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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Prestono paskalos
Apie Nepriklausomos Lietuvos 

asmenybes
Vytautas Meškauskas

KONFIDENCIALIAI. Jo didenybės ministeris Rygoje 
siunčia savo komplimentus Jo didenybės Vyriausiam Vals
tybės Sekretoriui užsienio reikalams, ir turi garbę per
duoti nuorašą, Mr. Preston’o pranešimo iš Kauno (Kovno) 
Nr. 101, datuotą 1939 m. bižrelio 28 d., apie vadovaujan

čias asmenybės Lietuvoje.

Taip rašė D. Britanijos 
nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris Pabalti
jo valstybėms Orde užsienio 
reikalų ministeriui Viskon- 
tui Halifax’ui. Anais laikais 
nelabai skubėta. Raportas 
Rygą iš Kauno pasiekė per 
dvi savaites — liepos 12 d., 
o Londoną liepos 20 d. Tie
są sakant, raporto turinys 
gal ir nereikalavo skubumo, 
tačiau antra vertus tomis 
dienomis visa Europa gyve
no paskalom apie galimą 
karą. Kiekviena informaci
ja buvo gyvybiniai reikalin
ga, kad. susiorientuoti grei
tai besikeičiančioje padėty
je. Už tat ir britų charge 
d’affaires Prestonas Kaune 
gavo įsakymą patikslinti ir 
papildyti savo ankstyves
nius raportus ta pačia te
ma.

Prestonas nenujautė, kad 
jo dienos Kaune, buvusiam 
caro imperijos tvirtovės 
mieste, jau buvo suskaity
tos. Neatrodo, kad jis būtų 
geriau su kraštu ir jo gy
ventojų aspiracijom susipa
žinęs. Jo asmeniški kontak
tai ir informacijų šaltiniai, 
šalia oficialių pareigonių, 
ribojosi rusų aristokratijos 
Lietuvoje likučiais ir pa
siuntinybės tarnautojais žy
dais, kurie patys neturėjo 
ryšių su lietuviais.

Prestonas, kaip ir kiti 
Kaune, nejautė, kad dėl Lie
tuvos likimo jau eina dery
bos tarp vokiečių ir sovie
tų. Apie tokią galimą kom
binaciją niekas rimtai ne
pagalvojo, nors įspėjimų 
būta jau nuo 1939 m. ba
landžio mėn. Tada Saturday 
Evening Post paskelbė per
bėgėlio NKVD rezidento 
Olandijoje Samuel Gins- 
berg, pagarsėjusio Walter 
Krivitsky pavarde, kartu su 
kitu pabėgėliu iš Rusijos 
Don Levine parašytus 
straipsnius, kuriuose buvo 
tvirtinimą, kad Stalinas jau 
nuo 1934 m. siekia susita
rimo su Hitleriu, žurnalis
tas D. Levine buvo žinomas 
kaip sensacijų mėgėjas ir 
todėl vadinami ’rimti’ žmo
nės samprotavo, jog jis Kri- 

vitskio pasakojimus gerokai 
patirštino, kad gautų anais 
laikais didelį — 5,000 sva
rų honorarą. Be to Krivits- 
kis buvo pristatytas kaip 
sovietų karinės žvalgybos 
GRU generolas, kas neati
tiko teisybės ir sumažino 
pasitikėjimą tomis revelia- 
cijom.

Visiškai aiškų įspėjimą, 
kad kažkas darosi, pirmie
ji gavo amerikiečiai. Jų dip
lomatas Maskvoje ’Chip’ 
Bohlen gegužės mėn. 16 pa
tyrė iš vokiečių diplomato 
Herwarth von Bittenfeld, 
kad Vokietijos ambasado
rius von Schulenberg siekia 
pasimatymo su Molotovu. 
Von Bittenfeld, kuris ne
kentė Hitlerio, tikėjosi, kad 
amerikiečiai įspės ir britus 
su prancūzais, kurie kaip 
tik tuo pačiu laiku bandė 
patys susitarti su sovietais. 
Bohlen apie tai pranešė 
Valstybės sekretoriui Cor- 
dell Hull,. kuris tačiau ne
rado reikalo painformuoti 
britus. Rugpiūčio 15 d. von 
Bittenfeld, pasitaikius pro
gai Vokietijos ambasados 
Maskvoje priėmime, ge
riant šampaną, pakuždėjo 
Bohlenui, kad sovietai jau 
susitarė su naciais. Už dvie
jų dienų JAV Valstybės pa- 
sekretorius Sumner Welles 
apie tai painformavo britų 
ambasadorių Washingtone 
Sir Ronald Lindsay, kurio 
telegrama pasiekė Londoną 
rugpūičio 18 d., bet nebuvo 
iššifruota iki rugpiūčio 22 
d. Kitaip sakant, jos turi
nys nebuvo žinomas iki Rib- 
bentropo - Molotovo paktas 
buvo pasirašytas. Tik po 
mėnesio užsienio reik, mi
nisterija išaiškino, kad te
legramos iššifravimas buvo 
sutrukdytas joje dirbančio 
sovietij agento, kuris buvo 
vėliau slaptai teisiamas ir 
nubaustas 10 metų kalėti.

Tokią istorijos eigą tu
rint galvoje, norisi juoktis 
ir verkti skaitant Prestono 
surinktus faktus ir ’plet- 
kus’, tačiau kartu ir įdomu 
— apie tokius dalykus mū
sų ano laiko spauda nera
šė. Negali sakyti, kad Pres-

Prie buvusio Vytautos Didžiojo muziejaus (dabar Kultūros muziejus) Kaune 
1984 m. vasarą. Uosio Juodvalkio nuotr.

Lietuvos reikalais besisielojant
Patriotiniu karščiu žėruo

jantis, uolus ir pasišventęs 
Lietuvos atkūrimo laikotar
pio visuomenininkas ir vals
tybininkas Mykolas Krupa
vičius skelbė:

— Lietuva laukia ne pa
lūžusių baltarankių pesi
mistų, bet pasirengusių di
džiam ir sunkiam darbui 
statybininkų.

tonas būtų visai neteisin
gas. Jis suprato, kad 1939 
m. sudarytas ’kariškas’ 
gen. Černiaus ministerių 
kabinetas, pakeitęs Tūbelį, 
labai sumažino Smetonos 
politinį prestižą: ’Today he 
is liftle more than a figure- 
head’ — konstatavo Pres
tonas.

(Bus daugiau)

Pranašišku ryžtu į savo 
tautą prabildavęs prof. Ka
zys Pakštas rašė:

— Esame stumdomi ir 
paniekinti. Toks žmogus ne
turi prarasti pusiausvyros, 
toks žmogus turi kovoti. 
Esame kankinių tauta, todėl 
turime mokėti ir kovoti. 
Niekas tiek kraujo ir aukų 
nesudėjo, kaip Lietuva ... 
Branginkime tą auką, nesi- 
barstykime.

Tai vis įtikinantieji šauk
smai dirbti, ir tai vieningai. 
Kai tenka bendrauti su mū
sų Vliko, Alto, Lietuvių 
Bendruomenės žmonėmis, 
tenka būti liudininku, kaip 
jiems brangi Lietuva, kaip 
jie savo negausius laisvalai
kius ar brangias savo gy
venimo rudens valandas 
stengiasi paskirti Lietuvos 

reikalams. Ne viską jie pa
daro, ko norėtume, bet klau
simas, ar jiems įmanoma 
dar daugiau įsitempti, dar 
daugiau laiko nuo savo šei- 
mos ir nuo savo būtinų as
meniškų rūpesčių atimti. 
Vieton priekaištų, mes tu
rėtume atskubėti su dėkin
gumo pareiškimais ir talka. 

Daug gražių užmojų yra 
atlikusi Lietuvių Bendruo
menė, daug pastangų deda 
Vlikąs. Mažiau girdėti gar
so apie Altą, kuris lėšas 
taupydamas, vengdamas ke
lionių ir išlaidingų žygių, 
stengiasi daugiau operuoti 
motyvuotais raštais, memo
randumais, o to tai jau 
jiems netrūksta, nors tas 
ir mažiau pasiekia viešumą.

Besirūpindama, kad oku-
(Nukelta į 4 psl.)
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sovoiTinĖ POLirn^^

Reagano laimė ar teisinga politika? - Kaip per 48 valandas 
pasikeitė nuotaikos. - Drąsai nėra pakaitalo. - Sovietų 

_______  paguoda: jų negalėjo išprovokuoti! -------------------
Užpereitą savaitę šio kraš 

to laikraščiai buvo pilni aiš
kinimų, kodėl Reaganas ne
gavo iš Atstovų Rūmų pra
šytų 100 milijonų dolerių Ni
karagvos sukilėlių paramai. 
Girdi, jis ‘pertempė siūlą’ -- 
amerikiečių dauguma norin
ti derybų, bet ne karo. Pre
zidento kreipimasis į tautą 
paveikti savo kongresma- 
nus neturėjo pasisekimo. 
Tautos dauguma nepakeitė 
savo pažiūros ir tai veikė 
perrinkimus susirūpinusius 
atstovus. Taip dar buvo

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 6

HM FONDAS Z^UfflUNIH lOUNDfilIOH
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnafias, pavardė po dvitaškio

— aukotojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, įgal.
— įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso.

1986 m. sausio mėn.
4 x $25 Bogdanovičius Stefan atm. įn.: Jonkus Vladislava, $450; Jonkus 

Petras atm. įn.: Jonkus Vladislava, $500; Raila Neringa, $175; Skaisgirys 
Kazys, $125.

2 x $75 Briedienė Kazimiera atm.: Baras Stasys ir Elena $50, Kerelis 
Albertas ir Irena $25, $2,275; Bublys agr. dr. Vladas atm.: Bajorūnas dr. 
Leonas ir Marija $25 ir 4 kt. asm., $960.

1 x $80 Vaitkevičienė Magdalena atm. įn.: Vaitas dr. OtonsLs, $100.
9 x $100 Bilėnas dr. Jonas ir Dana, $400; Buivys Justas ir Danguolė, 

$100; Didžbalis Pijus atm. įn.: Bražinskas Algirdas J. $50, Liaukus Sigitas 
ir Milda, $50, $2QP; Juzelskis Antanas ir Stasė, $700; Katarskis kun. 
Vaclovas, $1,300; Kubilius Bronius partizanas miško brolis atm. įn.: 
Rudzevičius Juo2flsr ir Kastutė, $200; Masionis Antanas ir Aleksandra 
(mirus), $600; Raila Bronys ir Daneta, $600; Šalkauskienė Apolonija atm. 
įn.: Remeikis dr. Tomas ir dr. Nijolė $50, Urbutis Algis ir Dalia, $50, $100.

1 x $200 Čižikas Balys atm. įn.: Čižikaitė Bronė, $1,300.
1 x $250 Aidis Aloyzas ir Ramutė, $500.
1 x $900 Valys Antanas ir Sofija, $1,000
1 x $1,000 Mikalauskas Petras, $2,500.
1 x $4,000 Dapkus Jonas ir Aleksandra, $5,000.
Iš viso $7,580.00.

1986 m. vasario mėn.

1 x $15 Juška Aleksas atm. įn.: įm. 2 asm., $115.
1 x $20 Stankus Kostas, $245.
1 x $25 Gineitis Henrikas ir Marija, $50.
1 x $35 Celiešius prel. Petras atm. įn.: Činga J. ir A. $25 ir 1 kt. asm., 

$140.
2 x $50 LB Brocktono apylinkė, $425; Martinkus Kazys atm. įn.: 

Ciplijauskaitė B., $50.
1 x $70 Didžbąlis Pijus atm. įn.: Merkienė Ona $25 ir 4 kt. asm., $270.

16 x $100 Antanaitis Algirdas T. ir Auksė J., $1,250; Čepukaitis Vincas 
atm.: Čepukaitienė Antanina, $320; Černius Kazys ir Filomena; $1,800; 
Dogelis kun. Povilas atm. įn.: Mikaila Jurgis ir Regina, $100; Druseikis 
Algimantas, $600; Kazlauskas Ignas atm.: Maskoliūnas A. ir M. $50, 
Baipšys V. ir R. $25, Grigaitis P. ir D. $25, $200; Lietuvių Padėkos Paminklo 
Fondas: Vismantas Ernestas ir Kazė, $4,470; Masionienė Aleksandra atm.: 
Masionis Antanas, $700; Mažrimas Pranas ir Konstancija, $1,000; Mironas 
kun. Vladas atm. įn.: Mironaitė dr. Ona, $1,200; Pesys Algirdas atm. įn.: 
Pesys Antanas, $315; Skuodas Justin, $250; Vaitiekaitienė Marija atm. įn.: 
Smalinskienė Stasė, $100; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirusi) vasario 
16 proga, $3,300; Vindašienė Birutė, $200; Vitkus-Kazimieraitis Juozas atm. 
įn.: Vitkus Valerijonas, $710.

1 x $150 Sniečkus vet. gyd. Viktoras atm. įn.: įm. 5 pusseserės, $150.
2 x $200 Liorentas Jonas, $900; Lithuanian National Club of Montello, 

$700.
1 x $230 Sabalis Kazimieras atm.: Kačinskas Leonas ir Elena $25 ir 

18 kt. asm., $330.
1 x $500 Gofensas Mykolas (miręs) ir Stasė, $500.
1 x $4,000 Broniaus Gražulio Fondaš Studentų Stipendijų Reikalams: 

Gražulienė Akvilė, $22,000.
1 x $9,263.84 Baranauskas Jurgis, testamentinis palikimas, $11,263.84. 
Iš viso $16,408.84.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1986.11.28 pasiekė 3,338,085 dol. 

Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą 1,537,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 
864,031 dol.

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

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

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas.

samprotaujama sekmadie
nio laidose. Po 48 valandų 
viskas pasikeitė.

Į Amerikos laivyną, ma
nevruojanti Sidros įlankoje, 
kurią Libija skaito savo teri- 
torialiniais vandenimis, ko 
tačiau nei JAV ir nei kitos 
valstybės nepripažįsta, buvo 
paleista dvylika raketų, ku
rios tačiau nepasiekė savo 
tikslo. Taip pat JAV laivų 
kryptimi plaukė 4 kariniai 
greitlaiviai apginkluoti ra
ketomis, kurių tikslas buvo 
daugiau negu įtartinas. Jie

3001 W. 59th Str.
Chicago, III. 60629
Tel. 312 (471-3900) 

buvo sunkiai sužaloti ar su
naikinti.

JAV visuomenė ir politi
kai šiuo atveju buvo savo 
prezidento pusėje, nors - 
kaip paprastai Amerikoje - 
pasigirdo ir kritiškų balsų, 
kuriuos mediją išpūtė. Gir
di, Libijai reikėjo smogti ta
da, kai teroristai iš jos buvo 
užpuolę Romos ir Vienos ae
rodromus. Jeigu Libijos val
dovo Kadafi didžiausia ‘nuo
dėmė’ yra terorizmas, nieko 
nepadės nepripažinftnas jo 
pretenzijų į 200 mylių zoną 
jūroje. Vietoje to, JAV tu
rėtų kreiptis į JT!

Tuo pačiu laiku atėjo be
veik neįtikėtinos žinios iš Ni
karagvos kaimyno Hondūro. 
Atrodo, kad Nikaragvos val
dovai, galvodami jog Reaga
nas gaus iš kongreso ko pra
šė, pasiuntė į Hondūrą savo 
geriausius dalinius apnaikin
ti ‘contrų’ stovyklas ir ba
zes, dar prieš jiems gaunant 
pagalbą.

Sandanistams greitai žy
giuojant į šiaurę prie ‘con- 
tras’ stovyklų, juos iš užpa
kalio apėjo kiti ‘contras’ ir 
Hondūro daliniai. Kas atsi
tiko su tais sandanistų bata- 
lijonais, kurie pradėjo trauk 
tis, rašant šias eilutes buvo 
neaišku, nes spaudai tas ra
jonas yra neprieinamas. Hon
dūras skubiai paprašė pagal
bos iš JAV ir prezidentas 
jiems paskyrė jos už 20 mili
jonų dolerių, pasinaudoda
mas savo ‘bėdos atveju’ tei
se, ir pažadėjo JAV helikop
terius Hondūro dalinių per
metimui.

Visa taip pakeitė nuotai
kas krašte, kad - nors prieš 
kelias dienas krašto nuotai
kų tyrinėjimas rodė, kad 
kraštas pritaria kongreso 
atsisakymui patenkinti Rea
gano prašymą du prieš vieną 
dauguma - dabar neliko abe
jonės, kad jį patenkins sena
tas, o po jo pakeis nuomonę 
ir atstovų rūmai, nors gal ir 
bus įrašyta sąlyga, kad admi - 
nistracija turėtų dar kartą 
bandyti susitarti su Mang- 
vos režimu, kas įrodo, kad 
įleidę šaknis prietarai mirš
ta labai lėtai. Kaip ir buvo 
galima laukti, Senatas pasi
sakė 53 prieš 47 už pagalbą 
Nikaragvos disidentams.

•••
Aplamai imant, paskuti

nieji įvykiai išėjo į naudą 
Reagano administracijai. 
Ar dėl to, kad Reaganas gi
mė po laiminga žveigžde, ar 
visa tai buvo gerai... supla
nuota?

Kritikai, kurie yra linkę 
manyti, kad įvykiai prie Li
bijos pakrančių ir Hondūro 
džiunglėse buvo administra
cijos išprovokuoti, tuo pačiu

■ Iš kitos pusės
Paprastai šioje vietoje paskelbiamas vardas laikraš

čio, iš kurio paimama citata, sukėlusi kitokias mintis negu 
jos autorius norėtų. Bet ką daryti tuo atveju, kai norima 
ginčytis 'anoniminiai’, neminint vardų. Pvz.:

”Iš turimų duomenų matyti, kad mūsų išei
vija, bent jautrioji jos dalis, yra užsimojusi teikti 
visą galimą pagalbą Lietuvos tikintiesiems. Kaip 
visose srityse, taip ir čia yra dalis išeivių, kurių 
nejaudina persekiojimų tautiečių kančios... 
Daug blogiau su tais, kurie ne tik nepadeda, bet 
dar kenkia’ Pvz. kai kurioje spaudoje pasirodo 
straipsniai, kritikuojantys Lietuvos pogrindžio 
spaudą . . . Kad taip daro komunistai, tai supran
tama, nes jie stovi persekiotojų pusėje, bet kai 
matai, kad taip daro akademine skraiste prisiden
gę, darosi klaiku. Nejaugi tie žmonės nesupranta, 
kad savo hiperkritika jie kenkia ir taip jau sun
kiai kovojantiems tautiečiams. Labai galimas da
lykas, Lietuvos pogrindžio kovotojai, besipriešin
dami religijos persekiojimui, padaro taktinių klai
dų, bet ar dėl to reikia plakti tuos, kurie yra jau 
nuplakti sovietinių persekiotojų?”

Seką mūsų spaudą tur būt jau iš stiliaus spėjo, kad 
tai gali būti tik TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ vedamasis. Iš tik
ro tai visai teisingas spėjimas. O iš užuominos apie 'aka
deminę skraistę’ galima spėti, kad galvoje turimi AKI
RAČIAI, kuriuose iš tikro nustebta, kaip okupuotos Lie
tuvos kunigas sugalvojo prašyti sovietų prokuroro 'ati
taisyti’ nepriklausomos Lietuvos teismo sprendimą prelato 
Olašausko byloje, tarytum sovietinis teisingumas būtų 
teisingesnis!

Pastangas desiformuoti įžiūrėjau ir aš šiame krašte 
DRAUGO irgi anoniminiai išleistoje knygoje ta pačia te
ma. Vietoje, kad paiškinti, kas atsitiko, Tž vedamojo au
torius visą tą aferą vadina 'taktine klaida’, kas prašytų 
paklausti, ar ’tos klaidos’ buvo išvengta verčiant Kro
niką į kitas kalbas, o jei taip, kodėl toji klaida palikta 
lietuviškoje? Pagaliau ar pastebėjimas tos 'taktinės klai
dos’ jau yra persekiojamų plakimas? Ne veltui sakoma, 
kad ir pragaras yra gerais norais grįstas. (vm)

turėtų paliudyti gerą supla
navimą. Juk jau prieš mė
nesį buvo pasiųsti du JAV 
karo laivai į Juodąją jūrą, 
kurią sovietai laiko savo nuo - 
savybe. Sovietai pakėlė šio
kį tokį triukšmą, bet paliko 
juos ramybėje. Jei jie laiko
si 12 mylių zonos Juodoje jū
roje, kodėl amerikiečiai ne
galėtų gintis nuo Libijos už
puolimo? Viduržemio jūroje 
buvo sutelktos labai didelės 
JAV laivyno jėgos: net trys 
lėktuvnešiai su visais reika
lingais pagalbiniais karo lai
vais - viso labo per 30 ir 275 
lėktuvais. Tai tokia jėga, 
prieš kurią sunku atsispirti. 
Libijos bandymas tik įrodė 
amerikiečių technikos pra
našumą. Sovietų gamybos 
raketos, paleistos iš Libijos, 
negalėjo pasiekti savo taiki
nių.

•••

Kokia yra sovietų reakci
ja?

Kalbant apie ją - reikia 
atsiminti, kad Reaganas, pra 
dėjęs kampaniją už pagalbą 
disidentams, nesivaržė kal
tinti sovietų užmačias. Tai 
turėjo būti staigmena Gor
bačiovui, kuris tikėjosi, kad 

LIETUVOS AIDAI
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,
8:30—9:00 v. vakaro.

Visos laidos i$ WCEV stoties 
1450 AM banga.

Adresas: 6955 So. Campbell Avė., Chicago, IL 
60629. Telefonas: (312) 778-5374.

Reaganas negalės pasiprie
šinti jo ‘taikos ofenzyvai’. 
Amerikiečiai prie to nepri- 
leis, jų dauguma - tikėjosi 
Kremlius - nori taikos bet 
kokia kaina! Pasisekimo 
Granadoje padrąsintas pre
zidentas teisingai galvojo, 
kad drąsai nėra jokio pakai
talo. Jis neklydo iš šį kartą.

Žinia, galima paklausti, o 
ką jis laimėjo? O gi savo tau 
tos simpatijas. Demokrati
niame krašte tai būtina sąly
ga bet kokiai akcijai! Sovie
tams, kurių Gorbočiovas aiš
kino, didėjant Reagano prieš 
sovietinei retorikai, kad jis 
taikos labui neatsakys į ame 
rikiečių provokacijas, nes jo
mis kaip tik siekiama jį iš
vesti iš lygsvaros, gali dabar 
tekti ir toliau tęsti tą savo 
meliodiją: tik mano šaltu
mas išgelbėjo pasaulį nuo 
susinaikinimo.

