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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Hitleris ir Stalinas
Koks tarp jų skirtumas?

Vytautas Meškauskas

‘Gimtajam Kraštui’ labai 
užkliuvo mano užuominos 
apie antrąjį pasaulinį karą. 
Kaž koks ‘Jonas Dargis’ bir
želio 26 d. to propagandos ir 
agitacijos lapelio Nr-je rašo, 
kad ‘V. Meškauskas išsisu
kinėja ir vėl meluoja’. Juos 
ten užsiutino mano konsta
tavimas, kad tam tikra pras
me ir naciai buvo Hitlerio 
aukos, o dar daugiau, kad 
Molotovo-Ribentroppo pak
tas pastūmėjo Hitlerį į karą.

Tiesą sakant, aš ir negaliu 
labai pykti. Juk tokie teigi
mai prieštarauja tam, kas 
jiems buvo įkalta į galvą.

Pradėkim nuo antrojo aks 
tino jų pasipiktinimui. Atro
do, kad patiems sovietams 
darosi nepatogu prisiminus 
tą paktą, jie stengiasi jį apei
ti tylomis. Paimkime pavyz
džiui 1980 metais ‘Mokslo’ 
leidyklos Vilniuje išleistą R. 
Žepkaitės knygą ‘Diplomati
ja Imperializmo Tarnyboje’ 
apie Lietuvos-Lenkijos san
tykius. Juk juos visiškai ki
taip pertvarkė Molotovo-Ri
bentropo susitarimas. Bet 
toje knygoje nerasime ne tik 
to pakto turinio, bet net ne
paminėtas Molotovo vardas. 
Mat, tais laikais Molotovas 
buvo nemalonėje ir jį be spe
cialaus leidimo negalima mi
nėti net mokslinėje literatū
roje. Kaip tyčia, pasaulis su
žinojo, kad Molotovas dar 
gyvas, tik iš pereito mėnesio 
pabaigoje iš vieno Maskvos 
savaitraščio. Galima spėti, 
kad po tokio ilgo laiko - jam 
96 metai - jis buvo reabili
tuotas, nes Gorbačiovui bu
vo reikalingas Molotovo pri
tarimas dabartinei politikai. 
Molotovas pritarė, kad, gir
di, reikalinga permaina, ku
rios ieškąs Gorbačiovas ir 
tam pritarianti net senoji 
Stalino klika.

‘Gimtajame Krašte’ sten
giamasi įrodyti, kad ne tas 
M-R paktas, bet Muenchene 
padarytos vakariečių nuolai
dos Hitleriui vedė prie karo, 
žinoma, ten padarytos nuo
laidos padrąsino Hitlerį. Bet 
jei einame atgal tuo keliu, 
turėtum manyti, kad dar 
daugiau jį padrąsino Vakarų 
nesiprišinimas vokiečių ka
riuomenės įvedimui į demi
litarizuotą zoną, ir pagaliau 
turėtumėm prieti išvados, 
kad faktinai jau Versalio tai
ka pasėjo naują karą.

Galvojama, kad anglų- 
prancūzų nusileidimas Hit
leriui Muenchene 1938 m. 

buvo jo laimėjimas, tačiau iš 
tikro Hitleris juo buvo nusi
vylęs. Jam atrodė, kad žai
biškais karo veiksmais jis 
būtų daugiau iš karto laimė
jęs. Hitleris manė, kad 
Chamberlainas jį Muenche
ne apstatė!

Anais laikais, spekuliuo
jant apie ateitį, turėjo kilti ir 
mintis apie galimybę, kad 
Hitleris pasuks į Rusiją. Bri
tų premjerui Chamberlainui 
tai neatrodė artimos ateities 
dalyku, o jei ir kiltų vokiečių 
-sovietų konfliktas dėl Ukrai 
nos - pareiškė jis 1938 m. ru
denį ministerių kabineto po
sėdyje - britų tai neliestų.

Gandai apie kitą kombina
ciją - vokiečių-sovietų susi
tarimą - kursavo jau nuo se
kančių, 1939 metų pavasario 
Tų metų balandžio mėn. 
JAV-bėse Saturday Evening 
Post paskelbė pabėgusio 
NKVD rezidento Olandijoje 
Krivitskio (iš tikro Samuelio 
Ginsbergo) teigimą, kad Sta
linas siekia susitarimo su 
Hitleriu jau nuo 1934 metų. 
Britų užs. reik. min. ‘specia
listai’ į tai pažiūrėjo skeptiš
kai. Girdi, Stalinas su Hitle
riu per daug skiriasi ideolo
giniai. Iš tikro - jie buvo pa
našūs kaip du vandens lašai.

Skeptiškai britų specialis
tai pažiūrėjo ir į Leipcigo 
burmistro Carl Goerdeleer 
gegužės 6 d. pranešimą, kad 
vokiečių karinė vadovybė 
gavo ‘naują ir netikėtą’ So
vietų Sąjungos pasiūlymą, 
lygiai kaip ir į pranešimą per 
agentus apie Goeringio adju
tanto, generolo Bodenschaft 
pareiškimą apie pasikeitimą 
sovietų-vokiečių santykiuo
se. Gegužės 17 d. ministeri
jos gen. sekr. Vansittart pra 
nešė ministeriui Halifaxui, 
jog gavęs žinių iš ‘visiškai 
patikimo šaltinio’, kad Hitle
ris per čekų generolą Sirovy 
pasiūlęs Rusijai pasidalinti 
Lenkiją, atplėšti Besarabiją, 
paimti savo kontrolėn Dar
danelų sąsiaurį ir patraukti į 
... Indiją.

Čia reikia pastebėti, kad 
Vokietijoje tuo laiku buvo 
nemažai žmonių kurie manė, 
kad Hitleris Vokietiją stu
mia į pražūtį ir mielai apie 
tai informavo britus, ragin
dami Hitlerį sustabdyti kol 
dar ne vėlu. Jų tarpe buvo 
ir Vokietijos karinės žvalgy
bos v-kas adm. Canaris su 
savo padėjėju. Matydami 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuviai respublikonai su buv. kandidatu Į U.S. Senatą Mike Antonovich. Iš kairės: An
tanas Mažeika, Anatolijus Milūnas, Raimondas Kudukis, Mike Antonovich, Liucija Mažeikienė, 
Kazimieras Oksas ir Eugene Žiūrys.

Respublikonų Tautybių Grupių 

suvažiavimas Kalifornijoje
Š. m. birželio mėn. 26-29 

dienomis Los Angeles Air- 
port Hilton & Towers vieš
butyje įvyko visos Ame
rikos Respublikonų Tau
tybių Grupių Tarybų su
važiavimas. Jame daly
vavo delegatai, kurie atsto
vavo Tautybių Federacijas 
ir Valstybių Respublikonų 
Tautybių Grupių Tarybas. 
Lietuviai respublikonai šia
me suvažiavime dalyvavo: 
iš Chicagos 2, Clevelando 1, 
Detroito 1, Connecticut 3, 
San Francisco 3 ir Los An
geles 13.

Šiame suvažiavime nebu
vo rinkimų, nes tai daroma 
kas antri metai. Darbo po
sėdžiuose buvo svarstoma 
keliamos mintys, kad rei
kia stengtis suorganizuoti 
daugiau etninių grupių. Pa
gyvinti jaunų respublikonų 

Frank Stella įteikia ”Award” Liucijai Mažeikienei. Nuo
traukoje iš kairės: Anatolijus Milūnas, Liucija Mažeikienė, Radi 
Slavoff ir Frank Stella.

veiklą, sudarant jiems ge
resnes sąlygas veikti ir iš 
jų neimti nario mokesčio.

Peržiūrėtos ir pataisytos 
”By-Laws”, kurias paruošė 
Eugene žiūrys. Jis pats ve
dė šią posėdžio dalį — ku
rią pravedė pasigėrėtinai 
gerai. Šiame posėdyje buvo 
gana gyvos diskusijos, jose 
aktyviai dalyvavo ir lietu
viai: R. Kudukis iš Cleve
lando, K. Oksas iš Chica
gos, J. Urbonas iš Detroito 
ir V. Šliūpas iš San Fran
cisco.

Spaudos posėdyje pirm. 
Frank Stella supažindino 
spaudos atstovus su Naujų 
Piliečių Programa ir pra
nešė, kad šiais metais no
rima pasiekti 15,000 naujų 
užsiregistravusių respubli
konų. Yra bandoma ir pra
šoma padaryti Imigracijos 

Įstatymų pakeitimus. Spau
dos atstovai kėlė klausimus 
į kuriuos atsakinėjo pirm. 
Frank Stella.

