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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Tarptautinė padėtis ir 
Lietuvos byla

Paskaita skaityta ALT S-gos Seime

Turbūt nesiginčysime, 
kad Lietuva už savo nepri
klausomybę 1918-20 metais 
turėjo būti dėkinga susida
riusiai tarptautinei padė
čiai. Sugriuvo Vokietijos ir 
Rusijos imperijos. Tarp jų 
gyvenusios tautos galėjo 
pačios tvarkyti savo likimą. 
Tuo laiku didžiausias mūsų 
nepriklausomybei pavojus 
grėsė iš kitos neseniai dar 
pavergtos valstybės — Len
kijos. Ji buvo beveik 10 
kartų didesnė ir geriau pa
siruošusi nepriklausomam 
gyvenimui negu mes.

Norėčiau čia kiek ilgė
liau sustoti prie tų santy
kiu vystymosi, nes jie, bent 
išeivi joję, suaktualėjo. Tu
riu galvoje šv. Kazimiero 
minėjimą ir ateinančią Lie
tuvos krikšto sukaktį. Įvy
kius, kurie buvo labai susi
ję su lenkais. Tiesa, niekur 
dar neužtikau įsakmiai pa
sakytą, kad unija su len
kais gal būtų visai neblo- 

i Nauja ALT S-gos 
I vadovybė

š. m. gegužės 24-25 d. d. 
Los Angeles, Ca. įvykusia
me Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos seime buvo 
išrinkta nauja Sąjungos 
vyr. valdyba:

Pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, v i c epirmi- 
ninkas Petras Buchas ir Vi
da Jonušienė, iždininkė Ona 
Daškevičienė, s e k r e tore 
Eleonora Valiukėnienė.

Gegužės 25 d. ten pat 
įvykusiame Vilties draugi
jos narių susirinkime buvo 
išrinkta valdyba, kuri pa
reigomis pasiskirstė sekan
čiai:

Pirmininkas inž. Kazi
mieras Pocius, pirmasis vi
cepirmininkas Aleksas Lai- 
kūnas, vicepirmininkai inž. 
Jonas Jurkūnas ir Mečys 
Valiukėnas, sekretorius An
tanas Juodvalkis.

Vilties draugijos revizi
jos komisija perrinkta ta 
pati: pirm. dr. Viktoras 
Stankus, nariai Anastazija 
Mackuvienė ir Stasys Ast
rauskas.

Plačiau apie S-gos seimą 
ir Vilties draugijos susirin
kimą bus kituose Dirvos 
numeriuose.

Vytautas Meškauskas

gas dalykas, bet ar Lenkija 
šiandien nealsuoja kiek 
lengviau negu Lietuva?

Kas istorijos bėgyje, o 
ypač tais lemtingais 1918- 
1920 metais išskyrė tas tau
tas? Tautinis atgimimas! 
Tarybiniai istorikai, kaip 
R. Žepkaitė ir dabartinis 
Lenkijos istorikas Losowski 
iškelia klasinio antagoniz
mo įtaką. 1918 metais dau
giau kaip 807 Lietuvos 
dvarų žemės priklausė len
kams. 1923 metais iš 3,000 
dvarininkų 1590 t. y. 53% 
buvo lenkai.

Dar prieš I pasaulinį ka
rą dalis Lenkijos inteligen
tijos lietuviams pripažino 
teisę į nacionalinį vystymą
si. Pradėjus kalbėti apie te
ritoriją ne daug kas prieš
taravo, kad būsimai Lietu
vai turėtų priklausyti Kau
no ir šiaurės dalis Suvalkų 
gubernijų. ’ N esantii k o s 
obuoliu’ — kaip sakė prof. 
M. Reomeris — liko Vil
nius ir jo kraštas. "SulenST- 
nimo procesas čia buvo to
liau pažengęs, bet iš kitos 
pusės Vilnius buvo Lietuvai 
reikalingas kaip adminis
tracinis, kultūrinis ir susi
siekimo ęentras.

Kita dalis Lenkijos švie
suomenės, ypač endekų par
tija, galvojo, kad silpnos 
pakraščių tautos kaip lie
tuviai, gudai ir ukrainie- 
£įai turėtų priklausyti di
džiajai Lenkijai'. Pats lietu
vių kilmės Pilsudskis, ka
rui baigiantis taip sampro
tavo :

”§iuo metu Lenkija yra 
be sienų. Visa tai, ką ga
lima gauti Vakaruose, 
priklauso nuo Entantės 
ir nuo to, kiek ji panorės 
paspausti Vokietiją. Ry
tuose — kitas klausimas. 
Čia yra durys, kurios at
sidaro ir užsidaro pri
klausomai nuo to kas ir 
ir kiek jas atidarys.”

Endekai su pilsudskinin- 
kais pagaliau susitarė Pa
ryžiau  ̂Taikos konferenci
joje prašyti galimai d^- 
giau — 1,772 m.^knų. at
seit sienų, buvusių prieš 
pirmą Lenkijos - Lietuvos 
padalinimą.

Tai gera proga vėl grįžti 
prie tuo laiku buvusios 
tarptautinės padėties. Kai

(Nukelta į 7 psl.)

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimo, įvykusio Los Angeles, Calif., š. m. gegužės 
24-25 d. d. garbės prezidiumas. Sėdi iš kairės: ALT S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, Lietuvos 
gen. garbės konsulas inž. V. Čekanauskas, Vliko pirm. dr. K. Bobelis, prel. J. Kučingis, Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, Dirvos redaktorius V. Gedgaudas, ALT S-gos Los Angeles skyriaus 
pirm. R. Šakienė, Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos vicepirm. inž. V. Mažeika ir Vilties 
draugijos valdybos pirm. dr. D. Degėsys. VI. Gilio nuotr.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga šių

dienų lietuviškuose vingiuose

Inž. Jonas Jurkūnas

Inž. Jono Jurkūno 
buv. ALT S-gos pirmi
ninko, paskaita, skai
tyta Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos 
devynioliktajame sei
me, Los Angeles, Ca., 
1986 m. gegužės 24 d.

Prisipažinsiu labai nedrą
su kalbėti apie lietuviško
jo gyvenimo visuomeninius 
ar politinius darbus ir įvy
kius, nes ką nors kritiškiau 

Rūta Šakienė, ALT S-gos pirmininkė, atidaro seimą.
* *VTGilio nuotr.

išsireiškus labai greit busi/ 
apšauktas ar reorgu ar ben- Į 
dradarbiautoju, ar ružavu arĮ 
fašistu ir net modernišku 
Ąjatolos vardu. Bet kalbėti 
reikia.

Jau 41 metai kai antrasis 
pasaulinis karas baigtas, 
nors ir be taikos konferen
cijos, didesnė dalis Euro
pos tautų gyvena normalų 
nepriklausomą gyvenimą. 
Mes lietuviai toli gražu ne

turim tos laimės. Tiek 
krašte, tiek čia vyksta kie
ta ir ilga kova su mūsų 
tautos ir valstybės jau pa
kartotinu okupantu. Toji 
neišvengiama kieta kova 
dažnai sąlygoja mūsų veike
snius iF apsisprendimus 
skirtingiau negu tai būtų 
normaliose sąlygose.

Toje kovoje visi mes su
tariame, kad esame už ne
priklausomos Lietuvos at
statymą ir kad šis lietuvių 
tautos siekis yra mums vi
siems pagrindinis.

O taip pat manau visi su
tarsime, kad šį pagrindinį 
uždavinį vykdant mums bū
tinos ir kultūrinės ir politi
nės priemonės, kurios iš jų 
svarbesnės priklauso nuo 
laiko ir sąlygų, apspręsti 
matematiškai daly j ant pro
centais — neįmanoma ir 
turbūt nėra nė reikalo. Tik 
esant šalininku daugiau kul
tūrinių priemonių nevalia 
ir netikslinga niekinti poli
tines ir atvirkščiai.

Dabartinė mūsų kova tu
ri tiek kultūrinėje, tiek po
litinėje srity nepaprastai 
daug pasireiškimo formų ir 
būdų, šio trumpo praneši
mo ribose, neįmanoma į 
juos gilintis, bet būtų tik
rai netikslinga tevertinti 
tik religiją, švietimą ir auk
lėjimą, spaudą, meną, mok
slą ir visokeriopą kūrybą,

(Nukelta į 6 psl.)
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SAVAIMĖ

Amerika laikosi SALT II. - Ar bus išduoti ’contras’? - Jei
Contadores sutartis bus pasirašyta. - Ar Nikaragva jos 
laikysis? - Europos sviesto kalnas pusdykiai sovietams. __

Išbaręs sovietus už nesi
laikymą skrupolingai SALT 
II sutarties, kurios JAV se
natas neratifikavo, prezi
dentas Reaganas paskelbė, 
kad jis dar pagal tos sutar
ties nuostatus išardys du 
atominius p o v andeninius 
laivus ’Poseidon’ klasės, nes 
JAV į tarnybą įveda du 
naujus laivus ’Trident’ kla
sės. Tokiu būdu abu kraš
tai ir toliau turės po 1,200 
strateginių raketų. Prezi
dentas tačiau pagrąsino, 
kad jei sovietai visai tiks
liai nesilaikys SALT II su
tarties ir nepradės rimtai 
Ženevoje derėtis dėl naujos 
sutarties, JAV nesilaikys 
SALT II nuostato leidžian
čio abiem kraštam laikyti 
po 120 iš lėktuvų paleidžia
mų ’skrendančių bombų’ 
(cruise missiles). Tą skaičių 
JAV pralenks š. m. pabai
goje. Prezidentas taip pat 
paaiškino, kad tie du laivai 
išardomi visų pirma ekono
miniais sumetimais. Jie 
jau atitarnavo po 20 metų 
ir reikalingi didesnio re
monto.

•••
Šį savaitgalį, birželio 6 d., 

turėtų būti pasirašyta Con- 
tadoros sutartis, gavusi 
savo vardą nuo kurortinės 
salelės Panamos pakraštyje, 
kur Meksikos, Venezuelos, 
Kolumbijos ir Panamos 
užsienio reikalų ministeriai 
jau prieš tris metus pradėjo 
ieškoti kokio nors būdo grą
žinti taiką centrinėje Ame
rikoje. Kaip žinia, ten vyko 
pilietinis karas EI Salvadoro 
valstybėlėje, o Nikaragva 
pateko komunistų valdžion, 
kurie iš ten bando revoliuci
ją išplėsti visoje centrinėje 
Amerikoje.

JAV buvo pasirinkusios ki
tą kelią savo interesams ap

Gorbačiovas: ”Aš jums įsakau sugrįžti atgal į butelį”.

ginti. Jos rėmė antikomu
nistinę vyriausybę EI Salva
dore ir kartu nepatenkintus 
permainom Nikaragvoje su
kilėlius, vadinamus ‘contras’ 
kurie veikia iš kaimyninės 
Hondūras valstybės ir kurių 
pagalbai Reagano adminis
tracija prašo iš Kongreso 
100 milijonų dolerių para
mos. Kongresas ir, atrodo, 
didoka JAV viešosios nuo
monės dalis - kiekvienu at
veju spaudos dalis - tam prie 
šinasi, ragindama leisti prob 
lemą išspręsti pačiom Cent
ro Amerikos respublikoms, 
kurios visos, išskyrus Nika
ragva, dabar jau turi demo
kratiniai išrinktas vyriausy
bes. Tų valstybių - EI Salva
doro, Hondūras, Costa Ricos 
ir Gvatemalos - prezidentai 
gegužės 24-25 d.d. buvo su
sitikę Gvatemaloje pasitarti 
su Nikaragvos prezidentu 
dėl Ųantadoros grupės siūlo
mos sutarties pasirašymo. 
Toji sutartis numato taiką 
tarp visų tų valstybių ginčų 
sprendimą derybomis ir pa
sikeitimus valdžioje demo
kratiniu būdu.

Pačių tų valstybių gink
luotos jėgos yra tokios:

NIKARAGVA - 60,000 
karių, 152 tankai, 56 šarvuo
čiai ir 172 šarvuoti sunkve
žimiai kariams pervežti, 17 
kovos lėktuvų, 8 kautynių 
helikopteriai ir 20 kitų heli
kopterių;

SALVADORAS - 38,650 
karių, 12 tankų, 45 šarvuoti 
autovežimių, 32 kovos lėktu
vų, 4 kovos helikopterių, 20 
kitų helikopterių;

GVATEMALA - 30,000 
karių, 23 tankus, 40 kitų šar
vuočių, 16 kovos lėktuvų, 4 
kovos helikopterius ir 43 ki
tokius helikopterius;

HONDŪRAS - 14,600 ka
rių, 14 tankų, 82 šarvuočių,

16 kovos lėktuvų, 4 kovos 
helikopterius ir 43 kitokių 
helikopterių;

COSTA RICA - Neturi 
savo kariuomenės, bet tik 
civilinę gvardiją su 4,500 vy
rų, bei kaimų apsaugą su 
3,500 narių, 5 lėktuvus ir 
tiek pat helikopterių.

Kaip matome, Nikaragva 
yra geriausiai apginkluota iš 
visų tų valstybių. Ją seka 
Salvadoras, tačiau tos ka
riuomenė vis dar turi kovoti 
su komunistiniais sukilėliais, 
kurie kontroliuoja nemažą 
dalį jos teritorijos ir kurių 
štabas yra Nikaragvoje. Ni
karagva turi sovietinius ir kt. 
komunistinių valstybių pa
tarėjus, Salvadoras - ameri
kiečių. Pagal Contadoros 
sutartį visi patarėjai turėtų 
būti atšaukti, o kariuomenės 
sumažintos.

Nikaragva tačiau reika
lauja, kad prieš tai JAV at
šauktų ‘contras’. Bet jei jie 
bus paleisti, kas kitas gali 
priversti, kad Nikaragva iš
pildytų visus savo įsiparei
gojimus, juo labiau, kad su
tartyje nėra numatytas koks 
nors kontrolės aparatas?

Derybas iš JAV pusės se
ka libaniečių kilmės ambasa
dorius Philip C. Habib kaip 
prez. Reagano specialus įga
liotinis, kuris, sakoma, yra 
linkęs sutikti su Nikaragvos 
reikalavimais.

Taip padėčiai susiklojus, 
Pentagonas paskelbė savo 
Studiją, kurioie aiškinama, 
kad ‘contrams’ išnykus JAV 
- jei komunistai toliau stip- 
rintųsi Nikaragvoje - paju- 
tusios pavojų savo intere
sams turėtų pasiųsti mažiau
siai 100,000 savo karių ir 
žymias aviacijos bei laivyno 
jėgas, kas kaštuotų bilijonus 
dolerių, tuo tarpu ‘contrai’

■ Iš kitos pusės
Kaip miršta laikraščiai? Sustoja ėję ir tiek. Dažnai 

tai yra susiję su nemaža leidėjų, redaktorių ir bendradar
bių asmeniška drama, kartais net tragedija, tikrai galima 
sakyti — pralaimėjimu. Visa tai tačiau jau nėra naujie
na, ties kuria vertėtų ilgiau užtrukti. Taip atsitinka vi
sose gyvenimo srityse. Iš to išsivystė taisyklė, kad apie 
mirusį reikia atsiliepti gerai arba nieko. Bet kaip gali jos 
laikytis jei laikraštis, prieš užsidarydamas, dar viešai 
pergyvena konvulsijas? Kaip kitaip galima būtų pava
dinti NAUJIENŲ vedamuosius apie savo artėjančią mir
tį? Viename jų taip rašoma apie asmenį, kuris vietoje 
Naujienų norėtų leisti kitą laikraštį:

”Jis ne tik svajoja, bet jau sukaupė prie pi
nigų esančių žmonių pokalbį, sukelti dienraščiui 
leisti asmenų pasitarimą, kad reikalui esant, su
nešti laikraščiui reikalingą pinigų sumą. Visa ne
laimė, kad pokalbyje dalyvavusieji piniguočiai gal
voja apie tai, kaip kišenėje skambantis doleris at
neštų kitą dolerį, bet nėra pasiryžę doleriais švais
tytis į kairę ir dešinę.”

Paneigęs to žmogaus kvalifikacijas būti žurnalistu, 
girdi, jis tik ’krapštukas’, — vedamojo autorius vistiek 
jį kviečia į talką:

”... neklausyti ilgo plauko tuščios bobos patari
mo, bet pačiam įsijungti į Naujienų vedamą dar
bą. Jei jis iškrapštytų daržinėje aukso kruopelę, 
tai atneštų ją į Naujienas, kad bendromis jėgomis 
galėtume užkirsti smarkesnį smūgį.”

Ir toliau:
"Naujienoms reikia paramos. Joms reikia pi

nigų. Joms reikia sudaryti šimtą žmonių, kurie 
pajėgs Naujienoms išmesti po tūkstantį dole
rių .. .”

Skirtumas nedidelis. Norįs būti redaktorium ieško 
žmonių, kurie norėtų švaistytis doleriais. Dabartinis, 
dairosi tokių, kurie yra pasiryžę juos paprastai išmesti.

(vm)

gali operuoti tik su 100,000 
milijonų dolerių! Valstybės 
Departamentas pasiskubino 
paaiškinti, kad ta Pentagono 
studija nėra JAV politika, 
po ko kongresmanas Jack 
Kemp (rep. N.Y.) pareikala- 
vo Habibo atšaukimo, o N.Y. 
*Times kolumnistas William
Safire paskelbė, kad Reaga
nas pradėjo išdavinėti ‘con
tras’, kuriuos kiek ankstė
liau pats pavadino ‘laisvės 
kovotojais’.

Anot kolumnisto, ‘minkš
tą’ liniją Reagano ačTminis- 
£racijoje atstovauja Valsty
bės Sekretorius G. Shultz ir 
viceprezidentas G. Bush. 
Griežtesniu pažiūrų yra Gy- 
nybos Sekretorius C. Wein- 
bprgeris ir ČIA direktorius 
W. Casev pralaimi, o pats 
Reaganas yra linkęs palai
kyti pirmuosius.

Tuo tarpu patys tų penkių 
valstybių prezidentai Gvate
maloje sutarė, kad turi ... 
nuomonių skirtumų, tačiau 
pasižadėjo toliau kalbėtis. 
Gvatemalos Esąuipulas mies 
telyje daugiausiai ginčijosi 
Nikaragvos prezidentas Da- 
niel Ortega Saavedra su Cos 
ta Ricos prezidentu Oscar 
Arias Sanchez.

Sanchez užprotestavo 
prieš Ortegos norą į komuni
katą įrašyti, kad DEMO
KRATINI AI IŠRINKTI pen 
ki ųrezjdentai_nutarę. Girdi, 
Ortega taip neišrinktas -- ir 
tas sakinys buvo išhrauktas. 
Kitiems prezidentams spau
džiant, į komunikatą taip pat 
buvo įrašyta, kad kiekvienas
iš susitariančių kraštų gali 
laisvai pasirinkti savo politi
nio, ekonominio ir"sbcialinio 
gyvenimo būdą, tačiau su są

lyga, kad tam laisvai pritar
tų jų tautos. Nesutarta. \a- 
da gi sutartis bus pasirašy
ta. Cantadoros grupės vals
tybės buvo nusistačiusios 
tam terminą - birželio 6 die
ną. Prezidentų susitikimo 
komunikatas apie tai jau nie
ko nekalba. Nikaragva ir to
liau stato sąlygą, kad JAV 
pirmiausiai nutrauktų pagal
bą ‘contrams’.

•••

Vakarų Europos Bendroji 
Rinka palaiko savo ūkininkų 
produkciją, supirkdama že
mės ūkio gaminių, ypač 
sviesto ir sūrio perteklių. Tų 
produktų ji turi ištisus kal
nus, kurių niekas neperka, 
arba siūlo tik labai žemas kai 
nas. Dabar Bendrosios Rin
kos biurokratai nutarė savo 
milžiniškas žemės ūkio pro
duktų atsargas per ateinan
čius metus parduoti su dide
liais nuostoliais, nes sandė
liavimas labai brangiai kaš
tuoja. Šiomis savaitėmis so
vietai gaus 100.000 tonų 
sviesto (80.000 iš V. Vokieti
jos, 11,000 iš D. Britanijos ir 
9,000 tonų iš Airijos). Bend
roji Rinka iš to ‘biznio’ turės 
200 milijonų dolerių nuosto
lį - toks yra skirtumas tarp 
ūkininkams sumokėtų kainų 
ir iš sovietų gaunamos kai
nos. Vienintelis kitas kraš
tas, kuris yra suinteresuotas 
sviesto pirkimu yra Kadafi 
Libija, bet jos reikalavimas 
yra mažas, vos 6,000 tonų. 
Bendroje Rinkoje dabar vy
rauja nuotaikos per ateinan
čius metus likviduoti primo- 
kėjimus savo ūkininkams 
prie pasaulinės rinkos kai
nų - duos 3 bilijonus 
dolerių nuostolio.
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ATNAUJINKIME SAVO PAŽADUS PADARYTUS
LIETUVAI, KAI SU AŠAROMIS JA PALIKOME

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos veikla

Dr. Leono Kriauče- 
liūno, Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos 
pirmininko (1984. V. 
26 — 1986. V. 25) pra
nešimo santrauka.

Sąjungos valdyba, turė
dama savo sudėtyje jaunų, 
bet visuomeniniame judėji
me gerokai patyrusių asme
nų, rodė dėmesį lietuviškam 
atžalynui. Paskelbė ir pra
vedė jiems rašinių konkur
sus 1985 ir 1986 metais. 
Konkursuose dalyvavo, pa
lyginti, negausus dalyvių 
skaičius, bet jų rašiniai bu
vo geri, tiek kalbos, tiek tu
rinio požiūriais, todėl pa
našius konkursus vertėtų ir 
toliau organizuoti.

Valdybos bendradarbia
vimas su skyriais bei jų 
valdybomis buvo normalus, 
abipusiai reikšmingas. Su
sižinojome a p 1 i nkraščių, 
raštų keliu, o skubesniais 
atvejais ir telefonais. Sky
rių valdybų kviečiami Są
jungos valdybos, nariai, 
daugiausia pirm įninkąs, 
lankėsi su paskaitomis dau
gelyje skyrių. Glaudžiai 
dirbome su artimaisiais, 
ypač Chicagos skyriumi, 
šio skyriaus valdyba ir na- 
riai-ės talkino valdybai eilę 
renginių organizuojant. Vi
siems jiems padėka.

Sąjungos valdyba dar
niai bendradarbiavo su ki
tomis o r g a n i zacijomis: 
VLIKu, ALTu, BALFu, 
LST KORP! NEO-LITHU- 
ANIA, LETUVOS VY
ČIAIS, Lietuvos Šaulių Są
junga Tremtyje ir kt.