Galvojantieji turėtų priei
ti kitą išvadą - Gorbačiovo 
ramumas yra tik jo impoten
cijos pasekmė.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4



1986 m. balandžio 3 d. DIRVA Nr. 14 — 3

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
P. O. BOX 03206

CLEVELAND, OHIO 44103 
TEL. (216) 431-6344

Vyskupo velykinis 'sveikinimas’ lietuviams
Aurelija B a!aš a it i e nė

6116 ST. CLAIRAVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR: VYTAUTAS GEDGAUDAS

DIRVA (USPS 157580)

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

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

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

Gana glamžyti kepurę...
The Cleveland Plain Dea

ler š.m. kovo 29 d. laidoje, 
Religijos sk. redaktoriaus 
Darriell Holland vedamasis 
prasilenkė su Didžiojo šeš
tadienio simbolika ir prista
toma vedamąja mintimi. Gi 
iliustracijai duotos citatos iš 
James P. Lyke, Auxiliary 
Bishop of Cleveland Catho- 
lic Diocese, pamokslo apie 
rasizmą, iš naujo duoda rim
tą pagrindą susirūpinti Baž
nyčios politika ir užimta li
nija.

Pavyzdžiu yra duodamas 
1941 m. SS vienetų žydų nai
kinimo epizodas Eišiškėse, 
padedant ‘Lithuanian Auxi- 
liaries’, nepasitarnauja isto
rinei tiesai, nei straipsnyje 
pabrėžiamai temai, kad Kris 
taus prisikėlimas *... affirm 
the ties that binds all hu- 
mans together in communi- 
ty that should have concern 
for well-being of all others’.

Nėra mums reikalo įrodi
nėti SAU įvykusių faktų, is
torijos. Šis atvejis tik išryš
kina, kad turime be jokio 
atidėliojimo organizuoti pa
stovų, sistematingą sekimą 
kad ir mažiausių išpuolių 
prieš Lietuvą, bei turėti pa
rengtą medžiagą jų atrėmi
mui. Nuolankus priėmimas 
nuoskaudų ir gailesys už tau
tai primetamas nuodėmes 
toli nenuves. Turime būti 
pilnai pasiruošę pristatyti - 
ne tik dainomis ir šokiais - 
savo pusę, esamą padėtį. Ne 
prašyti, bet reikalauti yra 
pribrendęs reikalas ir lai
kas!

Jei Bažnyčios ir Religijos 
atstovai ieško pavyzdžių 
istorijos dešimtmečiuose, 
nereikalaudami sustabdyti 
šiandien tebevykdomo geno
cido, mes turime teisę pasi
naudoti tuo pačiu pagrindu 
savo reikalavimams.

Lietuvos Bažnyčia - iki šiol 
neturinti savo kardinolo nei 
prideramo pripažinimo, išgy 
venanti visokeriopą pries
paudą ir paniekinimus - yra 
gyva tik giliai tikinčiųjų ir 
tyliai praktikuojančių žmo
nių dėka. Ar laisvėje būda
mi ją remiame taip, kaip tu
rėtume ir galėtume? Ar ne- 
nuviliame jų ir nesilenkiame 
jos engėjams, pusiau tylo
mis sutikdami su esama te

nai padėtimi ir nekalbėdami 
daug garsiau apie tai, vis 
dar iliuzijomis tebetikint? ...

Turėtų būt gana kompro
misų. Džiaukimės kai yra 
pagrindas, dėkokime kai yra 
už ką, bet nestovėkime lyg 
baudžiauninkai glamžydami 
kepures prieš nieką, kalbė
dami už žmogaus teises ir 
tautos laisvę!

Ir gal būtų verta pasvars
tyti nekrikščionišką mintį - 
‘akis už akį - dantis už dantį’. 
Neatidėliodami surinkime 
visą medžiagą taip pat ir 
apie žydų bei komunistų 
‘įnašą’ į atliktą, kaip ir tebe
vykstantį tautos genocidą 
Lietuvoje. Ir netylėkime!

Prisikėlimo - triumfo prieš 
mirtį ir blogį - šventės sim
bolika lai būna nauja atrama 
mums ne prašyti, bet reika
lauti priderančių teisių ir vie 
tos. Ir paraleliai - lygaus 
traktavimo VISIEMS už ge
rą ir blogą, nežiūrint tauty
bės, rasės, religijos, nei ... 
turtų ...

Dievo tarnas James P. 
Lyke, susipažinęs su istori
niais faktais, būtų visapusiš
kai daugiau pasitarnavęs 
Dievui ir žmogui, kalbėdams 
apie lietuvius tame laikotar
pyje, rizikavusius savo šei
momis, kad išgelbėtų pavie
nius žydus ... (d)

ŠEIMINĖ IR PREZIDEffli
LIETUVA JONAS ŠVOBA
Nepriklausomos Lietuvos istoriniai įvykiai. Išleido 

Vilties leidykla. Mecenatas — ALT S-gos Detroito sky
rius. 424 psl. kietais viršeliais. Kaina 10 dol. Gaunama 
Dirvoje ir pas knygų platintojus.
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Siunčiu 10 dol. ir prašau atsiųsti man Jono Švobos 
knygą Šeiminė ir prezidentinė Lietuva.

Vardas, Pavardė

Adresas

Didįjį Šeštadienį, gavėniai 
artėjant į pabaigą, išklau
sius pamokslų apie krikščio
nišką meilę ir taikos troški
mą, su Kristaus prisikėlimu 
susijusių apeigų atmosferoje 
ieškant atgaivos nuo pilkos 
kasdienybės dulkių, Plain 
Dealer religinio skyriaus il
gas straipsnis apie vysk. 
James P. Lykes pamokslą 
nustelbė visą priešvelykinį 
džiaugsmą ir privertė sua
bejoti sakyklose skelbiamo
mis mintimis. ‘Hope flowers 
anew ...’ straipsnyje yra iš
samiai išanalizuotas pamoks 
las tema ‘rasių neapykantos 
nuodėmė’.

Savo pamokslo mintims iš 
ryškinti, vyskupas cituoja 
Holokousto knygą ‘Žydų is
torija Europoje antro pasau
linio karo metu’. Ignoruoda
mas nacių viršžmogių teori
jos kilmę ir tos teorijos įgy
vendinimą žiaurioje tikro
vėje, sadizmui ir žiaurumam 
iliustruoti vyskupas skaito 
iš tos knygos ištrauką: ‘1941 
metų rugsėjo 27 dieną 3,400 
žydų mažame Lietuvos mies 
telyje Eišiškėse, netoli Vil
niaus, buvo apsupti specialių 
(nacių) SS dalinių. Talkinant 
LIETUVIŲ PAGALBININ
KŲ (mano pabraukta, A.B.) 
(Lithuanian Auxiliaries), jie 
buvo nuvaryti į žydų kapus 
... priversti nusirengti ir ta
da buvo sušaudyti ties iš 
anksto iškastų duobių kraš
tais’. Toliau vyskupas skai
tė vieno šešiolikmečio žydo 
šiurpulingą bandymą išlikti 
gyvu ...

Iš pamokslo galima būtų 
spręsti, kad žydų tragedija 
vyko laisvoje Lietuvoje ir 
buvo vykdyta su gilia nea
pykanta žydams ir sadistiš
ku žiaurumu.

Kodėl buvo parinkta tokia 
citata? Ar vyskupas buvo 
tik savo neapsižiūrėjimo au
ka, o gal... tai paskutiniuoju 
metu prasidėjusi plati akcija 
diskredituoti lietuvius Ame-

rikoje, nes tai stipri ir arši 
antikomunistinė grupė? To
ji akcija jau yra palietusi riet 
ir vietinę dvasiškuos hierar
chiją, kurios simpatija Krem 
liaus politikai nebėra paslap
tis, skatinant Amerikos ka
talikus reikalauti Amerikos 
nusiginklavimo ir neprieš
tarauti komunizmo grėsmei 
Pietų Amerikoje.

Antra vertus, vysk. Lyke
atrodo buvęs mūsų draugas 
- nuolatinis gerbiamas sve
čias abiejose lietuviškose 
parapijose. Jo gerai paruoš
ti pamokslai mus beveik įti
kino, kad jis supranta dabar
tinę Lietuvos tragediją, mus 
užjaučia ir drauge su mumis 
meldžiasi ...

Sunku suprasti krikščio
niškos meilės idealų skelbi
mą, panaudojant lietuvius 
kaip atpirkimo aveles, prieš 
pastatant žydų kančias ir 
mūsų - kaip vienintelių žmo
nių Europoje! - neapsakomą 
žiaurumą. Nepriklausomoje 
Lietuvoje žydai jautėsi kaip 
savo tėvynėje -- naudojosi 
visomis pilietinėmis teisė
mis, turėjo savo mokyklas, 
sinagogas ir net žydus skau
tus. Hitleriui prijungus Aus 
triją, ar užėmus Klaipėdą, 
žydai masiniai bėgo į Lietu
vą, kurioje buvo priimti ir 
globojami. Kodėl dabar, kai 
Izraelis yra laisvas, o Lietu
va pavergta, kažkokio kerš
to ir apmaudo apimti indivi
dai drumsčia laisvo krašto 
visuomenę, savo aukomis 
pasirinkdami kaip tik tuos, 
kurie dalyvauja kovoje prieš 
bendrą priešą - Sovietų Są
jungą ir jos užmačias? Ir kai 
aukštas dvasiškis panaudoja 
sakyklą, tapdamas tokio 
keršto įrankiu, kurio tikslas 
yra tik sunaikinti pasitikėji
mą antikomunistiniu judėji
mu, širdis apkarsta ir kyla 
visai nekrikščioniškos min
tys.

Kiekvienas lietuvis katali
kas privalo rašyti protesto 
laiškus Clevelando diocezi- 
jos vadovybei ir savo pro
testą konkrečiai įgyvendinti 
pačiu efektingiausiu būdu:

B
| NATIONWIDE 

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

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

atsisakyti duoti aukas bet 
kuriai vyskupų skelbiamai 
rinkliavai, pasitenkinant au
komis savųjų parapijų reika
lams. Laiškus galima išmes
ti į šiukšlyną, bet pinigai kal
ba garsiau už žodžius. Tuo 
tarpu mūsų lietuviškos šir
dys ir mūsų krikščioniškos 
meilės samprata tokių pa
mokslų šviesoje nustoja 
savo idealistinio švytėjimo.

ŽIŪRONĄ

RASINĖS neapykan
tos pavyzdžiui savo pa
moksle - pagal The Cle
veland Plain Dealer kovo 
29 d. laidą - Clevelando 
vyskupas pasirinko žydų 
naikinimo epizodą Lietu
voje ’41 metais. Tačiau, 
jei jo intencija buvo išryš 
kinti žmogaus beširdiš
kumą, tai vargu ar mažes
nė skriauda buvo padary 
ta kitiems jo paties, ilius
tracijai panaudojant vie
našališką, nepilną ir ne
patikrintą informaciją.

Dešimtmečiais kalba
ma apie baisią skriaudą 
žydams. Su pagrindu. 
Bet kodėl tik apie juos, 
kai tiek daug kitų tuo pa
čiu metu buvo paliesti? 
Ar tikrai jie yra išrinkto
ji tauta ir dėmesiui? Jei 
nesibodima kaltininkų pa
vyzdžio ieškoti pavergtoj 
tautoj, kodėl leidžiama 
genocidui dar ir šiandien 
bujoti kone visuose pa
saulio kraštuose? Sutin
kant su kompromisais! 
Atsisakant pareigos ir 
privilegijos kalbėt ir rei
kalaut!? Kodėl neišvys
toma pilnutinė, besąlygi
nė kova prieš terorizmą 
ir žmogaus teisių panie
kinimą?

Prisikėlimo šventė ga
lėjo būti žadanti viltimi 
ir tiesesnio kelio švytu
riu. Deja, bent Clevelan- 
de, Didysis šeštadienis 
atnešė neužtarnautą 
skausmą, iš naujo netei
sybės pajutimą, palietė 
negyjančią Tėvynės pra
radimo bei skriaudų jai 
žaizdą ir ... gailiai suvir
pino abejonės stygą ...

Ir kas sakė, kad visi 
esame lygūs ...!?!

Kaip ilgai dar užteks 
mums tik žinojimo, kad 
akmens metimas į taria
mai kaltą nevisada yra 
teisingas ir jokiu būdu 
neatitaiso skriaudos, tik 
pratęsia jos grandinę?

Ego



Nr. 14 — 4 DIRVA 1986 m. balandžio 3 d.

kad su JAV 
parama yra 
organizuoja-

— Holocaust

Lietuvos reikalais besisielojau!
(Atkelta iš 1 psl.)

puotos Lietuvos žmonės bū
tų plačiau ir pagrindiniau 
informuojami perteikiant 
žinias iš laisvojo pasaulio, 
Amerikos Lietuvių Taryba 
pakartotinai kreipėsi į 
Amerikos Balso direktorių 
Morton Smith, kad moder- 
ninant Amerikos Balso vei
kimą, būtų praplečiama in
formacija Pabaltijo tau
toms.

Paskelbus, 
pritarimu ir 
VVashingtone 
mas genocido
— muziejus, Amerikos Lie
tuvių Taryba kreipėsi Į to 
muziejaus organizacinio ko
miteto pirmininką Į JAV 
prezidentą, kad tame mu
ziejuje būtų nuotraukomis, 
dokumentais pavaizduotas 
ir Sovietų vykdytas genoci
das Pabaltijy ir kitur. Tuo 
reikalu atitinkamą laišką, 
išėjusį iš Alto įstaigos, iš
spausdino ir dienraštis 
"Chicago Sun-Times”. Aps
kritai nemažai Alto įstai
gos siunčiamų laiškų iš
spausdina "Tribūne”, ”Sun- 
Times”, o Lietuvos reika
lus keliančių straipsnių — 
"Chicago Catholic”, ”The 
New Star”.

Amerikos Lietuvių Tary
ba lituanistinėse mokyklose 
kasmet stengiasi pravesti 
rašinių konkursus patrioti
nėmis temomis. Pvz. 1985 
m. buvo pravestas konkur
sas tema "Kodėl aš turiu 
priklausyti lietuviškoms or
ganizacijoms”. Už rašinius 
buvo duotos premijos nuo 
25 iki 100 dol.

Vasario 16 proga Altas 
paruošia į j uosteles įrašytas 
kalbas lietuviškai ir angliš
kai įvairioms radijo sto
tims, ir daugelis stočių jas 
panaudoja, išryškindamos 
Lietuvos laisvės reikalą.

Jau per daugelį metų 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
palaikydama ryšius su JAV 
kongreso žmonėmis, pasi
rūpina, kad Kongrese būtų 
paminėta Vasario 16 d. At
stovų Rūmuose kasmet lie
tuvis kunigas, parūpintas 
Alto, sukalba invokaciją, iš
ryškinančią lietuvių laisvės 
ilgesį. .

Washingtone yra ener
gingas Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovas prof. dr. 
Jonas Genys, kuris lietu
viškiems reikalams atsto
vauja Etninų grupių konfe
rencijose, dalyvauja vyriau
sybės šaukiamose konferen
cijose, dirba Jungtiniame 
Pabaltiečių Komitete, kur 
lietuviai, drauge su latviais 
ir estais palaiko ryšius su 
valdžios įstaigomis, ginda
mi Pabaltijo tautų reikalus 
ir išryškindami jų laisvės 
siekimus.

Kai ABC televizija, spau
džiama Maskvos, buvo be
atsisakanti rodyti filmą, 
vaizduojančią, kas įvyktų 
JAV-se, jei užvaldytų ko
munizmas, daugelis institu- 

ei jų skatino ABC televizi
jos bendrovę nenusilenkti 
Sovietų cenzūrai. ABC pa
keitė sprendimą, ką paty
ręs Altas pasiuntė raštą, 
džiaugdamasis tuo ir ska
tindamas n e n u silenkiant 
prievartai ir filmą rodyti.

Kada iškyla klausimai, 
turintieji ryšio su Maskvos 
kolonialinės imperijos plė
timu, Altas ryžtingas atsi
liepti. Pvz. pabrėždamas 
reikalą demokratinės lais
vės gynėjams Nikaragvoje 
teikti paramą, Alto pirm. T. 
Blinstrubas pasiuntė tele
gramas visiems Illinois se
natoriams ir kongresme
nams Washingtone, skatin
damas veikti ta kryptimi.

Kai NBC televizijos sto
tis pasiryžo leisti filmą 
”Highway to Heaven”, kur 
vieno personažo (Jan Bal- 
tic) vardas daro užuominas 
apie pabaltiečių kaltę nacių 
įvykdytuose nusikaltimuo
se, Amerikos Lietuvių Ta
ryba raštais, telegramomis, 
telefoniniais p a s i kalbėji
mais su NBC vadovybe per
spėjo, kad nebūtų prasilen
kiama su tiesa.

Iškilus lietuvių pamaldų 
klausimui šv. Kryžiaus baž
nyčioje Chicagoje, ALT 
specialiu raštu kreipėsi į 
kardinolą Bernardin, kad 
lietuvių teisės būtų reikia
mai pagerbtos.

Kai iš okupuotos Lietuvos 
Maskva p r o p agandiniais 
tikslais pasiuntė į Chicagą 
programos pildytojus, net 
su savo propagandistu Lau- 
rinčiuku, vis siekiant skal
dyti lietuvių išeiviją, Altas 
atsišaukimu į visuomenę 
priminė saugotis to, kas ga
li skaldyti lietuvių visuome
nę ir kas galėtų pasitarnau
ti okupantui.

Kai adv. P. žumbakis 
paruošė gerą knygą "Soviet 
Evidence in North Ameri- 
can Courts”, Altas nupirko 
jos 100 egz., pasiuntė savo 
skyriams duoti amerikie
čiams, o kita dalis išdalinta 
valdžios žmonėms Washing- 
tone.

Altas kas vasarą suran
da ir apmoka interną dar
buotis Washingtone Jungt. 
Pabaltiečių Komitete, palai
kant ryšius su JAV valdžios 
įstaigomis, o ir pats to ko
miteto reikalų vedėjas bei 
ryšių direktorius paskutiniu

REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N. Y. 11421

Fondai, pinigai ir pavojai
tais naudotis penkerius me
tus. o ‘blogos žinios’, kad už 
tą paslaugą ‘Litas’ norėtų 
gauti tam tikras Lietuvių 
Fondo nuosavybes ir pusės 
milijono dolerių paskolą. Ma - 
no apskaičiavimu, nustotų 
nuosavybių ir procentų bend - 
ra suma vieneriems metams 
būtų apie 120,000-130,000 
dolerių. Taigi -- ‘geradariai’ 
steigia centrą!

Čia dar ne viskas! PLB ir 
LB bendra kasa (jeigu tokia 
būtų) gal pajėgtų tik vieną 
mėnesį tuos pastatus apšil
dyti ir juos apšviesti. Ir vėl 
reikėtų visuomeninių pinigų 
o čia jau būtų blogiau ... be
veik bandymas nurengti ...

Kuriam laikui tas pavojus 
yra kiek praėjęs: ‘Dėl Lito 
b-vės siūlymo investuoti pu
sę milijono dol. į Lemonte nu 
pirktą turtą Lietuvių Fondo 
finansų komisija nepritarė, 
bet, įsteigus PLB lietuvių 
centrą, nutarė reikalą per
žiūrėti ir gal prisidėti prie 
centro išlaikymo’ (Draugas, 
1986.III.6).

Yra blogai, kai taikstoma- 
si į visuomenines kišenes, ir 
kai visuomeninius pinigus

Pinigai yra labai pavojin
gas reikalas ir visuomet apie 
juos kas nors slankioja. Mū
sų tautosaka žino ir daug už
keiktų pinigų, kuriuos saugo 
gaidys, juodas katinas ar 
šuo. Matyti ir praeityje mū
sų tarpe būdavo tokių, kurie 
kėsindavosi ne savo pinigus 
pasiglemžti, tad reikėdavo 
juos užkeikti. Tokie užkeik
ti pinigai, esą, kai kuomet 
dega ir atspėjusieji jų pas
laptį - ar užkeikimą! - galėtų 
tuo lobius pasiimti.

Lietuvių Fondas, beartė- 
jąs prie trijų ir pusės milijo
nų dolerių sumos, yra kaip 
tie degantys lobiai. Daugelį 
tie pinigai vilioja. Yra ir no
rinčių juos pasiglemžti! Jau 
buvo spaudoje rašyta apie 
gręsiančius pavojus.

Pereitų metų lapkričio 
mėn. Chicagoje buvo plati
nami informaciniai lapukai. 
Tuos lapukus Jaunimo cent
ro lankytojai rado prie savo 
mašinų. Juose rašoma: 

‘... šiame pastate ‘Lito’ vado
vai nori įkurdinti Pasaulio 
lietuvių išeivijos centrą, ku
rį sudarytų Lietuvių Romos 
Katalikų misija (parapijos 
pakaitalas), lituanistinės mo- bandoma sužerti į biznio 
kyklos, valgykla, kavinė, 
sporto salė, meno galerija, 
archyvas ir daugelis kamba
rių, skirtų lietuvių visuome
ninei bei kultūrinei veiklai’. 
Labai gražiai skamba -- kas 
galėtų būti prieš tokį pro
jektą?!

Visa bėda tame, kad visas 
reikalas yra kaip tie ameri
koniški anekdotai: ‘geros 
žinios - blogos žinios’. Čia 
geros žinios, kad ‘Lito’ vado
vai nori įkurdinti Pasaulio 
lietuvių išeivijos centrą, o 
blogos -- kad jie nenumato 
beveik nei centu prie to pro
jekto prisidėti. Pagal mano 
girdėtas ir surinktas žinias, 
‘Litas’ leistų PLB tais pasta-

laiku yra Alto pasiūlytas 
Alg. Šilas.

Daug amerikiečių ir už
sieniečių į Alto įstaigą krei
piasi telefonais, laiškais, 
raštais, prašydami informa
cijų Lietuvos reikalais, ir 
Altas tai rūpestingai at
lieka. čia tik dalis Alto pa
stangų, kurias siekiama 
stiprinti ir plėsti. J. Pr.

Juozas Žygas

kompanijos piniginę. Taip 
pat yra negerai, kai padaro
ma samplaika iš ‘Lito’ ir 
PLB. Tas pats asmuo kalba 
PLB ir ‘Lito’ reikalais. Tuo 
reikalu, ir iš tų pačių šalti
nių, pasirodė ir ‘komercinis 
vedamasis’ (Draugas, 1986. 
III.20), kuriame tarp kitko 
rašoma: ‘Šiuo metu to Lietu
vių centro įgyvendinimą 
svarsto PLB valdyba, kuri 
net du kartus jau tarėsi su 
‘Lito’ vadovais ir tarpusavy’. 
Viskas labai gražiai skamba 
ir, atrodo, tvarkoje -- jeigu 
nežinotumėme į kieno kiše
nes yra taikstomasis

Taip pat labai neaišku, 
kur yra ta neįžiūrima riba 
tarp ‘Pasaulio Lietuvio’ re
daktoriaus ir ‘Real estate’? 
Amerikoje labai griežtai žiū
rima, kad visuomeniniai ar 
politiniai interesai nebūtų 
suplakti su bizniu (conflict of 
interests). Atrodo, vadovau
jamasi principu, kad PLB 
nėra politinė organizacija. 
Kai kas net teigia, kad LIE
TUVIŲ BENDRUOMENĖ 
NĖRA ORGANIZACIJA 
(Draugas, 1985.VII.27). Jei
gu taip, tai gal ir toks veda
masis leistinas, kitu atveju 
reikėtų peržiūrėti, kur yra 
ta nematoma riba.

