll universitete.

(Bus daugiau)

MSH /uperior Avinę)/
■ ASSOCIATION

I

MATAS A TURNER 
REALTY

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

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

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

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SASKAITA

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Avings 

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481*3008 
DARBO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:30 ki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
s’eštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

rlx
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• Stasio Santvaro poezi
jos knygos "Buvimo pėdsa
kai" pristatymas Clevelan
de įvyks gegužės 6 d., sek
madienį, 4:30 vai. Lietuvių 
namų salėje. Knygos pri
statymu rūpinasi sudarytas 
komitetas, vadovaujamas 
Vytauto Staškaus. Kiti ko
miteto nariai: Ingrida Bub
lienė, Regina Snarskienė, 
Vytautas Maurutis ir Vin
cas Apanius. Visi autoriaus 
artimi bičiuliai.

Knygos pristatyme bus 
pranešimas apie Stasio San
tvaro kūrybą, meninė da
lis, paties autoriaus žodis ir 
naujos kūrybos skaitymas. 
Po bendrosios pristatymo 
dalies bus vaišės ir pašne
kesiai su autorium. Kas no
rės, galės tą knygą, su au
toriaus parašu, ten įsigyti. 
Knygą yra išleidusi Vilties 
draugija. Įėjimas į knygos 
pristatymą ir vaišes $3.00 
auka.

Smulkiau apie knygos 
. pristatymo programą bus 

pranešta kituose Dirvos nu
meriuose.

REGINOS ABROMAITIENĖS
jaunos, talentingos menininkės darbų paroda

'GAMTOS KELIU’
įvyks balandžio 15 d., Verbų sekmadienį, tuojau 
po pamaldų Sv. Jurgio parapijas salėje.

Kviečiame visus, ypač gamtos mylėtojus ir visą 
jaunimą, šią nematytą parodą aplankyti. Parodas 
metu bus tiekiami lietuviškų patiekalų pietūs.

Rengia Clevelando 
Skautininkių Draugovė

• JUOZAS STEMPUZIS 
vyksta į Detroitą, kur balan
džio 15 d. praves kultūros pre
mijų šventę.

• ŽAIBO klubo sporto kar
navalas įvyks Dievo Motinos 
parapijos salėje šį sekmadienį, 
balandžio 15 d. 3:30 vai. p.p.

Bus vyrų ir moterų koman
dų tinklinio ir krepšinio rung
tynės prieš išvykstant į Toron
tą, kur vyks pirmenybės.

• ABITURIENTŲ pager
bimo balius įvyks birželio 2 d. 
7 v.v. Lietuvių namų salėje. 
Programos atlikime dalyvaus 
aktorius-humoristas Vitalis Zu 
kauskas iš New Yorko. Gros 
Strimaičio orkestras.

LB Ohio apygardos valdyba 
kviečia visus dalyvauti ir sma
giai praleisti tą vakarą.

• BALFo Clevelando sky
riaus metinis susirinkimas 
įvyks sekmadieni, balandžio 
15 d. 11:45 vai. Dievo Moti
nos parapijos mažojqe salėje. 
Darbotvarkėje: skyriaus veik
los pranešimas ir valdybos rin
kimai. Visi kviečiami daly
vauti.

APYGARDOS VARŽYBOS 
CLEVELANDE

Kovo24 d., Lakeland Com
munity College, Mentor, Ohio 
įvyko 1984 metų Vid. Vakarų 
Sporto Apygardos vyrų krepši
nio pirmenybės, kurias vykdė 
V.V.S.A-da ir Clevelando Zai 
bas.

Vyrų A Klasėje laimėtoju 
išėjo Chicagos Lituanica I, 
įveikusi Žaibą I 54:53 ir 
Detroito Kovą I 66:59. Ko
vas I laimėjo prieš Žaibą I 85: 
80. Dalyvavo 3 komandos.

Vyrų B klasėje buvo 4 ko
mandos, kur Lituanica II vėl 
išnešė laimėtojų titulą, baig
mėje įveikę Žaibą III 60:45. 
Pusiaubaigmėje Lituanica II 
nugalėjo Žaibą II 66:59, o Zai 
bas III parklupdė Kovą II 68: 
57. Dėl 3-čios vietos žaidimą

Grandinėlė kviečia visus Clevelando ir apylinkių lietuvius dalyvauti jos rengiamame 
pavasariniame baliuje šeštadienį, gegužės 5 dieną 7 v.v., Slovėnų Auditorijoje, 6117 St. 
Clair Avė., Clevelande.