Valdyba buvo paskelbusi 
skyriams narių telkimo va
jų, sukėlusį naują judėji
mą, bet didesnio laimėjimo 
nepasikeusį.

Valdyba pravesdama ko
respondentinį tarybos posė
dį ir gavusi daugumos pri
tarimą, vieton mirusių ta
rybos narių (Vieros Olie- 
nės, Jono Mockaus ir Jur
gio Siruso) pakvietė Joną 
Petronį, Algį Sperauską ir 
Juozą žvynį.

Valdyba artimai susiži
nojo su rašytoju Vytautu 
Alantu, rengiančiu knygą 

lietuvių tautos išlikimo 
klausimu.

Valdyba pritaria ir re
mia Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos užmo
jį, išleisti Pasaulio Lietuvių 
Žinyną.

Į valdybos šūkį — atos
togauti grupėje, laive Kari
bų jūroje, susidarė daugiau 
30 atostogautojų ir, manau, 
jie visi šaukia — daugiau 
panašių susitikimų.

Valdyba viešai adresavo- 
si į mūsų išeiviją, pareikš
dama savo nusistatymą: 
a. Dėl nelaiku garsinamų 
Antano Masionio atsimini
mų, drumsčiančių tarpusa
vio santykius; b. dėl orga
nizuojamų koncertų, kurių 
programas turėjo atlikti 
Didžiosios savaitės dieno
mis Lietuvos okupanto at
siųstieji menininkai, 
ninkaujant keliems 

*viams.
Valdyba surengė

Lietuvos gen. garbės kon
sulės Juzės Daužvardienės 
pagerbimą, tyliai akcentuo
jant lietuvių tautininkijos 
nusistatvma. Temti Lietu
vos diplomatijos veiklą.

Didžiausias ir daugiausia 
jėgų pareikalavęs šios val
dybos ėjimas — savaitraš
čio „Dirvos” 70 m. sukak

talki- 
išei-

darnų

seime skaitoALT S-.gos pirm. dr. Leonas Kriaučeliunas
pranešimą apie ALT S-gos nuveiktus darbus. VI. Gilio nuotr. Lietuvai, 123 metus išbuvu-

Prel. Jono Kučingio 
pamokslas, pasakytas 
1986 m. gegužės 25 d. 
Los Angeles šv. Kazi
miero bažnyčioje Ame
rikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos seimo 
proga.

Mieli Broliai ir 
Sesės lietuviai!

Šiandien mūsų kolonijoje 
vyksta retas įvykis. Tai 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Seimas. Mums, la
biausiai į Amerikos Vakarus 
nutolusiai kolonijai, kaip ir 
pačiai Tautinei Sąjungai, tai 
yra svarbus įvykis, nes mum 
visiems rūpi ta pati kova už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

Mes savo kolonijoje iki 
šiol esame turėję tris centri
nių organizacijų suvažiavi
mus, seimus. Tai Lietuvos 
Vyčių, Balfo ir Vliko. Todėl 
mes jus sveikiname ir linki
me geriausios sėkmės ir gau 
sios Dievo palaimos, kad iš 
šio seimo jūs išsivežtumėte 
naujos ugnies ir negęstančio 
užsidegimo kovoje juž _savo 
Tautos laisve.

Istoriją kuria žmonės, 
Tautos ir Valstybės. Pagrin 
dinis istorijos veiksnys yra 
žmogus, kuris sugeba likimi- 
nius tautos reikalus taip vai
ruoti, kad jie būtų jai nau
dingi. Jei Tauta neturi tokių 
stiprių vadų, kurie stovėtų 
priešaky vedant kovą už 
Tautos išsilaikymą, už jos 
ateitį ir nepriklausomą gy- 

ties minėjimas, jai para
mos organizavimas, šiai ak
cijai pravesti sudarytasis 

Iplatus komitetas, kuriam 
turėjau garbę aš vadovauti, 
savo damų ir sėkmingą dar
bą baigė 1986 m. balandžio 
23 d., bet vajus „Dirvai” 
remti dar tęsiamas!

Prel. Jonas Kučingis

Prelatas Jonas Kučingis

venimą, tai kitų kuriama 
istorija neš su savimi silpnės - 
nius žmones ir neryžtingas 
Tautas, kaip upės srovė 
negyvų žuvį.

Lietuvos istoriją kuria ne 
tik priespaudą nesantieji lie
tuviai Tėvynėje, bet ir tie 
jos vaikai, kurie su savim iš
sinešė didelę savo krašto 
meilę, laisvės troškimą ir no
rą ją vėl matyti laisvą. Dėl. 

šiai rusų carų vergijoje, Die
vo Apvaizda leido nepriklau
somu gyvenimu pasidžiaugti 
22-jus metus, kad ji - atsinau 
jinusi, sustiprėjusi ir pasi
ruošusi - vėl galėtų stoti nau 
įon kovon už Dievą ir šven
tus savo krašto idealus Ir 
jei ne tie 22-ji mums duoti 
‘atsimainymo’ metai, tai čia 
mūsų nė vieno nebūtų ir grei 

__  , . čiausiai nebūtų ir pačios Lie
to^ kova už Lietuvos laisvę Į tuvos, kuri šiandien ir po 45- 
turi būti pavergtųjų ir lais-\ rių vergijos metų nėra padė
vėję gyvenančiųjų lietuvių/ jusi savo kovos ginklų, bet 
bendra. Nė vienas negali 
pasiduoti nevilčiai, nors kar
tais aplinkui siusitelkią poli
tiniai debesys ilgesnį laiką 
nerodytų jokių laisvės pra
giedrulių, jokio prieaušrio.

Mieli broliai, Kristus savo 
kalbomis apie savo kryžiaus 
kančią ir mirtį, bei savo se
kėjų būsimus persekiojimus 
labai prislėgė apaštalų dva
sią. Dėl to Kristus, norėda
mas pakelti savo apaštalų 
nuotaiką bei užsidegimą, 
griebės labai įdomios prie
monės. Jisai su savim pasi
ima tris įtakingesnius savo 
apaštalus - Petrą, Jokūbą 
ir Joną - užsiveda juos ant 
Taboro kalno ir jų akivaiz
doje persimaino. Kaip sako 
Evangelija, Kristaus veidas 
sužibo kaip saulė ir jo rūbai 
pasidarė balti kaip sniegas. 
Šalia Kristaus pasirodė du 
žymiausi žydų tautos vadai: 
Mozė ir Elijas. Šis Kristaus 
dievybės žybtelėjimas taip 
paveikė apaštalus, kad Pet
ras sušuko: ‘Viešpatie, gera 
mums čia būti! Jei nori, aš 
pastatysiu čia tris palapines: 
vieną Tau, kitą Mozei, trečią 
Elijui* (Mt. 20.5)

Mieli broliai, kas tai pana
šaus įvyko ir su mūsų tauta.

_ _______Jturi būti pavergtųjų ir lais-\/
didvyriškai kovoja už savo 
švenčiausias teises ir laisvę. 
Taip pat, jei ne tas ‘atsinau
jinimas’, nebūtų nė išeivijos, 
to galingojo pavergtųjų bal
so laisvame pasaulyje.

Mieli broliai, nelaimės 
sukaustytos Tėvynės neiš
vaduos nei ašaros, nei liūde
sys. Mums reikia konkrečių 
žygių, didelio tikėjimo, poli- 
tiąįo subrendimo ir pozity
vaus darbo.

Kai 1949 m. sausio 20 d. 
‘Marine Marlin’ laivu į New 
Yorką atplaukė 39 lietuviai, 
tai jie Generaliniam Lietu
vos Konsului įteikė tokio tu
rinio pareiškimą: ‘Mes, 39 lie
tuviai šiandien patekę Ame
rikos žemynan, šioje šalyje 
pradėdami pirmąją dieną, 
norime Jums, Lietuvos Kon
sule, pareikšti savo ištikimy
bę bei tvirtą pasiryžimą ir 
toliau dirbti mūsų Tėvynės 
išlaisvinimui’.

Mieli broliai, ar mes visi 
nedarėme tokius pat paža
dus ir pasiryžimus - jei ne 
raštu, tai širdyse - perženg
dami Lietuvos sieną, vėliau 
gyvendami ištremtųjų sto
vyklose Europoje ir pirmo
siomis dienomis Naujame Pa 
šaulyje? Kai pradėjome ge- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Atnaujinkime savo pažadus...
(Atkelta iš 3 psl.) 

riau įsikurti, savo pažadus 
pradėjome pamiršti ... To
dėl šiandien, šio Tautinės Są 
jungos seimo proga, atnau
jinkime šiuos savo pažadus 
padarytus savo šventai ze- 
meL-kai su ašaromis ją pali
kome.

Buvęs Lenkijos kard. Woj-
tyla, dabartinis Popiežius Jo- ‘Vaikeliai, mylėkite vieni ki
nas Paulius II, savo pamoks- tus. Būkite viena, kaip Tė- 
le Toronto lenkams pasakė: vas ir aš esame viena’ (Jr. 13 
‘Lenkai išeiviai, kartu so bro- -33). Taigi, kur liečiami mu
ilais Lenkijoje, yra atsakingi 
už savo tėvynės likimą*. Šie 
popiežiaus žodžiai, pasakyti 
lenkams, labai tinka ir 
mums, nes mūsų Tėvynė yra 
žymiai blogesnėje būklėje, 
negu Lenkija. Todėl kiekvie
nam lietuviui gyvenančiam 
laisvajame pasaulyje atėjo 
laikas paklausti save, ar mes 
padarėme ir darome visą, ką 
galėjome padaryti Lietuvos 
laisvės bylai, jos žūtbūtinėje 
kovoje^J^ėMaįsvėsirjĮepri- 
klausomybės.

Rašytojas Anatolijus Kai
rys savo . knygoje ‘Šviesa, 
kuri užsidegė’ vaizduoja mi- 
riop pasmerktą lietuvį parti
zaną, kuriam bolševikai - no
rėdami laimėti jį savo pusei - 
siūlo duonos, vandens, pini
gų ir patogią ateitį, kad tik 
šis atsisakytų laisvės, kovos 
už Lietuvą. Į visus šiuos bol 
ševikų siūlymus partizanas 
taip atsako: ‘Duok man duo
nos - nepriimsiu. Duok man 
vandens - negersiu. Savo 
auksą atiduok - sakysiu ne! 
Takus man išbarstyk žiedais 
- sakysiu ne! Man reikia saų- 
lės ir žvaigždžių - manreikia 
laisvėsULaisvės man reikia! 
Laisvės!!!

Dievo Apvaizdos nuos
prendžiu mes buvome išgel
bėti iš Sibiro tremties, klai
kaus kalėjimo ir žiaurios mir. 
ties, kad pasitraukę iš Tėvy
nės galėtumėme padėti sa
vo tautai, saviems žmonėms.
Taigi - jei taip, anot prof. 
Ereto - mūsų pasitraukimas 
iš krašto nėra pasmerkimas, 
bet palaima.

Tačiau po ketvėrių dešimt
mečių mes jaučiame nuovar
gį, atlydį, senatvę - tiesa, ne 
tiek metais, kiek dvasia., 
Kard. Mindszenty sugrįžęs 
iš bolševikų kalėjimo taip 
kalbėjo vengrams: ‘Aš sto
viu už Dievą ir Vengriją. Tai 
mano istorinė pareiga, kurią 
man uždėjo mano tauta ir 
tradicijos. Mano paties liki
mas, palyginus su mano tau
tos kančiomis, yra visai ne
svarbu’.

Kitas mūsų dvasįos^vėžys 
yramaterialįzmas. Pinigas 
yra priemonė tikslui siekti, 
bet ne tikslas. Mes pamir
šome savo likiminį pašauki
mą. Spaudoje vartydami 
aukotojų sąrašus - kad pav. 
ir Vasario 16-sios proga - į 
akis krinta žiaurus faktas, 
kad senutė pensininkė, gy
vendama diena po dienos iš 
savo kuklių išteklių, Lietu
vos reikalams aukoja dau
giau, negu keliolikos aparta
mentų savininkas.

Toliau - tai vienybės stoka. 
Kristus, kurdamas savo dva
sinę karalystę žemėje, labai 
pabrėžė vienybės ir meilės 
reikalą. Ilgiausią kalbą, ku
rią Kristus yra pasakęs, tai 
buvo vienybės ir meilės te
ma. Ypačiai to Jis maldavo 
apaštalų prieš savo kančią, 
savo atsisveikinimo kalboje: 

sų tautos gyvybiniai reika
lai, ten neturi būti vietos nei 
asmens ambicijoms, nei par
tijų interesams. Tėvynės 
meilė ir jos reikalai turiBūti 
aukščiau uz viską ir mus 
jungti vienybėm Mes savo 
lietuviškoje veikloje turime 
laikytis principo: ‘kuo pla
čiau, tuo prie tiesos arčiau’. 
Siaurumas veda į aklumą, į 
uždarą gatvę.

Čia verta paminėti vieną 
įvykį iš Kristaus viešojo gy
venimo. Kartą sugrįžę apaš
talai nusiskundė Kristui, 
kad atsirado koks tai žmo
gus, kuris daro stebuklus, 
bet nevaikščioja su jais. 
Apaštalai prašė, kad Kristus 
jį sudraustų. Išklausęs jų 
nusiskundimų, Kristus atsa
kė: ‘Nedrauskite jam! Nėra 
tokio, kuris mano vardu da
rytų stebuklus ir galėtų čia 
pat blogai apie mane kalbėti’ 
(Mt. 9.38). Todėl nei krikščio 
nys demokratai, nei tautinin 
kai, nei kiti politiniai viene
tai nedirba tam, kad Lietu
voje atkurtų savo prarastą 
valdžią, bet kad Lietuva bū- 
tu. laisva ir -nepriklausoma. 
Bolševikai Lietuvoje ir išei
vijoje pakenčia mūsų tauti
nius šokius, dainų šventes, 
dailės parodas bei kitokias 
kultūrines apraiškas, bet mū 
sų politinių vienetu bijo ir 
vengia kaip piktasis kry
žiaus. Be to, partijose dir
bančius žmones bolševikai 
visaip pravardžiuoja, vadin
dami juos ‘vaduotojais, bur
žujais, liaudies priešais, pa
razitais’. Kodėl taip? Tai 
reiškia, kad šių žmonių dar
bas yra be galo reikšmingas 
Lietuvai. Todėl šiais jums 
skiriamais Titulais’ didžiuo
kitės. Jie jūsų nežemina, 
bet aukština. Jums tinka 
Kristaus palaiminimo žo
džiai: ‘Palaiminti persekio
jamieji dėl teisybės ... palai
minti, kai jus niekina ir per
sekioja bei meluodami visaip 
šmeižia. Būkit linksmi ir 
džiaukitės, nes jūsų laukia 
gausus atlyginimas danguje’ 
(Mt. 5-10-11).

Ir pagaliau kelis žodžius 
dėl santykių su pavergtu 
kraštu.

Sprendžiant šį klausimą, 
reikia turėti omenyje du 
pagrindinius dalykus, kad 
Lietuva yra pavergta ir kad 
pagrindinis šio vadavimo 
frontas yra ne čia, bet ten 
Lietuvoje - ir ten likę mūsų 
broliai. Jie yra centrinė mū
sų armija, o mes - išeiviai, 
nors ir labai svarbus šios ko
vos veiksnys - esame tik pa- 

gelbiniai daliniai. Juk ir 
1918 m. Nepriklausomybės 
kovos dalyviai buvo vietos 
žmonės, kurie per 123 metus 
nešę carų vergijos jungą - 
atėjus laikui, savo vadų ra
ginami bei vedami - sukilo ir 
iškovojo Lietuvai nepriklau
somybę.

Taigi, mes norime ryšių 
su savo žmonėmis, o ne su 
okupantais bei jų agentais. . 
Čia mes turime turėti Šalia- 
mono išmintį ir žalčio gudru
mą, kad per savo naivumą 
nepatektumem į okupanto 
pinkles. Lietuva yra kaip di
delis kalėjimas. Kaliniai yra 
tavo broliai ir seserys. Ben
drauk su jais, padėk jiems 
visais galimais būdais, kelk 
jų dvasią, palaikyk jų viltį, 
remk juos savo ištekliais. 
Juk ir Kristus miręs už žmo
nijos išganymą, pirmiausia 
nužengė į pragarus pranešti 
gerųjų žmonių sieloms, kad 
jų išganymas atėjo. Tačiau 
Kristus nieko bendro netu
rėjo su pragaro valdovais ir 
jų tarnais.

Mieli lietuviai, iš savosios 
išeivijos Lietuva laukia ne/ 
talkos okupantui, bet pagal S 
bos pavergt,ai tautai. Santy- 1 
kiuose su savo tauta - nepai-) 
s^mąs Lietuvos pavergi-^ 
mo veda į labai keblią pade- ) 
tį, kurios naudingumu tenka ) 
"smarkiai suabejoti. Ypačiai 
mūsų jaunimas, vykstąs į 
Lietuvą, turėtų būti aiškiai 
informuotas bei įsąmonin
tas, kad jis nedarytų klaidų, 
žalingu Lietuvos laisvės 
kovai. Ryšys su tauta yra 
neabejotinai reikalingas, bet 
nemažiau svarbus suprati
mas visos tikrovės, kurioje 
dominuoja nelaisvė.

Daugelis žydų, būdami Ba 
bilonijos vergijoje, pralobo. 
Kai kurie jų tapo net aukšti 
ir įtakingi krašto valdininkai 
O vis dėlto svetimoje žemėje 
trūko jų širdžiai tikrojo gy
venimo džiaugsmo. Todėl 
jie dažnai, įbedę akis į savo 
gimtojo krašto pusę, taip 
meldėsi: ‘Viešpatie, pirmiau 
tenudžiūsta mano dešinė, 
negu kad Tave pamirščiau, 
Jeruzale! Prie gomurio te- 
prilimpa rųano liežuvis, jei 
neminėčiau ir nestatyčiau 
Tavęs, Jeruzale, aukščiau už 
kiekvieną linksmybę’ (Ps. 
137.6),

Tad broliai ir sesės lietu
viai, dalyvaudami šiose Tau
tinės Sąjungos Seimo Mišio
se, kartu su jos atstovais, 
pažiūrėkime į save ir atnau
jinkime seniau padarytus 
pažadus, ryžkimės ir rikiuo- 
kimės kovai už Dievą, už lais - 
vą Lietuvą, už žmoniškumą, 
ir mes, gyvendami laisvės ir 
demokratijos šalyje, dažnai 
sukime savo veidus į Rytų 
pusę, į Lietuvą, ir kaip tie 
senovės žydai melskimės: 
VIEŠPATIE, PIRMIAU TE
NUDŽIŪSTA MANO DEŠI
NĖ, NEGU KAD TAVE PA 
MIRŠCIAU, LIETUVAI 
PRIE GOMURIO TEPRI- 
LIMPA MANO LIEŽUVIS, 
JEI NESTATYČIAU TA
VĘS, LIETUVA, AUKŠ
ČIAU UZ KIEKVIENĄ 
LINKSMYBĘ! Amen.

įū(*
su ?
is. )

Motinų pagerbimas-aka- 
demija įvyko gegužės 11 d. 
šv. Antano parapijos salė
je. Pradėjo ir motinas bei 
močiutes pasveikino B. 
Brazdžionio eilėraščiu Ste
fanija Kaunelienė. Po to 

________ _ pakvietė kun. Alfonsą Ba- 
mo veda į labai keblią pade- boną tarti žodį, kuris pa- 

~ į reiškė, kad kalbėti apie mo
tinas nėra lengva. Gal būt 
apie motinas geriau tiktų 
kalbėti pačioms motinoms, 
ne vyrams, o dar kunigui, 
nes jos pačios galėtų pla
čiau atverti savo širdies, 
jausmus. Paminėjo, kad lie
tuvių širdyje motinos gar
binimas yra giliai įaugęs, 
kiek gražiausių eilų joms 
sudėta, kiek dainų sukurta. 
Motinos vardą gražiausiame 
metų mėnesyje primena 
kiekvienas žiedo pumpuras, 
kiekvieno paukščio skridi
mas prie lizdo, ir bitės dūz
gimas lankant pirmuosius 
pavasario žiedus.

Meninę programą atliko, 
atžalynas. Danutė Baraus
kaitė, Elžbieta Grigutytė ir 
Linas Barauskas.

Motinos pagerbimą su
ruošė Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centras.

♦ Stasio Butkaus šaulių 
kuopos valdybos posėdis 
įvyko gegužės 14 d. šv. An
tano parapijos mažojoje sa
lėje. Dalyvavo: Vincas Ta
mošiūnas, Stefanija Kau
nelienė, Lidija Mingėlienė, 
Danutė Petronienė, Matas 
Baukys, Antanas Norus, 
Algis Vaitiekaitis ir Anta
nas Grinius.

Pirm. Vincas Tamošiūnas 
savo pranešime paminėjo 
ne tik atliktus kuopos dar
bus, bet ir tuos, kuriuose 
šauliai dalyvavo ir kituose 
renginiuose.

Kuopos iždininkas Matas 
Baukys nušvietė kuopos fi
nansų stovį, kuris yra pa
kankamai stiprus.

• ALT S-gos Detroito sk. 
valdybos posėdyje gegužės 
18 d. pirm. Albertas Misiū
nas su išvykstančiais į ALT 
S-gos seimą V. Tamošiūnu 
ir Ed. Milkausku turėjo pa-

rugpiūčio 5 d. Detroito lietu-
Saulius Anužis kandidatuoja i Michigano valstijos atstovų 

rūmus. Pirminiai rinkimai Įvyks 
viai kviečiami už jį balsuoti.

DETROIT
PAGERBTOS MOTINOS

sikalbėjimą. Į DLOC atsto
vais paskirti Vincas Tamo
šiūnas ir Romas Macionis.

• Antanas Grinius ir Sta
sys Garliauskas DLOC at
stovaus žurnalistų Detroito 
skyrių.

• Vytautas Kutkus ir 
Antanas Vaitėnas DLOC 
atstovaus Detroito ramovė- 
nus.

• DLOC metinis susirin
kimas įvyks šv. Antano pa
rapijos patalpose birželio 1 
d. 12 vai.

• Leonas Kalvėnas mirė 
gegužės 13 d. sulaukęs 80 
metų. Po atlaikytų gegužės 
16 d. Dievo apvaizdos para
pijos bažnyčioje pamaldų, 
buvo palaidotas švento ka
po kapinėse. Liko žmona, 
vaikai ir kitos giminės.