Labai svarbu Lietuvių

Fondą apsaugoti. Ir svarbu, 
kad Lietuvių Fondo pelnas 
būtų galimai teisingiau pa
skirstomas.

Kiek daugiau dėmesio at
kreipiau stipendijų skyrimo 
reikalui. Stipendijų gavimo 
informacijoje yra rašoma: 
‘Pageidaujamos rekomenda
cijos iš Jūsų mokytojų ar 
profesorių, ar iš gerai žinan
čių apie jūsų lietuvišką veik
lą’! Tai tik tiek apie lietuviš
ką veiklą. Parankiui turiu 
Toronto Fondo stipendijų ko 
misijos informaciją. Joje ra
šoma: ‘Komisija, skirstyda
ma stipendijas, atsižvelgs į 
šias sąlygas: a. turi būti lie
tuviai, arba lietuvių kilmės; 
b. studijuojantieji aukštes
niosiose mokslo institucijo
se; c. Vasario 16 gimnazijos 
Vokietijoje mokiniai; d. litu
anistinių kursų ar institucijų 
studentai; e. lituanistinių 
mokyklų mokytojai bei stu
dentai, studijuojantys lietu
vių kalbą ir jos dėstymo me
todiką. Prašymą rašant, 
svarbu duoti kuo daugiau ži
nių apie save, studijas ir pa
žymius, lietuvišką veiklą bei 
dalyvavimą lietuviškose or
ganizacijose’. Ciau jau daug 
aiškiau pabrėžta lituanisti
nių mokyklų ir lietuviškų or
ganizacijų reikšmė.

Labai svarbu, kad stipen
dijos būtų skiriamos pareng
ti būsimiems lietuviškų dir
vonų darbuotojams, o ne pel 
ningų profesijų profesiona
lams rengti.

Kalbant apie gerai uždir
bančius profesionalus tenka 
pasakyti, kad ir jie pašalpos 
yra reikalingi. Neseniai, vie 
name posėdyje, teko girdėti 
apie tokius pašalpos ieškan
čius profesionalus. Viena 
veikėja pasakojo, kad buvo 
užklausta vienos ponios apie 
sąlygas ir būdus stipendijai 
gauti. Paaiškinus apie blan
kų užpildymus ir žinių sutei
kimą, ta ponia dar pasiteira
vo, ar reikia duoti žinias apie 
savo pajamas. Paaiškinus, 
kad reikia nurodyti šeimos 
pajamas, ji pasakė *... tai tuo
met mes jau gal ir negausi
me, nes aš uždirbu $70,000, 
o vyras $100,000’. Skamba 
beveik neįtikinamai, bet pa
sakotoja yra plačiai žinoma 
visuomenės veikėja, tad 
sunku ir netikėti. Tokiems 
prašytojams pirmoje eilėje 
reikėtų ne stipendijos, bet 
gal psichiatro. Ką padarysi, 
kad ir tokių mūsų tarpe esa
ma.

JEI .11 MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALIMI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Clevcland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės ckuLus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakeuood. Ohio
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Antano Rubšio raktai Stasys Santvaras

(31
Ant. Rubšys, kalbėdamas 

apie „Nerimo išmintį Jobo 
knygoje’’, Taip apibūdina 
Šv. Rašto išminčių Jobų: 
„Iškiliausias išminties raš
tijos šedevras apie Dievo ir 
žmogaus paslaptį Senajame 
Testamente yra Jobo 
knyga ... Senas ribotas 
Sandoros Bendrijos tikėji
mas (toj knygoj, St. S.) at
siveria į naujų beribį aki
ratį ir prašnekina skaityto
jų šviežia Dievo ir žmogaus 
regme ... Jobo knyga yra 
įkvėptas veikalas, parašy
tas žmogaus kančios plunks
na ... įkvėptasis poetas su 
giliu jautrum veržiasi į 
žmogaus būties gelmes ir 
įvardija likiminį žmogaus 
klausimų sau pačiam ... 
Skaitydamas Jobo knygų, 
jauti, kad Jobas pergyveno 
mano grumtynes su gy
venimo prasme mano ne
rimo žaizdre, nes Jobas yra 
kiekvienas iš mūsų”. Ir ki
toj vietoj „Raktų” autorius 
kančios išminčių taip api
bendrina „Jobas yra Pro
metėjas — žmogus, kuris 
drįsta abejoti, maištauti ir 
šaukti Dievų pasiaiškinti’’ 
(„Raktas į S. T.”, III d., 
296, 297, 305, 313 psl.). Čia 
yra gera proga priminti, 
kad mes turime filosofinį 
veikalų apie Jobų — tai 
Ant. Maceinos „Jobo dra
ma”, žmogiškosios būties 
apmųstymas, 1950 m. „Ven
tos” leidinys.

šv. Rašto Psalmynų su
daro 150 psalmių. Tradiciš
kai — tai karaliaus Dovydo 
poetiniai darbai. Tačiau tai 
nėra tiesa, nes yra psalmių, 
kurių kūrėjais minimi Mo
zė, karalius Saliamonas ir 
kt. psalmistai. Taigi tik se
niausios psalmės gali būti 
Dovydo kūriniai. Ant. Rub
šys Psalmynui panagrinėti 
ir aptarti skiria 40 psl. Pa
čioj savo studijos pradžioj 
tų šv. Rašto dalį jis taip 
aptaria: „Psalmynas 
yra įkvėptų psalmių, — 
himnų ir maldavimų rinki
nys. Psalmynas at
spindi visų išganymo isto
rijų ir raiškiai apibūdina 
Sandoros Bendrijos istorinę 
sąmonę. Skaityti Psalmy
ną, — plaukti upe, vadina
ma išganymo istorija, nes 
jos himnai ir maldavimai 
sklydi tikėjimo savitumu ir 
aidi bendražmogišku skam
besiu . . . Psalmės yra žmo
gaus kreipiniai į Dievų; 
psalmės yra ir Dievo žodžiai 
žmogui. Psalmės, būdamos 
himnai ir maldavimai, iš
reiškia Sandoros Bendrijos 
kreipimųsi į Dievų — poe
tinę Dievo sampratų Sena
jame Testamente („Raktas 
į S. T.”, III d., 209 psl.).

Skaitydamas Ant. Rubšio 
„Raktus”, prisiminiau ne
pamirštamų gyvenimo įvy
kį. Buvo dienų, kai labai 
domėjausi antikinės Grai
kijos vazom; jau tiek buvau 
su jom susipažinęs, kad iš 
spalvų ir piešinių galėjau 
atpažinti prieškristinį am
žių, kada tokių spalvų ir 
formų vazos buvo daromos. 
Bet štai nusibeldžiau Sicili- 
jon, į antikos istorijoj ir 
mituose skendintį miestų — 
Sirakūzų. Ten yra archeolo
gijos muziejus, kuris yra 
sutelkęs didžiai turtingų 
graikų vazų rinkinį. Mano 
vadovas archeologas dr. 
Caputo pradėjo maždaug 
taip byloti: „Ilgėlesnį laikų 
buvo galvojama, kad ši va
zų spalva ir forma gimė 
V-IV amžiuje prieš Kristų; 
naujausi tyrimų duomenys 
rodo, kad jos darytos III-II 
a. prieš Kristų”.. . Atseit, 
dr. Caputo nesendino tų va
zų, o jas pajaunino! Aišku, 
mano „mokslai” dėl to ne
sugriuvo, bet kaip išsiplėtė 
jų regėjimo plotai!..

Panašiai kalba ir Ant. 
Rubšys — apie tų patį 
Psalmynų štai dar ką jis 
sako: . . .„formų istorija iš
ryškino, kad psalmės nėra 
saviti izraeliečių kūriniai, 
bet yra sukurtos pagal Ar
timųjų Rytų poezijos tai
sykles. Todėl svarbu susi
pažinti su Artimųjų Rytų 
poezija, nes ji paiškina psal
mių žmogiškąjį pradų ir pa
deda jas giliau suprasti” 
„Raktas į S. T.”, III d., 
218-219 psl.).

šv. Raštas ne vienu išgy
ventu įvykiu, ne vienu tei
giniu bei mintimi ir nūdien 
kelia gana niūrių abejonių. 
Jų visų čia neišvardinsi, 
tad žvilgterkim nors į dvi; 
pvz., šių pastraipų rašyto
jui ilgų laikų sunkiai beat- 
mezgama mįslė Naujajame 
Testamente buvo Jėzaus gi
mimas iš Nekaltos Merge
lės Marijos. Gan dažnai 
žmogus savo tikėjimui jieš- 
kai atramos, o tos atramos 
vis lūžta, gal net velnias 
pradeda visokius reginius 
rodyti. Bet va, kai paskai
čiau Ant. Rubšio „Raktų į 
N. T.”, pajėgiau nukilti į 
tolimą praeitį, atvirom 
akim tenai pasidairyti. Pa
sirodo, savame laike Merge
lei Marijai nelengva buvo 
gyventi. Tie septyni kala
vijai, kurie smeigiami į Mo
tinos širdį, kuriuos mėgo 
jai smeigti ir lietuvių liau
dies sekulptoriai, nėra pai
kai išgalvota simbolika. At
seit, tikėjimas yra tikėji
mas, o žmogus su savo abe
jonėm ir polinkiais artimų 
šmeižti — vis tas pats žmo
gus !..

Rašydamas „Aktų į Se- 

najį Testamentų”, Ant. 
Rubšys, remdamasis nau
jom šv. Rašto studijom, 
gražiai ir įdomiai papasa
kojo, kas buvo Raudonoji 
jūra, kuri iš Egipto bėgan
tiems žydam pati atsivėrė, 
ir kas buvo toji „iš dangaus 
krintanti manna”, kuria žy
dai 40 metų maitinosi Ar
timųjų Rytų dykumoje. Ta
čiau pati didžiausia abejonė 
— tai Pažado žemė, vėliau 
pavadinta Palestina. Kai 
žydai į tų žemę atėjo, ten 
rado nuo seno gyvenančius 
filistiniečius ir kt. gyvento
jus, kuriuos reikėjo ... nu
kariauti. Romėnai 70 m. po 
Kristaus žydus iš Palesti
nos ištrėmė beveik 2,000 
metų. Kai mūsų laikais jie 
ton žemėn grįžo ir atkūrė 
savo valstybę, matom ir gir
dim, kas dabar ten da
rosi. Tai kas ’š tikro yra 
toji Dievo Pažado žemė, 
kaip žmogus turi suprasti 
tokį savo Kūrėjo sprendi
mų? Atsakymų į tų klausi
mų bandykit pajieškoti Ant. 
Rubšio „Raktuose”.

Tęsiant nors ir trumpų 
abejonių sąrašų, prieš akis 
iškyla ir toks klausimas: 
kaip į Ant. Rubšio šv. Raš
to studijas būtų pažiūrėta 
prieš 50 metų ? Ne vienas jo 
darbo puslapis turbūt būtų 
apšauktas erezijom ... Bet 
mes galime džiaugtis, nes 
tai rodytų, kad į Šv. Rašto 
pažinimų ir mes su rimtu 
pasiruošimu ir drąsiai įsi- 
jungėm.

Ant. Rubšio „Raktuose” 
nėra pamiršta ir sava — 
lietuvių tauta. Nevadina jis 
savo tautos išrinktąja tau
ta, nekelia jos ant aukštų 
kalnų, bet žmonijos istori
nėje kelionėje randa vieną 
kitų paralelę, kuri savo kan
čiom yra panaši į žydų tau
tos nedalią: ”XX a. sklydi 
lūkesčiais ir baimėmis. Jo 
būvyje ir mūsų tauta, išgy
venusi laisvės dvidešimtme
tį, su rūpesčiu išgyvena sa
vo žemėje milžino kaimyno 
siautėjimų. Nesvetima ir 
mūsų tautai tremties dalia, 
išeivijos bėdos ir nevilties 
tyrai („Raktas į S. T.”, III 
d., 78 psl.).

Ant. Rubšio raštų citatos 
rodo, kad jo lietuvių kalba 
yra graži, sklandi ir turtin
ga, stilius — išdailintas ir 
savaimingas. Jis ypačiai 
mėgsta kai kuriuos liet, kal
bos žodžius — gija, kraitis, 
raktas, tiltas, siena, žaizd
ras, vienoj vietoj radau net 
spragilą. Dažnu atveju Ant. 
Rubšys tuos žodžius varto
ja metaforiškai. Vienu žo
džiu, ir kalbos pažiūriu jo 
„Raktai” yra vertingas įna
šas į lietuvių rašto istorijų.

(Nukelta į 6 psl.)

Kipras Petrauskas (dešinėje) su žurnalistu Vytautu Bra- 
ziuliu Palangoje 1932 m.

Dramatiškas Kipro Petrausko 
gyvenimo saulėlydis

Aurelija Balašaitienė

Tokia antrašte buvo ras
tas a. a. žurnalisto Vytau
to Braziulio straipsnis, su 
jo našlės Noros Braziulis, 
nės sutikimu kataloguojant 
velionio turtingų lietuviškų 
archyvų, kuris bus perduo-. 
tas Kento universitetui.

Straipsnyje Kipro Pet
rausko gyvenimo saulėly
džio drama iliustruojama 
ištraukomis iš laiškų, gau
tų iš okupuotos Lietuvos, 
pradedant 1958 metų gegu
žės mėnesiu. Pirmame laiš
ke rašoma apie planuojamų 
Kipro Petrausko monogra
fijos išleidimų ir baimina
masi, kad, jo atminčiai su
šlubavus, monografijos iš
leidimas galįs žymiai pasun
kėti, jei ilgiau būsią del
siama. 1962 metų gegužės 
25 dienos laiške tas pats 
autorius apgailestauja Kip
ro asmens pasikeitimų, o 
rugpiūčio mėnesio laiške 
pasakoja, kad Kipras esųs 
„puikiai aprūpintas mate
rialine prasme: jam pasta
tytas Vilniuje namas, pa
skirta gera pensija ir, be
rods, dar mokama alga kon
servatorijoje, kaip profeso
riui’’. Tačiau dvasiniai Pet
rauskas atrodo „susmu
kęs”, netekęs atminties, ne
pažįstantis net pačių arti
miausių žmonių.

Iš tolimesnių Vytauto 
Braziulio užrašų aiškėja, 
kad Kipras Petrauskas mi
rė nesulaukęs savo prisimi
nimų išleidimo, nors 1964 
metų vidurvasary pasirodė 
mažo formato leidinėlis, 
pavadintas „Gyvenimas pa
švęstas dainai”, parašytas 
V. Kavoliūno. Toliau randa
me ir to leidinėlio „recen
zijos” ištraukų: „Buvo jis 
šioks toks operos solistas, 
bet ilgai operoj neišsilaikė 
— per menka kakarinė. O 
knygelė, daugumos nuomo
ne, irgi skystoka”... Tai 
tiek pagarbos mūsų didžia
jam tenorui...

Tarybinėje spaudoje bu
vo pranešta, kad Kipras 
susirgęs plaučių uždegimu 
ir esųs ligoninėje, nepažy
mint nei datos, nei ligoni
nės pavadinimo. Mirė 1968 
m. sausio 17 dienų ir buvo 
palaidotas ''valstybės lėšo
mis” ir „tarybiniais papro
čiais’^?) Vilniaus Rasų ka
pinėse. Kipro Petrausko 
pašlijusios sveikatos stovį 
ilgus metus „tarybinė” 
spauda ir slėpė, ir ignoravo.

Vytautas Braziulis, ne
priklausomybės laikais ne
paprastai gerbęs mūsų iš
kilųjų operos „tėvų’' ir tu-

(Nukelta į 6 psl.)
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A. Rubšio raktai...
(Atkelta iš 5 psl.)
Kaip minėta, Ant. Rub

šio „Raktus” išleido „Krikš
čionis gyvenime’’. Autorius 
turėjo ir būrį talkininkų, 
kuriuos būtina paminėti ir 
pagerbti: kalbą tikrino Pet
ras Balčiūnas, žemėlapius 
paruošęs Juozas Andrius ir 
S. A. Romano, įrašus piešė 
Tel. Valius ir Paulius Jur
kus, meniškai leidinius api
pavidalino sės. O. Mikailai- 
tė, T. Placidas Barius, OFM, 
ir Birutė Kidolienė, foto 
nuotraukas darė Ant. Rub- 
šys ir E. A. Johnson’as, 
„Rakto į S. T.’’, II dalis iš
leista prel. P. M. Juro, P. 
A., lėšomis, spausdino N. 
Pr. Marijos Seserys, tik 
„Rakto į S. T.„, I dalį 
spausdino T. T. Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne, N. Y.; 
visi šeši tomai išleisti 1978- 
1985 m.; minėtų talkininkų 
dėka — ir savo išore mini
mi leidiniai yra gražūs ir 
patrauklūs, įrišti į žalios 
drobės viršelius, atspaus
dinti aiškiu ir dailiu šriftu, 
korektūros „velniukų” taip 
pat mažai belikę; vienomto- 
mo kaina — 8, 9 ir 10 dol.

Nors ir reikšmingi talkos 
faktai, sausoka būtų šią ap
žvalgą baigti tų faktų pa
minėjimu. Tad tegu dar 
kartą į savo skaitytojus at
sigrįžta pats Ant. Rubšys. 
Baigdamas rašyti „Raktą į 
Senąjį Testamentą”, vienoj 
vietoj jis taip į mus praby
la : „Senasis Testamentas 
yra panašus į nebaigtą sim
foniją. Kaip simfonija, taip 
ir Senasis Testamentas turi 
savo iškilias temas: Sando
rą ir Mesiją, karalius ir 
pranašus, tiltus ir sienas. 
Tačiau jo užsklandoje šios 
temos lieka kaboti ore — 
neatbaigtos. Tai ypač ryšku 
pranašų žodžiuose iš Die
vo. Pranašų sąjūdis, žėrė
jęs Amoso, Ozėjo, Izaijo, Je

remijo, Ezechielio ir Ant
rojo Izaijo šaukimu į nuo
sprendį už Dievo užmojį 
žmogaus dabartyje, ūmai 
išblėsta. Nebaigtos simfo
nijos nuotaika nesvetima ir 
išminties raštijai. Jobas 
grumiasi su kančios proble
ma, bet neatsako savo pa
ties klausimų, o Koheletas 
taip nuvargsta, beieškoda
mas kelio į gyvenimo pras
mę, kad apkarsta ir sirgu
liuoja nuoboduliu. Net psal
mės sklydi ilgesiu, kuris ve
da Dievas žino kur („Rak
tas į S. T.’’, III d., 450 psl.).

Ant. Rubšio „Raktai” tai 
ne tik tikėjimo ir Izraelio 
laimiu ir nelaimių istorija, 
tai stiprios atošvaitos ir 
nuo tų ano meto istorinių 
galybių, kurios turėjo vie
nokį ar kitokį poveikį į žy
dų tautos gyvenimą, net į 
visos žmonijos laukiamą 
ateitį. Deja, čia apžvelgta 
tik maža dalis Ant. Rubšio 
”Raktų”. žmonės, kurie 
Dievą tiki ir kurie Jo dar 
tebejieško — tuose „Rak
tuose” gali rasti daug čia 
nepaminėtų istorinių įvy
kių, žmogaus svyravimų, 
laimėjimų, pralaimėjimų ir 
fanatizmo, įdomių svarsty
mų, minčių apie antikos 
žmogų ir jo kultūrą — tik
ro sidabro ir aukso.

Pagarba ir padėka kun. 
prof. Antanui Rubšiui, kad 
jis apdovanojo mus tokiom 
įdomiom ir vertingom šv. 
Rašto aiškinimų ir tyrinėji
mų knygom. Ir nuoširdūs 
linkėjimai — tegu tie ”Rak- 
tai” nebūna jo paskutiniai 
veikalai! . .

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

NORMANĄ BURSTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. kravtovės (312) 263-5326; (312) 677-8439.

1

PETRAUSKO SAULĖLYDIS..
(Atkelta iš 5 psl.) 

rėjęs progą jį asmeniškai 
pažinti, užtikęs trumpą ži
nutę apie Petrausko mono
grafijos sunkumus, pradė
jo neoficialiais keliais ieš
koti informacijos apie jo 
gyvenimą ir sveikatą. Pra
sidėjus dažnam Amerikos 
lietuvių lankymuisi okupuo
toje Lietuvoje, vietinė 

WANTED JOURNEYMEN 
ELECTRICIAN S/MECH ANICS 
Minimum 5 yrs. experience in trade. 
Industrial, commercial wiring prefer- 
red. Excellent salary & benefits. Slea- 
dy employment. Apply or call

VISTA ELECTRICAL 
CONTRACTORS. INC. 
137 WEST NYACK RD. 

WEST NYACK, N. Y. 10994 
914-353-3313

(8-14)

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

14-21 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ
14 DIENU - LIETUVA IR RUSIJA

Kelionė 716: liepos!6 - liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 
diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Swissair iš JFK ir Bostono

15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 

$1,599.
Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas.Gruodžio26-sausio9 

—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

17 DIENŲ - LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 506A: gegužės 6 - gegužės 22 — $1,599.
Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos į Vilnių, Vilniuj 10 dien,, Rygoj 3, traukiniu 
iš Vilniaus j Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059. 