Atvykusius svečius linksmins lietuviškais šokiais ir muzika dvi Grandinėlės grupės, 
valgiais ir gėrimais vaišins šeimininkės, bendriems šokiams gros Joe Wendel 6 žmonių 
orkestras.

Stalus ir atskiras vietas galite užsisakyti pas Grandinėlės narius, arba skambindami 
Aleksandrai Sagienei tel. 442-8674. Vieno asmens auka - $15.

laimėjo Žaibas II prieš Kovą 
II.

Ten pat vyko ir 9-sis LSK 
Žaibo kviestinis vyrų tinklinio 
turnyras, kuriame dalyvavo 
dvi Žaibo komandos. Žaibo 
I-ji komanda iškovojo 3-čią 
vietą. Turnyrą laimėjo Lake
land V.C.

Krepšinio varžyboms dova
nas paskyrė Petras Milašius, o 
tinkliniui - Česlovas Satkas. 
Padėka už paramą.

Keturiose aikštėse per dieną 
buvo sužaista 7 krepšinio ir 14 
tinklinio rungtynių. Varžybos 
buvo pravestos sklandžiai ir 
punktualiai - buvo užbaigtos 
net prieš numatytą laiką. Var. 
žybas vedė VVSA-dos pirmi
ninkas Vitas Čyvas su keliais 
talkininkais.

(b)

• 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.

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

OFF NEFF ROAD

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

George Knaus Realtor 
tel. 481-9300

(15-16)

STASIO
SANTVARO

AŠTUNTOJI 
LYRIKOS 
KNYGA

BUVIMO 
PĖDSAKAI

Kietais viršeliais su aplanku dail. V. K. Jonyno ir 
autoriaus portretu, 168 psl. Išleido Vilties leidykla Cleve
lande. Kaina 8 dol.
-----------------------IŠKIRPTI-------------------------

Siunčiu 8 dol. ir prašau atsiųsti Stasio Santvaro aš
tuntąją lyrikos knygą BUVIMO PĖDSAKAI. (Vilties 
draugijos nariams kaina 6 dol.).

Persiuntimo išlaidoms pridėti 1 dol.

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Pavardė ir vardas --------------------------------

17907 Neff Rd. 6-5 beautiful 
double.

• ••
Brick, 2 family, Euclid 208 

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

CAMEO REALTY 261-3900 
Anton Matik 531-6787

(15+)

gt/VtMO
PĖDSAty/Ū

\ \



DIRVA
Mirė Kazys 

Siliūnas

A.A. Kazys Siliūnas

Ilgesni laiką sirgęs, š.m. ba
landžio 3 d. mirė teisininkas 
Kazys Siliūnas.

Jis buvo gimęs 1913 m. sau
sio 23 d. Lyduvėnuose, Rasei
nių apskrityje. Baigęs Mažei
kių gimnaziją, 1931 m. įstojo i 
Vytauto Didžiojo Universitetą 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 
š.m. balandžio 6 d. mirė mūsų mylima motina, 
močiutė, sesuo

JANINA BUKAVECKIENĖ 
VITKAUSKAITĖ

Velionė buvo pašarvota Petkaus koplyčioje, 
Chicagoje, palaidota Sv. Kazimiero kapinėse 
antradienį, balandžio 10 d., po gedulingų pa
maldų Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje.

Nuliūdę: sūnus, dukterys, 
vaikaičiai, brolis ir kiti 
giminės.

A. A.

JANINAI BUKAVECKIENEI
mirus, jos dukroms ALDONAI ir INAI, sūnui 
TADUI ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Stella ir Vytautas 
Abraičiai

kuriame studijavo teisę. Buvo 
kilęs iš gausios šeimos, todėl 
studijų metu turėjo ir pragy
venimu pats manytis.

Baigęs teisės mokslus, įsto
jo į teisingumo tarnybą. Pra
džioje buvo Joniškio apylinkės 
teismo tardytojas, o vėliau, tų 
pačių pareigų eiti, buvo per
keltas į Vilnių.

Antrą kartą bolševikams 
užimant Lietuvą, jis pasitrau
kė į Vakarus, iš kur po karo 
atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Čia, Kolumbijos 
universitete įsigijęs biblioteki
ninkystės magistrą, visą laiką 
dirbo New Yorko valstijos 
Queens srities valstybinėse 
bibliotekose, kol 1976 m. pasi
traukė į pensiją.

Kol tesėjo sveikata, Kazys 
Siliūnas noriai dėjosi į visuo
meninį darbą. Lietuvoje jam 
buvo artimas laisvės kovotojų 
spaudos pogrindis. Amerikoje 
jį taip pat matėme tų pačių 
laisvės kovotojų veikloje.