Kaip ir kiekvienoje kon
vencijoje, be darbo posė
džių, dar stengiamasi laiką 
išnaudoti ir pabendrauti su 
svečiais ir politikieriais. 
Penktadienio vakare įvyko 
Century Club priėmimas, 
kurio tikslas buvo sukelti 
daugiau pinigų (dalyviai 
aukojo po $100.00) ir ta 
proga susipažinti ir paben
drauti su politikieriais. Gai
la, kad šį kartą taip susidė
jo, kad tik vienas buvęs 
kandidatas į JAV senatą 
Mike Antonovich dalyvavo.

šeštadienį buvo bendri 
priešpiečiai su trumpa me
nine programa ir pagrindi
niu kalbėtoju, kuriuo buvo 
buvęs Samoas gubernato
rius Peter Coleman. Vaka
re įvykusiame bankete pa
grindinę kalbą pasakė ir 
Kalifornijos gubernatorius 
Deukmejian sveikinimą per
davimą jo padėjėjas dr. 
John McCarthy. Meninėje 
dalyje kiniečių mergaičių 
grupė gražiai pašoko kaspi
nų šokius.

Sekma dienį ”Awards 
Brunch” metu visos Ameri
kos Respublikonų Tauty
bių Grubių Tarybos pirm. 
Frank Stella pagerbė pasi
žymėjusius respublik o n ų 
veikloje asmenis ir Tauty
bių Grupes jiems įteikda
mas įvertinimo pažymėji
mus. šiais metais ir vėl lie
tuviai buvo atžymėti net 3 
kartus. Liucijai Mažeikie
nei buvo įteiktas ”Out-

(Nukelta į 3 psl.)
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SRVOITinĖ POŲTI^^ ■ Iš kitos pusės

Nervų karas prieš Reagano-Gorbočiovo susitikimą. - Mitterrand 
Maskvoje: 'Europa nuo Atlanto iki Uralo’ - Maskvos 

olimpiniai žaidimai.
gyventi ir be susitarimo dėl 
atominių ir raketinių ginklų, 
tik turi būti budrios ir kant
rios. Paskutinis būdo bruo
žas labai tolimas JAV-bėms, 
nors jį būtinai rekomenduo
ja savo paskutinėje knygoje 
Z. Brzezinskis.

Nors dabar visi sutinka, 
kad prezidento Reagano pra 
dėta strateginio apsigynimo 
iniciatyva, vad. ‘žvaigždžių 
karo’ sumanymas grąžino so ■ mą seime ir ministerį pirmi- 
vietus prie derybų stalo, ta
čiau daugumas daugiau pai
so kolumnistų - kaip pvz. NY

Nors Reagano-Gorbačiovo 
susitikimo negalima laukti 
anksčiau negu š.m. pabaigo
je po lapkričio mėn. rinki
mų, viršūnių konferencijos 
klausimas yra gyvas ir abi 
pusės norėtų jį pristatyti 
kaip savo laimėjimą. Tokio
je situacijoje Gorbačiovo 
pozicijos yra kiek gerėlesnės 
nes sovietinė visuomenė 
TURI galvoti taip, kaip jis 
įsako. Tuo tarpu Amerikoje 
kiekvienas gali turėti ir pa
reikšti savo nuomonę. Ka
dangi taika yra geriau už
karą, kiekvienas susitarimas; Times Tom Wicker ir James 
galįs pratęsti taiką, Ameri- Reston - aiškinimo, kad Rea- 
koje yra laikomas geras ir ganas turėtų norėti užbaigti 
siektinas, nepaisant tam rei
kalingų nuolaidų. Už tat pre ną kokiu nors susitarimu su
zidentas turi jausti labai stip- sovietais, nes kitaip jis ne- 
rų politinį spaudimą ‘nueiti ’ galės girtis savo strateginės 
paskutinę mylią’ iki to susi- apsigynimo iniciatyvos pasi
tikimo dėl ginklų kontrolės, 
kas faktinai padeda tik so
vietams.

Pentagonas, t.y. jo civiliai 
pareigūnai (kariams nepri
dera kalbėti) su pasekreto- . apie naujausius sovietų pa- 
rium Richard Perle prieša
kyje, galvoja, kad JAV gali

Hitleris ir Stalinas
(Atkelta iš 1 psl.) 

nepasitikėjimą savo praneši
mams, vokiečių - kaip dabar 
sakytumėm - disidentai iš 
desperacijos juos ‘tirštino’, 
kas, deja, pasitikėjimą jiems 
tik mažino.

Gresiant vokiečių-sovietų 
susitarimo galimybei, britai 
neturėjo kito būdo nuo to so
vietus sulaikyti, kaip tik pa
tiems su jais susitarti. Už 
derybas tuo reikalu buvo 
aukštieji užs. reik, ministe
rijos pareigūnai, bet - kaip 
gegužės 20 d. savo dienoraš
tyje įrašė lordas Cadogan - 
Chamberlainas giliai nepasi
tikėjo Rusija: ‘Ministeris pir 
mininkas yra taip dabar nu
siteikęs, kad jis greičiau at
sistatydins, negu pasirašys 
sąjungos su Rusija sutartį!’ 
Tą užsimojimą vėsino bend
ra pažiūra, kad nors sovietai 
turi gerą žvalgybą, jų kariuo 
menė po visų Stalinų ‘čistkų’ 
buvo tada silpna.

Į Maskvą buvo pasiųstas 
admirolas su labai ilga pavar 
de - Sir Reginald Aylmer 
Ranfurly Plunkett-Erle- 
Drax, kuriam dar prieš iš
vykstant Chamberlainas pri
vačiai pareiškė, kad parla
mentas jį privertęs eiti to
liau negu jis pats norėjęs. 
Drax neturėjo nei jokių aiš
kių instrukcijų, nei įgalioji
mų. Jų jam ir nereikėjo - jis 
nė iš toli negalėjo lygintis su 
Hitlerio pasiūlymu Stalinui 
paimti Latviją ir Estija bei 
dalį Lenkijos. (b.d.)

savo prezidentavimo termi- 

i sekimu: be susitarimo jis 
' pasirodys tuščias burbulas.

Atrodo, kad ir Reaganas 
kiek panašiai galvoja. Jis 
pradėjo geriau atsiliepti

siūlymus ir savo susitikimo 
su Gorbačiovu šansus, tuo 
tarpu Gorbačiovas viešai lai
kosi labai karingai, už nesu- 
sitikimą kaltindamas ‘ameri
kiečių pusę’, tačiau žemesni 
sovietų pareigūnai kalba op
timistiškiau. Žinant sovietų 
santvarką sunku patikėti, 
kad jie taip daro be įsakymo 
iš viršaus.

Šiame krašte garsiai kal
bama apie nesutikimą tuo 
reikalu tarp Gynybos ir Vals
tybės departamentų, kas 
esą kliudo prezidentui apsi
spręsti. Iš tikro, dažnai atei
na mintis, kad prezidentas 
tuo tikru ar tik išpūstu ne
sutikimu gali tik pasinaudo
ti: ‘kad juos nuraminti’ - ga
lėtų jis sakyti, -‘aš turiu gau
ti daugiau nuolaidų iš jūsų 
(sovietų)’.

•••

Tuo tarpu naujoms speku
liacijoms progos davė Pran
cūzijos prezidento Mittėran- 
do apsilankymas New Yorke 
laisvės statulos sukakties 
proga ir pasimatymas ten su 
prezidentu Reaganu, bei tuo 
jau po to jo viešnagė Mask
voje.

Gorbačiovas tuoj pasinau
dojo ta proga iškelti Char- 
les de Gaulle idėją apie Eu
ropą nuo Atlanto iki Uralo. 
De Gaulle, kaip žinia, ameri
kiečių nemėgo, tačiau supra
to, kad Europa iki Uralo ga
lima tik tuo atveju, jei sovie
tai iš savo nagų išleistų pag
robtą Centro ir Rytų Euro
pą - bet apie tai Gorbačio
vas nenori kalbėti. Dar 
daugiau - neseniai viešėda
mas Lenkijoje jis pagyrė Je- 
ruzelskį už Solidarumo su
tramdymą, kartu pakartoda

mas Brežnevo doktriną, sa
vo laiku paskelbtą Prahoje. 
Toji skamba, kad jei sovietų 
pastatyti ‘socialistiniai’ reži
mai negali susitvarkyti, so
vietai yra įpareigoti juos iš
laikyti. Praktiškai tai reiš
kia, kad jie turi besąlyginiai 
klausyti ‘vyresniojo brolio’. 
Mitterrando pozicijos yra ne 
labai stiprios namuose. De
šinioji koalicija turi daugu- 

ninką. Nors jo, kaip prezi
dento, teisės pagal konstitu
ciją didelės, tačiau rankos 
yra seimo suvaržytos. Jis ir 
pats pareiškė nenorįs tarpi
ninkauti.