Maskvoj 2 d ienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

21 DIENA — LIETUVA, ŠVEDIJA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 514: Gegužės 13 - birželio 2—

$1,949. Stockholme 2 dienos, laivu į Helsinkį, Maskvoj 
2, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. SAS iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 
dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
Kelionė 512: gegužės 12 - gegužės 23 — $1,439, Traukiniu 

nuo Varšuvos iki Vilniaus, Vilniuj 7 dienos, traukiniu 
nuo Vilniaus iki Varšuvos, Varšuvoj 2, Frankfurte 1, 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, UKRAINA, RUSIJA IR VENGRIJA
Kelionė 610: birželio 12 - birželio 25 — $1,669.
Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Kijeve 2 

dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Svvissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 506: gegužės 6 - gegužės 20 — $1,599.
Kelionė 603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849.
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849.
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE 
13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA

Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 
dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitalia iš 
JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 611: birželio 11 - birželio 24 — $1,829.
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Vienoj 2, Miunchene 3, Lufthansa 
iš JFK ir Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klijentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

N E WT0 N, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje \
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

spauda, pastebėjusi lanky
tojų susidomėjimą Petraus
ku, savo puslapiuose vaiz
duodavo jį kaip „žvalų, ele? 
gantišką”. Tuo pačiu metu 
asmenys, turėję progos su 
juo asmeniškai susitikti, 
tvirtindavo priešingai, pa
brėždami ne tik jo pašliju
sią atmintį, bet ir išorinės 
išvaizdos pasikeitimą, ne

norint gerai apsirengti, su
tvarkyti savo išvaizdą. 
„Liūdnai, graudinančiai at
rodo Kipras Petrauskas”, 
skaitau vėl laiško ištrauką. 
„Jis buvo uždarytas į ligo
ninę ne todėl, kad sirgo, 
bet kad turėtų priežiūrą. 
Jis sirgo senatvės liga ... 
kad nevaikščiotų po miestą 
ir užmiesčius, vienus žmo
nes graudendamas, kitus 
gąsdindamas, trečius juo
kindamas .. .„

Tuose pačiuose Vytauto 
Braziulio archyvuose yra 
daug senų istoriškų nuo
traukų, kurių tarpe buvo 
rasta ir šį straipsnį ilius
truojanti, padaryta 1932 
metais Palangoje. Joje ma
tome Kiprą, pasipuošusį 
e 1 e gantiškais vasariniais 
drabužiais su balta berete, 
dengiančia jo vešlius plau
kus. žiūrint į jį darosi grau
du, kad tiek maža auten
tiškų žinių galime rasti 
apie paskutiniuosius to di
džiojo dainininko gyvenimo 
metus. „Oficialūs” šaltiniai, 
kuriems terūpi propaganda 
ir melas, arba skelbė netie
są, arba tiesą slėpė. Tik iš 
privačių, neoficialių šaltinių 
galima susidaryti gan grau
dų jo gyvenimo saulėlydžio 
vaizdą.

A. a. Vytauto Braziulio 
stalčiuose rastas straipsnis 
su Čia cituotomis ištrauko-? 
mis išgulėjo daugelį metų. 
Nesunku suprasti, kodėl jis 
pasirodo tik po žurnalisto 
mirties — skaudu buvo at
skleisti faktus, kurie, nors 
ir liūdni ir graudūs, tebuvo 
pasakojimų nuotrupos ir 
laiškų žinutės, nepagerbus 
Petrausko atminimo leidi
niu, kuriame būtų įamžinti 
jo gyvenimo laimėjimai ir 
milžiniškas įnašas į mūsų 
operos istoriją, savo talen
tu ir balsu ją įvedant į pa
saulinių operų šeimą.

• Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus iškilmėmis Ro
moje rūpinasi lietuvių ko
mitetas, kurį sudaro pirm, 
prel. A. Bartkus, vicepirm. 
prel. L. Tulaba ir prel. V. 
Mincevičius, sekr. dr. B. Vi- 
leišytė ir nariai: prel. A. 
Jonušas, prel. K. Dobrovols
kis ir kun. E. Putrimas.

• JAV centrinis Lietuvos 
k r i kščionybės jubiliejaus 
minėjimas bei šventės bus 
1987 m. Padėkos dienos sa
vaitgalio metu, lapkričio 
26-29 dienomis Chicagoje. 
Bus iškilmingos pamaldos 
lietuvių parapijos bažnyčio
je ir katedroje, celebruojant 
kard. J. Bernardinui, lietu
viams vyskupams ir kuni
gams, taip pat akademija, 
simpoziumas, religinis kon
certas, drama veikalo vaidi
nimas ir kt. Washingtone 
Lietuvos krikščionybės ju
biliejinė šventė bus 1987 m. 
birželio 28 d., tą pačią die
ną kaip ir ok. Lietuvoje. Iš 
kilmingos šv. Mišios bus at
našaujamos didžiojoje Tau
tinėje Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI VENEZUELOJE
Jau treti metai, kaip Ve- 

nezuelos lietuviai jungia 
Vasario 16 ir šv. Kazimie
ro šventes. Skirtumas tik 
tas, kad šiais metais tą dvi
gubą minėjimą organizavo 
ne Caracas Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė, o Vene- 
zuelos Lietuvių Katalikų 
Misijos Taryba. Gėda pri
sipažinti, bet apylinkė per 
penkerius metus nesušaukė 
nė vieno oficialaus narių 
susirinkimo ar posėdžių, 
darbo planams aptarti, ne
žiūrint pakartotinų Krašto 
valdybos įspėjimų pradėti 
veikti, ar bent pravesti rin
kimus, kad į darbą stotų 
labiau pasišventę tautie
čiai. Pirmininkas aiškinosi, 
kad tas darbas buvo atlie
kamas dr. V. Dambravos 
vadovaujamos Krašto val
dybos. Tai, žinoma, plovi- 
masis rankų, nes apylinkės 
veiklai durys buvo plačiau
siai atidarytos. Išrinkus 
naują krašto valdybą ir jai 
nesiėmus iniciatyvos atlik
ti Caracas apylinkei tiesio
giniai priklausančias pa
reigas, ji nieko nedarė —■. 
turėjo Katalikų Misijos Ta
ryba gelbėti padėtį, apylin
kės pirmininkui tebemie
gant.

Kaip ten bebūtų, minėji
mai buvo suorganizuoti ir 
jie gerai pavyko seselių sa
leziečių kolegijos patalpose.

Data buvo pasirinkta pir
mąjį kovo sekmadienį (ko
vo 2 d.), kada reguliariai 
vyksta mėnesines Venezue- 
los lietuvių pamaldos. Mi
rus kun. Antanui Perku- 
mui, SDB, mišias atnašavo 
italų kilmės salezietis ir 
lietuvių draugas Jose Mo- 
dena. Pamokslo vieton, Ka
talikų Misijos Tarybos vi
cepirmininkas inž. Antanas 
Šulcas perskaitė apybraižą 
apie Lietuvos Šventąjį, ku
ris drauge yra ir Gavėnios 
Šventasis.

Mišios buvo aukojamos 
už visai neseniai mirusių 
a. a. kun. Antano Perkumo 
ir Genovaitės Statkienės 
vėles. Jų metu buvo gie
damos lietuviškos giesmės.

Po pamaldų Katalikų Ta
rybos pirmininkas Vincas 
Baronas ispaniškai pareiš
kė užuojautą neseniai mi
rusios G. Statkienės dukte
rims Jūratei Rosales ir Da
nutei Rosales bei jų šei
moms. Buvo priminta, kad 
velionės karstas buvo už
bertas žeme iš Lietuvos. 
Statkienė mokėjo perduoti 
savo šeimai Lietuvos meilę.

Persikėlus į seselių sa
leziečių kolegijos salę, Vin
cas Baronas atidarė iškil
mingąjį Vasario šešioliktos 
minėjimą, kurios centre 
buvo dr. Vytauto Dambra
vos paskaita.

Pirmiausia jis pasakė, 
kad lietuvių tauta laikosi 
Vasario 16 akto, jo niekas 
neatšaukė. Tai teisės ir po
litikos dokumentas, liudi
jantis apie nekeičiamą tau
tos valią būti laisva ir ne
priklausoma. Laisvės kovos 
vertę yra patvirtinę tūks
tančiai lietuvių, paaukoda
mi savo gyvybę dėl laisvės 
idealo kovos lauke ar Sibi
ro plotuose. Atsisakymas 
nuo tolimesnės kovos būtų 
tautos kankinių išdavimas 
ir savęs pasmerkimas.

Taigi, „Vasario 16-ji 
įpareigoja kiekvieną lietu
vį atiduoti duoklę tautai, 
aktyviai įsijungiant į lais
vinimo darbą”.

Kalbėdamas apie tautinį- 
moralinį lietuvių išeivių 
stovį, dr. Dambrava paly
gino Kudirkos laikų lietu
vių, gyvenusių prieš šimtą 
metų, su dabartine mūsų 
išeivija, nerasdamas jokio 
esminio skirtumo: kaip ta
da, taip ir dabar lietuviai 
stokoja idealizmo, tėvynės 
meilės ir daugiausia žiūri 

savo naudos. Cituodamas 
Vinco Kudirkos „Varpą” 
jis sakė, jog ir dabar „iš
skyrus labai labai mažą 
skaičių mūsų inteligentų, 
tikrai besirūpinančių savo 
tėvynės reikalais, kurie ne
sigaili nei darbo, nei pasku
tinio skatiko jos labui, visi 
kiti „inteligentai” lyg le
dais apkrovę savo krūtines, 
idant kartais, atminus Lie
tuvą, nesuplaktų širdys; o 
jeigu retkarčiais ir kas ją 
atsimena ir primeta skati
ką jos „labui”, tai tik su 
tokia sąlyga, kad jam už 
tai, lyg turguje, būtų atly
ginta”.

Prelegentas ragino bent 
5 G savo metinės algos skir
ti lietuviško rezistencinio 
darbo rėmimui. Turtingie
siems jis priminė multimi- 
lionieriaus Carnegie žo
džius : „Mirti turtingam 
yra gėda;, palikti pinigus 
vaikams — nusikaltimas”. 
Jis ragino nesigailint auko
ti projektams, kurie kon
krečiai tarnauja Lietuvos 
ir lietuvių interesui. Lai
biausia betgi kalbėtojas iš 
kiekvieno lietuvio reikalavo 
rezistencinio darbo. Jis 
klausė; „Ką dėl Lietuvos 
išlaisvinimo daro tie, ku
rie, peržengdami Lietuvos 
sieną, įsipareigojo kovoti 
dėl Lietuvos laisvės? Nesi
jausti tremtiniu, kariu ar 
partizanu tėvynės nelaisvės 
akivaizdoje reikštų būti sa
vižudiškam iškritusiam iš 
savo istorijos”. Todėl kal
bėtojas ir prašė, kad Vasa
rio 16-ji būtų didžioji ryž
to šventė, o tasai ryžtas 
bent kelis kartus į metus 
atlikti tautai ir mūsų vals
tybei konkrečiai tarnau
jantį darbą. Juk nesunku, 
— sakė jis, — parašyti tė
vynėje vargstančiam gimi
nei ar pažįstamam laišką 
(o mes taip mažai jiems 
rašome), ar pasiųsti siun

tinėlį, o, nuvykus į Lietu
vą, sustiprinti ten brolių ir 
seserų dvasią. O kaip leng
va, vykdant svarbų projek
tą, nors telefonu talkinin
kauti, perduodant kitiems 
informaciją ar instrukci
jas ; nesunku eisenoj ar de
monstracijoj nešti trispalvę 
ar plakatą (nejau mes vir- 
tome bailiais laisvame kraš
te?) ; juk nesunku, atėjus 
reikalui, dalinti atvirlapius 
ir brošiūrėles, klijuoti pla
katus. Kiti irgi planuos ir 
veiks, kaip suradus naujų 
sąjungininkų Lietuvos by
lai, pasieks svarbias tauti
nes ir tarptautines organi
zacijas, diplomatines misi
jas, valstybių vyriausybes.

Kaip tautinio atgimimo 
laikotarpy — prieš šimtą 
metų, taip ir mūsų pokario 
tremty vyksta tautinės fil
tracijos procesas, sakė dr. 
Dambrava. Mums privalu 
išfiltruoti nešvarumą, iš
pilti nuosėdas, kad Lietu
vai tarnaująs elementas 
būtų savo kokybe stiprus, 
bet taip pat skaidrus ir ty
ras. Ir kad to gero elemen
to būtų legionai, kurie, 
Dievui, padedant, padėtų 
laimėti lemiamą žūtbūtinę 
kovą. Prof. Mykolas Bir
žiška teisingai sakė, kad 
herojus liko namuose. Mes 
esame to herojaus garbin
gi ir pasišventę talkinin
kai. O laimėti privalome — 
toks yra mūsų egzistenci
jos pagrindinis tikslas ir 
mūsų gyvenimo pateisini
mas. Taigi, anot Juozo Ko
jelio, ’ne tik Lietuvių Char- 
toje, bet mūsų protuose ir 
sąžinėse (privalo būti) 
įrašyta, kad aukščiausia ir 
pirminė lietuviškos veiklos 
prasmė yra Lietuvos žmo
nių laisvė’.

Dr. V. Dambrava ragino 
stiprinti politinę informaci
ją, vengti biuletenių, ku
riais svetimų kraštų spau-. 
da mažai tesidomi ir jų be
veik nenaudoja; kėlė reika

lą sudarymo politinės ak
cijos komiteto reikalą, pro
fesinės talkos, organizuotos 
Pasaulio Lietuvių Santal
kos; reikia ir rezistencinio 
vadovėlio mūsų veiklai. Jis 
sutiko su prof. J. Brazaičio 
išvada, kad dabartiniu me
tu realiai gali nuveikti ne
be tiek veiksniai ar net ko
lektyvai, bet daugiau pa
skirti pajėgūs asmenys. 
Taip yra diplomatinėje, taip 
politinėje, taip propagandi
nėje, taip ir kultūrinėje 
srityje.

Tremtyje turime tenden
ciją švaistytis savo „aš”, 
kai reikalas eina apie gar
bę, ir „mes”, kai reikalas 
eina apie darbą. Dr. V. 
Dambrava siūlė Tautos 
himne daugiskaitą pakeisti 
vienaskaita, nes Tautos 
himnas yra tavo ir mano 
himnas. Vasario 16-tos dva
sioje kiekvienas turime pa
sijusti atsakingais už vi
sus išeivijos ir tremties 
reikalus ir už pačios tautos 
likimą. Nuo šiol galvokime, 
jauni ir suaugę, ką aš galiu 
realiai padaryti Lietuvai. 
Tautos himnas tebūnie 
kiekvieno asmeniška laisvės 
malda.

Minėjime tarė sveikinimo 
žodį VLB Krašto valdybos 
pirmininkas Henrikas Ga- 
vorskas, perskaitęs vysku
po Baltakio padėkos atviru
ką. Minėjimas baigėsi Tau
tos himnu ir vaišėmis.

Dalyvių skaičiumi, minė
jimas buvo kuklus — daly
vavo apie 50 asmenų.

Julius Vaisiūnas

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

fgj Kazimieras B arenas

SIDABRINĖ MONETA

— Tai geni namo?
— Genu. Vakaras.
— Gerai, kad geni. O plėšikų ganydamas 

ar nesusitinki?
— Plėšikų? — tada supratau, kad ne su 

plėiku, matyt, kalbuos, ir išgąstis atslūgo. —•- 
Kad jie, sako, tik naktį pasirodo.

— Naktį, naktį, teisybė. O pas jus neuž
eina?

— Mes bijom pėlšikų, — skubėjau išaiš
kinti.

— Ar bijot?
— Bijom.
Jis kalbėdamas vis šypsojosi. Bet mano 

karvės jau baigė pasiekti namus, tai aš ir nu
bėgau, dar vis atsigrįždamas į tą storulį. Gal 
jis sušauks mane, gal dar ko klaus, bet rūpėjo 
pareiti kartu su karvėmis, nes įgąsdinta moti
na tuoj pasiges: žalmargė ir dvylė yra, o kurgi 
vaikas? Ar jau?.. Tokie jau gali reikšti, kad 
jos piemenėlis ar nušautas, ar pagrobtas. Te
kinas baigiau kurti, uždusęs nuo lėkimo, bet 
vartus pats atkėliau ir užkėliau, įleidęs gyvu

lius kieman. Uhu 1 Sunkiai gaudžiau kvapą, ir 
motina pastebėjo, kad esu lyg nesavas. Tru
putį atsigavęs, pritildytu balsu užsikirsdamas 
vis dėlto atpyliau jai gal ir žodis žodin, ko tas 
žmogus klausė ir ką jam atsakiau.

Pamelžusi karvę, ji, žiūrėdama į mane, kad 
pataisyčiau, jeigu suklystų, tėvą dabar švietė 
mano jai persakytais žodžiais. Kas gi čia da
bar? Prie mūsų namų slankioja ir plėšikų lau
kia! Išgąstis neapėmė nei motinos, nei tėvo. 
Jeigu policija saugo mūsų namus, tai plėšikų 
nėra ko bijoti. Vieškelyje, tiesa, nieko nepa
daro, bet ten gal per platu vietos. Vienam gale 
saugosi, o kitame ims įsidrąsinę ir apkraustys. 
Tik ko gi jie šitam kampely stoviniuoja? Miš
kas didelis, ir išlįsti plėšikai gali ties Kriminsko 
ar Grūdžio kiemu ar paėjėti iki Stakūnų. Bet 
kur jie gali naktį, net ir į kaimą sutemus už- 
virsti. Ar ir ten visur stoviniuoja po storulį, 
gal ir ne po vieną?

Sunkiai atspėjama mįslė tęsėsi kelias die
nas. Parsivaręs karves parginio, apšniukštinė- 
jau ar tik ne rytojaus dieną atžalyno kampą 

prie mūsų namų, išėjęs su krepšiu — prasi- 
metęs, kad ieškau uogų ar grybų. Gal motina 
ir spėjo, ko man į tą mišką, bet kai pasakiau, 
tai patylėjusi teištarė:

— Tik toli neik. Grybai dar ir nedygsta, — 
nors ji dėl to, matyt, nebuvo per daug tikra, 
nes kažkurią dieną užtikau ir parnešiau apsčiai 
voveruškų, žinojau, kad čia pat prie namų ne
rasiu tokių, o man rūpėjo, ar nepamatysiu to 
storulio, kuris išsišiepęs klausinės mane apie 
plėšikus. Jei susitiksiu, tai paklausiu, ar jis 
stoviniavo taip pat prie Kriminsko, Grūdžio ir 
Stakūnų trobų. Sakysiu taip, kaip girdėjau mo
tiną ir tėvą kalbant. Dairiaus gerai, bet ne, 
nieko nesutikau. Tik prie griovivo, kuris skiria 
mūsų žemę nuo miško, samanos už berželių 
išgulėtos kaip reikia, ir šakelių ten pribedžiota 
apie guolį. Suradau! Storulis šičia nakvoja!

— Motina švenčiausia! — nustebusi šūk
telėjo motina ir noriai pradėjo išleisti mane 
kasdien parginio metu. Su tuščiu krepšiu išei
nu, su tuščiu ir grįžtu, bet visada parnešu nau
jienų. Guolis tebėr, ir šakos apie jį apytusios 
nuolat numetamos ir šviežių prikaišiojama į 
žemę. Visi sutariam, kad vieta gera pasirinkta: 
šviesus tarpelis, ties kuriuo ir mūsų pusėje nei 
medelio, nei krūmelio. Jei tik kas svetimas 
naktį į mūsų kiemą eis, jis, aišku, nematys, 
bet išgirs lojant šunį.

(Bus daugiau)
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Laiškas iš Anglijos

(2i Ta kelionė Baltijos
Vėl rodomas laivas ir ja-

V. Danyta

me kalbantis V. Bukovskis. 
Komentatorius I. Holm sa-

Dovydo

ko, kad Londone ar kur nors 
kitur pabėgėliai pajėgė įsi- 

kova I tvirtinti. Su savo gimtinė-

I. Holm primena, kad jau 
antra naktis jūroje. Tos ke
lionės organizatoriai yra 
keistai nusiteikę. Jausmai 
išseko, ir liko tik propagan
dos mūšis.
prieš Galijotą, Jaudinima
sis ir sujudimas. Galijotas 
išsiuntė karo laivą Įspėti tą 
”nenaudėlį” Dovydą, kad 
tarp jo ir Estijos jūros švy
turio yra 12 mylių vandens. 
Rusiško vandens. Tylus 
Įspėjimas — neplauk ar
čiau. Prieš Estiją — sovie
tų karo laivas.

Estė Carmen Laanamegi 
prisipažįsta, kad jai buvo 
gėda, jog ji estė. Dabar jau 
nesvarbu, iš kur tu esi ki
lęs. Turi Estiją ir estiškus 
namus. Daug estų jaučia 
ryšį su Anglija. Tai vyksta 
todėl, kad estų kalba nyks
ta.

Ji jaučiasi estė, bet jei 
Estija būtų laisva, nema
nanti, kad norėtų ten gy
venti. Seniems žmonėms va
žiuoti į Estiją taip pat nė
ra realu. Senieji atsimena 
Estiją, kokia ji buvo prieš 
karą. Jie idealizuoja savo 
praeitį ir vaikus visa tai 
moko. Ji negrįžtų, nes tai 
būtų jai neįmanoma, štai 
žiūri dabar į jūros švyturį 
— tėvai iš ten kilę . ..

Laivo salėje pristatomi 
Thomas Magnusson, šalia jo 
sėdįs Vladimiras Bukovs- 
kis. Apie jį sakoma, kad 
tai rusų disidentas, žmo
gaus teisių gynėjas ir Stan- 
fordo universiteto profeso
rius. šalia jų sėdi Aleksand
ras Štromas, Salfordo uni
versiteto profesorius.

I. Holm aptaria V. Bu- 
kovskį ir „politinį naujoką” 
A. Kuli ūką. J tą vadinamą
jį naujoką ir nukreipiamos 
televizijos kameros.

Parodomas A. Kuliuko 
kambarys ir kaip jis ren
giasi savo pirmajai viešai 
kalbai, kurią turės sakyti 
Londono Hyde parke lenkų 
solidarumo 5 metų jubilie
jaus mitinge. Jam duodama 
pasisakyti, kodėl taip staiga 
įsitraukęs į veiklą. A. Ku
li ūkas sakosi supratęs, kad 
buvo neteisinga tai, kas at
sitiko jo tėvams, ir kas nors 
turi atsistoti ir pasakyti ką 
nors dėl to.

O jo kalboje kalbama apie 
lenkus, kurie pasipriešino 
rusams nebe pirmą ir gal ne 
paskutinį kartą. Bet Len
kija nėra vienintelis kraš
tas, kuris pasipriešino ne
teisingam rusų valdymui.

Londono Hyde parko mi
tinge matomi vien tokie 
žmonės, kurie ant krūtinių 
turi lenkiškus užrašus ”So- 
lidarnosc”. Ten A. Kuliuko 
pasakytoji kalba buvo pa
ti pirmoji, su kuria jis pa
sirodė viešai. Kuliukas ten 
atstovavo Londone sudary
to pavergtųjų tautų komi
tetui.

mis jie turi lyrinį ryšį, ar 
tai būtų glėbelis rūbų, ar 
branginamas ornamentas. 
Ir tai yra viskas, ką jie iš
sinešė į platųjį pasaulį. Bet 
jie buvo įžvalgūs ir suma
nūs. Bėgdami nuo komuniz
mo, jie turėjo idėją, kuri 
yra bendras turtas. Jie tau
pė penus ir pirko nuosavy
bes. Pabėgėliai atvyko tuš
čiomis rankomis, bet savo 
širdyse atsinešė muziką, šo
kius, kalbą.

Parodomi Londone latvių 
namai, kuriuose jaunimas 
mokosi tautinių šokių. Lat
viams esą geriausia. Brita
nijoje jų yra 6,000.