A. Grinius

WANTED
ANTIQUE TOYS AND TRA1NSETS
AND/OR COLLECT1ONS. — BEST 

PRICES PA1D!
PLEASE CALLS 
(215) 629-5984 
(609) 665-0491

(22-24)

STAFF NURSING POSITIONS
Coldwater Regionai Center is a new' 
300-bed psychiatric facility of Mi
chigan Department of Mental Health. 
Beautiful community, Southern Mi., 
surrounded by lakęs offering unlimit- 
ed recreational opportunities. Com- 
petitive, exeptional benefit package. 
Contact: Ina Whitney, Personnel
Director, Coldwater Regionai Mental 
Health Center, 620 Marshall, Cold- 
water, Mich. 49036. 5 17-279-9551.
EOE (22-28)

CAKE DECORATOR
F.xp’d., full time, benefits. Wedding— 
novelty cakes. Apply in person, I įe 
Baker’s Loaf, 29480 Northwestern 
Hwy., betvveen Franklin and lnkster 
Roads, Southfield, Mich. (22-28)

CLASS A

MACHlNE BUILDERS
Mušt have good background 
as a bullder of specfal ma- 
chines. Should have a mlni- 
mum of 6 yrs. exp operatlng 
tool room machines_on close 
tolerance 
line and 
ground
eneflts.

work. Transfer 
electrkal back- 

desirable. Exc 
______ Non-automofive 
•<vork. Days/niahti

Bernai Rotary System Ine. 
313-280-2500. (E-O-E-

NURSING ASSISTANTS
Large skilled suburban nursing home 
has positions available on day and 
afternoon shifts for reliable, caring, 
mature individuals. Experience pre- 
ferred, būt not necessary. Farming- 
ton Nursing Home 3 13-477-7400 for 
an appointment. Excellent benefit 
package. (21-22)

NURŠING SUPERVISORS
Afternoon and midnight shifts. Full 

''time RN preferred. Mušt have cur- 
rent Michigan license and a min. 
of 6-months nursing supervisory ex- 
perience. Call JOANNE NEU, RN, 
Dir. of Nursing, FARM1NGTON 
NURSING HOME, 3I3-477-/4OO for 
an appointment. (21-22)
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Leonardo Andriekaus poetiniai 
pokalbiai su Dievu Kazimieras Barenas

Įvairiomis progomis daž-_ 
nai kartojama istorinė tie
sa, kad lietuviai buvo pa
skutinė Europos tauta, ku
ri priėmė krikščionybę. Ta
čiau nuostabu, kad religi
nės literatūros, ypač poezi
jos, lietuviai turi turbūt 
daugiau negu kuri nors ki
ta tauta. Nuo pirmosios 
knygos pasirodymo dalis 
bažnytinių giesmių būdavo 
išsiverčiamą, bet ir savi 
poetai papildydavo giesmy
nus kūriniais, kuriuos daž
nai vyraudavo ir lietuviškas 
elementas, lietuviškas san- 
tvkise su religija ir Dievu. 
Gal ir šičia dar kas atsime
na J. Lindės-Dobilo aiškini
mus, kiek lietuviškos dva
sios esama A. Strazdo su
kurtoje giesmėje „Pulkim 
ant kelių” ar A. Vienažin
džio religinio nusiteikimo 
eilėraščiuose, žinoma, tur
būt filosofų reikalas būtų 
pabandyti išaiškinti, iš kur 
tasai religingumas kyla taip 
akivaizdžiai kaip tik lietu
viuose.

Religinės poezijos, daž
nai einančios ir giesmėmis, 
rašė A. Baranauskas ir 
Maironis ir rašo ne vienas 
šiuo metu kuriančių poetų. 
Štai tokie dabarties didieji, 
kaip Bernardas Brazdžio
nis ar Kazys Bradūnas, re
liginiais motyvais poezijos 
yra nemaža sukūrę, tik j 
giesmynus šitokios daugy
bės, žinoma, nebesudėsi, o, 
be to, tie jų kūriniai dažnai 
yra gal ir per puošnūs, per 
sudėtingi bažnytiniam rei

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.

kalui, kur labiau praverčia 
kasdieniškesnis paprastu
mas.

Vėliau už tuos šiandieni
nius didžiuosius i poezijos 
laukus atėjęs kun. Leonar
das Andriekus taip pat yra 
sukūręs apsčiai religinės 
poezijos. Štai 1985 m. pa
baigoj Pranciškonai Brook- 
lyne išleido naują stambų 
(134 psl.) jo religinės poe
zijos rinkinį, pavadintą At
mink mane, Rūpintojėli (iš
leista dailiai — kieti virše
liai, Telesforo Valiaus ilius
tracijos ir aplankas).

L. Andriekus, pirmąją 
savo poezijos knygą išleis- 
dinęs 1955 m., dabar yra 
jau 8 rinkinių autorius (du 
jų išėjo anglų kalba, kas 
mūsų poezijos pasaulyje 
retas dalykas). Tik šis nau
jasis rinkinys ypatingas, 
nes po antraštės turi susi
domėjimą keliantį įrašą: 
„Rinkinio „Saulė kryžiuo
se” antroji versija”. Kaip 
ta versija atsirado, be kita 
ko, poetas leidžia skaityto-" 
j ui perprasti knygos pra
džioj e spausdinamoje įžan
goje „Regėjau senovinę Že
maitiją”. Ta įžanga pir
miausia nusako, kaip žiūrė
tina į poeto atkuriamąjį 
santykį tarp tautos religi
nio nusiteikimo ir jo išraiš
kos šios knygos poezijoje.

Pasidžiaugęs laime, kad 
teko regėti savų didžiųjų 
rašytojų aprašytą jo gim
tąją Žemaitiją, kurioje te
bebuvo gyva senovė, L. 
Andriekus teigia žinojęs, 

kad gyvenąs šventoje že
mėje. Kaip jos šventumo 
įrodymą jis primena gies
mes, procesijas, o, sako, ir 
„Viešpats gi mums atrodė 
esąs ne kur aukštybėse, už 
debesų, bet čia pat menku 
Rūpintojėliu parimęs arba 
ant kryžių ornamentinėse 
saulėse nualpęs”. Tą liau
diškąjį tikėjimo supapras
tinimą, kai „kaimo žmoge
lis priartino dangų ir Die
vą” ir kai „šitaip gimė bei 
suklestėjo nuostabia u s i a 
tautinės kūrybos gadynė — 
kūrybos, vadinamos liau
dies menu, kuris tebėra tau
tos įkvėpimo versmė, pro 
šimtmečių klodus trykštan-. 
ti net iki šios dienos”, au
torius ir iškelia toje įžan
goje. Ta dvasia ir rinkinio 
poezijos pagrindą sudaro. 
Dar kitas dalykas pabrėžia
mas — tai Žemaitijos gam
ta, kuri yra „tikra poezijos 
šventovė”.

Liaudiškas tikėjimas ir 
gamta sudarė pagrindą L. 
Andriekaus religinės poezi
jos, kuri buvo atspausdin
ta rinkinyje ”Saulė kry
žiuose”. Tačiau ano rinki
nio eilėraščius poetas prašo 
laikyti juodraštine medžia
ga, nes jie per tuos kelias
dešimt metų buvę „skaid
rinti, trumpinti ir gausin
ti” ir dabar spausdinami 
šioje knygoje.

Poetai kartais mėgsta 
taisyti, tobulinti savo kū
rinius. Tai jokia naujiena. 
Pasitaiko, kad poetas net 
ir viso rinkinio nebelaiko 
vertu prisiminti, štai Algi
mantas Mackus, pasiekęs 
savito poeto pakopą, visiš
kai nusigrįžo nuo paties 
pirmojo savo rinkinio „Ele
gijos”. Matyt, nebelaikė jo 
poezija, kuri būtų verta dė
mesio.

L. Andriekus pasirinko 
kitą kelią. Ką jis iš rinki
nio ”Saulė kryžiuose” dėjo 
į naująją knygą, tai jau 
perkūręs. Kai kurių eilėraš
čių ir visiškai atsisakė, nes 
jie, tegu ir perkurti, gal 
kaip nors nebepritapo prie 
visumos, kad visa knyga 
taptų „lyg vienu eilėraš
čiu”, kaip įžangoje sakoma. 
Dėl to naujajame rinkinyje 
net su papildymais yra tik 
89 eilėraščiai, o aname da
bar jau nebenaudotiname 
buvo 106.

Kaip tas perkūrimas vy
ko? Apskritai begludinant 
vienur buvo atsisakyta gal 
anuomet paleisto sakinio, 
be kurio eilėraštis pasidarė 
standesnis, gal atmestas 
nuotaiką be reikalo skal
dantis vaizdas ar kuris nors 
žodis, žinoma, dėl to kruop
štaus cementavimo knyga 
laimėjo. Ji iš tikro pasidarė

Poetas Leonardas Andriekus.
V. Maželio nuotr.

lyg vienas didelis eilėraš
tis, kuriame poetas kalbasi 
su Dievu, galingu, bet že
maitiškai paprastu. Kas 
įžangoje pasakyta, tokia 
nuotaika jaučiama ir eilė
raščiuose. Pasikalbėjimai 
visur intymūs, ką rodytų ir 
kreipiniai. Ne viename eilė
raštyje poetas, kalbindamas 
Dievą, pasako: Rūpintojėli, 
Viešpatie, Dieve, Dievulėli, 
Aukščiausias, Pats, Apvaiz
da. Bet dažniausias kreipi
nys yra: Tu, Tavęs, Tau, 
Tave. Tasai ir Tu, žinoma, 
sakomas su pagarba ir nuo
lankumu.

O tuose pokalbiuose-eilė- 
raščiuose ir klausiama, ir 
stebimasi, ir skundžiamasi, 
ir prašoma, ir kartais atsi
prašoma jau nebe tiek sa
vo, kiek savo tautos vardu. 
Iš viso poetas retai save te
prisimena: jis vis prašo, 
dėkoja už tuos žmones, ku
rie ten šiaurėje gyvena, 
primena jų nelaimes ir ne-- 
priteklius ir pasisekimus, 
štai eilėraštyje ”Jėga” ste
bimasi jėga, nes

Lengvai gali kas rytą
Iškelti sunkią saulę virš

kalnų, 
o taip pat atidaryti dangaus 
fontanus ir lašą paversti 
visuotiniu tvanu. Tačiau

Tiktai pas mus
Atrodai lyg bejėgis, 
Nors dangų, remdamas 

pečiais, laikai.

Toliau pasigirsta žemai
tiškas poeto skundas, kad 
krašte vėlai nutirpsta snie
gas, anksčiau rudenį nu
gelsta miškas, vadinas, kli

matas nepalankus. Po tokio 
kuklaus skundo ir abejonių, 
kad tarytum būtume nusi
kaltę, štai ir atsiprašymas 
už protėvius, už jų tikėji
mą:

Atleisk mums, Viešpatie,
Kad garbinome žaltį,
Tavęs ieškojom ąžuoluos ...
Atleisk, kad dievinom 

perkūną,
Ugnelę laikėme šventa — 
Atleisk, tegul mums būna 
Vėl motina gamta.

Tai ne vienintelis atvejis, 
kai šičia minimoji ugnelė 
grįžta į L. Andriekaus poe
ziją ir ne visada su nusi
teikimu atsiprašyti. „Šven
toji ugnis” eilėraštyje štai 
yra posmas, kurio priešpa
skutinė eilutė teigiamai pri
stato praeitį:

Tą ugnį šlovino vaidilos ir 
žyniai,

Nors neatspėjo, kad ji Tavo; 
Jos kaitroje išaugo milžinai, 
Prinoko pjūčiai javas.

Tačiau savo pokalbius ir 
apdūmojimus poetas sieja 
daugiausia su Dievu ir 
gamta, taigi su ta aplinka, 
kurioje supaprastintas, į 
žemę nukeltas ir prie žmo
gaus priartintas Dievas Rū
pintojėliu rimo. Dievas, 
gamta ir, žinoma, žmogus, 
kurio vardu poetas ir kal
basi su Dievu.

Prašau, kad mano žemėj 
žmonės,

Sugrįžę pailsėt nuo darbo, 
Nejaustų šios nakties 

sunkumo, —

(Nukelta į 6 psl.)
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ALTS šių dienų lietuviškuose vingiuose..
(Atkelta iš 1 psl.) 

visiškai atmetant ar labai 
siaurinant Tietuvos bylos 
išlaikymą tarptautiniame 
forume ir tos bylos kėlimą 
išnaudojantį greit besivys
tančius politinius įvykius, 
įvairias politines derybas 
ar politines konferencijas. 
^ŪSU^^oįitinėpro^aganda 
ijgįui^sustotn^ 
laikotaripui.

Dabartinis mūsų kultūri
nis ir politinis gyvenimas 
yra kartais daugiau negu 
verdantis ir kunkuliuojan
tis, jis dažnai pasižymi ner- 
vuotumu, nepagrįstais Įta
rinėjimais, piktais kaltini- 
jnais, dažnai viską maišant 
su viskuo.

Paliesiu vieną kitą at
vejį.

1985 m. liepos 25-31 vy
ko pabaltiečių taikos ir lais
vės ryžto žygis Skandina
vijoj. Kad ir šykštokai mū
sų periodinė spauda pami
nėjo šį žygį, ypač jam ruo
šiantis, bet žygis turėjo di
delį pasisekimą, o ypač Eu
ropos spauda jį netikėtai 
plačiai aprašė ir komenta
vo.

To žygio vienas iš or
ganizatorių VLIKo vicepir
mininkas Liūtas Grinius 
taip informuoja (Varpas, 
Nr. 20, 1985 m.).

Žygio pasisekimą galima ver
tinti keleriopu būdu. Svar-

L. Apdriekus...
(Atkelta iš 5 psl.)

maldauja poetas. Arba —
Leisk mums sapnuoti tuos 

laukus,
Kuriuos nuo amžių pamilai... 
Leisk mums sapnuoti ir Tave, 
Palinkusį rudens vienatvėje 
Po uosiais, ąžuolais ...

žmogaus buitis prisime
nama beveik kiekviename 
eilėraštyje, ir ji visada vie
naip ar kitaip susijusi su 
Dievu, su jo rūpinimusi 
žmogumi. Užtat —

Šių sielvartingų lygumų
artojai

Ir danguje Tave minės, 
Kad savo kūnu juos užstojai 
Nuo karo, bado ir ugnies.

Gamta ir jos reiškiniai L. 
Andriekaus sugyveama kar
tais iki kraštutinumo, kas, 
sakytume, dera su tuo liau
dišku paprastumu, kuris 
gaubia visą maldingą kny
gą. Ramunės čia kalba va
karinius poterius, akmuo 
nevaitoja, vargšas gluosnis 
rūpinasi užtarti, dygulių 
suimta svirtis suklinka, 
šaukdamasi pagalbos, mė
nulio pilnatis primerkia 
akis, iš dėkingumo Dievui 
šventos girios lenkias ir t.t.

Užtat ir poetas viename 
eilėraštyje („žolė”) panors
ta būti dalele to sugyvinto 
aplinkos pasaulio, šitaip pa
sisakydamas :

Laimingas jausčiausi,
Jei ir mane paverstum smilga 
Arba kmynu,
Gerasis Kristau.

K. Barėnas 

blausias jo tikslas buvo iš
ryškinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos politinę padėtį ir pri
minti sovietų tebetęsiama "Pa
baltijo valstybių okupaciją. Tai 
pavyko geriau, negu buvo ti
kėtasi.

Anglijos, Danijos, Suomijos, 
Švedijos ir Vokietijos televizi
jos tinklai rodė šio žygio vaiz
dus ne vieną kartą ir ne po 
minutę, bet pakartotinai ir 
kartais net dvidešimties mi
nučių programomis. Kelių mi
nučių ištraukas rodė ir du JAV 
televizijos tinklai. Radijo sto
tys Europoje skyrė daug laiko 
komentarams ir Įvykių ištrau
koms. Laikraščiai Žygį komen
tavo visame pasaulyje, prade
dant Europos valstybėmis. 
JAV kariuomenės ”Star and 
Stripes”, ”Wall Street Jour- 
nal” Europos ir JAV laidose, 
”New York Times”, ir baigiant 
arabų valstybėmis, Japonija ir 
Australija. Apytikriai vien Eu
ropos laikraščiuose pasirodė 
apie 500 Žygio aprašymų. Jau 
vien dėl šios pabaltiečių rek
lamos. Pasaulio pabaltiečių 
santalkos išlaidos ir savano
rių darbuotojų paskirtų tūks
tančiai valandų pilnai apsimo
kėjo.

Garsas apie ši Žygį pasklido 
per JAV, Anglijos, Vokietijos 
ir kitų valstybių užsieniams 
skirtas radijo transliacijas Pa
baltijyje ir pačioje Sovietų Są
jungoje. Tai iššaukė rusų re- 
akęiją_ pirmiausiai Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos komunisti
nėje spaudoje (pradedant 1985 
m. balandžio mėnesiu), o nuo 
liepos 15 bent keturis kartus 
Žygis buvo piktai TASSo ko
mentuotas rusų kalba per Mas
kvos radiją. Tokios reklamos 
emigrantų ruoštam įvykiui 
mums dar niekad nebuvo pa
vykę gauti. Atseit Maskva ne 
tik priėmė pabaltiečių iššau- 
kimą, bet į jį viešai Jitsake, 
pakartodama atvirkščią rekla
mą ne tik Pabaltijyje, bet ir 
rusų tarpe. Šios reakcijos Pa
baltijyje efektas yra aiškus: 
sovietai parodė, kad lietuvių, 
latvių ir estų pajėgumas lais
vajame pasaulyje yra didelis, 
ir tai okupantus erzino.

Netikėta sovietų reakcija į 
Žygį ir grasinimai išvykai Bal-» 
tijos jūra turėjo atvirkščią j 
efektą laisvoje Europoje: lai-^ 
vas greitai prisipildė penkias
dešimts vienu spaudos, televi
zijos ir radijo reporteriais, ku
rie užsimokėjo už kelionę, ti
kėdamiesi, kad plaukiant Įvyks 
incidentas. Reporterių prane
šimuose iš laivo (rengėjai bu
vo parūpinę keturis radijo te
lefonus) ši sovietų isteriką ne
buvo jaučiama, bet visi repor
teriai keliavo laukdami, kad 
kažkas įvyks.

Tuo tarpu Akiračių Nr. 
3 1986 m. V._ čiuprinskas 
visiškai skirtingai komen
tuoja:

(Akiračiai aplamai)
Linkiu ir ateinančiais metais 

drožti tiesą iš peties, kad dau
giau tautiečiai aukotų spaudai, 
one^asivažinėmnams į kaž- 
kokias Kopenhagas, kur, be 
samdytų korespondentų, niekas 
nieko rimto ten daugiau ne
matė, tik pablogino keliones į 
okupuotą tėvynę.

V. Čiuprinskas 
Kanada
Akiračiai 1986 kovos Nr. 3.

Iš piršto išlaužtas sam

dytų korespondentų termi
nas visiškai netinka — pra
manytas. 51 keliavęs repor
teris laivu užsimokėjo už 
savo kelionę — tad kaip 
jis samdytas?

Pasaulio Lietuvis savo 
balandžio mėn. 1986 m. Nr. 
5 deda to paties V. čiup- 
rinsko:

PADRIKOS MINTYS IR 
KOMENTARAI

Praėjusiais metais plačiai 
mūsų spaudoje nuskambėjo 
džiaugsmas tų. kuriems teko 
tą malonumą pergyventi, pil
nai apmokėtas keliones laivu 
ir kitom priemonėm. Žinoma, 
įdomu plaukti, kai tave saugo 
''patikimi” Baltijos jūros "vieš
pačiai”. Tačiau propagandos 
svoris ir iiaud^sutilgo^^vyriau- 
shįrengėjųgalvos^jijkišenėse, 
be abejo, iš mūsų dosnių ki
šenių ir grįžus, gausiau^dole- 
rjjjkai byra į tą patį katilą, vis 
laisvės vardan.

O kad taip ta kelionės suma 
būtų pasiekus Lituanistikos 
katedrą, o jos absolventus — 
kelios kuklios stipendijos, už 
keletos metų galėtumėm turė
ti pakaitų ne tik politikam, bet 
ir kultūrininkam. O kaip mums 
jau dabar reikia jaunų litua
nistų, filosofų, gal ir teologų. 
Iš kur jie gims? Ar iš laisvės 
laivo, ar iš patriotų tėvų, ku
rie jau dabar turi kandidatų, 
tik neturi lėšų jiems paruošti.

Toliau V. Čiuprinskas sa
vo komentaruose pasidžiau
gia buvusia iš Lietuvos li
teratų menininkų viešnage. 
Čia Amerikoje savo komen
tarus baigdamas:

Tad, broliai ir sesės, pabus- 
kim iš miego! Pradėkim vado
vautis savais protais ir savom 
patirtim. Remkim lietuvišką 
bendruomenę, nepaisant iš ko
kios raidės ji būtų rašoma. 
Gana tuščių žodžių, reikia jau 
darbų. Lituanistikos katedra 
tebūna mum^_ švyturys ateities 
kartom, lietuviškom širdim 
ugdyti.

Mūsų lietuviška Bendruome- 
nė yra pajėgi atstovauti mums 
ir Baltuosiuose Rūmuose, i r 
Valst^bėsdegartamente. Jai 
nereikia iš partijų likučių su- 
daryto_j<omiteto__2agalfc>os. Tik 
mums visiems, po pasaulį išsi
blaškiusiems lietuviams, reikia 
vieningos dvasios, ryžto ir są
moningos sampratos, kas mes 
esam? Klausiu dar kartą be 
jokių išsisukinėjimų?

V. Čiuprinskas
Pasaulio Lietuvis Nr. 4
1986 Balandis

Atrodo Pasaulio Lietuvy
je įdėto V. čiuprinsko ko- 
mantarai yra nervuotas 
visko maišymas su viskuo, 
o pradžioje tų komentarų 
tartas kaltinimas (taip pat 
iš piršto išlaužtas) doleriu- 
kas pačiam Pasaulio Lietu
viui garbės nedaro.

Ambasadoriaus prie Jung
tinių Tautų Vernon A. Wal- 
ters pavaduotojas Herbert 
Oken kalbėdamas nesenai 
Baltų Lygos suruoštoje 
žmogaus teisių konferenci
joj Los Angeles prisiminė 
šį žygį šiais pagal kores
pondento J .Kj perduotais 
žodžiais:

"Pagerėjimas žmogaus teisių

Dr. Danielius Degėsys, buv. Vilties draugijos pirmininkas 
skaito pranešimą Vilties draugijos narių suvažiavime.