Jau Leninas žinojo, kad 
kapitalistai kartais gerai su
taria su komunistais. Tai 
matome ir dabar Maskvoje 
vykstančiose ‘geros valios’ 
žaidynėse. Mintis jas sureng 
ti atėjo televizijos tinklo 
magnatui Ted Turner. Jam 
atrodė, kad sovietų Los An
geles žaidynių boikotas pa
kenkė abejų kraštų santy
kiams ir, kad tą įspūdį patai
syti, sutarė Maskvoje pra
vesti ‘privačias, geros valios’ 
žaidynes, pamėgdžiojant 
olimpines. Sovietai iš to biz
nio nemažai laimės savo pro
pagandai, o Turneris turėtų 
sulaukti daugiau žiūrovų sa
vo transliacijoms iš Maskvos 
ir kartu daugiau skelbimų.

JAV komandoje dalyvavo 
apie 10 karių, kuriuos Gyny
bos sekretorius Wienberge- 
ris iš Maskvos atšaukė aiš
kindamas, kad kariams drau 
džiama dalyvauti sporto var
žybose, kuriomis siekiama 
ideologinių ar komercinių 
tikslų. Užsigavęs Turneris 
aiškina, kad jis tik norėjęs 
padėti palaikyti gerus san
tykius, kurių siekia pats Rea 
ganas propaguodamas kultu 
rinius ryšius...

•••

Šiame krašte pradėtas tar
dymas išaiškinti sąmokslą 
tarp ginklavimosi pramonės 
ir Izraelio, pristatyti jam 
technologiją, reikalingą va
dinamų ‘Cluster bomb’ ga
mybai. Tos duoda labai 
daug skeveldrų pavojingų 
žmonėms, bet ne šarvuo- 
čiams. Tokių bombų parda
vimas Izraeliui buvo sustab-

Viešėdami Chicagoje aplankykite R ii!
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ — 1/1®

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

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

Kainos lemos — Pasirinkimu didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

J. Sakas-Sakevičius savo knygoje apie Juozą Vailo
kaitį (žiūr. šio Nr. atkarpą — ’Prestono paskalas’) tarp 
kitko svarsto daug kam kilusį klausimą, kaip suderinti 
kunigo pašaukimą su bankininko profesija. Kun. V. Bag
donavičius autoriui paaiškinęs, kad Kristaus religija yra 
ne vien žodžio, bet gyvenimo sąranga. Tai remiama ir 
citata iš apaštalo Jokūbo laiško:

”Jei tavo brolis ir sesuo neturi drabužių ir 
stokoja kasdieninio maisto ir kas nors jiems tartų: 
eikite ramybėje ir pasisotinkite, o ne duotų kas 
reikalinga jų kūnui, — kas iš tų žodžių”. (157 psl.).

Bet kaip suderinti tuos žodžius su tokia ūkio Banko 
politika:

”Reikia pažymėti, kad ūkio Banko tarnauto
jams buvo mokoma mažiau, negu kitose įmonėse 
ar įstaigose už panašius darbus ... Tarnautojai ne 
kartą reikšdavo tylų nepasitenkinimą.” (155 psl.).

Arba:
”ūkio Bankas visada stengėsi paimti iš savo 

klijentų pakankamai apdraudimų, žmonės net sa
kydavo, kad Vailokaitis ima dvigubą apdraudimą. 
Taip atsitikdavo tais atvejais, kai skolininkai ban
kui įkeisdavo nekilnojamąjį turtą ir dar turėdavo 
išduoti ir vekselius.” (126 psl.).

Atseit, kad gauti paskolą iš banko neužtekdavo tik 
atsidurti bėdoje, kaip apaštalų laikais. Atvirkščiai, rei
kėjo turėti rimtą užstatą. Labdarybės čia nebuvo ir ... 
negalėjo būti.

Tiesa, pats kun. Juozas asmeniškai pasitenkindavo 
mažu. Gyveno jis butelyje prie savo banko, kaip koks 
sargas. Automobilius pirko tik ’second hand’ be muito, 
kuris pas mus buvo didelis, iš atvažiavusių tėvynėn pasi
rodyti turtingų JAV kunigų. Atrodo, kad vienintelė sau 
leistina prabanga buvo automobiliu nuvažiuoti retkarčiais 
į užsienio kurortus, sykį ar du net pasiekti Monte Carlo 
su vienu bičiuliu iš Petrapilio laikų.

Vailokaičių finansinės ’imperijos’ reprezentatiniai 
reikalai atiteko broliui Jonui. Būdingai anų laikų ūkinei 
padėčiai ir psichologijai, ir jis neturėjo savo atskiro namo, 
bet tik prašmatnų butą išnuomavimui skirtame pastate. 
Kai kurie jo butai buvo išnuomoti aukštiems pareigū
nams, kurie, ėjo gandai, vėlavosi su savo nuoma. Jis nu
stebino kauniečius bene 1930 m. nusipirkdamas Berlyno 
tarptautinėje automobilių parodoje aniems laikams ne
paprastai prašmatnų ’Ford’ kabrioletą 50.000 litų ver
tės...

Už tat kai perskaitai J. Sako teigimą, kad apie 1935 
metus ’daug kas priekaištavo, kad ūkio Bankas ir jo 
kitos įmonės yra gerokai atsilikusios ... kad reikės sam
dyti specialistus ir jiems mokėti didesnius atlyginimus’ 
— pradedi abejoti ar kunigui reikėjo mestis į biznį. Jis 
tikrai būtų galėjęs daugiau nuveikti visuomeniame gy
venime, kuriam irgi trūko sumanių darbininkų, žinoma, 
anais laikais, po visų karo sunaikinimų, daug kam atro
dė, „kad reikia skubiausiai sutelkti dar likusį kapitalą ir 
įkinkyti jį krašto ūkio atstatymui. (vm)

dytas 1982 m. paaiškėjus, 
kad jos buvo pavartotos ne 
tik prieš didelius kariuome
nės telkinius, kaip to reika
lavo susitarimas tarp JAV ir 
Izraelio. Po to Izraelis užsi
manė jas pasigaminti pas 
save, įsigyjant reikalingą 
technologiją, kurią parduoti 
JAV yra uždrausta.

GOVERNMENT JOBS 
$16,040 - $59,230 / yr. Now 
Hiring. Call 805-687-6000 
Ext. R-5823 for current fe- 
deral list. (27-34)

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, Coldvvater Regionai Mental 
Health Center, 620 Marshall, Cold- 
water, Mich. 49036. 5 17-279-9551.
EOE (22-28)

$60.00 PER HUNDRED 
PAID for remailing letters 
froin home! Send self-ad- 
ressed, stamped envelope 
for information / applica- 
tion. Associates, Box 95-B, 
Roselle, N. J. 07203.

1
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Užbaikime pradėtus

projektus
A. LITUANISTIKOS 

KATEDRA

Lituanistikos katedra prie 
Illinois universiteto Chica
goje, jau antri metai veikia, 
dėstant prof. dr. Broniui 
Vaškeliui. Praeitais metais 
iš lituanistikos magistro 
laipsniui ruošėsi 7 studen
tai ir du daktarantai. Tai 
yra didelis lituanistika su
sidomėjimas, nes mokslo 
laipsniams ruošti pakaktų 
2-3 studentų. Net ir Vil
niaus universitete lituanis
tikos mokslų laipsniams įsi- 
gyti yra nedaug didesnis 
skaičius.

Bet gi lituanistikos ka
tedroje studijos yra tik pra
dėtos, nes dar neužbaigtas 
reikiamo kapitalo kaupimas 
ir būtinų mokslo priemonių 
parūpinimas.

Kaip žinome, pagal su
tarti su Illinois universitetu 
Chicagoje, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba 
yra pasižadėjusi įmokėti 
600,000 dol., o universitetas 
tada pridės 75,000 dol., ir 
iš gaunamų palūkanų išlai
kys profesorių bei pagalbi
nį personalą ir priemones.

Iki šiol PLB Fondas jau 
įmokėjo 400,000 dol., o 
trūksta dar vieno trečdalio 
— 200,00 dol. Lit. katedrai 
finansų telkimu rūpinasi 
PLB Fondo direktorių pir
mininkas V. Kamantas su 
gausiu komitetu ir yra pa
siekęs gerų rezultatų. Iš 
reikiamų 200,000 dol. jau 
turima 150,000 dol. Taigi, 
betrūksta tik 50,000 dol., 
kuriuos tikisi surinkti iki 
šio rudens. Reikia tik tru
puti pasispausti ir trūks
tama suma bus sukaupta. 
Per ketverius metus suau
kojome 550,000 dol., tai 
trūkstamus 50,000 dol. su
rinkti neturėtų būti neįvei
kiamų kliūčių.

Aukas siųsti: Lithuanian 
World Community Fund, 
5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, III. 6 0636, telef. 
(312) 778-2200.