Atsisveikinimas su velioniu, 
kuriame dalyvavo ir iš Chica
gos atvykęs velionies brolis Bro
nius su dukra ir trimis sūnu
mis, įvyko balandžio 5 d. va
kare Shalins laidotuvių kop-

lyčiqe. Dr. Bronius Nemic- 
kas atsisveikino Korp! Neo-Li 
thuania, Filijų, Rezistencinės 
Santarvės ir Laisvės Kovotojų 
vardu. Rytojaus dieną kūnas 
buvo giminių, artimųjų ir 
draugų būrio palvdėtas kre
macijai į Fresh Pond koplyčią.

Giliame liūdesyje liko žmo
na Gražina Sliūpaitė-Siliūnie- 
nė ir broliai - Bronius ir Mečys 
Dirva reiškia jiems širdingą 
užuojautą.

• MUZ. ALVYDAS VASAI 
TIS gavo kvietimą diriguoti 
pasaulinio garso simfoniniam 
orkestrui PHILHARMONIA 
HUNGARICA. Ta proga lie
pos 27 d. jis išskrenda į Euro
pą , kur praleis ilgesnį laiką. 
Jau kurį laiką jis ruošiasi dvie
jų pianistų koncertui, kuris 
planuojamas šį rudenį ir jį at
liks kartu su muz. Jonu Govė- 
du.

Gegužės 20 d. muz. A. Va- 
saitis akompanuos operos solis
tams Maralin Niska ir Algiui 
Grigui, bei smuikininkui Wil- 
liam Mullen DRAUGO kon
certe, kuris įvyks Los Angeles 
mieste, Alei Rūtai romano 
premijos įteikimo iškilmėse.

PAMALDOS UZ 
A. A. STASĮ JURKŪNĄ

S.m. balandžio 15 d., sek
madienį, 11:15 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, 
mirties metinių proga bus at
našaujamos šv. Mišios už a.a. 
STASĮ JURKŪNĄ. Seimą 
kviečia jo draugus ir artimuo
sius pamaldose dalyvauti.

St Baras, Chicago......... 13.00
P. Balčius, Delran ......... 3.00
J. Paskųs. Pompano Beach 3.00 
J. Kalnietis, Catonsville 3.00 
A. Barčas,

Dovvners Grove ......... 13.00
V. Banevičius, Phila........ 3.00
Detroito Lietuvių

Organizacijų Centras ..15.00 
M. Gureckas, Waterbury 13.00 
M. Petokas, Upland ....10.00
A. Stukas, Elizabeth . . .25.00
J. Račius, Phoenbc......... 3.00
V. Vaitkevičienė. Chicago 10.00 
G. Žemaitis, Cleveland .. 3.00 
C. Staniulis, Bloomfield .. 3.00 
P. Čečkus, Dearbom .... 10.00 
V. Vilčinas, Racine......... 3.00
V. Plečkaitis,

Richmond Hts................ 8.00
VI. Būtėnas, Washington 3.00 
L. Čaplicki. Willowick ..10.00
L. Kezenius, Willowick .. 3.00
B. Žiugžda, Cleveland .. 8.00 
Inž. J. A. Rasys,

Cambridge................... 25.00
S. Jurkūnas, Chicabo .... 3.00
V. Jurgėla, Boston.........  8.00
F. Bočiūnas, Sunny Hills 8.00 
V. Senkus, Baltimore .... 3.00 
V. Matulaitis, Marion .... 3.00
T. Trakymienė, Toronto .. 3.00 
J. Giedraitis, Northport .. 4.00 
Dr. V. Tauras, Chicago .. 13.00
A. Krulikienė,

St. Petersburg ............. 3.00
B. Siliūnas, Chicago .... 8.00
M. Butkus, Mission Viejo 3.00
VL Šniolis, St. Petersburg 22.00 
A. Tomkus, Meriden .... 3.00 
J. Čyvas, Cleveland .... 8.00 
J. Mačiulaitis, Redford .. 8.00 
Dr. D. Giedraitis, Elgin .. 13.00 
E. Bobelis, W. Hartford 25.00 
A. Andrušaitis, Geneva .. 3.00 
X. Y., Cleveland..............20.00
J. Nesavas, Detroit .... 10.00 
Dr. E. Armanienė,

Baltimore ..................... 40.00
A. Rugys, Paterson......... 3.00
St Palekienė, Chicago .. 3.00 
Dr. V. Maurutis,

Chesterland ................. 8.00
J. Pečkaitis. Merriville .. 8.00 
A. Balsys, New York .... 5.00 
S. Čyvas. Arlington......... 3.00
V. Januškis, Cleveland .. 8.00 
J. Kučinskas,

Miami Beach ............... 8.00
A. Burtavičius, Chicago .. 8.00 
P. Janulaitis.