VI. Gilio nuotr.

PADĖKITE IŠLAIKYTI DIRVOS
TĘSTINUMĄ

t c

Dr. Danieliaus Degė-, 
šio, Vilties draugijos 
valdybos p i r mininko 
pranešimas, skaitytas 
Vilties draugijos narių 
susirinkime š. m. gegu
žės 25 d. Los Angeles, 
Calif.

Clevelande įvykusiame, 
Vilties draugijos suvažiavi
me, 1984 metais gegužės 
26-ta dieną, buvo išrinkta 
draugijos valdyba iš šių as
menų: Jono Jurkūno, Ka
zimiero Pociaus, ir Mečio 
Valiukėno — gyvenančių 
Chicagoje ir Alekso Laikū- 
no ir Danieliaus Degėsio 
gyvenančių Clevelande. Pir
mininko pareigos buvo pa
tikėtos man. Pirmo vicepir-. 
mininko pareigas sutiko 
priimti Jonas Jurkūnas ir 
Kazimieras Pocius; sekre
toriaus — Mečys Valiukė
nas.

Šios valdybos veikloje bu
vo numatyti du svarbūs už
daviniai, būtent, Dirvos 
70-ties metų sukakties mi
nėjimo ruoša ir Dirvos va
jus jos ekonominiam užnu
gariui stiprinti, šių gana 
didelių darbų vykdymui 
mes talkon^akvietėm^Ame- 
rikos Lietuvių Tautinės Są-

būklės Pabaltijo valstybėse ga
li būti sunkiau pasiekiamas 
negu Sovietų Sąjungoje .Kaip 
anksčiau minėjau, sovietai 
ypatingai yraJautrūsbaltiįdi- 
sidentizmui. nes jis reiškia na- 
cionalinį balsą. Nacionalizmo 
ir separatizmo pasireiškimas 
sovietus baugina. Tai gali gerai 
pailiustruoti sovietų spaudos 
stiprios negatyvios reakcijos 
prieš praėjusių metų "taikos ir 
laisvės žygį" Baltijos jūroje...”

Argi mes galime stabdy
ti Lietuvoje pasireiškiantį 
tą nacionalinį balsą? Balti
jos jūra žygis ir buvo prie
monė, kad Europa išgirstų 
tą balsą, jį komentuotų' ir 
kad tas balsas neštų lais
vės pavasarį. Ar tas pava
saris išauš, priklausys ne
mažai ir nuo mūsų darbo, 
ne vien tik nuo mūsų norų.

(Bus daugiau) 

jungos valdybą. Tokio ben
dro darbo aptarimui, 1984 
metų rugpjūčio 4 dienąl^u- 
vo sušauktas abiejų valdy
bų bendras posėdis, įvykęs 
inž. Jono ir Vincentinos 
Jurkūno rezidencijoje, Be- 
verly Shores. Buvo nutarta 
Dirvos sukakties minėjimą 
pradėti 1985 metų pavasarį 
ir jį jungti kartu su Dir
vos vajumi. Dr. Leonas 
Kriaučeliūnas sutiko suda
ryti tam reikalui komitetą. 
Reikia pasakyti, kad jo su
darytas komitetas labai 
sėkmingai atliko apsiimtą 
darbą sutelkdamas 100 
tūkstančių dolerių kapitalą 
Dirvos užnugariui stiprin
ti. Prie šio komiteto sėk
mingo darbo daug prisidėjo 
dr. Kriaučeliūno energija 
ir io organizacinis sugebė
jimas. Už jo taip gražiai 
atliktą darbą Vilties drau
gijos valdyba atsidėkodama 
ir įvertindama jo pastan
gas vajaus užbaigimo pro
ga Chicagoje, Jaunimo Cen
tre, 1985 m. spalio mėn. 12 
d. jam įteikė žymenį.

Dirvos minėjimo užbaig- 
tuvės buvo suruoštos Cle
velande gruodžio pirmą die- 
na, 1985 metaisTPrie ."Dir
vos sukaktuvinio užbaigtu- 
vių minėjimo sėkmės daug 
prisidėjo Los Angeles vyrų 
kvartetas, kurio puikus 
koncertas paliko labai ma
lonų įspūdį Clevelando lietu
viams. Šis Los Angeles vy
rų kvarteto koncertas bu
vo graži dovana Dirvai, nes 
kvartetas nei už kelionę, nei 
už koncertą atlyginimo ne
ėmė. Vilties draugija jiems 
už tai yra tikrai dėkinga.

Praėjęs Vilties draugijos 
suvažiavimas buvo įparei
gojęs valdybą išstudijuoti 
ir jeigu galima, gauti iš 
IRS Vilties draugijaiprįpa-" 
žinimą, kad aukos duoda
mos Vilčiai galėtų būti nu
skaitomos nuo valstybinių 
mokesčiu. Darbui įpusėjus 
valdybos narių tarpe atsi
rado nuomonių, kad mes šio 
klausimo be Vilties draugi
jos suvažiavimo išspręsti 

(Nukelta į 8 psl.)
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TARPTAUTINE PADĖTIS IR LIETUVOS BYLA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

1915 m. rugsėjo, 18 d. vo
kiečių kariuomenė užėmė 
Vilnių, jos vadas graias 
Pfailis Vilnių pavadino 
'Lenkijos karalystės Pe^u>« 
Po metų ly 16 m. lapkričio 
5 d. Vokietijos kaizeris ir 
Austrijos imperatorius pa
žadėjo atstatyti Lenkijos 
valstybę, tuo tarpu Lietu
vos ateitis nebuvo konkre
čiai numatyta. 1917 m. Lie
tuvos lenkų vardu buvo pa
siųstas reikalavimas Berly
nan, prašant Lietuvą pri
jungti prie Lenkijos, duo
dant Lietuvai savivaldą.

Tarpta utinė padėtis 
smarkiai kito. Bolševikų re
voliucija sunaikino caro 
Rusiją, 1918 m. spalio 12 
d. kapituliavo prieš Vaka
rus Austrija, lapkričio 9 
pati Vokietija. Naujai su
sikūrusi bolševikų valstybė 
anksčiau pasirašiusi Brest 
Litovsko taikos sutartį su 
Vokietija, lapkričio 13 d. 
pasiskelbė tą sutartį anu
liuojanti ir pasiuntė savo 
ginkluotas gaujas į Vaka
rus. To laukiant, kapitulia
vusi Vokietija paliaubų šu
tą r jum ĮJduvo įpareigota sa- 
vo kariuomenę cjar jaalįkti 
Pabaltyje. Tai sukėlė vilčių 
Berlyne. Viename užsienio 
reikalų ministerijos memo
randume rašoma:

”Nuo Lenkijos susida
rymo mes suinteresuoti, 
kad jos šiaurėje būtų 
Lietuvos valstybė, kuri 
turės atlaikyti visą besi
veržiančios prie jūros 
Lenkijos spaudimą. (Jie 
dar nenumatė, kad Len-

kija gaus ’koridorių’ į jū- palikta vokiečių kariuome- 
rą per buv. Vokietijos te- nė. Anglija iau 191^9 
ritoriją). Dėl savo prieš
taravimų su ja Lietuva 
ieškos glaudžių santykių 
su mumis ir bus mums 
priedanga prieš Lenkiją, 
o taip pat placdarmas 
prieš Rusiją.”
Už tat suprantama, kad 

Pilsudskis 1919 m. gegu
žės mėn. rašė Lietuvos-Bal
tarusijos fronto vadui gen. 
S. šeptickiui, kad dėl Lie
tuvos dar nieko konkretaus 
nėra nusprendęs, nes vis
kas

„deja, visų pirma pri
klauso nuo to ar vokie
čiai pasirašys (Versalio) 
sutartį ir išeis iš Lietu
vos ar ne.”
O Lenkijos delegacijai 

Paryžiuje jis pranešė:
„Dabar apie Lietuvą. 

To klausimo negalėjau 
išspręsti iki šiol ir ma
nau neišspręsiu iki 
kol Lietuvoje didelę 
lią turės vokiečiai.”

tol, 
ga-

Toliau Vakaruose Pran- 
cūzija norėjo stiprios Len
kijos kaip užtvaras prieš 
bolševikus ir kartu kaip 
grėsmės Vokietijai. Anglai 
buvo palankesni Lietuvai 
ne iš simpatijos, bet dėl to, 
kad būkštavo Lenkijos he
gemonijos Europoje. Jie 
1919 m. gavo Pilsudskio 
pažadajiepulti Lietuvos, jei 
Lietuva atitrauktu savo ka
rines jėgas nuo demarka
cinės linijos su lenkais ko
vai su bermontininkais. į 
kuriuos išsigimė Pabaltyje

grama Lietuvos delegacijai 
pranešė, kad

”lietuvių-lenkų klausimui 
išrišti Anglija žada pa- 

/ vartoti visą savo įtaka.”

> Susidariusi tuo metu
^tarptautinė padėtis padik

tavo ląhąi palankią Lietuvai 
taikos sutartį, su visos Vil- 
niaus gubernijos pripažini- 
mu^Sutartis buvo pasirašy- 
ta lie£osl2d., bet jau lie
pos10 d. Lenkijos min. 
pirm. Grabskis, ieškodamas 
Entantės pagalbos prieš so
vietus, irgi pažadėjo Lietu
vai grąžinti Vilnių. To pa
sėkoje Lietuva galėjo at
gauti Vilnių ir pagal sutar
tį su sovietais ir su lenkais, 
Deja, karo laimei vėl pasi
sukus ir bolševikams trau
kiantys, lenkai suorganiza
vo gen. Želigovskio ’sukili- 
limą’, kuris neva tai sukilęs 
prieš savo vadovybę puolė 
Vilnių. Tuo tarpu bene 3/4 
Lietuvos kariuomenės buvo 
Suvalkų karšte ir lenkams 
užėmus Varėnos geležinke
lio mazgą, nebuvo kaip jos 
greitai permesti, želigovs-

rugsėjo 25 d. Lietuvą pn- 
pažino de^facto, Prancūzi
ja 1920 m. gegužės 11 d.

Nugalėtos Vokietijos įta
kai visai sumažėjus, Pil
sudskis bandė nepalankią 
Lenkijai Lietuvos vyriau-: 
sybę pakeisti perversmu, 
kuris prasidėjo 1919 m. 
rugpjūčio 27 d., bet jauni 
Lietuvos saugumo organai 
su juo lengvai susidorojo. 
Pasiųsti sukilėliams padėti 
Lenkijos kariuomenės, Pil
sudskis nesiryžo. Nepaisant 
to iš Lietuvos vyriausybės 
pusės ir toliau netrūko no
rų susitarti su Lenkija. To
ji tačiau prieš akis turėjo 
didesnių sumanymų. Balan
džio 25 d. ji puolė bolševi
kus. Anglija tame kare pa
siskelbė neutrali, tačiau 
kartu su Prancūzijos ir 
JAV karinėm misijom da
rė spaudimą į Lietuvą ne- 
pąsinaudoti tricT karu. Ba
landžio 30 d, Lietuva pasi
žadėjo Lenki.ios nepulti.

Kai karo laimė Lenkiją 
apleido, Lenkijai labai pa
rūpo jos fronto kairiojo 
sparno saugumas. 1920 m.l 
liepos 4 d. Lenkija pripaži-į 
no Lietuvą de facto.

Tuo pačiu laiku vyko Lie- 
tuvos-komunistinės Rusijos 
taikos 
aišku, 
turėjo 
gacijų 
pasinaudodama ir Anglija 
bandė kaip nors sutaikinti 
Lietuva su Lenkija. Taip 
birželio 9 d. Lietuvos užsie
nio reikalų ministerija tele

derybos. Savaime 
kad įvykiai fronte 
įtakos į abejų dele- 
nusistatymu's. Tuo

kio ’kariuomenę’ sudarė 
15,393 kariai. Lietuva tuo 
metu turėjo 16,588 pėsti
ninkus ir kiek kitų rūšių 
karių, deja, jų dauguma 
buvo Suvalkijoje. Logiška 
būtų susidariusią padėtį iš
spręsti gyventojų atsiklau- 
simu — plebiscitu. Žepkai
tės teigimu, lenkai jo bi
jojo, nes Vilniaus gyvento
jai buvo labai nepatenkinti 
Želigovskio kariais ir jų el
gesiu. Už tat lenkai buvo 
laimingi, kai ir Lietuvos 
vyriausybė plebiscito idėją 
atmetė. Tarp kitko ir dėl 
to, kad tai prieštaravo su
tarčiai su su Sovietų Są
junga, pripažinusiai Vilnių 
Lietuvai.

Visa tai įrodo, kad ir pa
lyginti palankus tarptauti
nės padėties susiklostymas 
neišskiria ir lokalinio ele
mento reikšmės.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £

REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priŲauso 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

Nuo Šakmano iki Sidzikausko... (9)

Prestono paskalos
Apie Nepriklausomos Lietuvos asmenybes

40. šakmanas, majoras. Gimęs 1899 m. Spi
rakių km. Šiaulių aps. Kariuomenės savanoris 
ir baigė karo aviacijos mokyklą. 1927 m. pa
skirtas prezidento Smetonos adjutantu. Iš to 
posto pasitraukė 1937 m.

Nespalvingas individas. Vedė ir pasitrau
kė į savo dvarą.

41. Sidzikauskas, Vaclovas — gimęs 1893 
m. šakių apskr. Mokėsi Veiverių mokytojų se
minarijoje ir Maskvos gimnazijoje, vėliau stu
dijavo teisę Maskvos ir Berno universitetuose.

Lietuvos valstybės tarnybon įstojo 1918 
m. lapkričio 12 d. kaip Teisingumo ministerijos 
reikalų vedėjas. 1919 m. pabaigoje perkeltas 
Užsienio reikalų minisiterijon, gaudamas pa
skyrimą į Berlyno pasiuntinybę. Ėjo Lietuvos 
Charge d’Affaires pareigas Šveicarijoje ir Vo
kietijoje. 1924 m. paskirtas ministeriu Berlyne 
ir 1931 m. ministeriu Londone.

Sidzikauskas buvo laikomas vienu dau
giausiai pasižymėjusiu Lietuvos diplomatų. Jis 
yra gerų manierų, greitai susigaudąs, inteli
gentiškas, bet palinkęs į pasikarščiavimą (būt 
inclined to effervescence).

Jam išvykus į Londoną, jo įpėdinis Ber
lyne rado kai kurių neskanių finansinių mani
puliacijų.dėl ko Kaune buvo pradėtas tardymas. 
1935 m. balandžio mėn. Sidzikauskas buvo dis
ciplinarinio teismo išteisintas, tačiau tas ištei

sinimas neįtikino jo kai kurių kolegų Užsenio 
reikalų ministerijoje. Jie priešintųsi jo nau
jam paskyrimui.

1937 m. Sidzikauskas buvo paskirtas Lie
tuvos Shell bendrovės direktorium ir toliau 
puoselėja savo kontaktus Britanijoje. 1939 m. 
birželio mėn. 12 d. išrinktas lietuvių-britų drau
gijos pirmininku.

(V. Sidzikauskas savo atsimintuose DIRVOJE 
1978 m. kovo 16 d. taip nušvietė savo bylą:

1932 m. jis, talkininkaudamas užs. reik. min. 
Zauniui, turėjęs Tautą Sąjungos Tarybos posėdyje 
dramatišką susikirtimą su Vokietijos užs. reik. min. 
valstybės sekretorium von Buelow dėl Klaipėdos 
direktorijos pirm. Boetherio atleidimo. Buelow pri
vačiai pareiškęs savo pasipiktinimą jo, Sidzikausko, 
laikysena.

"Netrukus po to — rašo Sidzikauskas — Kauną 
pasiekė sundas prieš mane. Esą trys garbės konsu
lai Vokietijoje, kurie buvo rekomenduoti mūsą buv. 
gen. konsulo Berlyne Beno Giršavičiaus, ir mano 
pristatymu, 1926 m. vyriausybės paskirti garbės kon
sulais, davę man reprezentacijos ar labdaros reika
lams tam tikras markią sumas — viso, to meto kur
su, apie $16,000, o aš tą sumą neįtraukęs į pasiunti
nybės knygas. Tos prasmės žinutė pasirodė ir Ber
lyno laikraštyje ’Vossische Zeitung’.”

Po laimėjimo Haagos Tarp. Tribunole, kur buvo 
sprendžiamas Boetcherio atleidimo teisėtumo klau
simas, ir byla laimėta, Lietuvą atstovaujant Sidzi

kauskui:
"Lietuvos vyriausybę pasiekė sustiprinti kaltini

mai . .. Buvau nustebintas ir įžeistas prezidento A. 
Smetonos sugestija per dr. Zaunių negrįžti Lietuvon, 
o apsigyventi Prancūzijos Rivieroje.”

1934' m. Sidzikauskas, atvykęs į Kauną, sutarė 
su min. pirm. J. Tūbelių tą aferą pavesti ištirti prof. 
P. Leonui. Tas rado Sidzikauską visai nekaltu, ta
čiau gandai ..nesiliovė. Sidzikauskas tada paprašęs 
formalaus tardymo.

Į Berlyną buvo pasiąstas vokiečių kilmės teismo 
tardytojas Balbachas, kuris gavęs tą konsulą paliu
dijimus, kad jie iš tikro davę tam tikras sumas. Bylą 
sprendžiant Kauno Apygardos teisme, jie buvo pa
kviesti liudininkais, bet neatvyko.

Ąpyg. teismas 2 balsais prieš 1 V. Sidzikauską 
nubaudė lygtinai, bet Apeliaciniai Rūmai tą spren
dimą panaikino ir jį išteisino. Tačiau grįžti į diplo
matinę tarnybą Sidzikauskui jau nesinorėję. Kaip tik 
tuo metu — 1936 m. jis gavęs T. T. Prestono pasiū
lymą būti Shell direktorium.

Po penkių metą, Sidzikauskui pabėgus į Vokie
tiją, ir jį ten suėmus, jis patyręs iš jį tardančią Ges
tapo valdininką, kad Beno Giršavičius, išreikalavęs 
iš tų garbės konsulą pinigus, jų neperdavęs pasiun
tinybei, bet pats juos sunaudojęs, nes buvo prasilošęs 
Monte Carlo ruletėje. Giršavičius vėliau apsigyvenęs 
Paryžiuje, kur po kiek laiko su žmona rastas nusi
nuodijęs virtuvės dujomis.

Lietuvą tos bylos metu Berlyne atstovavo dr. 
J. Šaulys. Savo atsiminimų 1979 m. sausio 18 d. tęsi
nyje V. Sidzikauskas tarp kitko rašo:

”Po pasikalbėjimo (1948 metais) dr. Šaulys atsi
sveikino su Lozoraičiu, o mane pakvietė į Vilta Ma- 
falda, kur manęs laukė staigmena. Visų pirma dr. 
Šaulys ištiesė man ranką siūlydamas užmiršti ne
malonią praeitį, kuri buvo gerokai sudrumsčiusi 
anksčiau turėtus draugiškus santykius, pasiūlė tuos 
santykius atstatyti ir mane prašė atleisti už jo vaid
menį 1934 m. įvykiuose, dėl kurių aš pasitraukiau iš 
diplomatinės tarnybos.” _ V M

(Bus daugiau)
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Padėkite išlaikyti
(Atkelta iš 6 psl.) 

negalime. Pagal IRS nuo
status, organizacija turinti 
tokį pripažinimą, likvidaci
jos atveju _savo turtą turi 
perleisti kitai tokį pat pri
pažinimą^ turinčiai organi
zacijai ir tas turi būti įra
šyta į organizacijos įstatus, 
patvirtintus organizacijos 
nariu susirinkime. Vilties 
draugijos įstatų 5-to straip
snio 5-tas paragrafas nu
sako, kad likvidacijos at
veju Vilties draugijos tur
tas perduodamas Tautinei 
Sąjunga j, jei likviduoti nu
taręs susirinkimas nepri
ima kitokio nutarimo. De
ja, Tautinė Sąjunga tokio 
IRS pripažinimo neturi, to
dėl mes jai turtą likvidaci
jos atveju perleisti negalė
tumėm. Norint Vilties drau
gijai gauti IRS pripažinimą 
visų pirma reikia keisti 
draugijos įstatus. Ar jie 
keistini? Siūlau šiuo klau
simu susirinkimą pasisa
kyti.

Be šių minėtų reikalų 
mums taip pat rūpėjo Dir
vos tęstinumas.

Mes turime tik vieną re
daktorių. Kas gi atsitikiu 
su Dirvos leidimu redakto
riui susirgus? Mes neturi
me paruošto tokiam darbui 
padėjėjo. Jeigu turėtumėm 
stiprų ekonominį užnugarį 
būtų lengviau kvalifikuotą 
redaktoriaus padėjėją gau- 
ti. Tiesa, mes esame gavę 

^keletą testamentinių paliki
mų, deja, šie palikimai ne
sudaro didesnės apčiuopia
mos sumos, todėl redakto
riaus padėjėjo klausimas ir 
liko neišspręstas. O vis dėl
to, jeigu mums rūpi, kad 
Dirvos leidimas nenutruk
tų, mes turime, apie šį rei
kalą visi labai rimtai pa
galvoti dabar. Todėl aš pra
šau jus ir šiuo reikalu pa
sisakyti.

Paskutinių keturių mė
nesių eigoje Dirva nustojo 
30-ties skaitytojų. Kai ku
rie jų mirė, kiti atsisakė 
Dirvos ir dar kitiems Dir
vos siuntinėjimas buvo su
stabdytas, nes jie nesumo
kėjo prenumeratos. Bet vie
toje tų 30 nustotų prenu
meratorių mes gavome 48 
naujus, šis, kad ir nedidelis 
prieauglis rodo, kad Dirva 
skaitytojams patinka ir, 
kad redaktorius išlaiko lai
kraštį patrauklų ir įdomų, 
žinoma, prie Dirvos turinio 
daug prisideda jos bendra
darbiai, kaip Vytautas Meš
kauskas, Antanas Juodval- 
kis, Vytautas Alantas, Sta
sys Santvaras, Aurelija Ba- 
lašaitignė-žitkienė, dr. Juo
zas Jakštas, Mečys Valiu
kėnas, Emilija čekienė,‘Jū
ratė De Rosales 'Statkutė, 
Rūta Šakienė, Juozas žy- 
gas, Jurgfs Janušaitis, An
tanas Laukaitis, Kazimie
ras Barėnas, dr. Antanas 
Butkus, J. Varčius bei foto 
korespondentai Vladas Ba
cevičius, V. Račkauskas, J. 
Velykis, J. Tamulaitis ir 
daugelis rečiau talkininkau-

Putino ‘Valdovo’ premjera
Rūta Klevą Vidžiūnienė

Keliu kepurę prieš jauni
mą! — tai žodžiai, pasaky
ti ne šiaip žiūrovo, bet Los 
Angeles Dramos Sambūrio 
įsteigėjo Juozo Kaributo, 
sėdinčio šalia manęs Vinco 
Mykolaičio - Putino dramos 
”Valdovas” veikalo užuolai
dai nusileidžiant. Gal visi 
jauni žmonės norėtų būti 
artistais, bet išeiti pirmąjį 
kartą į sceną su tokio svo
rio veikalu jau tikrai rei
kalauja drąsos, — ir gero 
režisieriaus.