Pusė mylios nuo Notting- 
hamo Hill, sako I. Holm, yra 
lietuvių namai. Juose, kaip 
rodoma filme, apie tuzinas 
lietuvių repetavo tautinius 
šokius. Tai mažesnė bend
ruomenė, ir jie jau pažengę 
į asimiliaciją. Jiems, sako 
I. Holm, anglų kalba yra 
bendras ryšys, o šokiai jun
giamasis ryšys. Netekę lais
vės savo tėvynėje, jie su
rado kur gyventi visose pa
saulio sostinėse. Pati di? 
džiausią lietuvių grupė 
esanti Chicagoje. Ten jų 
yra 400,000. Britanijoje tik 
4,000. A. Kuliukas sako, 
kad lietuviški šokiai yra la
bai puikūs. Prie šokių nuo
taikos prisideda muzika, 
tautiniai rūbai, ir visa tai 
nepaprastai malonus daly
kas. Buvo parodytas Lietu
vių Namų salėje jaunimas.

Rengiamasi kitokiai de
monstracijai. Rodomas Hel
sinkis. Suomių valdžia sten
giasi išsilaikyti neutrali ir 
davė leidimą žygiuoti prie 
karo paminklo. Bet organi
zatoriai buvo pasiryžę ženg
ti dar vieną žingsnį — į so
vietų ambasadą. Taip kal
bėjo komentatorius. Eina
ma su tautinėmis vėliavo
mis, šūkiais, pabaltiečiai 
apsirengę kalinių rūbais. 
Girdėti šūkiai: Soviet niet, 
niet, Soviet niet, niet... Po 
to išgirstame lietuvišką 
dainelę: ...„ilgai stovėjau, 
prikelt mergelės aš negalė
jau .. .„

Latvė Polina stebisi suo
miais, kad jie tiesiog nuo
stabūs. Tūkstančiai atėjo 
pasižiūrėti ir paliesti vėlia
vų, ir tai jiems, matyt, kaž
kas labai ypatinga. Jie ap
stojo šaligatvius, ir atrodo, 
kad pritaria mums, jog mes 
čia.

Prie karo paminklo sako
mos kalbos, dedamas vaini
kas su visų tautybių vėlia
vų spalvomis, kurios už
draustos jų kraštuose, kaip 
primena I. Holm.

Bandoma sukonfūzyti

jūra...
Kremlių: norima žygiuoti 
prie sovietų ambasados, bet 
policija sustabdo. Rusų am
basada už 100 yardų. Bet 
policija primena: jei nori
te — eikite, bet atsidursite 
policijos nuovadoje. Toks 
įstatymas.

Girdėti s k a n davimai: 
Freedom for the Baltic 
statės. Laisvė Pabaltijo 
kraštams.

Vėl į Vakarus, į Stock- 
holmą. Reikia pagalvoti ir 
pasvarstyti, kas laimi pro
pagandos karą, sako I. 
Holm.

Pagaliau Stockholmas. 
Rodomas stadionas, ir ten 
šoka latviai. Rengiamas Pa
baltijo šokių festivalis, ku
riame šoks 200 šokėjų, o 
900 žiūrovų juos stebės. 
Tuo metu už jūros, Rygoje, 
Latvijos sostinėje, visai ki
tokio pobūdžio festivalis. 
Ten vien tik choras turi 
26,000 dainininkų.

Rodomi šokiai. Matyti 4 
poros lietuviškų šokėjų. Ko
mentatorius sako, kad lie
tuvių grupė pati mažiausia, 
bet susilaukė didžiausio pa
sisekimo.

Latviai taip pat šoka iš 
širdies.

Programos pabaigoje lat
vė įsižada: būsiu latvė ...

Algis Kuliukas dar apie 
save: aš anglas, aš britas 
ir didžiuojuos, kad esu bri
tas, todėl lietuvybė yra ant
raeilis dalykas.

Estė: aš džiaugiuos ta ke
lione ...

Londone Britanijos Lie
tuvių jaunimo leidžiamose 
anglų kalba „Lynes” (Nr. 
37, 1985) rašoma, kad
Stockholme tautiniuose šo
kiuose dalyvavo Londono 
„Lietuvos” grupė: R. Puo- 
džiūnaitė, R. Dobbs, L. 
Kukštaitė, M. Ludwig, V. 
Dobs, R. Juozelskis, S. Ken- 
dall ir S. Dobbs (buvo C. 
Ludwig ir A. Kuliukas).

Algis Kuliukas „Lynes” 
Nr. 37 pasisako apie save 
taip: „Algis Kuliukas — 
politinis DBLJS koordina
torius. Gimė 1959. Tėvas 
lietuvis, motina vokietė. 
BSc (Hons) Zoologijos-Far- 
makologijos Nottinghamo 
universitete. 1980. 1982 už
baigė visus mokslus. 2 me
tus dėstė matematiką 
aukš. mokykloje. 1984 m. 
pradėjo dirbti Britų civ. 
aviacijos kompiuterių pro-

gramininku. Tautinių šokių 
Lietuva ir Nottinghamo 
„Gintaro” narys. Priklauso 
lietuvių filatelistų klubui. 
Yra DBJS komiteto narys. 
„Lynes” bendradarbis ir 
atstovavo Liet, jaunimui V 
PLJK.

Jis rašo: Dar nėra trejų 
metų nuo pirmo mano lie
tuviško įvykio. Bet nuo to 
laiko aš dalyvauju visur, 
kiek mano kišenė ir laikas 
leidžia. Mane stebina ir nu
vilia, kad tiek mažai lietu
vių ateina į kokį nors lie
tuvišką susibūrimą, nors 
labai stengiamasi suburti 
naujokus. Iš viso labai ma
žai, net tarp mūsų akty
viųjų narių, atrodo, net ir 
iš vyresniosios kartos ne
pajėgė išmokti ir sprąsti, 
koks yra tikrasis sovietinis 
veidas.

Lietuviams buvo skirta 
apie 10 minučių tos televi
zijos programos. Tačiau

kažkas pasirūpino į tą jiems 
skirtąjį laiką įjungti dar ir 
lenkus. Kas taip padarė, ži
noma tik tam tikriems as
menims. Viešai jie turi kitą 
veidą, „lietuvišką veidą”.

Kad tokie dalykai vyksta, 
aiškiai matyti iš „Europos 
Lietuvio”, kuriame, gudriai, 
iš lėto, anot visuomenininko 
D. Banaičio prieš porą me
tų DBLS tarybos suvažiavi
me, pasakytų žodžių, lenkiš
kai nuodijami Britanijos 
lietuviai. Apie lenkus daug 
parašoma, o apie tokį rim
tą įvykį, kaip ”Taikos ir 
laisvės” jaunimo kelionė, 
pasitenkinama tik nuotru-' 
pomis.

O toji kelionė buvo tikrai 
reikšmingas įvykis. Tai įro
dė laikraščių, radijo ir te
levizijos dėmesys jai.

A. Kuliukui, kuris tik 
prieš 3 metus atėjo dirbti 
pas lietuvius, galima tik pa
reikšti padėką ir pagarbą.

/=į_INTFRNATIONAI
y SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros 

1986 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONĖ NR. 1
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 2
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 3
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 4
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 5
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 6
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 7
Iš Niujorko

gegužės 29 d. iki birželio 12 d.
$1,590.00

birželio 14 d. iki birželio 28 d.
$1,890.00

liepos 17 d. iki liepos 31 d.
$1,895.00

rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.
$1,935.-00

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d.
$1,685.00

spalio 3 d. iki spalio 17 d.
$1,480.00

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987
$1,471.00

Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje, 
11 dienų Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje

(Nakvojant dviese kambaryje). įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistą. 
operoB, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 
suderinta su grandijoziniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių kainos: Volga GAZ 24-10 — 
5.500 rb., VAZ 2107 - 4,470 rb., VAZ 2106 - 4,130 rb., VAZ 21003 - 3,900 rb., VAZ 21013 
— 3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams. 
Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA. TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702. gį/=7/V/V>9Z>?

Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais. t.......

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2S34 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkas J. Mažeika

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelia.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

Grandinėlė atvyksta...
Lietuvių tautinių šokių 

grupė GRANDIS, vadovau
jama Irenos Smieliauskie- 
nės, pakvietė Clevelande 
esantį išgarsėjusį šokių an
samblį GRANDINĖLĖ, va
dovaujamą Liudo Sagio, at
likti programą Chicagoje.

Koncertas įvyks š.m. ba
landžio 26 d., šeštadienį, 7 
vai. vakare Jaunimo Centre.

Apie Grandinėlę galima 
daug ką parašyti, nes ji 
įsteigta 1953 m. dabartinio 
jos vadovo Liudo Sagio. Per
Grandinėlės 33 veiklos me
tus praėjo daug jaunimo, kei
tėsi šokėjai, programos, tik 
vadovas liko tas pats - Liu-

rašo
AR REIKĖJO REAGUOTI 

Į ”HIGHWAY TO 
HEAVEN” PROGRAMĄ?

Taip reikėjo! Kada šiais 
laikais OSI taip rūpestin
gai rankioja medžiagą apie 
„buvusius” nacius iš lietu
vių, latvių ir estų tarpo, 
(neskaitant ukrainiečių), ir 
be gėdos, gailesčio ar pa
grindo juos žiauriai perse
kioja ir KGB paruoštais 
liudijimais teisia, tada 
mums reikia reaguoti į vi
sus užgavimus, užpuolimus 
ir užkabinimus, nors ir jie 
kai kam atsakytų menki ir 
nekalti. Kada tas žmogelis 
atsisėdo parašyti kovo 12- 
tai programai skirta dra
ma, jis ne atsitiktinai pa
sirinko didžiajam tos dra
mos piktadariui ir anot A. 
Balašaitienės "sugyvulėju- 
siam neo-naciui” pavarde 
— ”Baltic’. Tai buvo dąror 
ma su tikslu. Dabar, kada 
ateityje didžioji, menkai 
apsišvietusi, menkai su
prantanti ir greitai palen
kiama Amerikos televizijos 
žiūrovų masė skaitys laik
raščiuose apie apkaltinamus 
”baltic” kilmės „nacius”, 
(ir anot OSI jų bus labai 
daug), ką manote jie pri
simins? Taip, jie prisimins 
tą charakterį iš ”Highway 
to Heaven’’ dramos kurio 
pavardė buvo ”Baltic”.

Kad kas nors iš mūsų tar
po dar galvoja kad ši pavar
dė buvo atsitiktinai parink
ta, ir naudojama be jokio 
tikslo, turi būti ne tik la
bai naivūs bet ir pavojingi 
akli. Gal ir tik dėl tokios 
galvosenos, mums lietu
viams per amžius taip leng
va ant galvos malkas skal
dyti. Ne tik kad mes lei
džiam jas mums ant galvos 
skaldyti, bet mums dar ban
do įtikinėti, kad tai niekis, 
kad tai smulkmena.

Taip, mums reikėjo rea
guoti, tik ne taip jau tyliai 
ir mandagiai...

Nijolė von Kiparski 
Montville, Ohio

das Sagys, talkinamas žmo
nos Aleksandros ir kitų tau
tinių papročių puoselėtojų. 
Grandinėlė skersai-išilgai iš
važinėjo visą Ameriką, Euro 
pą ir net tolimąją Australiją. 
Visur buvo džiaugsmingai ir 
šiltai sutikti, o po koncertų 
su padėka išleisti. Grandi
nėlės tautiniai šokiai yra už
fiksuoti filmuose ir rodyti 
per TV.

1982 m. Grandinėlė sukū
rė naują studijinio pobūdžio 
programą, pavadintą ‘Nuo
Sudaužtinio iki Kupolinio’. 
Šioje programoje vaizduoja
ma lietuvių tautinių šokių 
raida nuo kaimo bakūžės iki 
teatro scenos (1905-1982). Į 
šią programą įvestos lietu
vių liaudies dainos. ‘Kupoli
nį’ matė ir Chicagos lietuvių 
visuomenė.

Prieš trejetą metų Gran
dinėlė atliko programą Ro
moje, minint šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktį. 
Grandinėlės koncertais do
mėjosi ne tik piligrimai, bet 
ir plačioji italų visuomenė, 
aukštieji dvasiškiai bei laik
raščiai.

Į Chicagą Grandinėlė at
vyksta su nauja, gerai pa
ruošta programa, todėl pa
tartina nepraleisti progos ją 
pamatyti ir pasidžiaugti 
grakščiu jaunimu.

Tautinių šokių ansamblis 
Grandis yra viena iš seniau-

Vilniaus Krašto Lietuviu Sąjungos pareiškimas

KUR PASLAPTIS - LIETUVOS 
KRIKŠTO MINĖJIMAS

Reiškiamos spaudoje nuo
monės, pareiškimai, ”filo- 
sofiniai” išvedžiojimai ir 
privačiai reiškiami įvairūs 
nepasitenkinimai dėl Lietu
vos krikšto tikrosios datos, 
yra labai svarbus reikalas 
dėl krikščionybės priėmimo. 
Tą ginčijamą klausimą tu
rėtų išspręsti bažnytinės 
teisės žinovai ir teologijos 
specialistai. Be to, klausi
mas, ar Vatikanas leistų 
Lietuvai pasirinkti jai tin
kamiausią datą? . .

Šiuo labai sunkiu paverg
tai Lietuvai metu yra rei
kalinga, kad toji perėjimo 
iš pagonystės į krikščiony-, 
bę sukaktis būtų minima 
toje vietoje, kur krito pir
mieji pašventinto vandens 
lašai. O toji vieta kaip ži
nome, buvo Lietuvos sosti
nė Vilnius. Toje reikšmin
goje vietoje, kur prie Neries 
ir Vilnelės randasi uždary
ta šiuo metu katedra. Ten 
buvo ir šiandiena yra Lie
tuvos širdis.

Ten buvo pagoniškos Lie
tuvos svarbiausia ir garbin
giausia vieta. Pradėtas 
teikti Lietuvai krikštas

Grandinėlės šokėjos... V. Bacevičiaus nuotr.

šių Chicagoje viekiančių 
tautinių šokių grupių ir pra
ėjusiais metais buvo Grandi
nėlės svečiais Clevelande, 
kur buvo labai šiltai priimta. 
Tad ir mes, čikagiškiai, atsi
lyginkime gausiai dalyvau
dami koncerte. Grandies 
ansamblio vadovė yra Irena 
Smieliauskienė, akordeonis
tai - Darius Polikaitis ir Vik
toras Puodžiūnas, tėvų ko
mitetas - Birutė Jasaitienė, 
pirm., Gražina Gražienė ir 
Rita Penčylienė.

Kartoju, Grandinėlės kon
certas įvyks š.m. balandžio 
26 d., šeštadienį, 7 vai. vaka
re Jaunimo centre, Chicago
je. Bilietai gaunami Vazne- 
lių Gifts International pre
kyboje, 2501W. 71st St., Chi 
cago, II. 60629, tel. 471-1424.

prasidėjo sostinėje — Vil
niuje. Vilnius tapo krikš
čionybės židinys ir gaivi
nantis šaltinis . ..

Dvasiškių vadovybės pra
nešimas yra, kad Vilniu
je nėra tinkamos švento-, 
vės, kuri sutalpintų tikin- 
čiuosiusc ir svečius norin
čius dalyvauti iškilminga
me krikščionybės minėjime. 
„Filosofiniu” atžvilgiu, to
kios šventovės, kuri sutal
pintų visus, Vilniuje, nėra. 
Tokios šventovės, taip pat 
nėra ir Kaune. Principas 
yra ne bažnyčios dydyje, 
bei talpume. Nenoromis 
gaunasi įspūdis, kad artė
jantį Lietuvos įėjimą j 
krikščionybės bendruomenę 
minėjimą spaudžia neaiškūs 
politiniai „žaidimai”.

Norinčiųjų dalyvauti Lie
tuvos krikšto minėjime gali 
susidaryti tūkstančiai ir 
daugiau, čia ir iškyla pa
grindinis klausimas. Kodėl 
taip svarbus Lietuvai mi
nėjimas nustumtas į Kau
ną, kuris nieko bendro ne
turėjo su Lietuvos krikštu ? 
Kas nurodė ? Vatikanas, 
Maskva ar dvasiškija?

Jeigu šis reikšmingas 
Lietuvai minėjimas negali 
būti rengiamas ten, kur jis 
turėtų būti, geriau jo iš vi
so iškilmingai nereikėtų 
minėti, nei švęsti. Ne vie
toje jį švenčiant, Lietuvai 
padarysime žalą.

Kai Kanadoje, Toronte 
lankėsi popiežius Jonas 
Paulius II-sis, Toronte ne
buvo tokios šventovės, ku
ri sutalpintų norinčius po
piežiaus mišiose dalyvauti 
ir jį pagerbti. Dėl stokos 
talpios šventovės buvo pa
rinktas sporto stadijonas. 
Jame sutilpo visi. Lietuvo
je, Lietuvos krikšto minė
jimas galėtų būti rengia- 
mas Vingio Parke, atviroje 
gamtoje po atviru dangu
mi, jis pilnai atitiktų Lie
tuvos krikšto pradžią, kuri 
prasidėjo Vilniuje gamtoje 
po atviru dangumi. Tuomi 
tikriausiai būtų patenkinti 
visi lietuviai.

“AUDRA” TRAVEL
CORPORA TION 1986

Siūlo sutaupyti keliaujant į LIETUVĄ,
p4SaiA>° per Kanadą, pigiausia kaina tik U.S. 
$999.00. Kelionių ilgis nuo 7 iki 23 dienų. Ilgiausias 

laikas Lietuvoje — 11 dienų!!!
I kelionių kainas įskaityta skridimai patogiomis oro linijomis, aplankant 
gražiausius Europos miestus; viešbučiai, transportas, maistas, ekskur
sijos bei kiti patarna vimai. Išvykimo datos:

Gegužės 13 Liepos 10
Gegužės 28 Liepos 16,
Liepos 3 Rugpjūčio 14

GERIAUSIOS ATSOSTOGOS
Rugpjūčio 8 d. organizuojama astuonių dienų ekskursija į šį 
nepakartojamą renginį. KELIONĖS KAINA: US$599.00, 
iškaitant skridimus iš Toronto ir atgal, viešbučius, 3 dienų 
pasą j ”EXPO 86”, spalvotą informacijos knygą, nuotaikin
gus pietus pramoginiame laive, 2 dienų kelionę autobusu, 
lydimą patyrusio vadovo, aplankant gražiausias Vakarų Ka
nados vietas. Norintiems vykti j ”Expo 86” kitomis datomis 
galime pasiūlyti įvairių įdomių maršrutų. Viso pasaulio dė
mesys nukreiptas į ”EXPO 86”, tad vietų skaičius ribotas.

Skubėkite užsisakyti vietas dabar!
Mūsų biuras:

• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą 
ir į kitas pasaulio šalis.

• Priima užsakymus nupirkti giminėms automobilius tiesio
giai iš Kanados pagal nurodytą adresą.

• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudin
gą finansinę paramą, nuperkant dovanas bei tvarkant pa
likimus.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnes informacijas teikia

AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu:
1576 Bloor St. West, Toronto, Ontario, Canada, M6P1A4 

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 Telex 06-986766 TOR
7 metai pirmaujančios Kanadoje, lietuvių kelionių biuro registracijos 

numeris 2159872.

Viso laisvojo pasaulio 
lietuviai ir kenčiantieji pa
vergtoje tėvynėje turi dėti 
pastangas, kad Lietuvos 
krikščionybės minėj i m a s 
turėtų būti minimas tik 
Vilniuje, Lietuvos sostinė
je. To reikalauja Lietuvos 
garbė. Minėdami tą svar
bią sukaktį kitur, save pa
žeminsime.

Steponas Varanka
Vilniaus Krašto 

Lietuvių Sąjungos 
Kanados Krašto

Valdybos Pirmininkas
Albertas Misiūnas

VKL S-gos Centro 
Valdybos Pirmininkas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Rugsėjo 3, 
Spalio 2, 
Gruodžio 26

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
informacijų

KANADOJE “EXPO 86”!!!
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AGONIJA - anglų kalba
Anatolijus Kairys

Agonija -- graikų kalbos 
žodis reiškia beviltišką žmo
gaus, organizacijos, valsty
bės ar epochos kovą su gilti
ne, bet kokio dar gyvo orga
nizmo imtynes su gyvąja re
alybe prieš atiduodant pas
kutinį atsikvėpimą - tai yra 
organinės sistemos pastan
gos įveikti neišvengiamai 
artėjančią mirtį.

Čia mes kalbame apie Lie
tuvos valstybės agoniją - ke
turių milijonų tautos kovą 
su militarinės galybės pa
diktuota mirtimi. Tai pasku 
tiniųjų Lietuvos nepriklau
somybės trijų savaičių mer
dėjimas. Gyvybė pralaimė
ta, nes ji turėjo būti pralai
mėta. Pasirinkimo nebuvo - 
buvo tik pastangos merdėji
mą prailginti. Vienas iški
liausių išeivijos rašytojų, 
Jurgis Gliaudą 1965 metais 
literatūriniu stiliumi įamži
no mūsų valstybės agoniją, 
jos paskutines dienas 1940 
m. pavasarį, 500 pusi, kny
goje.

Pirmoji AGONIJOS laida 
buvo išpirkta rekordiniu lai
ku - per 90 dienų! Todėl Vil
ties leidykla išleido II-rą 
Agonijos laidą 1970 metais. 
Nors Agonija klasifikuota 
‘romanu’ ir parašyta įžvalgiu 
intriguojančiu stiliumi, paį
vairinta romantiškais nuo
tykiais bei politiniu intere
su, tačiau jau pirmuose pus
lapiuose iškyla memuarinis- 
politinis-biografinis momen
tas. Istorinių įvykių raida, 
tarytum banguojanti karo 
veiksmais žemė - Paryžius- 
Berlynas-Kaunas-Maskva ir 
atgal - skaitytojui aišku, kad 
Kaunas bus nušluotas nuo

DOVANU PARDUOTUVĖ
PATRIA

2646 West 71st Street, 
Chicago, III. 60629

Gintarai, tautodaile, laikrodžiai, bran
genybės, TV, elektronika, pardavimas 

ir taisymas.
Savininkai Fr. ir A. Siutai, 

telef. (312) 778-2100

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□□
□□ 

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ................. $370.00
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas......... $ 35.00

Anksčiau užsisakiusiems - $33.50
ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ................. $150.00
VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai............................ $ 35.00
Signataro PETRO KLIMO “Iš mano atsiminimų” ... $ 13.25 
Prez. A. SMETONOS raštai “Pasakyta parašyta”....$ 11.25

J. KAPOČIUS, P.O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127, USA

Iškirpti. Užsakymus ir mokestį siųsti JAV doleriais--------------

Vardas, Pavardė

Adresas

žemės paviršiaus, nes per 
silpnas atsilaikyti karinei in
vazijai. Kiekviena scena 
dvelkia Kremliaus politiniu 
šantažu, oficialiu kalbos pa
tosu, garantuota mirtimi ... 
Valandų klausimas! Sunku 
mirti žmogui, dar sunkiau 
valstybei. Dedamos pastan
gos išgelbėti, bet tik ‘pro for 
ma’, nes ir Lietuvos vyrams 
buvo aišku, kad išgelbėti ne
galima to, kas jau nebeiš- 
gelbstimai žūsta laiko rep
lėse ...