Rancho Palos ............... 3.00

Supažindinkit savo bičiulius
su DIRVA.
Atsiųskit jų adresus.
Jie gaus keletą numerių VELTUI!

----------------------- IŠKIRPTI-------------------------
DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:

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

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

T. Baltikauskas, Baltimore 5.00 
P. Pukys, Redford .........  8.00
V. Mackevičius. Omaha 10.00
J. Preibys, Detroit.......... 5.00
Omahos Lietuvių

Moterų Klubas............. 50.00
V. Kutkus, Dearbom .... 8.00 
A. Gedgaudas,

Santa Monica ............... 3.00
St. Tallat-Kelpša, Chicago 8.00 
J. Virpša, Chicago .........  8.00
J. Bubelis, Wis. Delis .... 3.00 
Kun. A. Babonas, Detroit 5.00 
J. Naujokaitis, Cleveland 5.00 
J. Janušaitis,

Port Orange ................. 3.00
Balfo 141 skyr., Juno .. 10.00
O. Rinkus, St. Petersburg 3.00
J. Kavalius, Cleveland .. 3.00 
V. Stuogis, Cleveland .... 6.00 
A. Krinickas, Maspeth .. 5.00
Br. Tamošaitienė, Euclid 10.00 
A. Daunys,

Port Washington......... 8.00
Alg. Grigas, Chicago .... 23.00 
V. Rack. Eastlake .........  5.00
J. Maciulskas, Cambridge 5.00
J. Pipiras Worcester ....13.00 
Dr. R. Patt, Cleveland .. 10.00 
St. Santvaras, Boston .. 25.00 
V. Jankūnas, Rochester .. 8.00
P. Babickas, Worcester .. 10.00
O. Žolynas,

Ormond Bea^h............. 8.00
K. Domarkas, Highland .. 3.00 
Pr. Sidzikauskas, San Jose 5.00 
A. Zaparackas, Highland 3.00 
Kun. V. Kriščiunevičius,

Southfield ....................  5.00
J. Petrauskas. Oak Park 8.00 
Dr. E. Čeičenė. Parma .. 13.00 
J. Šepetys, Detroit.........  8.00
P. Mikšys, Juno Beach .. 5.00
A. Mironas. Carlsbad .... 5.00 
T. Janukėnas, Dorchester 3.00 
S. Žemaitis, Cicero......... 8.00
J. Deksnys, Vineland .... 8.00 
A. Reivytis, Woodhaven .. 8.00 
V. Požėla, Omaha .........  3.00
V. Jakonis, St Laurent .. 3.00 
E. Ribokienė, Brockton .. 5.00 
J. Glebus, Cleveland .... 5.00 
E ir A. Švažai,

Downers Grove ..........20.00
J. Barzevičius, Toronto .. 0.50 
E Kronas, Dundas......... 2.31
J. Andruškevičius,

Chomedey .................... 2.31

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

A. A.

JANINAI BUKAVECKIENEI
mirus, jos dukroms ALDONAI ir INAI, sūnui 
TADUI ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. Ramanauskas,

Daytona Beach............. 5.00
J. Stankūnas,

Michigan City ............. 3.00
G. Maldėnienė, Chicago .. 3.00 
M. Rumbaitis, Ponce Inlet 8.00 
M. lankus, Miami Beach 3.00 
V. Barauskienė, Glendale 3.00 
V. Beleckas, Sunny Hills 3.00 
A. Sajauskas, Baltimore 8.00 
J. Šulaitis,

La Grange Park.........  8.00
Shalins Funeral Home,

Woodhaven ................ 13.00
M. Kuzmickas. Alhambra 3.00 
E Gibišas, Chicago.........3.00
J. Lozoraitis, Euclid .... 3.00
J. Šepikas, Van Nuys .... 15.00
Dr. A. Marteli, Reno .... 13.00 
Pr. Kidolius, Hartford .. 8.00 
I. Kučiauskas, Baltimore 3.00 
X. Y., New York..............20.00
S. Račinskas, Cleveland .. 8.00
K. Marcinkevičius,

Cleveland ..................... 5.00

Pavardė ir vardas.........................-..... ..............................

Adresas ...............................................-.............-...........—
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