Reikalavimus su kaupu 
išpildė ir patyrę, ir jaunie
ji mūsų Dramos Sambūrio 
artistai. Pakilo užuolaida ir 
pamažu užsimiršome, kur 
esame. Tapome senosios 
Lietuvos dalimi, įsigyveno
me į tuolaikinio gyvenimo 
geismus, skausmus ir sva
jones. Valdžios troškimas, 
— ak, kaip mažai pasikeitė 
žmogus nuo tų laikų! Val
dovo lazda, auksu spindinti 
karūna juk buvo per am
žius simboliu valdžios ir ga
lios siekiančių, nuo Kaino 

jančių kitų. Todėl Vilties 
draugijos vardu aš noriu 
jiems visiems išreikšti di
delę padėką, ypač Vytautui 
Meškauskui ir Antanui 

K

Juodvalkiui už nenuilstamą 
Dirvai savaitinį įnašą.

Negaliu užbaigti šio pra
nešimo nepadėkojęs mūsų 
mecenatui Simui Kašelio- 
nįui, reguliariai rėmusiam 
ir teberemenčiam Dirvos 
novelių konkursą. Bet vis 
dėlto, didžiausias dėkui pri
klauso Dirvos skaitytojams 
ir jos rėmėjams, nes jeigu 
jų neturėtumėm nebūtų ir 
Dirvos.

Užbaigdamas savo prane
šimą noriu padėkoti valdy
bos nariams aktyviai rėmu- 
siems valdybos darbus, taip 
pat padėka priklauso Alek
sui Laikūnui paruošusiam 
Dirvos sukakties proga jos 
70-ties metų istoriją. Dir
vos redaktoriui Vytautui 
Gedgaudui jau 27 metųg 
gražiai, įdomiai ir kantriai 
redaguojančiam mūsų laik
rašti Dirvą. Taip pat dide- 
lis dėkui šio suvažiavimo 
šeimininkams Rūtai Šakie
nei ir Jonui Petroniui, ku
rių didelis kruopštumas su
darė geras sąlygas mums 
čia suplaukti.

O dabar, mieli viltinin- 
kai aš kreipiuosi į Jus. Mus 
visus jungia bendra idėja, 
būtent, išlaikyti lietuviškos 
veiklos ir lietuviško,žodžio 
tęstinumą. Be savo spau
dos ir lietuviško žodžio bei 
lietuviškos veiklos mūsų 
ateinanti jaunoji karta var
gu ar išsilaikis lietuviška. 
Mūsų laikraštis Dirva ak
tyviai jungiasi į šių idėjų 
skatinimą ir skleidimą, to
dėl mes ją ir turime remti 
taip, kad ji dar ilgus me
tus lankytų mus. 

ir Abelio. Tik šį kartą tai 
vyko mūsų žemėje, kurion 
tebetraukia ir šiandieną 
mūsų įskaudintas širdis.

Pertraukos metu girdė
jau įspūdžius, o jie buvo 
pilni nuostabos ir džiaugs
mo. ”Pasijutau, kaip Kau
no teatro scenoje,” ”kiek 
darbo čia įdėta, ir kokia 
puiki mūsų jaunimo lietu
viška kalba! Dar nebuvau 
girdėjusi jaunimo taip gra
žiai kirčiuojant ir tariant!” 

Tikra tiesa. Kažkaip įpra
tome, kad jų liežuvis nepa
jėgus ištarti taisyklingai 
mūsų senosios kalbos žo
džių. Įpratome ir apsipra
tome. O štai atėjo Petras 
Maželis ir pareiškė, kad jam 
to negana. Ne tai, kad tie 
vaikai šeimose nebūtų nie
ko gavę, o visgi ne vienas 
iš naujųjų imigrantų vaikų 
nebesugeba sudėti padoraus 
sakinio gimtąja tėvų kalba.

Putino "Valdovas” — tai 
žvilgsnis tiek į senovės 
santvarkos realybę, tiek į 
žmogų aplamai. Tiesa, žmo
gus kiek pasikeitė, bet val
dovų sąžinės išmetinėjimai 
kažkaip skamba reikšmin
gai visiems laikams. "Val
dovas” yra poetiška drama. 
Kitaip juk ir negalėjo būti, 
turint galvoje šio autoriaus 
knygas ir eilėraščius. Tą 
lygsvarą tarp poezijos ir 
realybės yra itin sunku iš
laikyti aktoriui, kurio rolė
je susiduria ir bendrinė 
žmonijos aistra siekti ga
lios, ir lietuviška jautri sie
la. šis neišvengiamas kon
fliktas laužia žmogų pu
siau, — tą išvadą dariau 
stebėdama žiūrovus, ku
rių ne vienas braukė ašarą 
ir kentėjo drauge su ken
čiančiais scenoje. O tai irgi 
jau šį tą sako ir apie akto
rius, ir apie režisierių.

Visa problema "Valdove” 
— būti ir vadu, užkariau
toju, iškeliančiu savo gen
ties garbę, ir žmogum, tė
vu. Juk negali turėti abie
jų; palaimintai jaučiasi 
tautos, kurios neturi tokių 
jausmų, nei artimo meilės. 
Mums, lietuviams, deja bu
vo įdėti abieji jausmai.

"Valdovo” pastatymas 
buvo milžiniškas užsimoji
mas Los Angeles Dramos 
Sambūriui. Ir milžiniškas 
atsiekimas! Prapuolė dekla
macija, prapuolė poza, val
dovo Krušnos (Vinco Do
vydaičio) drebančios ran
kos ir lengvai virpą žandai 
bylojo apie vidinę akto
riaus įtampą, darant galu
tinus sprendimus. Gal tą 
geriausiai išreiškia anglo 
aktoriaus, jaunimo gero 
draugo, išsėdėjusio spek
taklyje tris valandas nesu
prantant nė vieno žodžio, 
tik paskaičiusio turimą vei
kalo santraukos vertimą, 
pasisakymas: "Po tiek me
tų čia, Los Angelėje, vėl 
pirmą kartą pasijutau, lyg

stebėčiau Šekspyro "Kara
lių Lygą”. Deja, — sakė jis, 
— Amerikos publikai toks 
veikalas nebūtų populiarus, 
nes jo negalėtum televizi
jose suskaldyti reklamo
mis ...” O muzikė Giedra 
Gudauskienė padarė įdomią 
pastabą, kad šis tekstas 
būtų puikus rašant įspūdin
gą operą, tiek jame yra 
įtampos ir tragikos.

Pavergęs svetimą gentį 
Krušną, besiilgįs savo pa
vogto ir priešų stovykloje 
išauginto sūnaus, išspaudė
ašarą žiūrovui savo puikia 
vaidyba ir nemeluotu per
gyvenimu. Sigutė Mikutai- 
tytė, kaip jo duktė Danguo
lė, pralenkė pati save. To
kios nemeluotos, nuošir
džias vaidybos, atsklei
džiančios ir tėvą mylinčią 
dukterį, ir besiilgiančią jau
ną moterį su aukštesniais 
idealais, sunku besutikti 
net pasaulinėse dramose. 
Pagarba jai! Antanas Kiš
kis, kaip Krušnos karžygis, 
paliko vientisą ir stiprų 
įspūdį, kas yra ne naujiena 
senam aktoriui Kiškiui. 
Gerda, — ak Gerda! — toji 
aistrų, valdžios tioškimo ir 
pavydo plėšoma moteriškė, 
buvo pasakiškai gera (Ra

DOVANŲ PARDUOTUVĖ
PATRIA

2646 West 71st Street, 
Chicago, III. 60629

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

ir taisymas.
Savininkai Fr. ir A. Siutai, 

telef. (312) 778-2100

Z1P GODE TELEFONAS
(19-23)

jFonbaS
217 BEDBROOK AVĖ, MONTREAL-VVEST. QUE., 

CANADA H4X1S2

ĮSIJUNKIME Į MAŽOSIOS LIETUVOS FONDĄ ŠIAN
DIEN/ TAPDAMI RĖMĖJAIS: 10 dol. Gaudami visus 

aplinkraščius ir nuolatinę informaciją.
NARIAIS 100 dol. metinis arba 1000 dol. vienkartinis 
mokestis. Gaudami viską kaip aukščiau, menišką pažy- 

mėnimą, visas Fondo išleistas knygas su nario pavardės 
paminėjimu.

MECENATAIS 1001 dol. ir daugiau. Gaudami viską kaip 
aukščiau su privilegija pasirinkti knygą finansavimui. 
STEIGĖJAIS 3D00 dol. Gaudami kaip aukščiau su nuo

trauka vienoj pasirinkto j knygoj.
□ TAIP noriu įsijungti.
□ Pridedu čekį sumoje:..............................
Q Atsiųsiu čekį.

Data:..................................................................

VARDAS IR PAVARDĖ

ADRESAS

munė Vitkienė). Jaunimo 
— Aloyzas Pečiulis, Tadas 
Dabšys, Arnoldas Kungys, 
bei Arvydas ir Sigitas Rau- 
linaičiai sakė tikrą tiesą, 
kai jie tvirtino, kad jie mus 
apgavo: tikrai nesitikėjo-, 
me tokios puikios valdybos, 
gal net išskirtinai paminint 
dėkingą sukčiaus rolę turė
jusį Kungį, nuo kurio, kaip 
vėliau jam juokavau, tikrai 
nepirkčiau vartoto automo
bilio.

Negali, žmogus, nesu
grįžti prie pradžios. Tą va
karą radijo valandėlėje mi
nėjau, kad būsime nukelti 
į senovinę pagonių Lietuvą. 
Dekoracijos buvo pasakiš
kos, rūbai, pagal P. Maželio 
eskizus, buvo pasiūti akt. 
Emos Dovydaitienės. Visa 
kita aplinka, su dekoraty
viniais žibintais, kailiniais 
kilimais ir puošniu valdovo 
guoliu irgi buvo režisieriaus 
Petro Maželio vaisiai. Telie
ka jis visad mūsų padan
gėje! Puikus ir subtilus bu
vo akt. Algimanto žemai
taičio apšvietimas, perdir
bęs mūsų nejaukią salę į 
senosios Lietuvos aplinką.

Veikalas turėtų būti pa
kartotas ir čia, ir kitur. Gi
liausia padėka režisieriui, 
aktoriams ir visam Dramos 
Sambūriui, s u t eikusiemš 
mums šį neeilinį pergyve
nimą.



1986 m. birželio 5 d. DIRVA Nr. 22 — 9

Statoma laisvės kovų 

opera Vilius Telis
Antanas Juodvalkis

Lietuvių opera Chicago- 
je, ruošdamasi paminėti 
30-tą veiklos sukaktį, pa
ruošė italų kompozitoriaus 
GIOCCH I N O ANTONIO 
ROSSINI (1792-1868) po
puliarią 4 veiksmų operą — 
VILIŲ TELĮ. Libretą iš
vertė poemas Stasys Santva
ras.

Operos valdyba, pirmi
ninkaujama Vytauto Ra- 
džiaus, š. m. gegužės 17 d. 
Žadeikių pastogėje, sukvie
tė spaudos bei radijo dar
buotojus ir supažindino su 
statoma G. A. Rossini ope
ra Vilius Telis, čia nevaiz
duojamos įprastos operai 
meilės scenos ir karaliaus 
dvaro intrigos, bet šveicarų 
tautos išsilaisvinimo kova 
iš Austrijos vergijos. Per 
visus 4 veiksmus vyksta iš
silaisvinimo kova, atitin
kanti ir mūsų šių dienų pa
dėčiai. Įpinta ir meilės sce
nų tarp kovotojo ir prispau
dėjų princesės.

Trumpas turinys. Vilius 
Telis slaptai organizuoja 
okupantams pasipriešinimą 
ir prisidengus šventės ruo- 
Šimu, moko jaunimą taikliai 
šaudyti strėlėmis.

Šventę sudrumsčia neti
kėtas įvykis, nes vienas ko
votojas nužudo okupanto 

tpareigūną, norėjusį pagrob
ti jo dukterį. Vilius Telis, 
kaip patyręs irkluotojas, jį 
perkelia į kitą ežero pusę. 
Su savo kariais atvykęs 
žiaurusis leitenantas Ru
dolfas reikalauja pasakyti, 
kas paslėpė piemenį Lent- 
holdą. Visiems tylint, pra
byla senelis Melcthalis ir 
pasako, kad šiame krašte 
niekšų nėra. Įpykęs Įeit. 
Rudolfas suima senelį, o mi
nia dainuoja skundo dainą.

Antrame veiksme Arnol
das (senelio sūnus) susi
tinka su princese Matilda, 
kuri įtikinėja, kad valdovas 
padarys jiems išimtį ir leis 
tuoktis, nors juos skiria ne
peržengiama socialinė padė
tis. Vilius Telis mato Ar
noldo meilę priešo princesei 
ir nori patraukti laisvės ko
votojų pusėn. V. Telis pra
neša Arnoldui, kad jo tėvas 
Melcthalis yra nužudytas. 
Arnoldas prisiekia keršyti 
žudikui ir neatšaukiamai 
įsijungia į laisvės kovą. 
Renkasi laisvės kovotojai 
iš trijų kantonų: Unterwal- 
do, Uri ir šveicarų.

Visiems susirinkus, Vi
lius Telis į juos kreipiasi:

Jau artėja grumtynių pergalė 
lemtinga, 

Pralėks mirtis žaliom
pakalnėm,

Atėjo valanda, pakilsim 
kovon

Iš tirono kėslų čia teliks 
pelenai.

Vyrai prisiekia:
Garbe prisiekiam ir lemtim, 
Sava diena, vaikų rytojum, 
Prisiekiam Viešpaties vardu, 
Kad mes įveiksim pavergėją!

Trečiame veiksme, guber
natorius Gesleris organi
zuoja Šveicarijos pavergi
mo festivalį, šokių metu, 
Gesleris įsako šveicarams 
nusilenkti prieš jo kepurę. 
Šveicarai nenorom eina ir 
lenkiasi, tik Telis ir jo sū
nus Jemmy lieka stovėti. 
Rudolfas atpažįsta Vilių 
Telį ir pasako Gesleriui. šis 
įsako Teliui paimti lanką 
ir strėle nušauti nuo sū- 
niau Jemmy galvos padėtą 
obuolį. Visi džiaugiasi, bet 
Teliui iškrinta paslėpta 
strėlė ir tai pamato Gesle
ris. Telis prisipažįsta, kad 
antroji strėlė buvo skirta 
pačiam Gesleriui, jei būtų 
žuvęs jo sūnus Jemmy. Abu 
suimami, bet Matildai pra
šant, sūnus Jemmy palei
džiamas, o tėvas pasmer
kiamas mirti salos tvirto
vėje.

Ketvirtas veiksmas pra
sideda Arnoldo tėviškėje, 
kurioje susirinkę kovotojai 
prašo Arnoldą vadovauti 
laisvės kovoms, nes jų va
das Vilius Telis suimtas.

Antroje scenoje, prie 
Lucernos ežero, įvyksta 
d ž i a ugsmingas, motinos 
Hedwigos ir sūnaus Jemmy 
susitikimas, kuriuo pasirū
pino Matilda. Gaisru duo
damas signalas pradėti lais
vės kovas. Audra blaško 
ežere laivą, kuriuo Telis ga
benamas į salos tvirtovę, 
laivas negali pasiekti kran
tą. Audros blaškomą laivą 
perima valdyti Vilius Telis 
ir priartėjęs prie kranto 
pats iššoka, o laivą pastu
mia atgal į ežero bangas.

Staiga pasirodo Gesleris 
pilnas keršto, bet Telio pa
leista taikli strėlė, pakerta 
tironą, o laisvės kovotojai 
galutinai išlaisvina kraštą 
iš vergijos.

Viliaus Telio opera ski
riama prisiminti 1941 metų 
partizanų vestas kovas, iš
sivaduojant iš raudonųjų 
rusų atneštos vergijos, o 
taip pat - ir pokario laisvės 
kovotojus, pasipriešinusius 
naujai okupacijai. Operoje 
vedama laisvės kova baigia
si tautos išlaisvinimu. O ka
da mūsų tauta sulauks lais
vės ryto?!

Kaip žinome, Lietuvių 
operos stiprybė buvo ir te
bėra jos chorai — mišrus, 
moterų ir vyrų. Viliaus Te
lio operoje chorai turi dau
giau progų dainuoti, kaip 
kitose operuose. Dirigento 
Arūno (Roberto) Kamins
ko ir chormeisterių — Aud
ronės Gaižiūnienės ir Al
fonso Gečo pastangų dėka, 
operos choras yra vienas iš 
pirmaujančių, o gal ir ge
riausias iš dabar esančių 
lietuvių chorų išeivijoje.

Į Viliaus Telio operą yra 
įsijungę geriausi mūsų so
listai: kolaratūrinis sopra-

V. Paulionis,
Gubernatorius

A. Gečas,
Chormeisteris

V. Karosaite,
Choreogratė

D. Rowader,
Arnoldas

A. Gaižiūnienė
Jemmy, Chormeisterė

A. Kaminskas, 
Dirigentas

VILIUS TELIS
1986 m.

Birželio 14 d., 7:30 vai. vak.
Birželio 15 d., 3:00 vai. popiet

Morton HS Auditorijoje 
2423 S. Austin Blvd.

Cicero, Illinois

Diriguoja ARŪNAS KAMINSKAS

Bilietai — 25, 20, 15 ir 10 dol.
Gaunami Vaznelių prekyboje:

2501 W. 71st St.
Chicago, IL 60629 

312-471-1424

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čekį išrašant Lithuanian Opera Co., 

pavadinimu
Ten pat gaunami ir autobusų bilietai

Per 45 metus žuvusius už Lietuvos laisvę!

nas Gina čapkauskienė 
(Matilda) iš Montrealio, 
mezzo sopranas Aldona 
Stempužienė (Hedviga) iš 
Clevelando, Audronė Simo- 
naitytė-Gaižiūnienė (Jem
my) iš Rockfordo, Ilk, bo
sas Jonas Vaznelis (Melct- 
hal ir Walter Furst) iš Chi
cago, baritonas Vytautas 
Paulionis (Geisler) iš To
ronto, Bronius Kazėnas 
(Leutholde) iš Clevelando, 
tenoras Julius Savrimas 
(Rudolfas) iš Chicago ir 
Vaclovas Momkus (medžio
tojas) iš Chicago. Talkina 
ir vietos amerikiečiai: teno
ras Darrell Rowader (Ar
noldas), baritonas Thomas 
Zielinski (Vilius Telis), Ed- 
ward Ozaki (Ruodi, žve
jas).

Vakaro pokalbyje daly
vavo visa operos valdyba, 
dirigentas A. Kaminskas ir 
keli solistai: Gina čapkaus
kienė, Aldona Stempužienė, 
Audronė Gaižiūnienė, Jonas 
Vaznelis, o taip pat ir cho
reografė Violeta Karosaitė. 
Visi vieningai pareiškė, kad 
opera įdomi ir prasminga, 
daug choro dainų, masinių 
scenų, šiurpą keliančių prie
saikos žodžių, puikus bale
tas ir gražios dekoracijos.

LIETU VI Ų OPERA
30 metų sukaktis

ROSSINI
4 v. opera

J. Ssfrrimas,
Rudolfas

Visus ir iš visur kviečiame atvykti 
į spektaklius ir kartu pagerbti

Baigiant 30-tą sezoną, 
operos valdybai rūpestį ke
lia finansai. Normaliai už 
parduotus bilietus gaunama 
tik 35-40% viso biudžeto. 
Likusieji 60-65% padengia
ma mecenatų aukomis ir 
kitais būdais sukauptomis 
pajamomis (koncertai, lo
terija, baliai). Operos val
dyba kviečia visus lietuvius 
su draugais ir pažįstamais 
dalyvauti spektakliuose, nu
siperkant bilietus ir įtei
kiant auką.

Lietuvių opera yra uni
kumas tarp gausių etninių 
grupių. Chicago j e nėra ki
tos etninės grupės, kuri tu
rėtų savo operą. Yra bandę 
lenkai ir kiti, bet žybteli 
tik vienkartiniais pastaty
mais. Lietuviai gali didžiuo
tis turėdami savo operą, Li
tuanistikos katedrą, kelių 
milijonų dolerių Lietuvių 
Fondą ir kitas reikšmingas 
įstaigas.

Prie Lietuvių operos iš
laikymo galėtų prisidėti ir 
toliau nuo Chicagos gyve
nantieji lietuviai, ypač tie, 
kurie iš čia yra persikėlę 
kitur. Lietuvių opera labai 
daug prisideda ir prie Lie
tuvos vardo garsinimo bei 
populiarinimo, todėl dera ją 

visiems remti.
Lietuvių operos vardu iš

rašytus čekius siųskite iž
dininkui: Algirdas Putrius, 
4340 W. Marąuette Road, 
Chicago, III. 60629, telef. 
312-735-3061.

Operos Vilius Telis spek
takliai įvyks š. m. birželio 
14 d. 7:30 vai. vak. ir bir
želio 15 d. 3 vai. p. p. Mor
ton East High School audi
torijoje, 2423 So. Austin 
Blvd., Cicero, III.

Bilietus įsigyti ar užsi
sakyti galima Vaznelių 
Gifts International preky
boje, 2501 W. 71st St., Chi
cago, III. 60629, telef. (312) 
471-1424.

Lietuvių operos valdybą 
sudaro: pirm. Vytautas Ka
džius (6624 So. Talman 
Avė., Chicago, III. 60629, 
telef. 312-737-0235.), vice
pirmininkai Vaclovas Mom
kus, Eglė Rūkštelytė-Sund- 
strom, Jurgis Vidžiūnas, se
kretorė Valerija žadeikie- 
nė, iždininkas Algirdas Put
rius ir narys Leonas Bildu- 
šas.