Jaunų savanorių iškovota 
laisvė, tautos stipriųjų pro
tų suorganizuota valstybinė 
sistema žlunga prieš tautos 
akis. Knygoje atsidengia 
kraupūs vaizdai, jaučiamas 
pažeminimas, ypač kai tau
tos vyrai vienas po kito, de
legacijos vyksta į Kremlių ir 
‘tariasi’, ilgomis nemigo nak
timis ten laukia prie durų 
įvairiuose ministerijų laukia 
muosiuose, priimami 11-12 
vai. nakties, beveik keliais 
šliaužia prašydami prailginti 
terminą suieškoti ‘kaltinin
kus’, rusų kareivių ‘grobi
kus’, prisiima visas ‘kaltes’, 
kada dabar, po 45 metų ir 
dokumentų šviesos, mato
me, jog tai buvo vaidinamas 
farsas, kone groteską stip
rios valstybės prieš silpną: 
beviltiškos kelionės į Mas
kvą, nereikšmingi dialogai, 
komunistinės marionetės 
vietoje gyvų aktorių, galin
čių savarankiškai galvoti ir 
veikti, suplanuotas iš anksto 
Kremliaus politinėje virtu
vėje, o visa kita - ‘viešas fo
rumas’ parodyti, kad ne vil
kas kaltas, o ėriukas, todėl 
jis vertas suėsti ...

Skaitytojas mato ministe- 
rių bei įvairių delegacijų kon
vulsijas, krūpčiojimus vaikš
tant ilgais ir tamsiais Krem
liaus koridoriais pas Moloto
vą, Višinskį ar Staliną bei 
kitus Lietuvos valstybės 
duobkasius, jauti beveik pa- 
taloginę baimę - nieko gero 
nebus ... Pasikalbėjimai ne
draugiški, užgaulūs, berniš
ki, Molotovas nuolat aprėkia 
Merkį ar Urbšį... Šis istori
nis farsas tarptautinėje sce
noje vargu turi atitikmenį - 
nėra su kuo palyginti. Be
veik kiekvienoje audiencijo
je girdėti pigus žaidimas žo
džiais, politinis sarkazmas, 
moralinis sadizmas - noras 
auką numarinti kuo skau
džiau!

Nors daug faktų mums, 
vyresniesiems, yra žinoma, 
kai kas žinoma ir vidurinia
jai kartai, tačiau Agonijoje 
įvykiai dėstomi chronologiš
kai ir tvarkingai, faktas po 
fakto nuosekliai, įvykis po 
įvykio, ultimatumas po ulti
matumo, dienomis, valando
mis, minutėmis ... Kas va
žiavo į Maskvą ir kada, dele
gacijų sąsatatai, problemos, 
ministerių posėdžiai, reko
mendacijos, sugestijos ... 
Pav. vietoje skubios audien
cijos Lietuvos delegacija 
gavo 6 bilietus į operą Mas
kvos didžiajame teatre... Ko 
kia ironija! Arba kada vie
nas aukštas sovietų parei
gūnas užtikrina, kad tarp 
Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
egzistuoja geriausi santy
kiai, po dviejų valandų Mo
lotovas, priėmęs Merkį pik
tu balsu sušunka - ‘Pone mi- 
nisteri, nustokite vaidinti 
kvaili!’ (18 psl.).

Agonija, pasirodanti ang
lų kalba dvidešimt metų po 
lietuviškosios, išeina pačiu 
laiku, kone pavėluotai. Ji tu ■ 
retų sukelti neeilinį dėmesį 
jaunojoje mūsų kartoje, jau 
nebeskaitančioje lietuviškai. 
Tai būtų jiems lyg ir politi
nių mokslų vadovas po tėvų 
žemę, liečiąs specialiai tą bai
soj į Lietuvos laikotarpį. Lie
tuvos nepriklausomybė nėra 
atsieta nuo kitų Europos tau
tų ir valstybių likimo, karo 
su Vokietija ir Sovietų Ru
sija. Lietuvos laisvės mirtis 
tampriai surišta su kitų Ry
tų Europos tautų laisvės 
praradimu. Kas buvo skirta 
Lietuvai, analogiškai tą patį 
pergyveno Lenkija, Latvija, 
Estija, Balkanų valstybės ... 
Tėvai turėtų rekomenduoti 
savo lietuviškai nebeskai- 
tančiam jaunimui šią knygą.

AGONIJA nepaprastai 
vertinga knyga, parašyta aiš 
kia kalba, gerai išversta, 
lengvai skaitoma, gražiai 
išleista. Iš Agonijos vaizdų 
kiekvienas skaitytojas suži
nos kokiu būdu jo tėvų kraš
tas neteko laisvės, kokiomis 
priemonėmis Lietuvos suve
renumas panaikintas, kokios 
tarptautinės politikų machi

nacijos privertė Lietuvos 
kraštą atiduoti sovietams, 
kokiomis apgavystėmis oku
pacija buvo ‘legalizuota’, 
valstybė prijungta prie Ru
sijos ir pan.

AGONIJĄ į anglų kalbą 
vertė dr. Jonas Zdanys, iš
leido Lietuvos Šaulių Sąjun
ga Tremtyje. Knyga labai

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

AUKOS LITUANISTIKOS
KATEDRAI

Aukos gautos 1986 m. vasario 
mėnesį:

1,735 dol. a.a. Charles Zerr atmini
mui — po 200 dol.: The Boston Com- 
pany, per William J. Nutt; Po 100 
dol.: Mary Davis ir Ollie Cherniahiv- 
sky; Officers and Directors — India
na National Corp.; Po 50 dol.: Vikto
ras ir Leonora Balten, Huntingdon 
Valley, PA; Lewis ir Mildred Beck, 
Myrtle Beach, SC; Richard Boylan, 
Devon, PA; Ernest Dariau, Ambler, 
PA; Dr. James Gaiser ir Carol Stoker, 
Uniondale, PA; V. B. Majauskai ir I. 
Vaitkus, Westmont, IL; Putinas ir 
Aniliora Mašalaičiai, Wayne, PA, 
Alfred ir Donna McClymont, Wayne, 
PA; F. E. Mygatt, III, Wilmington, 
DE; O. ir K. Pliuškoniai, Huntingdon 
Valley, PA. Po 35 dol.: Rimvydas ir 
Dalia Jakai, Norristovvn, PA; Natalie 
Kovvalchuk, Philadelphia, PA; Ed. 
Mitten, Rosemont, PA. Po 25 dol.: 
Feliksas Andriūnas, Wyncote, PA; 
Robert Crouse, Prospect Park, PA; 
Algis ir Julia Dantai, Jenkintovvn, 
PA; Gediminas ir Darija Dragūnai, 
Philadelphia, PA; John Easton, Jr., 
Ambler, PA; Algimantas ir Teresė 
Gečiai, Philadelphia, PA; Algimantas 
ir Virginija Gureckai, Oxon Hill, MD; 
M. D. Kowalchuk, Miami Beach, FL; 
Anthony Novasaitis, Jr., Phila
delphia, PA; Rimantas ir Jūratė Stir- 
biai, Philadelphia, PA. Po 20 dol.: 
Vytas ir Danutė Bartašiai, Mt. 
Laurel, NJ; Alexander ir Joann Dan- 
ta, Philadelphia, PA; Antanas Gailiu- 
šis, Philadelphia, PA; R. Gavaliai, 
Valley Forge, PA; Kazys ir Kunigun
da Gudėnai, Medford Lakęs, NJ; Ed- 
ward Hewitt, Sharon Hill, PA; Snie
guolė Jurškytė, Philadelphia, PA; 
Antanas ir Roma Krusinskai, 
Churchville, PA; V. ir P. Maka- 
rauskai, Philadelphia, PA; John ir 
Candice Stiklioriai, Wallingford, PA; 
Jonas ir Taiga Stiklioriai, Philadel
phia, PA; Gediminas ir Danutė 
Surdėnai, Blackwood, NY; Vytautas 
ir Bronė Volertai, Delran, NJ. Po 15 
dol.: Jonas Morkūnas, Philadelphia, 
PA. Po 10 dol.: B. ir A. Jacono, 
Philadelphia, PA; Kathleen 
Gillespie, Philadelphia, PA; Mary 
Ann Lepera, Plymouth Meeting, PA; 
Annie Morgalis, Minersville, PA; E. 
ir D. Radžiai, Blue Bell, PA; R. ir A. 
Tautkai, Mt. Laurel. NJ; B. 
Vaskaitis, Philadelphia, PA. Po 5 dol. 
John Zerr mokslo draugai aukojo: 
Harrison Butler, Michael Cataldo, 
Daniel Dreisbach, Joanne Gaeve, 
John Gilbert, Troy Grandei, Robert 
Gundlach, Fred Heyman, Abby 
Horowitz, RiJtdrd Hutchison, David 
Jaskoviak, Ed^drd Jefferson, Holly 
Kellis, David Kennedy, Richard Mac- 
Donald, Darlene Marųuette, Susan 
McClusky, Megan McCrea, Maureen 
McGreevey, Lawrence Narcisi, Niek 
Poduslenko, Peter Schankowitz, 
Susan Sellers, Sharon Sulieta, Tito 
Vargas, Joseph Weismuth, Robin 
Zaremski.

500 dol. Alfonsas ir Valė Jezuke- 
vičiai, Worcester, MA.

300 dol. Detroito Lietuvių Kultū
ros klubas, per Stefaniją Kaunelienę 
(iš viso 400 dol.).

250 dol. Aida Maurukas Gerbec, 
Columbus, OH.

200 dol. Justinas Liaukus, St. 
Petersburg Beach, FL (iš viso 550 
dol.)

100 dol. Stasė Gofensienė, Brock- 
ton, MA; a.a. Grinavage šeimos 

rekomenduotina visiems, o 
labiausiai jaunimui ir sve
timtaučiams. Kaina 12 dol. .

THE AGONY, by Jurgis 
Gliaudą, translated from 
the Lithuanian by Jonas 
Zdanys, published by 
Lithuanian National 
Guard in Exile 1985.

atminimui — Joseph Grinerich, 
Mahanoy City, PA; Knights of 
Lithuania, Council 50, per Anne 
Meskins; Knights of Lithuania, 
Council 61, per Joseph Balutis; 
Knights of Lithuania, Council 86, per 
William Mikelionis; Knights of 
Lithuania, Council 140, per John 
Branolt; Helen Lazarus, Baltimore, 
MD; kun. John E. Rekteraitis, New 
Britain, CT; Vacys ir Ona Rociūnai, 
Independence, OH.

75 dol. Kostas ir Jadvyga Dočkai, 
Cicero, IL.

50 dol. Petras ir Natalija Bieliniai, 
Cleveland, OH (iš viso 90 doi.); Petras 
ir Jadvyga Gruodžiai, Chicago, IL (iš 
viso 100 dol.); Juozas Jakštas, 
Lakewood, OH (iš viso 1,015 dol.); dr. 
Antanas Juzaitis, Plymouth Meeting, 
PA; Knights of Lithuania, Council 3, 
per Margaret, Petronis; Knights of 
Lithuania, Council 26, per Theodore 
Pinkus; Jerry Nauyokas, Pittsburgh, 
PA; Frank ir Irene Petrauskas, 
Syracuce, NY; Agota Šuopienė, 
Chicago, IL (iš viso 75 dol.).

30 dol. a.a. Kazimiero Sabalio at
minimui — Alfonsas ir Ona Kindu
riai, Gulfport, FL (iš viso 1,030 dol.).

25 dol. Saulius ir Daina Čyvai, 
Salėm, MA (iš viso 80 dol.); Lithua
nian Craftsmen Club, Chicago, IL — 
per Stanley Strokas.

20 dol. Knights of Lithuania, 
Council 96, per Frances Petkus; a.a. 
Kazimiero Sabalio atminimui — Ona 
Rinkienė, St. Petersburg, FL (iš viso 
170 dol.); kun. Jonas Velutis, 
Chicago, IL (iš viso 120 dol.).

10 dol. Joseph ir Helen Balutis, 
Ridgefield Park, NJ; Povilas ir Ona 
Baivoniai, Cleveland, OH; Vytautas 
Gružas, N. Haledon, NJ; Knights of 
Lithuania, Council 72, per Irene 
Grikenis; Knights of Lithuania, 
Council 109, per Mary Rusas Kober; 
Petras Milašius, Cleveland, OH (iš 
viso 2,010 dol.); Ona Preikštienė, 
Riveredge, NJ; a.a. Zigmo Rudaičio 
atminimui — Marcella Rudaitis, 
Miami Beach, FL; Albertas ir Irena 
Sušinskai, Cleveland, OH (iš viso 60 
dol.).

5 dol. Vincas ir Liuda Apaniai, 
Cleveland, OH; Sophie Carlyle, New 
Kensington, PA; Kazys ir Leokadija 
Gaižučiai, Cleveland, OH; Algis ir 
Irena Gedriai. Richmond Heights, 
OH; Juozas ir Marija Mikoniai, Rich
mond Heights, OH (iš vicj 1,005 dol.).

Aukų vasario mėnesį surinko:
JAV LB Cięftj'o apylinkė, per Oną 

Venclovienę 75 dol. (iš viso 775 dol.); 
JAV IB Cleveland apylinkė, per 
Vincą Čečį 200 dol. (iš viso 784 dol.); 
JAV LB Philadelphia apylinkė 1,735 
dol. (iš viso 2,825 dol.).

PLB Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja visiems Lituanistikos ka
tedros rėmėjams. Lėšų telkimo vajus 
sėkmingai vyksta ir kviečiame visus 
prisidėti prie Lituanistikos katedros 
steigimo. 1986 m. vasario mėnesio 28 
d. Lit. katedros ižde buvo 
$484,750.42. Dar reikia surinkti 
$115,249.58. Čekius prašome rašyti 
ir siųsti: Lituanistikos katedra ar
ba Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60636.

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja 
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DETROITO LIETUVIAI
f

Antanas Grinius

POPIETĖ SU TAUTOS 
FONDO PIRMININKU 

J. GIEDRAIČIU

š. m. balandžio 13 d. 
12:15 vai. šv. Antano pa
rapijos svetainėje, Tautos 
Fondo atstovybė Michiga^ 
no valstijoje ruošia vaišes.

Programoje Tautos Fon
do pirmininko Juzo Gied
raičio pranešimas, jaunos 
pianistės Audronės Mingė- 
ląitės račitalis ir Tautos 
Fondo aukotojams padėkos 
žymenų įteikimas, po to 
vaišės-pietūs.

Pietums bilietus galima 
įsigyti svetainėje ir pas 
platintojus: Lidiją Mingė- 
lienę tel. 268-2941, Mykolą 
Abarių tel. 565-7502 ir V i n, 
cą Tamošiūną tel. 843-6027.

Ta pačia proga bus gali
ma apžiūrėti Tautos veik
los apžvalgą, kurią paruoš 
Algirdas Vaitiekaitis. Kvie
čia ir laukia rengėjai.

BALFO MINĖJIMAS 
ŠVIESOJUOSTĖJE

Kovo 23 d. Algis Zapa- 
rackas šv. Antano parapi
jos salėje rodė šviesojuos- 
tėje (Video) Balfo 76 sky
riaus įvykusio 1985 m. lap
kričio 29 d. Kultūros centre 
40 metų sukakties paminė
jimą. Tai buvo gera proga 
vėl išgirsti Los Angeles inž. 
vyrų kvarteto gražias dai
nas. Ypač džiaugėsi tie, ku
rie tame minėjime daly
vauti negalėjo.

DARIAUS-GIRĖNO
KLUBO SUSIRINKIMAS

Dariaus-Girėno klubo me
tinis susirinkimas įvyko

‘ArDber Holidays”

1986 M. EKSKURSIJOS 
I LIETUVA

Gegužės 7 — 1344.00 
Gegužės 20 — 1665.00 
Birželio 18 — 1539.00
Liepos 16 — 1731.00
Liepos 21 — 1348.00 

įvairūsKelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

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

MCM8EH

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116,

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASEI) ON DOUBLE OCCUPANCY ANO ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT #TA0J24

kovo 23 d. klubo svetainė
je. Atsistojimu ir tylos mi
nute buvo pagerbti mirę 
klubo nariai, ir padaryta 
klubo veiklos apžvalga.

Į valdybą išrinkti: Albi
nas Bliūdžius, Algis Zapa- 
rackas, Stanley Methews, 
Antanas Vaitiekus, Kle- 
mansas Urbšaitis ir Stasys 
Račiukaitis. Į revizijos ko
misiją: česys šadeika, Juo
zas Kinčius ir Bronius Va
liukėnas. Į klubą priimti 7 
nauji nariai. Susirinkimą 
pravedė, praėjusio susirin? 
kimo protokolą perskaitė ir 
klubo veiklos apžvalgą pa
darė pirmininkas Edvardas 
Milkauskas, sek retoriavo 
Stanley Methews.

KASOS SKYRIUS

Detroite atidarytas ir jau 
veikia Federalinės Kredito 
Unijos "Kasos” skyrius, 
24225 W. 9 Mile Rd., South- 
field, Detroito priemiesty
je. Skyriui vadovauja Gai
lutė Anužytė-Dėdinienė, ku
ri kovo 23 d. šv. Antano 
parapijos salėje esančius 
supažindino su skyriaus 
veikla ir visus pavaišino 
kava ir pyragaičiais. Kasa 
atidaryta 6 dienas savaitė
je. Kasos tel. (313) 350- 
2944. Kasa atlieka visas 
bankinės operacijas.

• Radijo klubo "Lietuvių 
Balsas” pirmininkui Kaziui 
Gogeliui pasitraukus iš pir
mininko pareigų, pirminin
ko pareigas perėmė klubo 
valdybos narys specialiems 
reikalams dr. Algis Baraus- 
kas.

Rugpiūčio 14 — 1555.00
Rugsėjo 2
Rugsėjo 17
Spalio 1
Gruodžio 26

— 1885.00
— 1421.00
—1538.00
—1476.00

DIRVA

A. A. Galia Žilionienė

A.A. Galia Zilioniene atsisveikinusc c

Emilja Čekienė

Kiekvieni metai mums at
neša malonių staigmenų ir 
liūdnų įvykių. Prie pačių 
liūdniausių įvykių priklauso 
žmogaus iškeliavimas į am
žinybę. šių metų pradžioje 
sausio 8 dieną savo namuo
se New Yorke negrįžtamai 
iškeliavo Galia Geibavičiū- 
tė-žilionienė, Ričardo ir Ma
rijos Geibavičių duktė prieš 
keletą mėnesių mirusio bu
vusio Lietuvos diplomato a. 
a. Petro žilionio žmona.

Ji gimė 1912 m. gegužės 
30 dieną. Saulės gimnaziją 
baigė Kaune ir 1930 m. 
mokslą tęsti išvyko į Vieną 
Austrijoje K o n s ularinėj 
Akademijoj. Baigus šią 
Akademiją studijavo teisę 
Kauno Vytauto Didžiojo 
Universitete.

1935 m. buvo paskirta į 
Stockholmo Pasiuntin y b ę 
Švedijoj ir 1936 m. ištekėjo 
už Pasiuntinybės patarėjo^ 
Petro žilionio ir grįžo į Lie
tuvą, kur toliau tęsė darbą 
Užsienio Reikalų Ministeri
joj iki antrosios sovietų 
okupacijos.

Nuo 1945 metų iki 1951 
žilionių šeima su dukrele 
Egle gyveno Konstancoj. 
Atvykusi į Jungtines Ame
rikos Valstybes Galia įsi
gijo bibliotekininkės ma
gistro laipsnį Rutgers uni
versitete, N. J. ir įstojo į 
Donnell svetimų kalbų bib
lioteką New Yorke (Public 
Library). Ten dirbo 25 me
tus kaip skyriaus svetimom 
kalbom vedėja. Jos pastan
gomis biblioteka įsigijo 
daug lietuviškų ir angliškų 
knygų apie Lietuvą.

1958 m. G. žilionienė įsi
jungė į lietuvių moterų vei
klą, o 1963 m. buvo išrink
ta Pabaltijo Moterų Tary- 
rybos pirmininke ir pakai
tomis su estų ir latvių mo
terimis vadovavo apie 10 
metų. Per tą laiką ji atsto

vavo lietuves ir pabaltietes 
ir General Federation of 
Women’s Clubs suvažiavi
muose.

1972 m. GFWC pakvietė 
ją į valdybą ir paskyrė savo 
atstove-ryšininke prie Jung
tinių Tautų. Tai seniausia 
tarptautinė moterų organi
zacija turinti daugiau 10 
milijonų narių 47-se valsty
bėse : šiaurės ir Pietų Ame
rikoje, Europoje, Australi
joje, Azijoje ir Afrikoje. 
Jos centras yra Washingto- 
ne. šiais metais ji vėl buvo 
pakviesta į GFWC valdybą 
ir paskirta tos organizacijos 
atstove prie Jungtinių Tau
tų.

Galia žilionienė buvo pla
čiai žinoma veikėja lietuvių 
ir svetimtaučių tarpe todėl 
paskutiniame atsisveikini
me New Yorke dalyvavo 
ir maldas sukalbėjo vysku
pas Paulius Baltakis, OFM 
ir kun. Jonas Pakalniškis 
Apreiškimo bažnyčios kle
bonas, atsisveikinimo žodį 
tarė Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis, 
organizacijų atstovai-vės,

MATAS & TURNER I 

REALTY
501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. Į

(CERTIFIE1) RESIDENTIAL APPRAISER)
ASSOCIATES

ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL BAGGOTT 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 
HOWARD TURNER - 
Adv. VYTAS ATAS

Nr. 14 — 11

atsilankė labai daug žmonių 
iš artimų ir tolimiausių apy
linkių.

Giliam nuliūdime liko 
duktė Eglė su vyru Vytau
tu Dudėnu, sesuo Valė Šim
kienė Australijoj ir kiti gi
minės.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
P. Kaunas, Cleveland .. 1.00
K. Sušinskas, Lockport 3.00
V. Banevičius, Phila........ 3.00
J. Sakas, Baltimore .........3.00
VI. Žilinskas, Treasur įsi. 

svainio a. a. Mykolo 
Gurecko atminimui .... 25.00

J. Dunčia, Southfield .... 5.00 
J. Šulaitis,

La Grange Park ......... 8.00
A. Krulikienė,

St. Petersburg ............... 3.00
J. Žostautas,

Redington Beach .... 8.00
A. Aglinskas. Chicago .. 3.00
H. Bajalis, Los Angeles 8.00
D. Šukelis, N. Buffalo 15.00 
J. Saladžius, Rochester 13.00
I. Kučiauskas,

Baltimore ...................  8.00
LMF Philadelphijos

klubas...........................25.00
T. Sperauskas, Glen Cove 8.00
E. Gibišas, Chicago.........3.00
V. Kazlauskas,

Los Angeles ................ 3.00
B. Siliūnas, Chicago .... 8.00
L. Keženius, Willowick .. 3.00 
E. Balčiūnienė, Delran .. 1.00
J. Paskųs,

Pompano Beach ......... 3.O0
Wm. Žiogas, Orfield .... 8.00 
R. Karlove. Glenview .... 8.00 
H. Chvedukas, Toronto .. 8.00
M. Rumbaitis, Ponce Inlet 13.00 
J. P. Nasvytis, Avon ....23.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

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

GOVERNMENT JOBS 
$16,040-$59,230/year. Now 
Hiring.