PLB valdybos vicepirm. 
ir PLB Fondo iždininkas 
Stasys Jokubauskas pra
nešė, kad šią vasarą bus 

vykdomas dovanų paskirs
tymas. Laimėjimų knygu
tės išsiuntinėjamos plačia
jai lietuvių visuomenei. Ga
vus knygutes, nenumeskite 
į šalį, bet tuojau pat užpil
dykite ir šakneles su čekiu 
grąžinkite PLB būstinės 
adresu. Visos aukos ir lai
mėjimai nurašomi nuo mo
kesčio (I. D. 36-3097269).

Lit. katedros finansiniam 
vajui užbaigti yra sudary
tas 19 narių komitetas, va
dovaujamas veiklaus visuo
menininko dr. Petro Kisie
liaus ir jo pavaduotojos, 
PLB vicepirm. Birutės Ja
saitienės. Komitetas š. m. 
spalio 4 d. Jaunimo centre 
ruošia iškilmingą vajaus 
užbaigimą-pokylį, kurio me
tu bus įteikta Illinois uni
versitetui priklausoma ra- 
ta. Užbaigtu vių pokylyje 
pasižadėjo dalyvauti uni
versiteto vadovybė ir kiti 
žymūs svečiai.

Komitetas prašo lietuviš
kąją visuomenę šiame isto
riniame pokylyje dalyvauti 
ir vietas rezervuotis PLB 
valdybos būstinės adresu ar 
telefonu (312-778-2200).

B. VASARIO 16-TOS 
LIETUVIŲ GIMNAZIJA
Antras svarbus projek

tas, vykdomas Vokietijos 
LB-nės ir Vasario 16 gim
nazijos kuratorijos, yra Ro
muvoje statomas berniukų 
bendrabutis ir gaisro sunai
kintos pilies atstatymas. 
Abi šiol statybos, kaip ir 
Vasario 16 gimnazija yra 
remiami Vokietijos Federa
linės ir Kraštų valdžios, bet 
ir lietuviams reikia tam tik
rą dalį pridėti. Vokietijoje 
gyvena nedidelis skaičius 
lietuvių ir jiems vieniems 
šias nuosavybes bei gimna
ziją išlaikyti būtų perdide- 
lė našta. Jau senai veikia 
gimnazijai remti būreliai ir 
daug prisideda prie išlai
kymo, bet dabar, kai vyks
ta miljioninės statybos, to 
nepakanka. Prie PLB valdy
bos Chicagoje veikia Va
sario 16 gimnazijai remti 
centrinis komitetas, vado
vaujamas energingo visuo-
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Lietuvių grupė dalyvavusi ”Awards Brunch” Įvykyje. Prie stalo sėdi: Simas Kvečas, 
Giedra Gudauskienė, Valerija Baltušienė, Vytautas ir Vanda Šliūpai, Bernice Kellogg, p. Milū- 
nienė. Stovi: Zina Dresliūtė, Laima Šimanskytė, Kazimieras Oksas, Antanas Mažeika, Eugene 
Ziūrys, Liucija Mažeikienė, Raimondas Kudukis, Zenonas Milūnas, Anatolijus Milūnas (kiti ne 
lietuviai svečiai).

menininko Karolio Milko- 
vaičio. PLB valdybai šiame 
komitete atstovauja PLB 
vicepirm. švietimui ir tau
tiniam auklėjimui Birutė 
Jasaitienė.

Komitetas yra išsiuntinė
jęs laiškus, prašydamas pa
ramos gimnazijos staty
boms tęsti ir užbaigti. 
Kaip Vokietijos LB Kraš
to valdybos pirm. inž. Juo
zas Sabas per Margučio ra
diją informavo, berniukų 
bendrabutis yra jau pakiš
tas po stogu ir lapkričio 
pradžioje turėtų būti per
duotas naudotis, jei nepri
trūks lėšų ir dėl jų nesulė
tės statyba.

Pilies išoriniai atstatymo 
darbai vyksta ir šias išlai
das dengia draudimas, bet 
vidaus įrengimui reikia sa
vų lėšų. Nėra abejonės, kad 
prisidės ir Vokietijos val
džia, bet tam tikrą dalį ten
ka patiems sudėti. Pilyje 
suprojektuota pora butų, 
ūkio patalpos, užsiėmimų 
kambariai ir t.t. Esamą pi
lies erdvę būtina išnaudoti 
ir pajungti naudingiems 
reikalams.

Komitetas prašo visuo
menę nenumoti ranka į gau
tus laiškus, o kurie jų ne
gavo, savanoriškai prisidė
ti ir čekius, išrašytus Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės vardu, siųsti iždininkei: 
Ms. Jadvyga šliažas-Biskis, 
P. O. Box 911, Evanston, 
III. 60204.

Kiekviena auka nėra nei 
per didelė nei per maža. 
Prisidėkime visi pagal savo 
išgales ir išteklius.

Vasario 16 gimnazijoje 
mokinių skaičius yra paki
lęs ir numato išsilaikyti, 
nes gimnaziją lanko viso 
pasaulio lietuvių vaikai. (Iš 
Chicagos vyksta 6, o gal ir 
daugiau). Jiems pagalba ir
gi yra reikalinga.

Būkime dosnūs ir remki
me vykdomus didžiuosius 
projektus.

P. S. Į gimnaziją įstoji
mo blankai gaunami: K. 
Milkovaitis, 6743 So. Rock- 
well, Chicago, III. 60629, 
tel. 312-737-6245.

Antanas Juodvalkis

Respublikonų suvažiavimas..
(Atkelta iš 1 psl.) 

standing Volunteer of the 
Year Award”. Eugene žiū- 
rys ”Outstanding Service 
of the Year Award” ir iš 
visų tautybių grupių už ge
riausią veiklą — Lietuvių 
Respublikonų Federacijai, 
jos pirm. Kazimierui Oksui.

Suvažiavimo metu visą 
dieną šeštadienį veikusioje 
tautybių grupių parodėlėje 
lietuvius atstovavo Giedra 
Gustaitė ir Leokadija Vili
mienė. Lietuviški ekspona
tai ir knygos buvo labai 
skoningai ir gražiai ant 
stalų išdėstyti, dalyviai do
mėjosi ir turėjo progos su
sipažinti su lietuvių menu, 
gintarais bei knygom.

Suvažiavimo proga, penk
tadienio vakare įvyko Lie
tuvių Respublikonų Fede
racijos metinis susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo 
atstovai iš šių valstybių: 
Kazimieras Oksas, Anatoli
jus Milūnas iš Illinois, Rai
mundas Kudukis "iš Ohio, 
Jonas Urbonas iš Michigan, 
Eugene žiūrys, Laima ši
manskytė ir Zina Dresliūtė 
iš Connecticut ir Simas 
Kvečas, Bernice Kellogg, 
Antanas ir Liucija Mažei
kos iš Kalifornijos. Pirmi
ninkas Kazimieras Oksas 
padarė išsamų Federacijos 
metinį veiklos pranešimą. 
Atskirų vietovių atstovai 
žodžiu painformavo apie 
veiklą savo rajonuose. Pirm. 
Kazimieras Oksas už sėk

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

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

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padedą 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

mingą 30 metų veiklą Ka
lifornijos lietuvių respubli
konams įteikė įvertinimo 
pažymėjimą Sąjungos pirm. 
Liucijai Mažeikienei. Ta pa
čia proga gavo pažymėjimą 
Los Angelėje respublikonų 
vieneto organizatorius ir jo 
pirmas pirm. Leonardas Va
liukas. Po susirinkimo įvy
ko vaišės, į kurias atsilan
kė ir kitų tautybių atstovai.

Šis Amerikos Respubli
konų Tautybių Grupių Ta
rybos atstovų suvažiavimas 
buvo eilinis, jame buvo 
svarstomi vidaus tvarkos ir 
veiklos reikalai, j ieškota 
kelių geresnei ir didesnei 
veiklai išvystyti. Lietuviai 
gali pasidžiaugti, kad kiek
viename suvažiavime pasi
rodome stipresni ir geresni 
lyginant su kitų Tautybių 
Grupių veikla. Tas yra ma
toma lietuvių veikėjų įver
tinime, o taip pat ir pačios 
Lietuvių Respublikonų Fe
deracijos nebe pirmą kartą 
laimint už politinę veiklą 
”Award”. Sveikiname.

Antanas Mažeika

CAKE DECORATOR
Exp’d., full time, benefits. Wedding— 
novelty cakes. Apply in person, The 
Baker’s Loaf, 29480 Northwestern 
Hv^y., between Franklin and lnkster 
Roads, Southfield, Mich. (22-28)

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

(609) 429-5176.
(21-27)
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■ laiškai Dirvai

Knygoj ”K. Olšauskas ir 
jo teismo byla” sakoma ir 
aiškinama, jog K. Olšauskas 
yra nekaltas ir buvo nu
baustas be jokių kaltės įro
dymų. Kas daro tokius tei
gimus? Autorius slepia sa
vo asmenybę raidėmis K. S. 
Iš knygoj vartojamų Kano
nu ir Konkordato nuostatų, 
o taip pat aiškinimų — ku
nigų prievolės bei teisės — 
reikia daryti išvadą, jog au
torius yra susipažinęs su 
Bažnytine Teise, o todėl jis 
pats galėjo priklausyti dva
siškių luomui, arba būti 
jiems artimas ir patikimas 
asmuo.