GOVERNMENT JOBS 
$16,-$59,230/yr. Now Hir- 
ing. Call 805-687-6000, Ext. 
R-5823 for ėurrent federal 
list. (20-27)
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M laiškai Dirvai
PAŽIŪRIS Į KULTŪRĄ

Atsiliepimas į Skirps
to laišką, atspausdintą 
Dirvoje Nr. 20, 1986. 
V. 15.

Skirpstas, atsiliepdamas 
į mano 1986. V. 1 d. laišką, 
net 20 kartų mini mano pa
vardę, primetęs man būtus 
ir nebūtus dalykus, o pa
grindinį reikalą apėjo ty
lomis.

Tenka ir vėl priminti, 
kad Lietuvių Fondas yra 
lietuviškų darbų rėmėjas- 
mecenatas, o ne planuoto
jas. Lietuvių Fondo vado
vybė turimą kapitalą inves
tuoja, siekdama gauti di- 
džiausį pelną, kuriuo remia
mas lietuvybės išlaikymas. 
Pelną skirsto Lietuvių Fon
do tarybos ir JAV LB Kraš
to valdybos sudaryta komi
siją, po lygiai iš kiekvienos 
institucijos. Taigi, už pelno 
skirstymą lygią atsakomy
bę neša ir JAV LB-nė, ko 
Skirpstas nemato ar nenori 
matyti.

Turėti instituciją, kuri 
sudarytų kultūrinių darbų 
ilgalaikius planus, būtų ide
alus dalykas,"bet kaip prie 
to prieiti, Skirpstas nenu
rodo, o viską suverčia L. 
Fondui. Jau ankstyvesnia- 
me laiške minėjau, kad 
JAV LB kultūros taryba 
buvo sukvietusi kultūrinin
kų pasitarimą ir išklausė jų 
nuomones, bet reikalas to
liau nepasistūmėjo ir kul
tūrinių reikalų planavimo 
bei pirnyimo nustatymo in
stitucijos taip ir neturime. 
Turime mokslinių ir kultū
rinių institucijų, profesinių 
draugijų, o apjungiančios 
„kepurės” nėra. Yra Lietu
vių katalikų mokslo akade
mija, Lituanistikos kated
ra, Lituanistikos institutas, 
Lietuvių tautodailės insti
tutas, Lietuvių rašytojų 
draugija, Lietuvių dailiojo 
meno institutas, Lietuvių 
moterų dailininkių draugi
ja, Čiurlionio galerija, Lie
tuvių muzikų sąjunga, Lie
tuvių tautinių šokių insti
tutas, Lietuvių žurnalistų 
sąjunga, inžinierių, gydyto
jų, mokytojų ir kitos drau
gijos, JAV LB-nė su gau
siomis tarybomis, apiman
čiomis daugelį veiklos sri
čių, o jų tarpe ir kultūrą.

Tarp čia paminėtų ir ne
paminėtų kultūrinių insti
tucijų, „kepurės” uždėjimu 
turėtų rūpintis viena iš 
kultūrinių darbą dirbančių, 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkim>> didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

bet tik ne finansinė insti
tucija — Lietuvių Fondas. 
Palikime Lietuvių Fondui 
finansinius reikalus tvarky
ti, mecenato pareigas eiti, 
o kultūrinio darbo planus 
tesudaro kultūrir.inkai. Kol 
tokio plano nėra, tai LF 
pelno skirstymo komisija 
pati sprendžia paramos rei
kalingumą bei didumą. Rei
kia tik džiaugtis, kad pelno 
skirstymo komisija neatsi
sako šio darbo, o su di
džiausiu atsargumu ir įsi
jautimu prašymus svarsto 
ir paramą skirsto.

Net uždėjus tokią „kepu
rę”, vis tiek reikės rašyti 
paramai gauti prašymus, 
kaip ir visiems didesniems 
krašto fondams. Aš niekad 
nepasisakiau prieš tokios 
institucijos sudarymą, tik 
suabejojau ios veiksmin
gumu. didesne biurokrati
ja, pinigų eikvojimu (kelio
nės, viešbučiai ir kt.), o 
Skirpstas tą mintį iškreipė. 
Jis rašo: ”... Taip LF pa
reigūnas atestuoja išeivijos 
kultūrinę atmosferą ir vei
klos vertę. Tartum čia ne 
kultūringi darbai vyksta, 
tik savanaudiški gaiva
lai .. .” Apie savanaudišku^ 
mą ir gaivalus mano laiške, 
ne tik šių žodžių, bet ir 
minties nėra. Tai Skirpsto 
išmislas.

Skirpstas vis kalba apie 
LF pelno skirstymą, igno
ruodamas ar nesuvokdamas 
tikros padėties. Nepatinka 
jam ir prašantiems para
mos skirstymas, lyg ”elge- 
toms” ištiesusiems rankas 
”bažnyčios pašventoriuje”, 
bet geresnio būdo nepasiū
lo. Tai ne vienintelis Skirps- 

pasisakymas, niekinąs^ 
kitu darbą, bet geresnio sa
vo plano nepateikiąs.

Visas šis Skirpsto ilgas 
laiškas skirtas kitų darbui 
nuvertinti, bet nieko naujo 
nepasiūlant. Į kiekvieną jo 
pastraipą atsakinėti neketi
nu, nes vis kalbama apie tą 
patį reikalą, tik kitais žo
džiais išreikštą. Apie kultū-e 
ros reiškinių ir darbų sam-l 
pratą 'palikime kiekvienam 
spręsti, o neužmeskime sa
vo nuomonės.

Kai Lietuvių Fondas su
kaupė lietuvių išeivijos is
torijoj niekad nesvajotą su
mą ir jo neliečiamo kapita
lo metinis pelnas artėja prie 
ketvirčio milijono dolerių, 
tai daugeliui parūpo jį sa
vaip tvarkyti. Užmirštama, 
kad Lietuvių Fondas nėra 

visos visuomenės nuosavy
bė, bet narių suaukoti pi
nigai. Lietuvių Fondas tvar
kosi priimtais įstatais, pa
tvirtintais JAV LB tary
bos. Kiekvienas įnešęs 100 
dol. tampa LF nariu ir da
lyvauja Fondo valdyme. LF 
tvarko metinių narių suva
žiavimų išrinkta 18 narių 
taryba ir 3-jų narių kontro
lės komisija. Taryba suda
ro kitus reikiamus organus. 
Svarbu, kad į LF tarybą 
renkami ekonomijoje ir fi
nansuose nūs ivokiantieji 
nariai, nes rūpintis 3,5 mi
lijonų dol. tinkamu inves
tavimu, reikia nusimanan
čių žmonių.

Spaudos išpuoliuose, daž
niausiai pasišauna L. Fon
dą tvarkyti asmenys, net 
nebūdami^ jo jnąriais, nes 
stokoja informacijos, kurią 
gauna nariai.

A. Juodvalkis
Redakcijos pastaba. Su 

šiuo laišku baigiame kilu
sias diskusijas.

„WILNO” AR VILNIUS, 
„KOVNO” AR..?

Jau kuris laikas mūsų 
spaudoje lietuvių kalbos ži
novai, pasiremdami Lietu
voje siūlomomis kalbos re
formomis, diskutuoja rei
kalą geografiniams pavadi
nimams ir nelietuviškoms 
pavardėms taikyti fonetinę 
rašyba. Kai kurie laikraš
čiai ir dabar praktikuoja 
„Klivlandas”, o ne „Cleve- 
landas”, nors šitame krašte 
gyvenant toks perkėlimas 
vietovės pavadinimo iš vie
nos raidės į kitą atvyku
siam iš toli gali sudaryti 
daug keblumų. Pavyzdžiui, 
Clevelande yra ”Euclid” 
avenue. Jei siųstume sve
čiams iš užsienio mūsų 
miesto planą, naudodami to
kius pavadinimus kaip 
Klyvlandas, Ėry, Juklidas, 
Klvvland Haits, Šardon ..., 
nebūtų vilties mus rasti. 
Savo lanksčioje kalboje 
mes, nors ir nerašydami fo
netiškai, vistik tuos vieto
vardžius linksniuojame, tar
dami, kad "važiuosime į 
CHICAGĄ”, ”svečiuosimės 
TORONTE”, Detroitui rei
kia paramos”. .. ir t.t. Gal 
galima būtų tuo ir pasiten
kinti. Bet, kai kalbama apie 
tarptautinius ar istorinius 
dokumentus, nevalia versti 
ar kraipyti autentiškų pa
vadinimų. Grynai iš smal
sumo atsiverčiau Encyclo- 
pedia Britanica atlasą ir 
suradau Lietuvos šemėlapį. 
Jame teisingai, su visais 
liet uviškais rašmenimis, 

lengvai išskaitomas Pane
vėžys, Šiauliai, KAUNAS ir 
VILNIUS. Prancūzų enci
klopedija La Rousse irgi ra
šo Kaunas, Vilnius, bet ne 
lenkiškai Kowno ar Wilno.
Didžiajame Randai McNal- 
ly The Int^rnational Atlas 
mūsų miestai irgi lietuviš
kai rašomi Kaunas, Vilnius.

Reiškia, kad mūsų seni
vietovardžiai yra pripažįs- 

iję. kaip autentiški, teisingi 
ir nekeistini, nežiūrint kal
bų skirtumo ar ženklų pai
niavos. Tuo tarpu Vatika
nu oficialiame leidinyje 
„Annuario Pontificio’’ ra
šoma „Kovno” ir ”Wilnp”... 
Kiek žinoma, net ir dabar
tinėje Lietuvoje jau pavyko 
iš Kremliaus išreikalauti 
teisingą lietuviškų vietovar- _______________________
džių rašymą, taigi, ir "Vil
nius”. ir "Kaunas”... • PERKANT IR PAR-

Juk Vatikano aukštų pa- DUODANT NAMUS prašo- 
reigūnų tarpe yra ir lietu- me kreiptis į ČIPKUS 
vių, o netoliese esančioje REALTY, 31715 Vine St., 
kolegijoje net ir dabartinis Willowick, Ohio 44094. Tel. 
popiežius laikė pamaldas. 943-0910.

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

105 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, HL 60601
Tel. kravtovės (312) 263-5*26; et*, (312) 6D-M69.

UNION TOURS UNION TOURS 
UNION TOURS

BALTIC DELIGHTS — MAY-AUGUST 1986 
TOUR TO VILNIUS, RIGA, TALLIN & HEL
SINKI EXCURSIONS TO KAUNAS, TRAKAI & 
DRUSKININKAI 12-18 DAY TOURS GREAT

VALUE RATES FROM

$1251.00 —$1920.00
5 Nights Vilnius* MINI TOURS, 10 Nights 

VILNIUS CULTURE TOURS.

PLEASE SEND 1986 BROCHURE.

Name ............................................................................................

Address ...................................................................................

City ........................... ....................  Statė .................................

Phone...................... Home...................... Office......................

FOR INFORMATION ABOUT BARGAIN MAY MINI
TOUR CALL STEPHANIE HORTON 212-683-9500 COL- 

LECT. PLEASE CORESPOND IN ENGLISH.

Nemanau, kad būtų neman
dagu ar neoru ginti savo 
teises į teisingą mūsų di
džiųjų miestų rašybą, o ne 
palikti jų mums lenkų ir 
rusų primestais pakaitalais. 
Jei kalbama ir rašoma apįe 
"palankumą” Lietuvai, tai 
kodėl iš jos ir oficialiuose 
leidiniuose šalinami mūsų 
(įįdieji miestai?

Krikšto minėjimo rengi
mo komitetas turi pirmoje 
eilėje pasirūpinti, kad ir 
mūsų dokumentacija būtų 
atlietuvinta ir mums būtų 
pripažintas bei sugrąžintas 
mūsų tautinis orumas. Ne
leiskime niekam naikinti 
mūsų vardų ...

Aurelija Balašaitienė
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CHICAGOS LIETUVIAI

REIKALINGOS KNYGOS: 
SUTIKTUVĖS

Chicagos aukšt. lit. mo
kykla ir Lituanistikos pe
dagoginis institutas sukvie
tė lietuviškąją visuomenę į 
nepaprastos knygos — Lie
tuvių kalbos sintaksės — 
parašytos pedagogo Juozo 
Masilionio .sutiktuves. Va
karonę atidarė ir vedė Pe- 
dagog. lit. instituto rėkto-- 
rius dr. Jonas Račkauskas.

Su knygos autorium Juo
zu Masilioniu, supažindino 
kun. Vytautas Bagdanavi- 
čius. J. Masilionis panevė
žietis, studijavo humanita
rinius mokslus V. D. ir Vil
niaus universitetuose. Li
tuanistas, mokytojas, nuo 
1961 m. Chicagos aukšt. lit. 
mokyklos direktorius. Pa
rašė visą eilę mokykloms 
skirtų vadovėlių ir pratimų,, 
bendradarbiauja spaudoje, 
veikia JAV LB švietimo ta
ryboje, panevėžiečių klube 
ir kitur. J. Masilionis yra 
nuolatinis kultūrinių vaka
ronių dalyvis ir Jaunime 
centro lankytojas.

Su nauja ja knyga supa
žindino buvęs lietuvių kal
bos ir literatūros mokyto
jas Ignas Serapinas. Pra
dėdamas tarė — be grama
tikos ir sintaksės lietuvių 
kalbos neišmoksi. Džiaugė
si gerai paruoštu ir sutvar
kytu sintaksės vadovėliu. 
Reikia lietuvių kalbą mylė
ti ir ją branginti, šių laikų 
lietuvių jaunimas.per ma
žai domisi lietuvių kalba ir 
dažnas nemoka taisyklingai 
kalbėti ir rašyti. Lit. mo
kykla duoda tik pagrindą,

Antanas Juodvalkis

nurodymus, bet per mažai 
turi laiko kalbą išmokyti. 
Reikia, kad tėvai su vaikais 
namuose ir svečiuose kal
bėtų lietuviškai, skaitytų 
lietuviškas knygas, laikraš
čius ir taip praplėstų savo 
žodyną.

Apie lietuviškos knygos 
meilę papasakojo karo me
to įvykį. Karui pasibaigus, 
vienas lietuvis kreipėsi į 
jį (Serapiną, tada gimnazi
jos direktorių) Vokietijo
je, klausdamas ar nereikia 
mokyklai lietuviškų kny
gų. Su Amerikos kariuome
nės pagalba, tas knygas 
pergabeno į mokyklos pa
talpas ir mokiniai galėjo 
naudotis, kaip skaitiniais. 
Tas žmogus, bėgdamas nuo 
artėjančio fronto, pasikrovė 
Kybartuose ne maisto ar 
kitokio turto atsargas, bet 
pagalvojo ir apie dvasinį 
peną jaunimui ir išvežė vi
są sunkvežimį knygų. Jei 
visi taip mylėtų lietuvišką 
knygą, raštą, žodį, tai lie
tuvių kalba klestėtų, kaip 
pirmaisiais pokario metais.

Įtarpose studentė Vida 
Brazaitytė paskaitė porą 
progai pritaikytų eilėraš
čių.

Paskutinis kalbėjo Lie
tuvių kalbos sintaksės au
torius Juozas Masilionis. Jo 
metu pradžios mokyklose, 
sintaksė nebuvo mokama, o, 
stojant į gimnaziją egzami
natorius paklausė apie 
veiksnį ir tarinį. Tokių 
"paukščių” nebuvo girdė
jęs, bet spėjęs ir pataikęs. 
Dabartiniai lit. mokyklų 
lankytojai, paklausti apie

‘Arpber Holidays”

1986 M. EKSKURSIJOS 
I LIETUVA w C*

— 1731.00
— 1348.00

Liepos 16
Liepos 21

Rugpiūčio 14 — 1555.00
Gruodžio 26

Rugsėjo 2 
Rugsėjo 17 
Spalio 1
—1476.00

—1885.00 
—-1421.00
—1538.00

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

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116,

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems- atsikviesti gimines atostogoms — 
su tvarkom dokumentus.

PRK'ES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REC’STERED TRAVEL AGENT # TA 0324

sakinio sudėtį, tyli ir net 
nebando spėlioti, kaip jis 
daręs prieš 60 metų.

Ruošdamas sintaksės va
dovėlį per visus 20 metų 
rinkęs pavyzdžius ir užra
šinėj ęs ,o kai pradėjęs ra
šyti vadovėlį, tai jų pritrū
kę. Pavyzdžius ėmęs iš gy
venimo, šeimų, draugų, su
sitikimų.

Keliamos mintys spau
doje ir gyvenime, apie gra
matikos ir sintaksės ne
reikalingumą, bereikalingą 
mokinių kankinimą. Kam 
esą reikalingas linksniavi
mas, asmenavimas, pusda- 
lyviai, padalyviai, jei gali
ma susikalbėti bendratimis. 
Gerai lietuviškai kalban
tiems ir platesnį žodyną tu
rintiems, reikalinga ir gra
matika ir sintaksė.

Lietuvių kalbos sintaksė 
tinka mokyklai ir visuome
nei, ypač bandantiems ra
šyti. Dėkojo talkininkams 
ir knygos sutiktuvių ruošė
jams.

Į vakaronę susirinko tik
rai daug žmonių, jų tarpe 
buvo matomi mūsų kalbi
ninkai, literatai, profeso
riai. Knyga buvo perkama 
ir autografuojama.

Kaip įprasta, rengėjai 
visus pavaišino.

Juozas Masilionis, Lietu
vių kalbos sintaksė. JAV 
LB švietimo tarybos leidi
nys. 180 psl., kietais vir
šeliais, kaina 9 dol. Spaudė 
Draugo spaustuvė.

SUSITIKIMAS SU 
KONSULAIS

Chicagoje veikiančių šim
tinės organizacijų sudary
tas komitetas, pirmininkau
jamas Birutės Jasaitienės, 
suruošęs puikų Lietuvos 
gen. konsulų pagerbimą, V. 
22 d. buvo susirinkęs pasku
tiniam posėdžiui ir aptarė 
šio komiteto likimą. Į po
sėdį buvo pakviesti ir daly
vavo abu konsulai — Juzė 
Daužvardienė ir Vaclovas 
Kleiza.

Pobūvio metu abiem kon
sulam buvo įteikti pagerbi
mo iškilmių nuotraukų al
bumai. žodį tarė garbės 
gen. konsule Juzė Daužvar
dienė, padėkojusi komitetui 
ir organizacijoms už tokį 
iškilmingą ir prasmingą pa
gerbimą. Tai pirmas atve
jis, kai valstybės atstovams 
s u r u ošiamas iškilmingas 
pareigų perdavimas-priėmi- 
mas, įvertinant jų darbą ir 
pastangas laisvės kovoje 
bei santykiuose su kitų 
tautų attsovais.

Garbės gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza tarp kitko 
iškėlė mintį sudaryti nuo
latinį komitetą, kuris galė
tų talkinti konsulato dar
bams. Abu konsulai nuošir
džiai įvertino jiems suruoš
tą pagerbimą ir pareiškė 
padėką komitetui, organi
zacijų vadovybėms ir visai 
lietuviškai visuomenei.

Buvo iškelta mintis, atei
nančio rudens metu suruoš, 
ti vakaronę ir arčiau susi
pažinti su Lietuvos gen.

Solistai <Thomas Zielinski, Bronius Kazėnas ir Jonas Vaz- 
nelis, operos Vilius Telis repeticijos metu.

J. Tamulaičio nuotr.

konsulato veikla bei dar
bais. Abu konsulai tai min
čiai pritarė ir tikimės vėl 
pasimatyti.

• "Lietuvos Aidų” radi
jo programa Chicagoje 
švenčia 10 metų sukaktį. 
Ta proga birželio 8 d. Šau
lių salėje 2417 West 43 St. 
rengiamas pobūvis-geguži- 
nė. Pradžia 12 vai. Bus 
įvairių valgių, laimės šuli
nys, smagi Gintaro orkest
ro muzika ir meninė dalis, 
kurią atliks sol. Nakutytė, 
akompanuojant Steponavi
čiūtei.

Visi kviečiami atsilanky
ti birželio 8 d. į "Lietuvos 
Aidų” gegužinę ir tuo pa
dėti išlaikyti šią programą.

(pr)

• Kazė Brazdžionytė, Lie
tuvos Aidų radijo progra
mos vedėja ir Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdybos
pirmininkė, visus kviečia į 
Lietuvos Aidų radijo gegu
žinę šį sekmadienį, birželio 
8 d. 12 vai. šaulių salėje, 
Chicagoje.

RN/LPN
Farmington Nursing Home, a unit 
of Botsford Continuing Care Center 
has pasitions available on afternoon 
and midnight shifts. Nursing home 
experience preferred. Coli JOANNE 
NEU, RN Director of Nursing, 313- 
477-4700 for an appointment. (2122)

TRUCK MECHANIC
Heavy duty expd. truck mechanic 
needed. Mušt have own tools. Salary 
commensurate with exp., please call 
for appt. 201-656-5900. (2134)

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

ŠEIMINĖ IR PREZIDENTINĖ
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.

-------------------------ATKIRPTI--------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau atsiųsti man Jono Švobos 
knygą Šeiminė ir prezidentinė Lietuva.

Vardas, Pavardė

Adresas



Nr. 22 — 12 DIRVA 1986 m. birželio 5 d.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI

JAUNIMAS VEIKIA

Jeigu Amerikos lietuvių 
spaudoje tenka skaityti ga
na liūdnas žinias apie Ame
rikos Jaunimo Sąjungą, ne
galinčią ne tik sėkmingai 
veikti, bet ir nesurandan
čią sau gerų vadovų, tai to 
negalėčiau pasakyti apie 
Australijos Jaunimo Są
jungą, kuri net ir savo ko
legoms Amerikoje dabar 
galėtų būti pavyzdžiu. Pa
siruošimai busimajam Pa
saulio Jaunimo Kongresui

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
14 - 18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

14 DIENŲ — LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 716: liepos 16 — 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. Gruodžio 26 - sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

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

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky2. 
Finnair 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.

14 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR VENGRIJA

Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Maskvoj

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

15 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

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.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 
iš Varšuvos j Vilnių, Vilniuj 10 dienų, traukiniu iš 
Vilniaus į Varšuvą* Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
iš JFK IR Bostono.

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 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.

NEVVTON, MA 02166
(617) 965-8080 arbė (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkauja n palikimų sutvarkyme

■■ Antanas Laukaitis

vyksta visuose miestuose, 
kur tik jis vyks, štai Mel- 
bourne, kur vyks paskuti
nės šio kongreso uždarymo 
iškilmės, šių parengimų va
dovė Brigita Karazijienė 
sako, kad šio kongreso daly
viai, nors ir kaip būtų pa
vargę po visų dalyvavimų 
Sydnėjuje ir Adelaidėje, 
bet Melbourne apie nuovar
gį negalės nei pagalvoti, nes 
tam nebus laiko. Visa užda
rymo programa jau beveik 
nustatyta ir ji perspėja, 
kad svečiai būtų pasiruošę. 