Call 805-687-6000, Ext. 
R-5823 for curent federal 
list. (12-19)

Attorney
- teisinis patarėjas
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Kun. Petro Urbaičio triguba sukaktis ■ BOSTONO LIETUVIAI
Kunigas - misijonierius 

Petras Urbaitis šiais metais 
švenčia trigubą jubiliejų: 
75 metai amžiaus, 55 me
tai kaip salezietis ir 45 me
tai kaip kunigas, iš jų 7 pa
skutinieji metai praleisti 
Brazilijoje.

Neseniai ”Boletin Sale- 
siano” turėjo su juo išsamų 
pasikalbėjimą. Jo turinį no
rime suglaustai perduoti 
Dirvos skaitytojams.

Jubiliatas pasakoja:

"Visi teturime vieną mo
tiną ir tiktai vieną tėvynę, 
kurias mylime. Dėkoju Die
vui, kad Jis davė man mo
tiną Angelę (ji tikrai verta 
to vardo), kuri mirė jauna, 
ir mano tėvą Kazimierą, ku
ris išlaikė šeimą su vienuo
lika vaikų.

Mūsų šeimyna, iš tikrųjų, 
yra lietuviškai amerikoniš
ka, nes iš vienuolikos vaikų 
šeši sūnūs ir dvi dukterys 
gimė JAV. Atsirado du blo
kai brolių, atskirtų nuo vie
nas kito geležine uždanga, 
o tai dėl dabartinės politi
nės laisvės stokos. Buvau 
priešpąskutinis gimęs Lie
tuvoje, Šeduvos parapijoje 
ir valsčiuje, 1911 metais.

Vieniems sunkus bandy
mas, kitų priimtas su mei
le, tai šeimos išblaškymas. 
Jis man neleido būti arti, 
kai mirė devyni mūsų šeL 
mos nariai. Bet tatai irgi 
stiprina viltį vėl susitikti 
mūsų dangiškoje tėvynėje”.

Jubiliatas kalba apie sa
vo dvasinį pašaukimą:

”Kada aš lankiau gimna
ziją, sužinojau apie lietuviš
ką Saleziečių Institutą Ita
lijoje. 1928 m. aš su kitais 
30 lietuvių aspirantų išvy
kome į tą šalį. Baigęs no
viciatą Vilią Moglia, Pie- 
monte (Italijoje), papra
šiau savo viršininkų mane 
pasiųsti į Rio Negro misiją 
Brazilijoje. Mano vyriausy
bė, kuri jau turėjo visą eilę 
prašymų į Rio Negro ir ma
žai į Kiniją, patarė man 
pakeisti pasirinkimą. Taip 
ir atsitiko.

”Praleidau 20 metų — 
karų, partizanų kovų, revo
liucijų ir persekiojimo Ki
nijoje. Iš jų dvejus metus, 
nuo 1949 iki 1951 metų, 
praleidau su komunistais, 
būdamas namų arešte, tris 
kartus kalinamas, 17 kartų 
tardomas ir pergyvendamas 
daug nuotykių. Kada mano 
sveikata jau nebegalėjo 
priešintis, vadai nutarė ma
ne ištremti, net reikalauda
mi, kad prisipažinčiau bu
vęs ’amerikiečių šnipas’, 
neskaitant kitų kaltinimų.

”Anais laikais, kai Mao- 
Tse-Tung buvo valdžios vir
šūnėje, Kinija virto didele 
koncentracijos stovykla, at
skirta nuo pasaulio. Nuo 
1949 iki 1955 metų, ar dar 
kiek vėliau, kiekvienas kai
mas turėjo vieną ar kelis 
liaudies kalėjimus, kad ’per- 
auklėtų’ milijonus gyvento
jų — disidentų. Viename iš

Misionierius kun. Petras Urbaitis. atšventęs 75 metų am
žiaus sukaktį.

trijų kalėjimų, kuriame aš 
buvau laikomas, vadinama
me Lok-Lok-Cjong, Kanto
no mieste, daugiau negu 20 
kalinių turėjo sutilpti vie
nintelėje 4x6 m. dydžio ka
meroje be jokių higienos 
sąlygų, dieną ir naktį sar
gybinių saugojami. 'Pamok
slai’, kuriuos mums skirda
vo, visuomet baigdavosi 
grąsinimu mirtim. Mirtis 
vaikščiojo per išgąsdintą 
Kiniją, nusinešdama maž
daug 100 milijonų aukų.

"Atsimenu, kaip pirma
me tėvų jėzuitų namuose 
įtaisytame kalėjime, vieną 
dieną gavome laikraštį su 
Mao-Tse-Tungo pasirašytu 
įsakymu. Didysis vadas 
'Rytų Geradaris’ (tą reiš
kia žodžiai (Tse-Tung) da
vė įsakymą vietinei valdžiai 
likviduoti kuo skubiausiai 
tam tikrus liaudies priešus, 
kurie, sudarydami 5% gy
ventojų, buvo įsimaišę jų 
tarpan. Būdamas svetimša
lis, likau mažiau išgąsdin
tas, bet kalėjimo draugų 
tarpe pastebėjau nuliūdimą, 
nes jie manė diktatoriaus 
įsakymu būsią nužudyti, ne
silaikant jokių teisinių for
malumų — tik, kad būtų 
įvykdytas diktatoriaus įsa-; 
kymas.

”Tai buvo neįtikėtini te
roro metai, ypačiai labiau 
susipratusiai kinų tautos 
daliai, kurie galėjo, žinojo 
ar turėjo kiek daugiau, ne
gu kiti: buvę gubernato
riai, kariškiai, savininkai, 
įmonininkai, pirkliai ir kiti 
labiau kvalifikuoti žmonės. 
Kultūrinė revoliucija, kuri 
tęsėsi maždaug 10 metų, 
pasibaigė revoliucija be 
kultūros ir prieš kultūrą, 
naudojant despotiškiausias 
priemones, kokias tik gail
ina įsivaizduoti. Ji visai ne
atsižvelgė į asmenis, įstai

gas ar tradicijas, vertus di
džiausios pagarbos. Tai bu
vo legalizuotas teroras. Da
bar su dideliu įtempimu Ki
nija stengiasi pataisyti tą 
didelę žalą, kurią padarė ši 
nelemta revoliucija.

”Buvo sunku spirtis prieš 
priespaudą. Tačiau Dievas 
ir daugelio draugų maldos 
padėjo man tame ugninga
me bandyme. Mes ir toliau 
tęsiame pagalbą Kinijoje, 
kurioje dabar atsidaro var
tai misionieriams. Atrody
tų, kad komunistinė Kinija 
keičiasi gerojon pusėn. Ji 
jau nebepasikliauja brutaliu 
materializmu. Jai reikalin
gas dvasinis prisikėlimas.”

Kun. Urbaitis suminėjo 
du sunkumus, kuriuos turi 
nugalėti misionieriai: kal
ba, kuri yra tikrai kompli
kuota, ir kinų širdis ir jų 
galvosena. Jis mano, kad 
iš to milžiniško krašto gali
ma pasimokyti bet kurios 
formos eikvojimo, ypač 
maisto produktų srityje, ir 
pagalbos, kurią teikia espe
ranto kalba, artindama ir 
jungdama širdis bei protus.

Baigdamas pasikalbėji
mą, salezietis Tėvas Urbai? 
tis papasakojo apie savo 
misionierišką veiklą Euro
poje ir kitose pasaulio daly
se, lietuvių tarpe:

”1951 metų gegužės mė
nesį grįžau Europon, ne 
Lietuvon. Pradėjau darbą 
Italijoje, Castelnuovo Don 
Bosco, Asti, Instituite Pa- 
terno, padėdamas jauniems 
lietuviams p a b ė geliams. 
Nuo 1952 iki 1968 metų 
dirbau tame Institute. Kad 
sutelkus lėšų jaunuoliams 
išlaikyti, turėjau vykti į ki
tus kraštus ir kontinentus: 
į JAV, Kanadą ir Australi
ją, veždamas ir parduoda
mas didelį skaičių knygų,

LAISVĖS VARPO 
GIMTADIENIS

Petro Viščinio suorgani
zuota ir vedama lietuvių ra
dijo programa "Laisvės 
Varpas” darbą pradėjo 
1954 m. kovo 7 d. Taigi, 
šiemet tą dieną jis minėjo 
savo 33-Čiąjį gimtadienį. 
Per tuos 33 metus Laisvės 
Varpo veikla ėjo ir tebeeina 
trimis kryptimis.

1. Sekmadieniais kultūri
nio pobūdžio radijo progra
mos lietuvių ir anglų kla- 
bomis.

2. Specialios programos 
anglų kalba Vasario 16-sios 
ir Tragiškųjų birželio bai
sių įvykių sukakties pro
ga amerikiečių visuomenei.

3. Kultūriniai renginiai 
šūkiu: "Pažinkime ir rem
kime savo talentus”.

Sekmadieniais radijo pro
gramose Laisvės Varpas 
kelia įvairias mūsų visuo
meninio ir kultūrinio pobū
džio problemas, plačiai nu
šviečia kovos dėl Lietuvos 
laisvės reikalus, duoda ge
ros lietuviškos muzikos. 
Specialiomis radijo progra- 

prašydamas pagalbos lietu
viams. Dievas padėjo mano 
įvairiose ir ilgose kelionėse, 
atliktose nemokamai preki
niuose laivuose, be jokio iš
taigingumo. Jaunimui nete
ko badauti.

"Vėliau, kada Lietuvių 
Saleziečių Centras persikė
lė į Frascati (Romos apy
linkėje) tapau kandidatu 
vykti į Braziliją, kad dirb
čiau pastoracinį darbą Bra
zilijos lietuvių tarpe. Tai 
buvo 1977 metais.

"Brazilijoje turėjau pro
gos aplankyti lietuvius, gy
venančius visose krašto 
valstijose. Šiuo metu mes 
organizuojame šv. Kazimie
ro dvikalbę parapiją Parke 
Mooca Sao Paulo mieste, 
kur gyvena apie 30,000 ant
ros ir jau trečios kartos 
lietuvių. Turime padėti oku
puotai Tėvynei. Turime bū
ti balsas tų, kurie neturi 
balso”.

J. E. Petraitis 

Laisvės Varpo radijo programos vedėjas Petras Viščinis su 
aktore Aleksandra Gustaitiene. K. Daugėlos nuotr.

momis jis informuoja ame
rikiečių visuomenę apie ne
teisėtą Lietuvos okupaciją 
ir lietuvių tautos vedamą 
kovą dėl laisvės. O kultūri
niais renginiais siekiama 
stiprinti lietuvybę, kurios 
likimas atsiremia į mūsų 
kultūrines vertybes, jų pa
žinimą ir įsisavinimą, vysk. 
A. Baranausko sukaktis, 
Kipro Petrausko sukaktis, 
komp. J. Gaidelio mirties 
sukaktis, Klaipėdos sukili
mo sukaktis, Vasario 16-ji, 
be to, pasirūpina dvejomis 
specialiomis radijo progra
momis anglų kalba ameri
kiečių visuomenei Vasario 
16-sios proga.

Laisvės Varpo 33-sis 
gimtadienis bus paminėtas 
pavasariniu koncertu, ren
giamu balandžio 6 d. 3 vai. 
po pietų. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje. Tai bus jau 53-čias 
Laisvės Varpo tos rūšies 
renginys. Jame programą 
atliks dainininkė Slava žie- 
melytė, smuikininkė Regi
na Bankienė ir pianistas 
Jonas Govėdas. Visi iš To
ronto, Kanados.

Laisvės Varpas atlieka 
gražu ir vertingą darbą lie
tuvybės išlaikymo, o taip 
pat ir papuliarinime Lietu
vos reikalu amerikiečių tar
pe. Tas Lietuvos bylos rei
kalui yra labai svarbu. Juo 
daugiau draugų, tuo mums 
geriau. O toks supažindini
mas su mūsų reikalais ame
rikiečių daro juos mūsų 
draugais.

PARENGIMAI

• Balandžio 6 d. Laisvės 
Varpo pavasarinis renginys.

• Balandžio 13 d. Minkų 
radijo valandos 52 metų su
kaktuvinis renginys. Pro
gramą atliks "Berželio" 
tautinių šokių grupė iš 
Hartfordo, Conn. Grupės 
vadovė Dalia Dzikienė. At
liks vaidinimėlį "Kelias į 
Lietuvą aplink pasaulį”.

• Balandžio 20 d. 3 vai. 
p. p.. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
įvyks muzikos ir literatūros 
popietė, kurioje dalyvaus 
mūsų žymusis poetas Ber
nardas Brazdžionis,
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Jubiliejaus belaukiant Emilija Čekienė

Jau sulaukėme labai di
delių ir garbingų lietuviams 
brangių sukakčių: Lietuvos 
istorinių įvykių, ilgo am
žiaus lietuvių organizacijų 
išeivijoje ir nusipelniusių 
asmenų tėvynei Lietuvai at
liktais darbais. Tuos įvy
kius stengiamės galimai 
garbingiau paminėti. Jais 
ypač buvo turtingi praeitie
ji metai, tačiau Vieno ir be
ne paties didžiausio minėjL 
mo dar laukiame 1987 me
tais. Tai Lietuvos krikšto 
600 metų sukaktis. Minėji
mas jau pradedamas orga^ 
nizuoti specialaus komiteto 
iš viso pasaulio lietuvių, ku
rio vadovu yra vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, o 
vykdomuoju pirmininku Jo
nas Kavaliūnas.

Be įvairių kitų minėjimo 
garsinimui priemonių nu
tarta sukurti ir galimai 
daugiausia išplatinti Lietu
vos Krikščionybės jubilie
jui paminėti specialų meda
lį, Loreta Stukienė, buvusi 
Lietuvos Vyčių pirmininkė, 
dabar šiame komitete Vy
čių atstovė pakviesta suti
ko rūpintis medalio išleidi
mu ir jo platinimu. Medalio 
išvaizda sutarta su dailinin
ku Vytautu Kašuba, kuris 
savo darbais yra gerai ži
nomas ne vien New Yorke, 
bet ir kituose kontinentuo
se, kur buvo surengtos jo 
darbų parodos: Paryžiuje, 
Tokyo ir gimtajame kraš
te Lietuvoje pasaulinėse 
parodose.

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus medalis, sukurtas skulpt.
V. Kašubos. A. Norvilos nuotr.

Lietuvos valdovus: karalių 
Mindaugą ir kunigaikščius: 
Jogailą ir Vytautą. Nurody
ti ir metai, kuriais Lietuva 
buvo krikštyta. Kiekvieno 
valdovo profilis yra skydo 
fone ir ritmingas skydų iš
dėstymas pabrėžia valdovų 
vieningą pasiryžimas įvesti 
krikščionybę krašte. Trys 
kryželiai virš karūnų akcen
tuoja faktą, kad ryšium su 
krikščionybės įvedimu Lie
tuvoje buvo trys atžymėti-,, 
ni įvykiai.

Antroje medalio pusėje 
paviršius suskirstytas į tris 
plokštumas, kurios atžymi 
tris krikšto etapus . .. Iški
lęs centrinis kryžius —

krikščionybės simbolis su
vienija tuos paskirus įvy
kius. Vilniaus Katedra ir 
Varpinė simbolizuoja tikė
jimo įsitvirtinimą krašte, o 
Vytis — valstybės ženklas 
rodo, kad krikščionybę pri
ėmė visa tauta.

Lotyniški tekstai apibudi
na krikšto metu valdovams 
skirtus titulus bei pareigas. 
Įrašyti ir vardai Popiežių, 
kurie šiuos titulus suteikė. 
Medalis bus 3-jų inčų dy
džio.

Ši garbinga Lietuvos su
kaktis įnešė lietuvių tarpe 
ir skirtingų nuomonių, ta
čiau reikia tikėti, kad jos 
išsilygins.

Darbingas Chicagos motery 
susirinkimas

Gimęs jis 1915 metais Minske, Rusijoje. 1918 me-

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.................................... ..............................

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

tais su tėvais grįžo į Lietu
vą, 1939 m. baigė Kauno 
meno mokyklą ir vėliau joje 
dėstė skulptūrą ir buvo 
skulptūros sekcijos vedėjas. 
1947 m. Kašuba emigravo 
į Jungtines Amerikos Vals
tybes ir dabar gyvena New 
Yorko mieste su žmona dai
lininke Aleksandra Kašu- 
biene.

Nuo 1952 metų dail. Vy
tautas Kašuba dirbo archi
tektūrinius užsakymus li
turginėmis temomis ir rea
lizavo didelius darbus me
dyje, akmenyje, švine ir 
bronzoje. Jis taip pat yra 
Sukūręs ir kelis medalius, 
kurių vienas yra 400 metų 
Vilniaus Universiteto Jubi
liejinis medalis, kuris 1983 
m. buvo išstatytas FIDEM 
Tarptautinėje Medalių Me
no Parodoje Florencijos 
mieste, Italijoj.

Dideli ar maži dail. Vy
tauto Kašubos darbai pul
suoja kūrybiniu nuoširdu
mu ir rimtimi. Aleksis Ran- 
nit, tarptautinės meno kri
tikų organizacijos Paryžiu
je narys taip apibudina dail. 
Kašubos darbus: ”... jo ar
chitektūrinių figūrų kontū
rai dvelkia stipria archaine 
nuotaika, bet skulptūrų pa
viršius pulsuoja jautriu ly
riniu spalvingumu bei griež
ta disciplina ...”

čia matomo medalio pir
moji pusė vaizduoja tris

Chicagos L.K.F. Moterų 
klubas yra vienas veikliau
sių moterų vienetų Chicago- 
je, turįs apie pusantro šimto 
narių, kuriam vadovauja 
Jolanda Kerelienė. Klubas 
puoselėja tautines tradici
jas - kasmet rengia Derliaus 
šventę, Velykų valgių stalą, 
lietuvių abiturientų balių, 
minėjimus, koncertus, pas
kaitas ir t.t.

Klubo metinis narių susi
rinkimas, įvykęs š.m. kovo 
16 d. Jaunimo Centre, buvo 
darbingas ir turiningas. Su
sirinkimui pirmininkavo M. 
Macevičienė, sekretoriavo 
S. Kerelytė, kuri perskaitė 
ir praeito susirinkimo proto
kolą. Iždo apyskaitą pateikė 
G. Vaičaitienė. Nežiūrint, 
jog daug aukota spaudai ir 
švietimui, klubas dar turi ke 
lis tūkstančius dolerių banke* 
Tai reiškia, kad klubas dirba 
ir uždirba! Apžvelgti, ap
svarstyti einamieji reikalai, 
ateities renginiai. Susirinki
me buvo gyvai, su pasipikti
nimu, aptarta ir okupanto 
pastangos erzinti ir skaldyti 
išeiviją. Visos dalyvės pasi
rašė protesto raštą prieš 
okupanto pastangas skaldyti 
išeiviją, siunčiamų pasiunti
nių bei dainininkų priedan
goje. Raštas pasiųstas tų 
koncertų rengėjams, kultū
rinio bendradarbiavimo su 
užsieniu institucijoms, Mu- 
seum of Science and Indus- 
try Beverly Arts Center.

•••
Klubo narių ilgametis rū

pestis - išlaikyti aktyvia klu
bo veiklą, tęsti tautines tra
dicijas, pasaulio moterų fo
rumuose užsitikrinimas už
tarėjų ir draugų siekiant lais 
vės Lietuvai. Todėl ypatin
gai džiugu, kad į klubą įstojo 
ir jaunų narių ir jau net su
daryta jaunimo sekcija, ku
rios pirmininkė yra medici
nos studentė Vilija Kerelytė.

Jaunimo sekcija nedelsda
ma ėmėsi darbo -- parašė raš* 
tą Vatikanui, patikslinant, 
kad Vilnius yra Lietuvos sos
tinė ir todėl Vilniaus arkivys
kupija turėtų būti prijungta 
prie Lietuvos bažnyčios pro
vincijos. Lietuvos krikšto 
metu Vilnius buvo oficiali

Lietuvos sostinė, iš kurios 
valstybiniai raštai buvo siun - 
čiami taip pat ir į Vatikaną, 
bei ten buvo gaunami ir at
sakymai, ką ir Vatikanas 
turėtų žinoti.

Iššūkį jaunimui rašyti tą 
raštą davė Vatikano atsaky
mas ukrainiečiams, kuris 
buvo atspausdintas Sun 
Times, Chicagos dienraštyje 
š.m. kovo 15 d. laidoje, kad 
Vilnius ir Lvovas priklauso 
Lenkijos bažnyčios arkivys
kupijai!?!... Klubo visuoti
nas narių susirinkimas užgy- 
rė jaunimo politines, tauti
nes pastangas ir visos susi
rinkimo dalyvės po raštu 
pasirašė.

Susirinkime buvo iškelta 
ir aptarta lietuvių senelių 
namų Lemonte baigiamos 
prarasti turėtos savininkų 
teisės ir privilegijos. Susi
rinkimas įgaliojo M. Macevi- 
čienę, išrenkant ją į organi
zacijų komitetą, ginti lietu
vių teises senelių namuose 
nuo Chicagos arkiodicezijos 
administratorių, siekiančių 
atimti iš lietuvių teisėtas 
tikrųjų namų savininkų pri
vilegijas.

Susirinkimui buvo pateik
ta paskaita ‘Pozityvus žvilgs 
nis į gyvenimą’, kurią skaitė 
Svajonė Kerelytė, neseniai 
baigusi studijas ir turinti ba
kalauro laipsnį iš biznio ad
ministracijos. Aiškia, gražia 
lietuvių kalbos tarsena, pre
legentė išryškino asmeny
bės ugdymo svarbą kuriant 
šviesesnį ir gražesnį gyveni
mą. Tenka tik sveikinti jau
ną intelektualų, pateikusią 
saviesiems tokią puikią, kul
tūrinę dovaną!

Z. Juškevičienė

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im- 
portuatų 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.
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Skrajojantys muzikai

Clevelande Henrikas S tąsąs

Š.m. kovo 22 d. Šv. Kazi
miero Lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas suteikė 
malonią progą Cievelando 
lietuviškai visuomenei išgy
venti koncertą ir pasigėrėti 
pasaulinės kūrybos ir lietu
vių kompozitorių kūriniais. 
Koncerto programą atliko 
du žymūs, šiuo metu po Ame 
riką skrajojantys instrumen
talistai: pianistė Raminta 
Lampsatytė-Kollars ir smui
kininkas Michael Kollars.