Visi mes, kurie pažino
jom adv. Tumėną, žinojom 
jį kaipo kruopštų ir sąži
ningą advokatą, todėl, jei 
Tumėnas kalbėjo su auto
rium ir rodė jam medžiagą 
liečiančią Olšauską, tai adv. 
Tumėnas buvo tikras, kad 
autorius yra ne tik Olšaus
ko draugas, bet ir jo reika
lų gynėjas. Priėmus dėme
sin įvykius (1928 m.), rei
kia daleisti, kad autorius 
dabar yra ne jaunesnis kaip 
85-90 metų.

Iš autoriaus daromų prie
laidų susidaro įspūdis, kad 
jis silpnai tesuprato Lietu
voj veikusio Baudžiamojo 
Proceso nuostatus.

Kas rašoma knygoj?
Autorius sakosi apžiūrė

jęs Ustijanauskienės ir prel. 
Olšausko nužudymo vietas; 
aplankė Plungės kapines, 
kur yra palaidotas Olšaus
kas, klausinėjo tebesančius 
gyvus byloj dalyvavusius 
liudininkus, o taip pat žiū
rėjo archyve esančius by
los duomenis.

Autorius knygoje operuo
ja tais daviniais, kurie bu-, 
vo patiekti Apygardos Teis
mo ir Vyr. Tribunolo teis
mo posėdžiuose, jokių nau
jų davinių nepatiekia. Pa
gal autoriaus galvoseną, 
teismui patiektieji duome
nis neįrodė, kad Olšauskas 
nužudė Ustinijauskienę, to
dėl jis turėjo būti išteisin
tas. Sustiprinti tą savo nuo
monę, autorius daro įvai
rias politines prielaidas, pa
vyzdžiui :

Pradedant 1926 m. gruo
džio mėn. ir baigiant 1940 
m., Lietuva anot jo buvo 
valdoma tautininkų parti
jos diktatūriniu būdu (9 
p.). Krikščionys demokra
tai reikalavo Seimą rinkti 
Konstitucijos numatytu lai
ku. Tačiau oficiozinis laik
raštis ”Lietuva” 1927 m. 
kovo mėn. rašė, kad ne vy
riausybė turinti turėti Sei
mo pasitikėjimą, o Seimas 
turįs gauti vyriausybes pa
sitikėjimą (10 p.). Kokie 
košmarai buvo keliami Lie
tuvoj valdant tautininkams 
liudija sekantys; savo tiks
lams siekti tautininkų val

Prelato Olšausko bylos 
atgarsiai

džia 1927 m. rudenį įstei
gusi slaptą organizaciją 
”Lietuvos tautinė apsauga 
Geležinis Vilkas”. Tai ita
liškų fašistų pavyzdžiu 
įsteigta smogikų organiza
cija. Oficialiai ji buvo įre
gistruota — Geležinio Vilko 
Sporto sąjunga. Į ją ver
bavo jaunus karininkus, po
licijos tarnautojus, studen
tus ir kitus samdinius. Ge
ležinio Vilko organizacijos 
nariai buvo aprūpinami 
durklais, pistoletais ir ki
tais ginklais. Pirmasis jų 
uždavinys buvo įbauginti 
katalikų visuomenės ir po
litikų vadus. Ir tam jie nau
dojo įvairiausius būdus. 
Pav. kuri nors katalikų vei
kėją pagrobdavo naktį iš 
buto, nuveždavo į mišką, 
primušdavo ir prigrasinda
vo tylėti. Apie tokius Gele
žinio Vilko metodus rašė ir
V. Kapsukas (15 p.). Vyks
tant šiai bylai (1928-1930) 
daugelis žmonių gūžčiojo 
pečiais, jaudinosi, kad čia 
yra kažkas nežinoma, kaž
kas nesuprantama. Tačiau 
kairiųjų, geltonosios ir val
dinės spaudos sukeltos psi
chozės paveikti, viešai pa
reikšti savo nuomonę nedrį
so. Tuometinės spaudos 
prel. Olšauskas buvo labiau 
niekinimas, negu kunigai 
Stalino laikais (7 p.).

Ar teisingos yra tos 
prielaidos?

Noriu pastebėti, jog sa
vo gyvenime nepriklausiau 
jokiai politinei partijai ar 
organizacijai, todėl negalė
jau žinoti, kas buvo ruošia
ma ar daroma tų partijų 
užkulisiuose. Visas kraštas 
matė ir žinojo, jog po įvy
kusio perversmo, Seimas, 
krikščionių demokratų ir 
tautininkų balsais išrinko 
Valstybės Prezidentu A. 
Smetoną. Buvo sudaryta 
koalicinė vyriausybė, į ku
rią įėjo ir krikščionis demo
kratai. Sulaikius dr. Pajau
jį — Seimas pareiškė vy
riausybei nepasitikėjimą, 
buvo paleistas Seimas ir 
krikščionis demokratai pa
sitraukė iš vyriausybės, 
žmonėse ėjo gandas, kad 
tikroji ”koalicinės vyriau
sybės sugriuvimo priežas
tis buvo nekuriu krikšč. de
mokratų vadovų noras vie
niems patiems paglemžti 
valdžios vairą į savo ran
kas. Daugelis žymių katali
kų ir kunigų šliejosi prie 
Smetonos ir iki pabaigos 
palaikė jo vademą politiką.

Kauno Apygardos Teis
me buvo žiūrima Ūkininkų 
Sąjungos byla. Palaikyti 
kaltinimą buvo pavesta 
prok. pad. ats. maj. A. Ku
biliui ir man. Toje byloje, 
be kitų, buvo kaltinamas 
Papilės klebonas prel. Ja- 
rulaitis. Matydavau, jog po

sėdžio pertraukų metu, prel. 
Jarulaitis eidavo į netolo- 
mai esančią Prezidentūrą — 
atsigerti arbatos. Panašūs 
įvykiai parodo, jog prezi
dento Smetonos santykiai 
su katalikų dvasiški j a buvo 
geri. Todėl negali būti jo
kio įtarimo, kad preziden
tas būtų norėjęs, kad prel. 
Olšauskas būtų nekaltai nu
baustas.

Be to, vieno asmens ar 
grupės noras pakaltinti 
prel. Olšauską negalėjo tu
rėti jokios įtakos į žiūrimą 
bylą. Kodėl? Dar 1919, 
Valstybės Taryba priėmė 
laikinąjį Lietuvos teismų 
sutvarkymo įstatymą, pa
gal kurį buvo organizuoja
mi Lietuvos civiliniai teis
mai. Visos, Lietuvoj bu
vusios, vyriausybės t. y. ko
alicinės, krikščionių demo
kratų, valstiečių liaudinin
kų ir soc. demokratų, o taip 
pat tautininkų grupės prisi
laikė įstatymų ir gerbė teis
mų nešališkumą.

Todėl teismai, nežiūrint 
kokia buvo vyriausybė, sa
vo veiksmus atlikinėdavo 
vien prisilaikant veikian
čių įstatymų. Teigimas, kad 
prof. Voldemaras, norėda
mas kenkti krikščionims 
demokratams ir katalikams, 
įsakė areštuoti prel. Olšaus
ką, yra sąmoninga netiesa. 
Tikrumoj prel. Olšauskas 
buvo sulaikytas ir laikomas 
Kauno kalėjime atitinkamu 
tardytojo Žostauto nutari
mu.

Kaip jau minėjau, 1929 
m. Dr. šliupas parašė ir iš
leido knygą ”Tikri ir netik
ri šventieji”. Tos knygos 
įžangoje paminėta, kad 
prel. Olšauskas, kaltinamas 
žmogžudystėje, katalikų ga
li būti pakeltas ar paskelb
tas šventuoju. Kauno Met
ropolijos Kurija, radusi to
je knygoje tam tikrus ka
talikų dogmos paniekinimus 
ar įžeidimus, kreipėsi į teis
mą pripažinti šliupą įžei
dusį tikinčiųjų jausmus. 
Šiaulių Apygardos Teismas 
pripažino Dr. Šliupą kaltu 
ir sutabdė sakytos knygos 
platinimą.