O žinant šią jauną ir ener
gingą merginą, tikrai rei
kės dalyviams jėgas patau
pyti kongreso pabaigai. Ji 
jau nuo 10 metų dainuoja 
Melbourno Dainos Sambū
ryje (patarčiau atvykstan
tiems mokintis lietuviškų 
dainų). Su šiuo sambūriu 
gastroliavo po Ameriką ir 
Kanadą. Ji yra aktyvi skau
tė, šoko ilgus metus tauti
nius šokius ir dabar pati 
moko jaunuosius ”Gintaro” 
grupės šokėjus. Lietuviš
ka veikla jai nesutrukdė 
baigti aukštuosius mokslus 
ir ji įsigijo taikomųjų 
mokslų bakalauro laipsnį 
Jos vadovaujami melbour- 
niškiai tikrai įstengs sve
čius labai puikiai užimti.

Amerikos ir Kanados lie
tuviams ir, ypatingai jau
nimui, labai gerai yra pa
žįstamas ir kitas melbour- 
niškis, tai mūsų iškilusis 
sportininkas, trijų Jaunimo 
Kongresų buvęs dalyvis, 
skautas, Studentų Sąjungos 
korporacijos Romuvos ak
tyvus veikėjas ir dar dau
gelio kitų, ypatingai jauni
mo, organizacijų narys in
žinierius Algis Milvydas. 
Stipriai įsitraukė jis ir į 
būsimų Australijoje Pas. 
Jaunimo Kongreso parengi- 
hė. Jis apsiėmė paruošti vi
sus kongreso techniškuo
sius darbus, kaip kongreso 
emblemą, plakatus, medali- 
jonus ir visa kita. Jo dar
bas yra sunkus, tačiau ži
nant šį energingą jauną vy
rą, galima pilnai garantuoti 
•apie darbų puikų atlikimą.

Finansiniai reikalai ir 
tvarkosi tikrai gerai ir pa
vyzdingai. Štai Sydnėjuje 
gegužės 10 dieną Lietuvių 
Klube vyko Jaunimo Sąjun
gos suruoštas madų para
das. Jau senai šiuose na
muose nėra buvę tiek daug 
žmonių ir ypatingai jauni
mo. Net ir įėjimo bilietų 
rengėjams pritrūko. Jau 
keli metai, pralaužusi visus 
pirmaeilius sunkumus, la
bai sėkmingai yra įsikūrusi 
jaunos lietuvaitės Almos 
Kavaliauskaitės - Rountree 
”Mellior” moteriškų drabu
žių gamykla. Ji pati kuria 
drabužių modelius, kurie 
yra padaromi jos ir vyro 
dirbtuvėse. Tai yra madin
giausi ir naujausi moterų 
madingi drabužiai. Jau ke
lis kartus ji, padengdama 
visas išlaidas ir parūpinda
ma ne tik modistes, bet ir 
vakaro programos daininin
kes, kartu su Jaunimo Są
junga, suruošia tokius pui
kius madų paradus, kurie 
čia turi labai didelį pasise
kimą ir yra ne tik moterų,, 
bet ir vyrų labai mėgiami.

Ir šį paskutinį vakarą, be 
šešių profesionalių austra- 
lių modeliuotojų, drabužius 
modeliavo ir keturios lietu
vaitės, tai: Kristina Virgi- 
ninkaitė, Julija šepokaitė, 
Juta šliterienė, Elė šatkaus- 
kaitė ir pabaigoje pati sa
vininkė Alma Kavaliauskai
tė. Gi svečius aptarnavo 
Jaunimo Sąjungos nariai, 
vadovaujami pačios pirmi-

Skautininkai B. Žalys, B. Barkus ii’ V. Gaižionis Australijos 
Skautų Jamborėje.

ninkės dr. Ritos Barkutės. 
Vakaras buvo tikrai puikus, 
gi pelnas, apie pora tūks
tantėlių dolerių ir yra la
bai reikalingas busimajam 
Kongreso svečių geram pri
ėmimui.

SKAUTŲ ŽIDINIUI 
30 METŲ

Viena iš didžiausių Aus
tralijos jaunimo organiza
cijų yra skautai. Reikia tik 
džiaugtis, kad vyresnieji 
vadovai, atvykę pilni skau
tiškos energijos į Australi
ją, ne tik kad sukūrė šį 
skautų judėjimą čia, sėk
mingai iki šių dienų skau- 
tauja, bet taip pat įstengė 
prisiauginti ir jaunų vado
vų, kurie tęsia jų pradėtą 
darbą ir šiandien, jau tre
čios kartos skautukai, kar
tu su savo vyresniaisiais 
vadovais taip gražiai tęsia 
šį ne tik skautišką, bet ir 
lietuvišką darbą Australi
joje.

Skautų židiniai yra įsi
kūrę Melbourne, Sydnėju
je ir Los Angeles ir jų pa
grindinis tikslas buvo su
jungti vyresniojo amžiaus 
skautus, kurie nenorėjo nu
traukti ryšių su skautiš
kuoju sąjūdžiu. Toks židi
nys 1956 metais įsikūrė 
ir Sydnėjuje. Rajono vado 
v. s. Antano Krauso, jau 
įsteigusio tokį židinį Mel
bourne, raginamas v. s. dr. 
Vytautas Kišonas, surin
kęs 10-tį vyresniųjų skau
tų, įsteigė ir Sydnėjaus ži
dinį, kurio pirmuoju tėvū
nu buvo ps. Zigmas Stau- 
girdas ir kanclere Irena Dū- 
daitienė. Narių skaičius vė
liau išaugo iki 50 ir per tą 
laiką yra mirę 8 jo nariai, 
židinio pagrindinė veikla 
buvo ir yra dirbti ir padė
ti skautams, bendradar
biaujant tarpusavyje ir gy
venant skautiškoje dvasio
je. židinio veikloje yra ir 
kultūriniai bei skautiški 
parengimai, kurie visuomet 
praeina su didžiausiu pasi
sekimu. Sveikinant Sydnė
jaus Skautų židinio narius 
su jų gražiu 30-ties metų 
Jubiliejums, linkiu ir toliau 
jiems gražiai ir aktyviai 
veikti, duodant tokį gražų 
pavyzdį ne tik patiems 
skautams, bet ir visam mū

sų lietuviškajam jaunimui.

NAUJA SYDNĖJAUS 
”KOVO”VALDYBA

Balandžio pabaigoje Syd
nėjuje įvyko Sporto Klubo 
”Kovas” metinis susirinki
mas. Susirinkimui pirminin
kavo ALFAS pirmininkas 
J. Dambrauskas ir sekreto
riavo I. Zakarevičienė. Bu
vęs pirm. J. Karpavičius 
padarė išsamų veiklos pra
nešimą, pabrėždamas, kad 
klubas stovi gerai finansi
niai, dalyvauja sportinėje 
veikloje ir turi nemažai 
jaunių. Susirinkimui pri
ėmus, naujuoju "Kovo” 
Garbės nariu buvo padary
tas Valentinas Gulbinas, 
buvęs aktyvus kovietis ir 
vienas iš vadovų sportinin
kų gastrolėse po Ameriką. 
Į naująją valdybą buvo iš
rinkta: E. Lašaitis — pir
mininkas (buvęs iškilusis 
”Kovo” futbolo komandos 
žaidėjas), R. Eismontas, I. 
Petkūnaitė, P. Kapočius — 
visi ”Kovo” jaunimo atsto
vai, D. Atkinson, T. Dam
brauskienė ir I. Zakaraus
kienė — žinomi koviečiai 
veikėjai. Valdyba, turinti 
gražaus jaunimo ir tris mo
teris, atrodo, tikrai bus sėk
minga, ko jiems reikia ir 
palinkėti.

englneer

INDUSTRIAL ENGINEER 
Growth dlvlslon of multl 
plant corporatlon seeks 
experlenced Industrlal engl
neer. Wlll be responslble for 
ensurlng accurate malnte- 
nance of standards, analyz- 
Ingproductlon methods, and 
evaiuatlng new equlpment 
and process proposals. Mušt 
have an understandlng of 
SPC, blue prlnts, planf lay- 
outs. Plastlcs background a 
plūs. Degree reaulred and A- 
5 years experience. Send 
resume wlth salary hlstory: 
Llndsay & Paveikti Mfg. Co.

8595 Ronda Dr., Canton Ml 48187

DIRECTOR OF NURSES 
A new nurslng home chaln Is 
movlng Into Mlchlgan and 
taking over 4 homes In the 
trl-county area. The compa- 
ny phllosophy Is:

"THE DIRECTOR OF NURSES 
IS THEBACK BONE OF 
THENURSING HOMEI 

Startinę salary commensu- 
rate with experlence plūs 
full company beneflts and 
great grovvfn opportunlty. 
Ali key posltlons are held by 
former Dlrector of Nurses.

PLEASE CALL 3 13-759-5966 
FOR AN 'NTERV1EW 

(32-33)

HOUSEKEEPER
Live in housekeeper 5 days, Tues.- 
Sat. — Cleaning, laundry, some cook- 
ing and child care. •— Seashore, dur- 
ing summer. Southern New Jersey. 
Excellent . salary. References neces- 
sary. Call after 6:00 p. m.

(609) 429-5176.
(21-27)
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D0YLEST0WN
MALDOS DIENA Už 

LIETUVĄ
š. m. birželio 14 d., šeš

tadienį, erdvioje Marijos 
š v e ntovėje Doylestowne-, 
Pennsylvanijoj, tėvas Ti
motiejus Burkauskas, OSP, 
organizuoja plačios apim
ties maldos dieną už ken
čiančią Lietuvą. Programo
je: 1 vai. p. p. iškilmingos 
šv. Mišios, 3:30 vai. eucha
ristinė procesija aplink 
šventovę, 5 vai. trumpa 
akademija. Iškilmių metu 
veiks lietuvių tautodailės ir 
pogrindžio spaudos parodė
lė, norintieji vienuolyno 
valgykloje galės gauti lie
tuviškų valgių.

Mišių vyriausias cele-i 
brantas bus prel. Ladas Tu- 
laba, svečias iš Romos. Pa
maldų metu lietuviškas 
giesmes giedos sol. Ona 
Pliuškonienė ir Apreiškimo 
parapijos choras, atvykęs 
iš Brooklyno, N. Y., vado
vaujamas Viktoro Ralio. 
Vargonais gros Curtis mu
zikos instituto absolventas. 
Abejuose šventovės alto
riaus pusėse kabės apie 25 
pėdų ilgio lietuviškos vėlia
vos. Iškilmingos Mišios, 
pravestos anglų ir lotinų 
kalbomis, bus baigtos Ma
rija, Marija giesme.

Procesijos metu bus ne
šamas Aušros Vartų Mari
jos paveikslas, iš lietuvių 
parapijų atsivežtos bažny
tinės vėliavos ir, jei pavyks 
gauti iš Kanados, didžiuliai 
mūsų keturių sąžinės kali
nių paveikslai.

Į akademinę dalį yra pa
kviestas Linas Kojelis, 
aukštas Baltųjų rūmų pa
reigūnas. Meninės dalies at
likimui kviečiama Philadel- 
phijos tautinių šokių grupė 
„Aušrinė”. Bus skaitomos 
ištraukos iš pogrindžio 
spaudos ir vaizdajuostės 
pagalba d e m onstruojami 
Vilniaus miesto vaizdai, ši

apie tris minutes užtrun
kanti vaizdajuostės yra pa
ruošta amerikiečio žurna
listo ir pernai per Kalėdas 
vakarinių žinių metu buvo 
rodoma per NBC televiziją. 
Akademija bus baigta 
”Malda už tėvynę”.

Tautodailės parodėlei 
daugiausia eksponatų parū
pins tėvas Burkauskas, ku
rio kambaryje yra virtęs 
tarsi tautodailės muzieju
mi. Meninių liaudies gami
nių laukiama ir iš Putna- 
mo seselių bei Lietuvos Vy
čių. Pogrindžio spaudos 
eksponatus atveš kun. Ka
zimieras Pugevičius. (bv)

• PLB valdybos neseniai 
išleistas lankstinukas ang
lų kalba ”LITHUANIA — 
LIETUVA” turi nepapras
tai didelį pasisekimą mūsų 
visuomenės tarpe. Jį labai 
gerai įvertino Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos nariai, 
kurie pageidavo ir buvo ap
rūpinti didesniu skaičiumi 
šio lankstinuko. Lankstinu
kas buvo išleistas 30,000 ti
ražu. šiuo metu, pirmajai 
laidai baigiantis, planuo
jama spausdinimą pakar
toti.

TOOL AND GAGE 
MAKER

GAGE GRINDER HANDS
ALSO

SURFACE/OD/AND ID
GRINDER HANDS

TOP RATES, FULL BENEF1TS, 
OVERT1ME. 401 K PROGRAM

CALL 313-544-8181
IE & E INDUSTRIES, INC. 
ROYAL OAK, MI. 48067

(20-26)

BORING MILL OPERATORS
Experlenced Boring AAilI Op-< 
erotors needed. Currently 
vvorking 58 hours per week. Mušt have own tools, and bę 
experienced with blueprint^ 
& making setups. Apply ir> person or call Larry Keene Sr., (616) 445-2495

K & M
MACHINE-FABRICATING INC 

20745 M-60 East 
Cassopolis, MI 49031

P4SAUV\°

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION^ 1986

Siūlo sutaupyti keliaujant Į LIETUVĄ per KANADĄ,
pigiausia kaina tik $999.00 U.S. Kelionių ilgis nuo 7 
iki 23 dienų. Ilgiausias laikas Lietuvoje — 11 dienų!!!

Į kelionių kainas įskaityta skridimai patogiomis oro linijomis, aplankant gražiausius 
Europos miestus; viešbučiai, transportas, maistas, ekskursijos bei kiti patarnavimai.

Gegužės 13
Gegužės 28
Liepos 3

Liepos 10 
Liepos 16. 
Rugpjūčio 14

Išvykimo datos:
Rugsėjo 3, 
Spalio 2, 
Gruodžio 26

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
Informacijų

GERIAUSIOS ATOSTOGOS KANADOJE „EXPO 86”!!!
Rugpjūčio 8 d. organizuojama astuonių dienų ekskursija į šį nepakartojamą renginį. 
KELIONĖS KAINA: $599.00 U.S. įskaitant skridimus iš Toronto ir atgal, 
viešbučius, 3 dienų pasą į ,,EXPO 86”, spalvotą informacijos knygą, nuotaikingus 
pietus pramoginiame laive, 2 dienų kelionę autobusu, lydimą patyrusio vadovo, 
aplankant gražiausias Vakarų Kanados vietas. Norintiems vykti į ,,Expo 86” kito
mis datomis galime pasiūlyti įvairių įdomių maršrutų. Viso pasaulio dėmesys 
nukreiptas į ,,EXPO 86”, tad vietų skaičius ribotas.

Skubėkite užsakyti vietas dabar! 
Mūsų biuras:

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

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

• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą 
finansinę paramą, nuperkant dovanas, bei tvarkant palikimus.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas Ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnes informacijas teikia 

AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu: 
1576 Bloor St. West, Toronto, Ontario, Canada, M6P 1A4

(Priešais Lietuvių namus)
Tol. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 Telox 06-986766 TOR

7 metai pirmaujančios Kanadoje lietuvių kelionių biuro registracijos numeris 2159872.

St. Petersburgo Lietuvių klube LB suvažiavimo metu balandžio 16-17 d. buvo suvaidin
ta komedija ”Aš numiriau”. Nuotraukoje aktoriai: J. Taoras, K. Gimžauskas, G. Puniškienė, 
A. Mateika ir S. Velbasis. J. Garlos nuoti.

A. A. KOSTO 
KALENDROS KAPĄ 

MISSAUGOJ APLANKIUS
Tu mielas skaistgirieti, 

žavingų dainų šalelės at
žala, pavasarį baltuojančių 
vyšnių soduose čiulbančių 
lakštingalų įkvėptas dai
nuoti, gražų stiprų balsą iš- 
ugdei, kad įspūdingai už
dainuotum mūsų šiauriečių 
dainelę: valio mano dalge
lis valio valio ...

Išaugęs Rygoj, bet susi
tikdavom tėviškės laukuose 
ir todėl savo kilmės Maželių 
kaimui didžią meilę savo 
širdyje išlaikei.

Prisiminti n u o š irdžią 
skaistgirietišką draugystę 
siunčiu Tavo mėgiamai Dir
vai auka $25.00.

Klemas čeputis

• 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.

DINO’S
HEATING & COOLING

Patikriname, išvalome, 
taisome šaldymo ir šildymo 
sistemas.

Dainius Kazėnas
531-2578

(20-23)

kįį^T INTERN ATION AL
J SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros 

19&6 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ: 
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

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

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, 
operos, 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.

Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais. , bff .. jf, J,

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Della E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Scbmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Clevelaml, Ohio 44119 
Tel. 1216) 531-7770

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

liams pastatyti.

MATAS REALTORS
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. H0WARD TURNER.
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CLEVELANDIEčIŲ 
AUKOS AMERIKOS

LIETUVIŲ TARYBAI

1986 m. Vasario 16-sios 
proga aukojo:

Po $100.00: dr. V. Karob
lis, J. Krištolaitis, A. B. 
Pautieniai, V. Valys.

Po $50.00: Alv. Balas, K. 
Martienė, č. Šatkas.

$40.00: dr. V. A. Mauru
čiai.

Po $30.00 :dr. V. V. Gruz
džiai, V. T. Urbaičiai, O P. 
Žilinskai.

$26.00: G. Natkevičienė.
Po $25.00: R. V. Aukš

tuoliai, dr. A. E. Aželiai, F. 
A. Baldauskas, J. čyvas, S. 
J. Ignatavičiai, V. Januškis, 
dr. E. B. Juodėnai, J. A. 
Kazėnai, A. K. Laikunai, 
A. Mackuvienė, Ėf O Ma- 
želiai, E. B. Nainiai, Z. S. 
Obeleniai, V. S. Obeleniai, 
V. Sniečkus, Ig. Stankus, 
dr. V. Stankus, A. šenber- 
gienė, M. J. Švarcai, B. Ta- 
rutienė.

Po $20.00: A. Ambrazie- 
nė, V. L. Apaniai, O. P. Ba- 
nioniai, A. Bielskus, R. E. 
Bridžiai J. Budrienė, M. T. 
Dulebai, V. S. Gedgaudai, 
O . V. Jokūbaičiai, A. A.^to- 
naičiai, A. Juozaitis, A. Ka- 

"sulaitis, P. J. Klioriai, A. 
E. Lūžai, D.Mikoliūnienė,
J. Petkevičienė, S. Radze
vičiūtė, A. Smetona, B. 
Smetonienė, J. Stempužis,
K. Šukys, A. žakys, M. Žit
kus.

$16.67: dr. J. Stankaitis.

MM! /uperior /oving/
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,
■ kvalifikuotų studentu mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zoving/
Pagrindinis skyrius

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

MEMSER

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, IC

Rimgailės ir Donato Nasvyčių dukrai Rūtai gegužės 18 d.
J. Budrienės sodyboje vyr. skautės ir skautininkių draugovė 
suruošė mergvakarį. Rūta sėdi antra iš dešinės.

V. Bacevičiaus nuotr.

Po $15.00: dr. J. Abrai- 
tis, M. L. Baliai, V. Beno- 
kraitis (knyga), K. Gaižu
tis (Miller Avė.), dr. J. Ma
čiulis, J. Skavičius, M. Sla- 
bokienė, A. Styra, R. A. 
Zorskai, D. Žemaitytė.

$13.00: J. Virbalis.
$12.50: G. L. Pike.
$12.00: H. Macijauskas.
Po $10.00: V. Abraitis, 

V. Akelaitis, A. Andriušai- 
tis, M. Aukštuolis, R. Ba
lytė, J. Barniškis, B.* E. 
Bernotai, E. A. Bliumenta- 
liai, M. Blynas, R. Brazai- 
tienė, S. J. Butrimai, V. L. 
Civinskas, V. T. Degučiai, 
Z. Dučmanas, J. Duleba, P. 
T. Gaižauskai, V. A. Gied
raičiai, kun. A. Goldikovs- 
kis, S. H. Idzeliai, Z. Jaku
lis, E Janulis, J. F. Jasine- 
vičiai, L. Jokūbaitis, J. I. 
Juodišiai, F. Juras, J. Kak- 

penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

lauskas, A. Karklius, L. S. 
Keženiai, V. S. Knistautai, 
P. Kudukis, V. Langienė, I.
S. Laniauskienė, V. M. Ma- 
riūnas, E. Mažonienė, A. 
Minkūnas, V. A. Miškiniai, 
G. Motiejūnas, A. A. Mu- 
lioliai, L. Nagevičius, J. 
Naujokaitis, P. Neimanas, 
A. Ožinskienė, K. Palubins
kas, A. R. Petrauskiai, E. 
Pranckevičius, A. Puško- 
riūtė, P. Razgaitis, H. S. 
Stasai, K. Šilanskas, A. 
Tamulionis, P. Tamulionis, 
dr. D. Tamulionytė, H. R. 
Tatarūnai, K. Tijūnėlis, A. 
O. Vašiai, P. Vencius, A. 
Verbylienė, J. žygas.

$8.00: VI. Matulionis. 
$7.50: V. E. Rack.
Po $5.00: V. M. Bačiu- 

liai, K. Balsis, M. Barnis, 
kaitė, V. Bartuška, V. Be- 
nokraitis, P. Chalko, K. Ci-

■

i

i

Fedrai Snvngs& Lo*n Insurmc* Oxp

Your Savings Insured to >40,000

— 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.

gI

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

sąskaitas.
VASAROS DARBO VALANDOS

Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 
10:00 vai. r. — 2:00 vai. p. p. 

Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 6:00 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 1:00 vai. p. p. 

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

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 12:00 vai.

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje). 

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

vinskas, A. Čėsna, O. Daili- 
dienė, A. Gedris, B. V. Ged
vilai, M. Ivanauskienė, O. 
Jarašūnienė, I. Jonaitienė, 
S. Juodvalkis, V. O. Kava
liūnai, A. G. Kijauskai, dr. 
E. M. Laniauskai, A. Liut
kus, K. M. Marcinkevičiai, 
Vyt. Matulionis, O. Mi
kulskienė, J. Minkūnienė, 
K. Narbutaitis, J. Narušas, 
S. Nastopka, I. Plechavičie- 
nė, V. Puškorius, A. Ras- 
tauskas, S. Rutkauskienė, 
J. E. Saikai, S. Sankalaitė, 
J. A. Šiaučiūnai, J. K. šla
peliai, L. Tabbert, A. Urbo
navičius, D. Vaičiūnas, J. 
Velykis, J. žemgulys, V. 
Žitkus, O. žygienė.