Pavadinau juos skrajojan
čiais muzikais, nes jie čia lan 
ko koncertais ir muzikos se
minarais apie 30 universite
tų, skrajodami nuo Los An
geles iki Alaskos. Ši jų kelio 
nė vyksta Europos ir Ameri
kos kultūrinių mainų rėmuo
se. Tad buvo proga ir mums 
su šiais, abejose Altanto pu
sėse pagarsėjusiais, muzi
kais susipažinti.

Nors prof. dr. Raminta 
Lampsatytę-Kollars esame 
jau anksčiau Clevelande 
girdėję, tačiau kartu su jos 
vyru smuikininku man teko 
tik praeitą vasarą išgirsti 
Italijoje. Ir reiktų pasakyti, 
kad po šio koncerto visa au
ditorija išsinešė vieną įspū
dį, kad šie du menininkai 
muziką pasirinko savo gyve
nimo keliu. Atrodė, jog jie 
augo kartu su savo instru
mentais ir nuo jų neatskiria
mi.

Į Clevelandą jie atavyko 
dideliu entuziazmu ir kupini 
jaunystės dvasios, nors po 
kelionės iš Aliaskos, ir kon
certo St. Louis buvo tik 4 va
landas miegoję.

Pirmoje koncerto daly gir

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas
— Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS 
APDRAUSTA IKI $100.000

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ:

Reg. sąskaitą. ’Super’
Share sąskaitą. Taupymo 

certifikatus. I R A 
sąskaitą. 

Parduodame Money Orders, Travelers Cheųues, priimame 
mokesčius už elektros, šildymo, telefono ir vandens 

sąskaitas.

TAUPOS DARBO VALANDOS
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais: nuo 10:00 vai. r. — 2:00 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 7:00 vai. vak. 

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.
877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje).

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

dėjome du pasaulinius kom
pozitorius: Max Bruch ir 
Ludwig van Beethoven. Ant 
roję koncerto dalyje - lietu
vius kompozitorius: Osvaldą 
Balakauską, Vytautą Bar
kauską, Vytautą Bacevičių 
ir Julių Juzeliūną.

Retai girdimas Max Bruch 
mums buvo gal lengviau su
prantamas savo skambiu sti
liumi, kuris rišasi su liaudies 
muzika. Jo Švedų šokiai op. 
63 per visas 7 dalis nuskam
bėjo lengvu ur suprantamu 
švediško folkloro ritmu. Max 
Bruch gal vienintelis, šalia 
E. Grigo, kuris pažinęs liau
dies charakterį ir muzika- 
linę dvasią ne iš knygų, o 
tiesiog iš tautos. Remdamas 
savo muziką įvairių tautų 
folkloru, jis ypač pagarsėjo 
kompozicija Škotų fantazija 
ir kūryba biblinėm temom, 
todėl jo talentas muzikoj 
daugiau reiškiasi epinėm, o 
ne dramatinėm formom.

Pianistė R. Lampsatytė ir 
smuikininkas M. Kollars at
likdami šį kūrinį, kuris taip 
dažnai keitė išraišką ir tem
pą, abiejų instrumentų par
tijas suliejo į nepaprastai 
darnų ansamblinį sąskambį, 
kartu perduodami ir tą švel
nią šiaurietišką nuotaiką.

Toliau sekė Ludwig van 
Beethoven G-dur sonata 
smuikui ir fortepionui Op. 96 
Tai gal viena iš jo sonatų, 
kuri labai lengvai ir maloniai 
klausoma, tačiau gal sunkiau
siai atliekama. Kompozito
rius ją buvo dedikavęs Aus
trijos hercogui Rudolfui. 
Tuo metu Europą dengė aud

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS 
Asmeniniams reikalams. 
Automobilių pirkimui. 

Namų pagerinimui. 
Namų pirkimams.

Po gražiai pasisekusio dr. Ramintos Lampsatytės-Kollars piano ir Michael Kollars smuiko 
koncerto kovo 22 d., kurį rengė Šv. Kazimiero lit. mokyklos tėvų komitetas. Iš kairės: Civins- 
kienė, Idzelis, Leparskienė, kun. G. Kijauskas, Michael ir Raminta Kollars, Civinskas, mokyk
los direktorė S. Stasienė ir Rukšėnienė. V. Bacevičiaus nuotr.

ringi debesys ir politinė at
mosfera buvo gana įtempta. 
Tai buvo 1812 metai, Napo
leono žygio į Maskvą laiko
tarpis. Bet ir pats kompozi
torius tuo laiku išgyveno pa
šlijusios sveikatos laikotar
pį. Šią sonatą rašė su per
traukomis, nes pirma norėjo 
užbaigti savo 8-tą simfoniją, 
todėl jos dalyse ir jaučiamas 
tam tikras sklidimas iš dra
matinės įtampos į poetišką, 
subtilią lyriką. Smuikinin
kas M Kollars atlikdamas šį 
kūrinį parodė ypač aukštą 
interpretacijos kultūrą, R. 
Lampsatytė-Kollars atliko 
savo partiją puikia išraiška 
ir precizija.

Žinoma, mums visada ar
timesnė sava kultūra ir jos 
vertybės, todėl programos 
atlikėjai ir pasirinko antrai 
daliai savus kompozitorius. 
Tęsiant tautines tradicijas, 
prie kurių lopšio stovėjo M. 
K. Čiurlionis, J. Gruodis, V. 
Bacevičius, J. Žilevičius ir 
kt., lietuviška muzika nuolat 
turtėjo ir ryškėjo stilių bei 
išraiškų priemonių įvairove. 
Taip šiais laikais jau turime 
visą eilę pagarsėjusių kom
pozitorių, žinomų ir už tėvy
nės ribų. Šiandien Vakarų 
Europoje mūsų muzika jau 
nesvetima. Ten dažnai ją 
galima išgirsti radijo rogra- 
mose ir televizijoj gastroliuo 
jančių muzikų. Ypač Vokie
tijoj lietuviška muzika pla
čiai propaguojama Diusbur- 
go mieste, o Austrijoj - Zalc
burge. Čia ir turėjome pro
gos išgirsti mūsų kompozi
torių Osvaldą Balakauską, 
kuris skaitomas trečios ge
neracijos muzikų atstovas.

Girdėjome jo kūrinį smui
kui ir fortepijonui ‘Kaip ma
rių bangos prisilietimas’, ku
ris susideda iš trijų dalių. 
Kūrinys labai spalvingas, 
nuolat besikeičiantis savo 
skambesiu. Kūrinio tema
tika lietuviškos gamtos, kaip 
charakteringa impresioniz
mo žymė, nors kūrinys yra 
parašytas grynai neoimpre- 
sionizmo dvasioje. Čia lie
tuviškas gamtovaizdis iš
reikštas jau pasauline kalba.

Su šių laikų iškiliu moder
nistu Vytautu Barkausku 
mus supažindino smuikinin
kas Michael Kollars. Jis at
liko smuiku solo 5 dalių Par- 

tita. Čia smuikininkas suge
bėjo ypatingai išgauti nuo
taiką ir įvairiapusiškumą 
technikoj. Nors modernus 
kūrinio stilius ir šių dienų in
dustrinė tematika neįpras
tais garsais lydėjo visas pen
kias dalis, tačiau už jos slė
pėsi nepaprastai gilus lietu
viškos dvasios jausmas.

V. Bacevičiaus meditaciją 
labai nuotaikingai ir svajin
gai paskambino prof. dr. Ra
minta Lampsatytė-Kollars, 
kuri prieš tai pasiūlė ir 
mums klausantis pamedi
tuoti. Trumpomis, bet įdo
miomis pastabomis ji apibū
dino ir kitus lietuvių kom
pozitorių kūrinius.

Toliau abu muzikai atliko 
J. Juzeliūno trijų dalių sona
tą smuikui ir fortepionui. 
Kompozitorius J. Juzeliūnas 
yra, berods, paskutinis dar 
gyvas J. Gruodžio mokinys 
ir priklauso antrajai mūsų 
muzikų generacijai. Jis yra 

DVIDEŠIMT KETVIRTASIS DIRVOS 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS
Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove

lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma

šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.
Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1986 m. 

birželio 15 d.
Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur

sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.
Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 

privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato 
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo- 
tina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija 
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė ne- 
premijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

žinomas ne tik tėvynėje, bet 
ir Vakarų Europoje, kur jo 
koncertai smuikui yra labai 
vertinami ir susilaukia labai 
palankių atsiliepimų iš kriti
kų.

Abiejų svečių atlikti lie
tuviški kūriniai labai sudo
mino auditoriją ir visiems 
suteikė estetinio pasigėrėji
mo. Atlikdami šią ilgą ir sun 
kią programą su ypatinga 
meile ir stipria profesine ran
ka, abu muzikai parodė dide
lį emocingumą, virtuozišku
mą bei gilų įsijautimą į kūri
nių stilių bei turinį. Nevel
tui pasaulio kritikai juos vi
sur palankiai įvertino pažy
mėdami, kad iš jų galima ti
kėtis aukščiausios meninės 
vertės pasireiškimų. Ma
nau, kad šiais metais susipa
žinę su iškiliais muzikos pa
saulio svečiais, lauksime ki
tų metų, kada jie vėl meteo
ru švystelės mūsų padangė
je-
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PAGERBSIME 
LUCRETIĄ STOICĄ

Lietuvių Amerikos pilie
čių klubo patikėtinių taryba 
rengia vakaronę, kurios 
metu bus prisiminta Tauty
bių tarnybos centro (Natio- 
nalities Services Centėr) 70 
metų sukaktis ir pagerbta 
centro egzekutyvinė direk
torė Lucretia Stoica. Vaka
ronė įvyks balandžio 27 d., 
pirmadienį, 7 vai. vakare 
Gintaro valgykloje.

Ta proga bus parodytas 
trumpas filmas apie JAV 
emigrantus, kuris buvo pa
darytas Fordo fundacijos lė
šomis, o centro direktorei 
įteikta plaketė. Visi vakaro
nės svečiai bus pavaišinti 
skania vakarienė. Smulkes
nė programa bus paskelbta 
vėliau.

Lucretia Stoica yra pada
riusi ateiviams daug gero. Ji 
ruošiasi išeiti į pensiją. To
dėl būtų gražu, kad mes už
pildytume Gintarą ir ją gra
žiai pagerbtume.

Gintare vietų skaičius ri

BO! /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namu remontams,C r

■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /hving/
Pagrindinis skyrius

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

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

botas. Todėl raginame visus 
skubiai užsisakyti vietas klu 
bo raštinėje pas Birutę Ve- 
degienę, tel. 531-2131. Va
karienė su visais gėrimais ir 
mokesčiu už patarnavimą 
asmeniui kainuoja 10 dol. .

y SUSITUOKĖ
Š.m. kovo 26 d. Dirvos 

benradarbiai, rašytoja AU
RELIJA BALAŠAITIENĖ 
ir inžinierius, fotografas 
MARCELINAS ŽITKUS 
sumainė žiedus, dalyvaujant 
artimiausiems šeimų nariam 
ir liudininkams. Dirva linki 
laimingo gyvenimo Aurelijai 
ir Marcelinui Žitkams.

SIMBOLINĖ 
VARDADIENIO DOVANA

Š. m. kovo mėn. 23 dieną 
sekmadienį, šv. Jurgio pa
rapija pagerbė savo admi
nistratorių kun. Juozą Ba
cevičių, atžymėdama jo tra
dicija tapusį vardadienį 
simboline dovana. Didesnis 
negu paprastai maldininkų 
skaičius susirinkęs į pamal

DIRVA Nr. 14 — 15

das Verbų sekmadieniui at
švęsti.

Mišių aukos nešimo me
tu stebėjo nedidelę, bet 
įspūdingą jaunų parapijie
čių eiseną — jaunosios kar
tos atstovės nešė tradici
nius aukos reikmenis, lydi
mos dviejų tautiniais dra
bužiai pasipuošusių mer
gaičių, Kristinos šiupinytės 
ir Kristinos Motiejūnaitės 
— kurios, iškėlusios ant 
rankų, kun. Bacevičiui įtei
kė lietuviškais tautiniais 
raštais išaustą stulą.

Po pamaldų parapijos sa
lėje šeimininkių paruoštos 
vaišės pabrėžė sekmadieni
nės kavutės šventišką po
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JAKUBS AND SON
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Laidojimo Įstaiga
Deda E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Olio 44119 
Tel. (216| 531-7770

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

liams pastatyti.

būdį. Į salę atvykus kun. 
Juozui Bacevičiui Parapijos 
komiteto ir visų parapijie
čių vardu Vincas Gelgotas 
pasveikino solenizantą pa
brėždamas, kad per Mišias 
įteiktoji stula esanti išaus
ta lietuvaitės Danos Šiupi- 
nienės, kaip simboliška do
vana, visuomet jį rišanti su 
parapijiečiais. Kun. Bace
vičius buvo matomai dova
na sujaudintas ir ją su pa
sididžiavimu rodė savo mo
tinai ir visiems svečiams.

Parapijos šeimininkės, vi
sada su didžiausiu malonu
mu rengiančios vaišes, pra
šo priminti, kad Atvelykio 
stalas ir šiais metais bus 
turtingas ir įvairus, šilta, 
pavasariška nuotaika ir 
jauki šeimyninė atmosfera 
paprastai visus svečius ir 
parapijiečius visada nutei
kia maloniai ir linksmai.

A. Balašaitienė

• LAISVĖS STATULOS, 
esančios New Yorko įlanko
je, šimtmečio minėjimas 
įvyks Clevelande š.m. balan
džio 12 d., šeštadienį, mies
to rotušės rotundoje nuo 1 
iki 3 vai. p.p. .

Programos metu bus pri
saikdinti naujieji JAV pilie
čiai.

Iškilmėse dalyvaus Ohio 
gubernatorius Celeste ir 
meras Voinovich.

Minėjimui rengti komite
tas kviečia, ypatingai tauty
bių žmones, gausiai dalyvau
ti. Moterys prašomos atvyk -

VIRŠUJE: Šv. Jurgio par. 
klebonui kun. J. Bacevičiui 
buvo įteikta lietuviškų tau
tinių raštų stula. Iš kairės 
klebono motina, K. Motiejū
naitė, Kun. J. Bacevičius, U. 
Gaižutienė ir V. Spirikaitie- 
nė. J. Velykio nuotr.

ti į iškilmes tautiniuose rū
buose.

• Kroatu opera bus sta
toma š. m. balandžio 18 d. 
Cleveland Music Hali. Kon
certine forma bus atlikta 
garsioji kroatų opera ”Ni- 
kola Subic Zrinski”, sukur
ta muz. Ivan Zajc. Diriguos 
Ivan Cerovac. Bilietai po 
10, 15 ir 20 dol. parduodami 
Music Hali kosoje, Ticket-
ron įstaigose, Europa Tra- 
vel Service (E. 185th St.) 
ir kroatų knygyne, 6313 
St. Clair Avė.

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

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.



DIRVA
NEOLITHUANŲ 

DĖMESIUI

Maloniai prašome Korp! 
Neo-Lithuania narių, kurie 
gavote anketa, būkite geri, 
atsiųskit užpildę kuo grei
čiausia. Vyriausioji Valdy
ba nori paruošti veiklos 
planus, bet nežinant esamų 
narių noro ir prielankumo 
dalyvauti veikloje, sunku 
kas numatyti ir tęsti akty
vesnę veiklą.

Anketas siųsti pirminin
kės adresu, o nario mokes
ti iždininkui A. Ignatoniui.

Laukiame visų greito at
sakymo.

Vyriausioji Valdyba

• Vladas Žilinskas, Trea- 
sure Island, Fl., savo svai

Mirus mylimai seseriai ir tetai

A. A.

IZABELEI GUISKYTEI, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą j. JANINAI 

ŪSIENEI ir dr. GRAŽINAI PAULIUKO- 

NIENEI.

Stefa ir Kenneth Urban
Paulius ir Kristina Alšėnai
Andrius Alšėnas
Jonas Alšėnas

Brangiai Seseriai ir Tetai

A. t A.

IZABELEI GUISKYTEI 
staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame JA

NINAI ŪSIENEI, GRAŽINAI PAULIUKO- 

NIENEI, VYTAUTUI ŪSUI, jų šeimoms ir 

visiems artimiesiems.

Jonas ir Dalia
Maurukai

Lietuvos kariuomenės kapitonui

KAZIUI MATUČIUI
mirus, jo žmonai ELENAI, dukrai AUDRO
NEI ir jos vyrui RIMUI, posūniui EUGENI- 

JUJI KNIUKŠTAI ir kitiems giminėms bei 

artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

L. S. T. Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinys

nio a. a. Mykolo Gurecko, 
ilgalaikio Dirvos rėmėjo at
minimui, atsiuntė Dirvai 
paremti 25 dol. Ačiū.

• A LT S-gos Chicagos 
skyrius, vadovaujamas Sta
sio Briedžio, surengto Los 
Angeles vyrų kvarteto kon
certo pelną 1518.95 dol. 
įteikė Dirvos vajui papildy
ti, per vajaus komiteto ižd. 
Oną Daškevičienę.

Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

• Snieguolė Jurskytė, 
Lietuvių Moterų Federaci
jos Philadelphijos klubo 
pirmininkė, rašo:

„Suprasdamos bei įver
tindamos Dirvos reikšmę 
lietuviškame gyvenime ir

Washingtono lietuvių skautų suruoštoje Kaziuko mugėje, š.m. kovo 16 d., vietinė 
visuomenininke Elvyra Vodopalienė (kairėje) su svečiais: Bažnyčios viešųjų reikalų 
tarybos pasekretorium prelatu Audriu Bačkiu iš Romos ir Skaučių Seserijos 
vyriausia skautininke Stefa Gedgaudiene iš Clevelando. Juozo Gailos nuotr.

įnašą mūsų kultūrai ugdyti, 
nors kuklia 25 dol. auka no
rime prisidėti prie lietuviš
ko žodžio gyvavimo. Jūsų 
visam kolektyvui linkime 
geriausios kloties ir ištver
mės tokiame svarbiame 
darbe’’.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Vytautas ir Emilija 
Kulkai švęsdami savo vedy
binės sukakties 40 metų ne
pamiršo ir Dirvos, atsiųs
dami per jos bendradarbį 
A. Grinių auką 20 dolerių. 
Ačiū už auką.

PASKIRTOS PREMIJOS
Lietuvių žurnalistų s-gos 

Daužvardžio fondo valdyba - 
Bronius Juodelis, pir., Rito- 
nė Rudaitienė, sekr., Rita Li- 
kanderytė, Algirdas Pužaus
kas ir Petras Petrutis - 1986 
m. kovo 26 d. posėdyje ap
svarstė lietuviškų redakto
rių pateiktus jaunųjų ben
dradarbių sąrašus, atrinko 
tris geriausius ir paskyrė 
premijas.

I- ji premija - 300 dol. teko 
PasaulioLietuvio jaunimo 
skyriaus redaktorei RITAI 
BUREIKAITEI, gyv. Santa 
Monica, CA. .

II- ji premija - 200 dol. pa
skirta Tėviškės Žiburių ben
dradarbei INDREI CUP- 
LINSKAITEI iš Toronto.

III- ji premija -100 dol. pa
skirta Ateities žurnalo ben
dradarbiui VILIUI DUN- 
DZILAI iš Chicagos.

A. A.

DR. MARIJAI ŽILINSKIENEI

mirus, dukrai IRENAI KUPREVIčIENEI 

ir šeimai bei giminėms reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.

Irena ir Juozas
Rasiai

Daužvardžio fondo valdy
ba šiais metais pasirinko nau 
ją metodą ir skyrė tris pre
mijas, o ne apdovanojo visus 
pristatytus, kaip anksčiau 
buvo daroma.

Sveikiname premijų lai
mėtojus. (aj)

• ONA KANAUKIENĖ 
š. m. kovo 8 d. mirė Chica
goje. Palaidota New Yorke 
šalia savo vyro a.a. prof. Vin
co Kanaukos.

Nuliūdime liko duktė dr. 
Aldona ir žentas Viktoras 
Naudžiai su šeima, sūnus Al
girdas su šeima ir sesuo Na
talija Lietuvoje.

VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪROS PREMIJA

Lietuvių Akademinis 
sambūris Montrealyje jau 
šešioliktąjį kartą paskirs 
VINCO KRĖVĖS LITERA
TŪRINĘ PREMIJĄ už gro
žinės lietuvių literatūros 
kūrinį, dar nepremijuotą ir 
išleistą 1984-1985 metais 
laisvajame pasaulyje. Lei
dyklos arba patys autoriai 
prašomi siųsti bent du eg
zempliorius 1984-1985 me
tais išleistųjų knygų Liet. 
Akad. sambūrio pirminin
kės adresu: Mrs. Regina 
Piečaitis, 6121 LaSalle 
Blvd,. Verdun, Quebec, H4H 
1P7, Canada.

Vertinimo (jury) komi
sijos sudėtis bus paskelbta 
vėliau.

Ši premija skiriama kas 

antri metai jau 1952 metų 
ir iki šiol ją yra laimėję se
kantys mūsų rašytojai: Jo
nas Aistis, Jonas Mekas, 
Algimantas Mackus, Kostas 
Ostrauskas, Vincas Ramo
nas, Marius Katiliškis, An
tanas Vaičiulaitis, Liūne 
Sutema, Kazimiera Barė- 
nas, Juozas Kralikauskas, 
Eduardas Cinzas, Tomas 
Venclova, Henrikas Nagys, 
Eduardas Cinzas (antrą 
kartą) ir Kazys Bradūnas.

Neatsiųstos knygos ne
bus svarstomos. Visos kny
gos turi būti atsiųstos iki 
šių metų gegužės 4 dienos.

TARNYBA 
WASHINGTONE

Amerikos Lietuvių Ta r y r 
ba lietuviui studentui, pa
siekusiam bent 18 m. am
žiaus ir studijavusiam po
litinius mokslus, žurnalis- 

. tiką, Pabaltijo ar Sovietų 
Sąjungos istoriją ar tarp
tautinius santykius, apmo
kės vasaros tarnybą inter- 
nu Jungtiniame Pabaltiečių 
Komitete, Washingtone ir 
pridės kelionės išlaidas. 
Kreiptis į Amerikos Lietu
vių Tarybą, 2606 Wėst 63rd 
Street, Chicago, III. 60629. 
Prašymą, su trumpais bio- 

■ grafiniais duomenimis, rei
kia atsiųsti iki balandžio 
30 d.

PARDUODAMAS NAMAS

Floridoje, Juno Beach ant 
gražaus kalnelio parduoda
mas puikus 3 miegamųjų, 
dviejų vonių namas. Dide
lė tinklu dengta veranda su 
plaukimo baseinu. Naujas 
centrinis šildymas - šaldy
mas, gražus, sutvarkytas 
su vaismedžiais sklypas, la
bai arti jūros pliažo. Ge
riausiame stovyje su par
davėjo vienų metų garanti
ja. Prašo tik $149,000.

Ray Staškūnas 
REALTRUST 

PROPERTIES, INC.
11436 U. S. Hwy. One

No. Palm Beach, FL 33408 
Tel. (305) 622-5000 

(14-17)
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