Noriu tuo parodyti, jog 
prieš įstatymus visi asme
nys buvo lygiai traktuoja
mi. Pav. Šiaulių Apygardos 
Teisme buvo žiūrimos kun. 
Spudo ir kun. Baliutavičiaus 
bylos. Pirmasis buvo nu
baustas už apgaulingą Gird- 
vainienės dvaro išviliojimą, 
o antrasis už melagingą 
teisme duotą parodymą. 
Kiek prisimenu, abu mini
mi kunigai atliko bausmes 
Kretingos vienuolyne. To
kiu pat principu reikia žiū
rėti ir į Olšausko bylą. Rei
kia nepamiršti, jog teisme 
prel. Olšauskas buvo gyna
mas — atstovaujamas ad
vokatų — A. Tumėno ir P. 
Leono. Jei kas būtų buvę

GRAŽŪS ATSILIEPIMAI
Dirva gavo nemažai kom

plimentų dėl atspausdinto 
prel. Jono A. Kučingio pa
mokslo, pasakyto š. m. ge
gužės 25 d. šv. Kazimiero 
bažnyčioje, Los Angeles, 
Ca., Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Seimo 
proga.

Prel. J. Kučingis gavo 
tiesiogiai daug laiškų iš as
menų, reiškiančių jam dė
kingumą už pareikštas min
tis.

čia spausdiname porą iš
traukų iš laiškų.

Mielas Prelate,
Jau kiek anksčiau iš grį

žusių į Čikagą po jų seimo 
tautininkų girdėjau apie 
Paties pamokslą, kurį jie 
labai gyrė. Dabar jo tekstą 
perskaičiau "Dirvoje”. La
bai apsidžiaugiau Sveiko 
įžvalgumu į mūsų lietuviš
kus ir kovos dėl Lietuvos 
laisvės reikalus. Tai beveik 
išbaigtos programos met
menys, kuriuos galima pa
dėti visų veiksnių, partijų, 
grupių ar atskirų asmenų 
veiklos pagrindan — vyk- 

neleistina, minimi advoka
tai būtų pareiškę teisme.

Įrodymai
Visose bylose teismai da

ro sprendimus pasiremiant 
tais daviniais, kurie patie
kiami teismo posėdžių me
tu. Apie tai surašomas teis
mo posėdžių protokolas. Ol
šausko byloj Kauno Apy
gardos Teismas, apsvarstęs 
sakytus davinius, vienbal
siai priėjo išvados, kad 01- 

-šauskas yra kaltas papildęs 
sakytą nusikaltimą. Tokią 
pat išvadą padarė Vyr. Tri
bunolas. Savo samprotavi
mus ir išvadas teisėjai su
rašė motyvuotuose sprendi
muose.

Prel. Olšausko byla yra 
ok. Lietuvos archyve. Ne
žinau, ar kas turi posėdžių 
protokolų ir motyvuotų 
sprendimų nuorašus. Nors 
buvau su jais susipažinęs, 
bet, tiek laiko praėjus, ne
galiu beprisiminti.

1933 metų rudenį apsi
gyvenau Kaune, čia susipa
žinau su prok. Byla ir Val
čių, o taip pat su teisėju 
Staškevičium (jie dalyvavo 
Olšausko byloj). Byla, Val
tys ir Staškevičius, mano 
patyrimu ir supratimu, bu
vo aukštos kultūros asme
nys ir jei jie ką darė ar 
reiškė savo nuomones, jie 
tą darė pagal savo įsitiki
nimą ir sąžinę.

(Bus daugiau)

ATITAISYMAS
Praeitame Dirvos nume

ry, rašant apie prel. Olšaus
ko bylą, klaidingai buvo at
spausdinta Ustijanauskie
nės pavardė.

dymui.
Deja, tokių dvasininkų, 

kaip Tamsta Prelate, mū
suose labai mažai tėra. Tai
gi ir lietuvių katalikų para
pijos Amerikoje neatlieka 
to uždavinio, kuris jai skir
tas ir kurį turėtų atlikti. 
Ačiū Tamstai už teisingą 
žodį ir lietuviškojo reikalo 
tikrą supratimą bei nurody
mus.

Nuoširdžiai sveikina
Bronius Kviklys

Mielas ir brangus
Prelate Jonai,
Gėrėjausi Jūsų labai 

prasmingu pamokslu, at
spausdintu "Dirvoje”. Ja
me iškeltos ir pagrįstai iš
dėstytos mintys tinka ne 
vienos kurios organizacijos 
žmonėms, bet visiems bran
gios Tėvynės netekusiems 
jos vaikams. Tai ne šablo
ninis pabertų žodžių srau
tas!

Plateliškis

PAGERBTAS DR. 
VLADAS ŠIMAITIS

Dr. V. Šimaitis, sulaukęs 
amžiaus sidabrinės sukak
ties, buvo gausiu būrių 
draugų, gerbėjų ir pažįsta
mų pagerbtas birželio 28 d. 
Lietuvių Tautinių Namų sa
lėje, Chicagoje.

Prisirinko pilna salė, ge
rokai virš 200 svečių. Tas 
parodo, kad sukaktuvinin
kas buvo didžiai visuomenės 
gerbiamas ir daug pasidar
bavęs patrijotinėje lietuviš
koje visuomenėje ir orga
nizacijose: Registruotoje
L i e tuvių Bendruomenėje, 
VLIKe, ALTe, Darbo Fede
racijoje ir Lietuvių Fonde 
pirmasis iždininkas.

Bet, turbūt daugiausia 
darbo ir pasišventimo nuo 
pat pradžios įdėjo į RLB.

Visai nesuprantama, ko
dėl pagerbimo pravedė jas, 
Viktoras Šimaitis, visai ne
paminėjo, kad Dr. Vladas 
Šimaitis, yra labiausiai įsi
jungęs į RLB eiles ir, yra 
dabartinis, RLB prezidiumo 
pirmininkas. Be to, pakvie
čiant Dr. V. Dargį tarti žo
dį, visai nepranešė, kad Dr. 
V. Dargis yra RLB pirmi
ninkas.

šioje, Dr. Vlado Šimaičio 
sukaktuvinėje šventėje di
delė dauguma svečių, buvo 
R. L. B. nariai. Bet pager
bimo pravedėjas patvarkė 
taip, kad gavosi įspūdis, 
kad Dr. Vladas Šimaitis ne
buvo RLB žymus veikėjas 
ir salėje nebuvo nė vieno 
RLB veikėjo ar nario.

Augustas Paškonis

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į CIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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Pakeliui i atgimimą
Čiurlionio ansamblio koncertas

Vytautas Matulionis

Ilgai garsintas ir nekant
riai lauktas Čiurlionio an
samblio metinis koncertas, 
naujo vadovo Ryto Babicko 
rankose, su pusnauja pro/- 
grama, prakaite skęstant ir 
dainininkams ir klausyto
jams, pagaliau įsikūnijo va
saros karštyje 1986. VI. 22. 
Dievo Motinos parapijos sa
lėje Clevelande. Pradėtas 
netikėtai, bet sveikintinai 
pavyzdingai laiku ir už
baigtas be įkyrėjusių dėko
jimų, linkėjimų ir betiks
lio muistymosi scenoje, kon
certas truko maždaug dvi 
valandas ir pilnos salės 
publikos buvo priimtas šil
tai.

Koncerte buvo atlikta de
vyniolika dainų ir du da
lykai vien kanklėms, kurie 
kompozitorių - harmonizato- 
rių atžvilgiu pasiskirstė 
taip: A. Mikulskis — 10 
(įskaitant ir aukščiau mi
nėtus kanklių numerius), 
R. Babickas — 4, A. Nauja
lis — 1, L. Abarius — 1, J. 
Švedas — 2, J. Žilevičius — 
1, N. Martinonis — 1, Br. 
Budriūnas — 1. Visos dai
nos, išskyrus dvi moterų 
choro ir keturias mišraus 
choro dainas su kanklių pri
tarimu, buvo atliktos a ca- 
pella — be instrumentinės 
paramos.

Pirmoji programos daina 
(A. Mikulskio harmonizuo
ta "Mes padainuosim”) bu
vo gražiu koncerto įvadu. 
Dainoje ”Per šilelį jojau” 
(R. Babickas) trūko balsi
nių spalvų, buvo perdaug 
forte ir permaža piano. "Už 
Raseinių” (J. Naujalis) — 
įdomiai išvystyta ir atlik
ta daina, gana smulkmeniš
kai apipavidalinta, su dailia 
užbaiga, nors moterų bal
suose kartkartėmis girdėjo
si toniniai nukrypimai. 
"Augo bernelis" kiek nu
kentėjo nuo per didelio vie
nodumo. Puikioje j. Žilevi

Čiurlionio ansamblis su vadovu R. Babicku. V. Bacevičiaus nuotr.

čiaus dainoje "Anoj pusėj 
ežero" mišrus choras susi
dūrė su dideliais sunku
mais: paskiri balsai skam
bėjo netvirtai, įstojimai 
buvo netikslūs, bendrai vy
ruose jautėsi detonavimas, 
tenorams ir sopranams trū
ko plačios apimties aukštų
jų gaidų. Didelės dirigento 
pastangos chorą suvienyti 
čia buvo tik dalinai sėkmin
gos. ši daina dabartiniam 
ansamblio sąstatui yra dar 
persunki.