$3.00: J. Dumbrys.
Po $2.00: R. Vodopalas, 

M. Trainiauskaitė, L. Zup- 
ko.

$1.00: L. Kedys.
Dėkojame visiems auko

jusiems Lietuvos laisvini
mo reikalams.

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• BIRŽELIO 8 D. 4 v. p. p. 
LB Clevelando apylinkės me
tinis narių susirinkimas, Die
vo Motinos parapijos kavinėje. 
Bus perrenkama dalis valdy
bos.

• BIRŽELIO 14-15 D. Bir
želio minėjimas. Rengia Ame
rikos Lietuvių Taryba su es
tais ir latviais.

• BIRŽELIO 16-22 D. — All 
Nations festivalis miesto cent
re, prie miesto valdybos rūmų.

• BIRŽELIO 22 D. Čiurlio
nio Ansamblio koncertas Die
vo Motinos parapijos salėje.

• LIEPOS 6 D. Pensininkų 
klubo gegužinė.

• LIEPOS 27 D., sekmadie
nį, L.A.S. Clevelando skyriaus

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS 
Asmeniniams reikalams.
Automobilių pirkimui. 

Namų pagerinimui. 
Namų pirkimams.

gegužinė N. Pr. Puškorių so
dyboje, 8192 Town Line Rd.

• RUGPIŪČIO 3 D. Ramo- 
vėnų gegužinė prie ežero.

• RUGPIŪČIO 17 D. — Lie
tuvių klubo metinė gegužinė 
austrų sodyboje, 8636 Pekin 
Road, Russell Twp.

• RUGPIŪČIO 31 D. Žalgi
rio šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero.

• RUGSĖJO 14 D. — Tau
tos Fondo parengimas.

• RUGSĖJO 20 D. Skaučių 
Neringos tunto ”Vasarą paly
dint” parengimas.

• RUGSĖJO 28 D. BALFo 
gegužinė prie ežero.

• SPALIO 4 D. sol. Dai
vos Mongirdaitės koncertas ir 
Balio Gaidžiūno naujos knygos 
sutiktuves Dievo Motinos pa
rapijos auditorijoje.

• SPALIO 18 D. Pabaltie- ] 
čių vakaras. Rengia Amerikos 
Lietuvių Taryba su estais ir 
latviais.

• SPALIO 18 D. Ohio Lie
tuvių gydytojų draugijos 30 
metų sukakties metinis suva
žiavimas ir balius.

• SPALIO 25 D. Žalgirio 
šaulių kuopos rudens balius 
Lietuvių Namuose.

• LAPKRIČIO 8 D. — Lie
tuvių namų ir klubo premijos 
balius Lietuvių namų salėje.

• LAPKRIČIO 22 D. ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia Ramovė Clevelando 
skyrius.

• GRUODŽIO 6-7 D. D. Lie
tuvių Dienos Clevelande. At
vyksta Dainavos ansamblis iš 
Chicagos ir suvaidins ”Lietu- 
viškas vestuves”.

• GRUODŽIO 31 D. — Nau
jųjų Metų sutikimas. Rengia 
Lietuvių namų direkcija ir 
Čiurlionio ansamblis.

• Ona Mikulskienė pra
neša, kad numatytas jos 
kanklių studijos mokinių 
koncertas birželio 15 d. ne
įvyks.
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BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE
Tragiškųjų birželio įvy

kių paminėjimas įvyks bir
želio mėn. 14-15 d. d. Edge- 
water parke, Clevelando va
karinėje dalyje. Su tikslu 
atkreipti didesnį amerikie
čių dėmesį, minėjimas bus 
jungiamas su Amerikos 
laisvės statulos šimtmečio 
sukaktimi ir bus išstatyta 
statulos replika.

Minėjimas vyks sekančia 
tvarka:

šeštadienį, birželio mėn.
14 d., 11 vai. ryte — vėlia
vų pakėlimas, atidarymas ir 
laisvės vigilijos pradžia. Vi
gilija tęsis iki sekmadienio 
popietės.

Sekmadienį, birželio mėn.
15 d., 12 vai. vidudienyje 
— pagrindinis minėjimas. 
Kalbą pasakys JAV Kon
greso narys ir kandidatas į 
JAV Senatą THOMAS N. 
KINDNESS. Po trumpo mi
nėjimo vyks ekumeninės 
pamaldos už nuo sovietų žu
vusius pabaltiečius. Pamal
das atlaikys estų vyskupas 
KARL RAUDSEPP iš To
ronto, kun. kleb. ALEK
SANDRAS GOLDIKOVS- 
KIS ir kun. kleb. LAIM- 
DOTS GRENDZE. Pamal
dų metu giedos solistas JU
LIUS KAZĖNAS ir Cleve
lando latvių vyrų choras 
TEVŽEME.

Clevelando lietuvių visuo
menė yra prašoma skaitlin
gai dalyvauti ir tinkamai 
paminėti šiuos skaudžius 
įvykius. Prašoma kiek gali
ma daugiau dalyvauti su 
tautiniais rūbais bei orga
nizacijų uniformomis.

Minėjimą rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komite
tas, kurį sudaro ALT Cle
velando skyrius, Clevelan
do Latvių Sąjunga ir Ohio 
Estų Taryba.

Gegužės 24 d. Clevelande susituokė Julija Staniškytė ir Gintautas Gaška. Vidury jaunieji 
tarp pamergių ir pabrolių. Sutuokė kun. A. Saulaitis, S. J. V. Bacevičiaus nuotr.

• Vs Petras Molis, Lie
tuvių Skautų Sąjungos ta
rybos pirmininkas, birželio 
13 d. atvyksta į Clevelandą 
ir drauge su kitais skauti- 
jos vadovais apžiūrės vie
tovę prie Kent, kur 1988 
metais įvyks Lietuvių Skau
tų Sąjungos rengiama tau
tinė stovykla.

• Vija Bublytė, inž. Ro
mualdo ir Ingridos Bublių 
duktė š. m. birželio 4 d. bai
gė Notre Dame Academy ir 
šį rudenį pradės studijas 
Layola University of Chi
cago.

• Vacys ir Barbara Pet
kai, Lakeline, Ohio, Dirvai 
paremti atsiuntė 13 dol. 
Ačiū.

• Aleksandras ir Rima 
Petrauskai, Rocky River, 
Ohio Dirvai paremti atsiun
tė 13 dol. Ačiū.

• Clevelando jūrų skau
tų Klaipėdos vietininkija, 
per R. Aukštuolį ir Ed. Kli
mą, dalindama Kaziuko mu
gės pelną, Dirvai paremti 
atsiuntė 18.60 dol. Ačiū.

STIPENDIJŲ REIKALU
Clevelando lietuvių komi

tetas remti Kent Statė Uni
versiteto Lituanistikos Pro
gramai praneša, kad litu
anistikos stipendijų fonde 
yra $46,150 sumos ir $6,071 
nuošimčių. Tad iš šių nuo
šimčių bus skiriamos dvi 
stipendijos.

1. Rudenį 1987 m. Pilna 
stipendija universiteto stu
dijas baigusiam-siai, kuris- 
kuri ruošis magistro laips
niui ar rašys disertaciją 
daktaro laispniui įsigyti 
savo darbus grindžiant lie
tuviška tematika. Lietuvių 
kalbos mokėjimas raštu ir 
žodžiu yra būtinas. Stipen- 
dininkas-kė privalo dirbti

Kapų puošimo dieną, gegužės 26 d. ALT S-gos Clevelando skyriaus nariai padėjo vai
niką Visų Sielų kapinių mauzoliejuje prie Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos 
kapo. V. Bacevičiaus nuotr.

nemažiau kaip 15 valandų 
per savaitę Kent Statė Uni
versiteto bibliotekos litua
nistikos skyriuje, kuriame 
šiuo metu yra 12,000 kata
loguotų knygų.

2. Rudenį 1986 m. Dalinė 
$1,000 stipendija — baka
lauro laipsnio siekiant sri
tyje, susijusia su lituanis
tika (pvz. istorija, geogra
fija, literatūra ir kt.). Lie
tuvių kalbos mokėjimas 
raštu ir žodžiu yra būtinas. 
Stipendininkas-kė priv a 1 6 
dirbti nemažiau 10 valandų 
per savaitę Kent Statė Uni
versiteto bibliotekos litua
nistikos skyriuje. Stipen
dija bus atnaujinama kas
met per ketverius metus 
studentui-tei išlaikant aka
deminius universiteto rei
kalavimus.

Vasaros tyrinėjimų pro
grama tebeveiks ir šią va
sarą. Bus skiriama viena 
stipendija dviejų savaičių 
moksliniam darbui arba dvi 
vienos savaitės stipendijos. 
Patalpa ir valgis parūpina
mas universiteto. Užsiregis- 
truot prieš vasaros atosto
gas. Šiomis stipendijomis 
jau yra pasinaudoję šie as
menys: prof. Bronius Vaš
kelis (1982 m.) ir Viktoras 
Nakas (1983 m.).

Be to, jaunimas, kuris iš 
anksto užsiregistruos per 
Kent Statė Universitetą, 
galės gauti iki 6 valandų 
semestrinių įskaitų (kredi

SVEIKINIMAI
IŠ

SKAUTIŠKŲ SUSITIKTUVIŲ !
AUKŠTAITIJOJE ,

. ANYKŠČIU ŠILELYJE "

1986 m. GEGUŽĖS mėn. 24 - 26 d.

Dirvai atsiųstas sveikinimas iš prityrusių skaučių ir skautų 
susitiktuvių Beaumont stovyklavietėje, Ohio. š. m. gegužės 24-26 
d. Vadovavo ps. Laimutė Švarcaitė-Kormos ir s. Donatas Ra
manauskas.

tų) Lietuvių Jaunimo Są
jungos Lituanistikos Vasa
ros Seminare Loyola of the 
Lake prie Akron-Kent.

Be minėtų stipendijų, 
Kent Statė Universitete 
galima įsigyti lietuvių kal
bos kursu 14 valandų se
mestrinių įskaitų (dėstyto
jas Pranas Joga, egzamina
torius prof. dr. A. Klimas) 
ir 32 semestrinių valandų 
Lituanistinių studijų pažy
mėjimą.

Pažymėtina, kad Kent 
Statė Universiteto Litua
nistikos Archyvuose šiuo 
metu jau yra 12,000 kata
loguotų knygų ir dar 6,000 
yra ruošiama katalogavi
mui. Pats Kent Statė Uni
versitetas jau yra išleidęs 
daugiau kaip $200,000: 
$100,000 Lituanistiniam ar
chyvui ir $100,000 Litua
nistinei programai. Tad lie
tuvių parama šiam tikslui 
yra labai pozityvi ir reikš
minga.

Visų stipendijų reikalu 
kreiptis į Dr. H. Hochhau- 
ser, Lithuanian Program, 

Director, Ethnic Heritage 
Program, 314 Satterfield 
Hali, Kent Statė Universi
ty,. Kent, Ohio 44242.

Clevelando lietuvių 
komitetas remti Kent

Statė Universiteto 
lituanistikos programai 
Dr. Viktoras Stankus, 

pirmininkas
Dr. H. Hochhauser

Director 
Ethnic Heritage 

Program

B
|NATIONWIDE 

I INSURANCE 
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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.



DIRVA
PADĖKA

A. L. T. S-gos 19-tajam 
seimui, kuris įvyko š. m. 
gegužės mėn. 24-25 d. d. 
Los. Angeles, Calif., sėk
mingai praėjus, noriu iš
reikšti gilią padėką Los 
Angeles Tautinės S-gos 
skyriui ir skyriaus ener- 
gingajai pirmininkei Rūtai 
Šakienei už puikų seimo su
rengimą ir už nuoširdų ir 
malonų atstovų bei svečių 
priėmimą savo rezidenci
joje-

Gili padėka gerb. jprel, 
kun. J. Kučingiui už atlai
kytas iškilmingas šv. Mi
šias, už prasmingą ir turi
ningą pamokslą bei invoka- 
ciją seimo atidaryme.

Nuoširdžiai dėkoju Lietu
vos gen. kons. A, Simučiui 
su Ponia, Lietuvos gen. 
garbės kons. Vyt. Čekanaus
kui su Ponia ir Vliko pirmi
ninkui di^IC^JBobeliui su 
Ponia už dalyvavimą iškil
mingame seimo atidaryme 
ir už tartus sveikinimo žo
džius. Jūsų dalyvavimas 
prisidėjo prie seimo iškil
mingumo ir pasisekimo.

Nuoširdus ačiū seimo pa- 
s k a i tininkams Vytautui 
Meškauskui ir inž. Jonui 
Jurkūnui už aktualias ir 
džmesio vertas paskaitas.

Dideli padėka Jonui Pet- 
roniui už surengimą^iškil- 
mingo banketo, kurio metu 
buvo pagerbtas Lietuvos 
gen. kons. A. Simutis, 50 
metų konsularinės tarnybos 
sukakties proga. Taip pat 
gili padėka meninės dalies 
atlikėjoms solistei Janinai 
Čekanauskienei ir pianistei 
Raimundai Apeikytei. Ne
pamirštamas įspūdis paliko 
ir parapijos choro giedoji
mas iškilmingų šv. Mišių 
metu, talkinant solistams 
J. čekanauskienei, R. Dab- 
šiui ir A. Polikaičiui, var
gonais palydint komp. Br. 
Budriūnui. Ačiū Jums.

Dideli padėka priklauso 
ir parapijos klebonui kun. 
dr. A. Olšauskui už sukal
bėtą invokaciją bankete. 
Ačiū Dainai Petronytei už 

Mano mylimai ir ilgametei draugei

MARELEI 

ŠMULKŠTYTEI-PETRAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, reiškiu nuoširdžiausią užuo

jautą jos broliui adv. LIUDUI ŠMULKŠ

ČIUI, dr. ŠMULKŠTIENEI ir Velionės gi

minėm.

Alė Santvarienė su vyru

sklandžiai pravestą banke
to programą.

Gili padėka visiems svei
kinusiems seimą žodžiu ir 
rastu. Darbo prezidiumui, 
sekretoriatui ir spaudos at
stovams.

Ačiū visiems seimo atsto
vams ir svečiams, kurie 
gausiu atsilankymu ir ak
tyviu dalyvavimu Tautinės 
Sąjungos aktualių problemų 
sprendime prisidėjote prie 
seimo pasisekimo.

Dar kartą visiems nuo
širdus ačiū.

Iki pasimatymo sekan
čiame seime!

Dr. Leonas Kriaučeliūnas
A. L. T. S-gos 
pirmininkas

SUDERINKIME VEIKLĄ 
PRIEŠ OSI IR KGB

OSI įstaiga vis stipriau 
tempia kilpą ant Rytų Eu
ropos kilmės etninių ben
druomenių kaklo. Kad pa
jėgtume atsverti OSI-KGB 
rėmėjų Amerikoje įtaką, 
turime skubiai suorgani
zuoti pabaltiečių, lenkų ir 
ukrainiečių stiprią sąjun
gą, ir stipriais pareiškimais 
bei akcija išeiti į viešumą. 
Toks pasipriešinimas galės 
atnešti teigiamų rezultatų.

Coalition for Constitutio- 
nal Justice and Security 
vardu aš siūlau sukviesti 
dviejų dienų nepaprastą 
konferenciją vien tik OSI 
klausimui apsvarstyti.

Pirmą dieną, Washingto- 
ne birželio mėn. 20 d. įvyk
sta lietuviškų veiksnių ir 
organizacijų konferencija, 
kurioje suderintume savo 
nusistatymus, suformuluo
tume pasiūlymus, kuriuos 
pateiktume kitą dieną įvyk
siančiai pabaltiečių, lenkų 
ir ukrainiečių konferenci
jai. Pirmos dienos konfe
rencijoje turėtų dalyvauti 
ALT, JAV LB, Lietuvos 
Vyčiai, PLB ir VLIK.

Antrą dieną dalyvautų: 
ietuvių — pirmosios dienos 
dalyviai; Estų — Estonian 
National Council; Latvių —

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos seimui pirmininkavę: inž. Antanas Mažeika, Vy
tautas Abraitis ir Stasys Briedis. „VI. Gilio nuotr.

American Latvian Associa- 
tion ; Lenkų — Polish Ame
rican Congress ir Pomost; 
Ukrainiečių — Ukrainian 
Congress Committee, Uk. 
Natl. Assoc. ir Koalicinės 
organizacijos — Pasaulinė 
Baltų Santarvė, BALF, 
JBANK.

Mūsų siūlymas, kad kon
ferencijoje dalyvautų tik 
o r g anizacij ų pirmininkai 
arba pilnus įgaliojimus turį 
i u pavaduotojai, galį dary
ti sprendim us.

OSI savo pragaištingą 
veiklą stiprina ir plečia: 
deportacijoms areštuojami 
pabaltiečiai ,kišamasi į 
Austrijos vidaus reikalus, 
OSI diriguojanti grupė de
da dideles pastangas nuo 
mūsų atskirti Polish Ame
rican Congress, kad savo 
pusėje turėtų nors vieną 
etninę bendruomenę. Tuo 
tarpu p. Mazewski laikosi, 
bet jei mes vieningai ne
veiksime, galime jo netekti.

Čia pateiktas projektas 
atviras pastaboms, patai
soms, naujiems pasiūly
mams. Veikti turime sku
biai. Prašau iki birželio 12 
d. pareikšti tuo reikalu sa
vo nuomonę. Gavęs lietu
vių atsakymus, kontaktuo
siu latvius, estus, lenkus ir 
ukrainiečius.

Antanas Mažeika 
CCJS Pirfhininkas 
P. O. Box 29657
Los Angeles, Ca. 90029.

• Dirvos novelės konkur
sui gautos šios novelės: 
Našlaitės — „Kontrastai”, 
Amarilio — „Kardinolas” 
ir Gervės — „žaliasis take
lis”. Galutinas terminas 
rankraščiams atsiųsti — š. 
m. birželio 15 d. Premija 
600 dol. Mecenatas — Si
mas Kašelionis.

• Lietuvos gen. konsulas
Vaclovas Kleiza gegužės 21 
d. susitiko su jaunimo or
ganizacijų atstovais. Susi
tikimo tikslas buvo arčiau 
supažindinti jaunimą su 
konsulato veikla ir pasitar
ti dėl glaudesnių ryšių tarp 
konsulato ir jaunimo orga
nizacijų ateityje. Jame da

lyvavo ateitininkų, Lietuvos 
vyčių, neolituanų ir skau
tų atstovai.

• Septintasis teatro festi
valis įvyks šį rudenį Padė
kos dienos savaitgalyje, 
Jaunimo Centre, Chiacgoje. 
JAV LB Kultūros taryba 
kviečia teatro vienetus šiam 
įvykiui ruoštis. Artimoj 
ateity bus paskelbtos smul
kesnės informacijos.

• Jonas Glemža, Lietu
vos kooperacijos kūrėjas ir 
Pienocentro steigėjas, pir
mininkas ir vyr. direktorius 
ateinančių metų vasario 
mėn. 1 d. švenčia savo šim
tąjį gimtadienį. Yra ren
giamas jam bendras pasvei- 
kinimas-adresas. Visi Pie
nocentro bei Lietuvos koo
peratinių pieno perdirbimo 
bendrovių b e n dradarbiai, 
kurie norėtų šiame pasvei
kinime dalyvauti, praneški
te savo adresus: Jonas 
Daugėla, 27 Ocean Crest 
Dr., Ormond Beach, Fla. 
32074.

• Jonas ir Anelė Gumbe- 
levičiai papildė savo įnašą 
Vilties draugijoje, atsiųs
dami 100 dol. Ačiū.

• Matilda Marcinkienė, 
Chicagoje, įstojo į Vilties 
draugiją su įnašu 100 dol. 
Sveikiname.

• Antanas ir Aniceta Ja
nuškai papildė savo įnašą 
Vilties draugijoje, atsiųs
dami 50 dol. Ačiū.

• Veronika Lenkevičienė, 
Chicagoje, padidino savo 
įnašą Vilties draugijoje, at
siųsdama 50 dol. Ačiū.

• Albertas ir Elena Mi
siūnai, Detroite, užprenu
meravo Dirvą gimtadienio 
proga savo dukrai Ramutei 
E. Brown, Capac, Mich. 
Sveikiname naują skaity
toją.

• J. Norvaiša-Girinis, Ka
nadoje, užprenumeravo Dir
vą savo sūnui Šarūnui Nor
vaišai, Sharun, Mass. Svei
kiname naują skaitytoją.

• Stefanija Ilgūnįenė įqL 
rė š. m. gegužės 29 d. Vil

niuje, sulaukusi 91 m. am
žiaus.

Liko sūnus v s Stasys Il
gūnas su šeima Rochestery, 
N. Y. ir Lietuvoje sūnus 
Petras ir duktė Jadvyga bei 
kiti giminės.

• Dr. A. Baltrukėnas, 
Dania, Fl., Dirvai paremti 
atsiuntė 13 dol. Ačiū.

• Irena Budreckienė, Chi
cagoje, atnaujindama Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 20 dol. Ačiū.

• Birutė Bacevičius, War- 
ren, Mich., Dirvai paremti 
atsiuntė 13 dol. Ačiū.

• Simo Kudirkos šaulių 
kuopa New Yorke, norėda
ma įprasminti Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį, 
skelbia romano ar novelių 
rinkinio konkursą. Premija 
1000 dol. Rankraščius iki 
1987 m. birželio 1 d. siųsti: 
K. Miklui,71 Farmers Avė., 
Pląinview, N. Y. 11803.

BOSTON
BIRŽELIO MINĖJIMAS
LB Bostono apylinkės 

valdyba praneša, kad Bai
siojo Birželio įvykių minė
jimas Bostone įvyks š. m. 
birželio 15 d. su sekančia 
programa ir tvarka:

1. 10:15 iškilmingos pa
maldos šv. Petro bažnyčio
je, So. Bostone. Organizaci
jos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis.

2. Po šv. Mišių seka mi
nėjimas bažnyčios salėje.

3. Kalbėtojai Rasa Raz- 
gaįtienė iš New Yorko ir 
adv. Povilas žumbakis iš 
Chicagos.

4. Povilo žumbakio para
šytos knygos „Soviet Evi- 
dence in North American 
Courts” pristatymas.

5. Meninę programą at
lieka skautai ir skautės.

6. Vaišės.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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