Iš keturių vyrų choro at
liktų dainų — "Kai aš jo
jau per žalią girelę" (A. Mi
kulskis), "Lygioj lankelėj" 
(J. Švedas), "Oi, džium, 
džium” (N. Martinonis) ir 
"Ant marių” (Br. Budriū
nas) — geriausiai pavyko 
J. švedo ir N. Martinonio 
kūriniai. Juose muzikinės 
nuotaikos kaitaliojosi raiš
kiai ir įvairuojančiai, o ne
lengvas forte ir piano lyg
svaros išlaikymo uždavinys 
buvo sėkmingai išspręstas. 
Gražioji Budriūno daina 
"Ant marių” vyrų chorui 
buvo kietesnis riešutas, ku
rio jie visiškai ir neperkan- 
do. Nors bosai ir baritonai 
joje buvo sodrūs ir savimi 
pasitikintys, tenorams trū
ko čia būtinų stiprių ir 
lengvai pasiekiamų aukštų 
gaidų. Tokių gaidų stoko
jant, ši daina nustojo ne
mažos dalies savo įspūdin
gumo.

Antroji koncerto dalis 
buvo pradėta trimis mote
rų chorui harmonizuotomis 
(R. Babickas) dzūkų daino
mis : "Oi ant kalnelio", 
"Du bicineliu” ir "Oi, cy- 
kiai, cykiai”. Tai lyg trum
putis dainų ciklas (klausy
tojai buvo paprašyti ploti 
tik visoms trims dainoms 
pasibaigus), kuris buvo at
liktas šioms dainoms bū
dinga nuotaika, švariu tonu 
ir prasmingai išryškintais

Iš Čiurlionio ansamblio koncerto birželio 22 d. Clevelande. Prieky solistai: A. Babickienė, 
L. Čaplickienė, A. Gilys, V. Lager ir vadovas R. Babickas. V. Bacevičiaus nuotr.

tarmiškumais. Iš šių švel
nių dainų dailiausioji buvo 
”Du bicineliu”. Bendrai, 
moterų choras skambėjo ge
riau už vyrus.

Įgudusių Onos Mikuls
kienės mostų vedami kank
lininkai (orkestru pavadin
ti dar percĮr asu) klausyto
jams suteikė malonų gaivi
nantį atodūsį. Skambus 
buvo trio "Ar aš ne vyšne
lė” (A. Mikulskis), bet 
"Lietuviškų tautinių šokių 
suita" (taip pat A. Mikuls
kio) galėjo būti ir laisves
nė. To priežastimi galėjo 
būti ir kai kurių kanklinin
kų nepapankamas dirigen
tės mostų sekimas: kai ku
rie buvo taip uoliai įnikę į 
kanklių stygas, kad pažvelg
ti į dirigentę laiko ir pri
trūko ... Būtų įdomu (ir 
naudinga) kanklininkų tar
pe turėti daugiau vyrų (da
bartiniame sąstate matėsi 
tik vienas), tuo atmiešiant 
"įgimtą” kanklių švelnumą 
sodresniais, didesniais, skir- 
tingesniais garsais išplau
kiančiais iš naujoviškesnė- 
mis muzikinėmis priemonė
mis šiam senovės instru
mentui sukurtų kūrinių. 
Bandymams čia yra plati 
dirva.

Koncertas užbaigtas še
šiomis A. Mikulskio harmo
nizuotomis liaudies daino
mis su kanklių pritarimu: 
dviem moterų chorui (”Kur 

lygios, lygios lankos" ir 
"Per žalią girelę”) ir ke
turiomis mišriam chorui 
("Klaipėdužė”, ”Nuvažiav 
tėvelis”, "žveng žirgelis 
lankoj”, "Papartėlis"). Iš 
moterų choro dainų stipres
nį įspūdį paliko "Kur ly
gios, lygios lankos”, o miš
raus choro "Papartėlis” su
žibėjo beveik pilnu anksty
vesnių ansamblio pajėgumu 
— daina perduota pakiliai, 
laisvai, nuotaikingai, grakš
čia slinktimi. Ilgoka "Klai- 
pėdužė” buvo įveikta tik su 
n e m ažomis pastangomis, 
bet vietomis sutvyksėjo 
tvirtų rankų sudrausmintu 
piano.

Neatlaidiems ir patenkint 
tiems klausytojams pra
šant, ansamblis dar pridėjo 
pilnabalsę "Namo broliu
kai”. Nors šia, tradicija ta
pusia, užsklandine daina 
Čiurlionis dažnai užbaigda
vo savo gausias ir toli sie
kiančias išvykas, tai yra tik 
tradicija kuri, galbūt, jau 
reikalinga pakaitalo, ši 
skardžiai išsiliejanti daina 
puikiai tiko mūsų pirmo po
karinio penkmečio nuotai
koms, kai Lietuvos neteki
mą ir atgavimą matavome 
vien jausmais. Pasivadinę 
labai patriotiškai skamban
čiu "TREMTINIŲ" vardu 
mes braukėm ašarą ir siel- 
vartavom klausydami žo
džių "čia juoda duona ir 
tos neduoda. .. oi, eisim, 
eisim, mes čia nebūsim, čia 
ne mūsų šalelė ..." Deja, 
dabartinei mūsų buičiai šie 
žodžiai jau nebetinka. Ame
rikoj juodos duonos reikia 
beveik su žiburiu ieškoti, o 
baltos duonos per akis. Yra 
labai abejotina ar daug mū
sų skubėtų grįžti į nepri
klausomą Lietuvą nors ten 
didžiausius balčiausios duo
nos kalnus žadėtų. O kaip pri
traukti čia gimusius vaikus 
lietuviškai veiklai jų lū
poms kartojant, kad čia ne 
jų šalis, ar tiksliai išversti 
šiuos žodžius amerikie
čiams ? Atrodo ir toliau my
lėsime Lietuvą "iš tolo"...

Kaip ten bebūtų, Čiurlio
nio ansamblis yra neatski

riama išeivijos muzikinio ir 
visuomeninio gyvenimo da
lis, kuri dabar pergyvena 
laikiną balsinės mažakrau
jystės ir jaunatviškumo 
stokos laikotarpį. Clevelan
do lietuviai visada turėjo 
(ir tebeturi) pagrindo šiuo 
meno vienetu didžiuotis, 
nors jo "aukso amžius” var
gu ar besugrąžinamas. Ta
čiau šio meno vieneto di
džiuliai nuopelnai mūsų tau
tinio meno baruose neturė
tų būti nugramzdingi už
marštį, jo ateitis turi būti 
užtikrinta, nors toks užtik
rinimas ir reikalautų besą
lyginių lietuviškosios vi
suomenės pastangų. Tačiau 
šiuo atžvilgiu vidutinišku
mu pasitenkinti negalima. 
Ansamblio ateitis taip pat 
priklauso ir nuo savitarpio 
darnos ir sugyvenimo, bei 
ansamblio paskirties supra
timo: ansamblio ateitį gali 
nulemti ne tik jo kūniškas 
stovis, bet ir jo dvasinė bū
sena.

čiurlioniečiai dainuoja su 
dideliu užsidegimu ir įsi
jautimu, nuoširdžiai. Jie 
yra pastabūs vadovo mos
tams ir "mandrybių” per
daug nesivaiko. Tačiau 
prieš išsiruošiant į keliones 
ansambliui kai kuriose sri
tyse dar reikėtų padirbėti. 
Chorui būdingas balsų ly
gumas dar nevisur pilnai 
pasiektas. Protarpiais at
rodė, kad ansamblis vado
vaujasi šūkiu "garsiai, gar
siau, garsiausiai", bet taip 
tvirtinti būtų nevisai tiks
lu — koncerte buvo daug 
gražiai išlygintų vietų ku
riose ramūs, švelnūs sąs
kambiai labai maloniai glos
tė ausį daug pasakydami 
apie ansamblio muzikinę 
drausmę. Gaila, kad lygsva
ra nevisur buvo išlaikyta ir 
tos brangintinos akimirkos 
buvo nustelbtos lietuviškų 
laukų platybėms būdingų 
garsų, kurie uždarų sienų 
salėj ausų būgnelius gero
kai įlenkė. Taip pat reikė
tų atkreipti dėmesį į an
samblio solistus. Jei dabar
tiniame ansamblio sąstate 

(Nukelta į 6 psl.).
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Kanklininkai su vadova O. Mikulskiene. V. Bacevičiaus nuotr.

Pakeliui į atgimimą...
(Atkelta iš 5 ps;..) 

solinio dydžio balsų nėra, 
reikėtų privengti dainų su 
soliniais įtarpais ar pavesti 
tokias vietas visiems tuo 
balsu dainuojantiems. Ri
botų balsinių išteklių solis
tai darė ką galėjo, jiems 
gerų norų tikrai netrūko, 
bet sceninė nedrąsa (net ir 
po daugelio dainavimo me-. 
tų!) jų pastangas sugrio-. 
vė: jie arba buvo beveik ne
girdimi, arba dainavo su 
dideliu ir įkyriu balso dre
buliu (tremolo).

Su dabartiniais Čiurlionio 
balsiniais ištekliais, naujo
jo vadovo Ryto Babicko, iš
augusio ir muzikiniai su
brendusio ilgamečio „tėvo” 
Alfonso Mikulskio paunks- 
mėj, padaryta labai daug. 
Malonu, kad naujasis va
dovas neseka savo pirmta
ko pėdomis, bet vadovauja
si savitomis pažiūromis bei 
interpretacinėmis įžvalgo
mis. Tai tik į naudą. Ba
bicko užsimojimas sudary
ti įvairesnę, naujesnę pro
gramą buvo lyg gaivinan
tis vėjas nupūtęs kai ku
riuos praeities pelėsius. 
Nors pasirinkimas net de
šimties A. Mikulskio dainų 
šiuo metu yra suprantamas, 
naujasis dirigentas turėtų 
stengtis kiek galima paįvai
rinti programas naujų kom
pozitorių kūriniais, neapsi- 
stojant, neatsiribojant ir 
nesustingstant viename mu
zikiniame stiliuje. Stropes
nė dainų atranka tikrai su
teiktų daug išsamesnį ir vi
sapusiškesnį mūsų liaudies

Asmeninės dovanos giminėms 
Lietuvoje'

Po pakeitimo taisyklių siuntiniams į Lietuvą siųsti dabar 
muitą turi sumokėti siuntinių gavėjai. Siūlome praktiškus 
mažus siuntinius, kurie siunčiami oro paštu ir pasiekia 
Lietuvą per labai trumpą laiką.
1986-3 
Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, “Adidas” 
firmos, vyriškas arba moteriškas bliusonas (labai pagei
daujami Lietuvoje), puiki bliuskutė arba išeiginiai marški
niai, gėlėta vilnonė skarelė................  ............................... $150.00
1986-4
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški, vyriškas arba mo
teriškas nertinis, bliusonas - striukė...........  ..................... $143.00
1986-5
Anorakas-striukė, vyriška arba moteriška, 1 p. velvetinių 
džinsinių kelnių, vyriškas arba moteriškas megztinis, nai
lono skarelė......................   $150.00

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu 
paveldėjimo būdu.

Z. Juras,
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England

Tel. O1 460.2592

dainų vaizdą. Nors įsisenė
ję įpročiai sunku išrauti, 
net ir liaudies dainoms at
sinaujinimas — atsi jauni
nimas ne pro šalį.

Tiesa, kokybe ir kiekybe 
Čiurlionio ansamblis dar 
nėra atgavęs savo pirmykš
čio žibėjimo, bet tai ne di
rigento ar ansambliečių 
kaltė. Jų užsidegimo, pasi
šventimo ir pinigais nenu
perkamo darbo neužtenka 
— reikia apčiuopiamos pa
ramos. Meilių žodelių ir 
tautinėmis juostomis iš
margintų padėkos lakštų 
jau pakanka. Bet... LA
BIAUSIAI reikalingas pa
sišventęs, drausmingas, bal
singas, sunkaus darbo nebi
jąs ir tėvų krašto dar ne
užmiršęs jaunimas . .. Bū
tų tikrai puikų jei šie žo
džiai neliktų tik tyruose 
šaukiančio balsas ...

LITUANISTIKOS 
SEMINARAS
Tryliktasis lituanistikos se

minaras įvyks 1986 rugpjūčio 
3-17 Ohio valstijoje, JAV. Jis 
skiriamas vidurinį mokslą bai
gusiam, universitetinio lygio 
kursus lankyti pasirengusiam 
jaunimui, kuris laisvai kalba, 
rašo ir skaito lietuviškai. Ypač 
skatinami dalyvauti aukštąjį 
mokslą baigusieji, jaunesnio
sios kartos profesionalai, ne
seniai šeimas sukūrę išeivijos 
lietuviai.

Tryliktojo seminaro progra
ma skirstoma į tris pagrindi
nes sritis: lietuvių kalbą, lite
ratūrą ir visuomeninius moks
lus. Dalyviai rinksis iš 10 kur-

CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

UOŠVĖ į namus — 
TYLOS NEBEBUS

Chicagoje, tiksliau Cice
ro, įsisteigęs jaunų lietuvių 
aktorių teatras, pasivadinęs 
gražiu VAIDILUTĖS var
du, pasirodė su vienaveiks
me komedija „Uošvė į na
mus — tylos nebebus”, ši 
komedija parašyta L. Rid- 
lis, išversta A. Beržinskai- 
tės, išleista „švyturio” ben
drovės 1923 m., Vilniuje, ir 
pritaikyta šiam laikmečiui.

Spektaklis įvyko gegužės 
18 d. Jaunimo centro salėje.

Aktorių branduolį suda
rė: Marija Smilgaitė (reži-

sų ir privalės lankyti mažiau
siai keturis, bent po vieną iš 
minėtų sričių.

Seminaro metu veiks biblio
teka bei knygynas, kur bus ga
lima įsigyti kursams vadovė
lius ir kitų naudingų knygų. 
Vakarais numatomos įvairios 
programos, bet daugiausia lai
ko bus skiriama studijoms.

Seminaras įvyks “Loyola of 
the Lakęs” amerikiečių jėzui
tų rekolekcijų namuose netoli 
Akrono miesto. Vieta yra nuo
šali, bet lengvai pasiekiama 
greitkeliais, autobusais ir oro 
keliais. Namai aprūpinti visais 
bendrabučio patogumais.

Seminaro mokestis yra 325 
JAV dol., įskaitant maistą, pa
talynę, kai kurias mokymosi 
priemones ir registracijos mo
kestį. Dėl finansinių sunkumų 
negalį mokesčio užsimokėti as
meniškai kreipiasi į stipendi
jų fondus. Pilnas mokestis turi 
būti sumokėtas pirmąją semi
naro dieną, nepaisant susita
rimo su fondais.

Dalyviai renkasi sekmadie
nį, rugpjūčio 3, po pietų ir 
skirstosi rugpjūčio 17 prieš 
pietus. Transporto iš autobu
sų stoties arba aerouosto jieš- 
kantys pridėtoje anketoje pa
žymi atvykimo laiką, vietą ir 
skrydžio ar autobuso numerį. 
Kitu atveju rengėjai neužtikri
na pasitikimo.

Seminarui registruojamasi 
tik dviem savaitėm, pasiun- 
čiant užpildytą anketą ir 25 
JAV dol. registracijos mokes
tį seminaro komisijai. Dalyvių 
skaičius ribojamas 35. Pirme
nybė teikiama tiems, kurių 
anketos pirma pasiekia semi
nare) komisiją. Susidarius di
desniam interesantų skaičiui, 
likusieji įrašomi į laukian
čiųjų sąrašą, jeigu to pagei
dauja anketoje. Dalyviams pa
siunčiamas priėmimo patvir
tinimas ir “Seminaro vadovas”, 
kuriame plačiau pranešama 
apie eigą, tvarką ir 1.1.

Lituanistikos seminaras yra 
Illinois valstijoje inkorporuo
tas pelno nesiekiantis viene
tas, veikiantis Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos Ryšių 
centro apimtyje. Seminaro 
direktorių tarybą sudaro Rita 
Bureikaitė ir Regina Stanči- 
kaitė (PLJS valdybos atstovės), 
Rima Janulevičiūtė (Pedagogi
nio lituanistikos instituto at
stovė), Antanas Klimas ir Ilo
na Maziliauskienė (seminaro 
lektorių rinkti atstovai), Kris
tina Nakienė ir Danutė Rukšy- 
tė (seminaro studentų rinktos 
atstovės). Ruošos darbus at
lieka komisija, kuriai vadovau
ja Mindaugas Pleškys. Kiti na
riai: Rita Dapkutė, Rūta Nainy- 
tė-Sušinskienė, Emilija ir Ro
mas Sakadolskiai. Korespon- 
denciniai nariai: Rasa Ka- 
minskaitė-Avižienienė, Linas 
Rimkus ir Vaiva Vėbraitė. 

sierė), Edis šulaitis, Laima 
Šulaitytė-Day, Kazė Braz- 
džionytė, Vincas Olšauskas, 
Audrė Kižytė, Aušra Jasai- 
tytė, Vida Momkutė ir kiti 
talkininkai.

Spektaklis praėjo labai 
gražiai ir atsilankė nelauk
tai daug publikos, pilnai už
pildžiusi didžiąją salę.

Jaunųjų aktorių kolekty
vas, pagautas didelio pasi
sekimo, susirinkęs pobūviui 
ir pasikvietęs spaudos bei 
radijo žmones, aptarė toli
mesnę veiklą. Jau turi pa
kvietimą į kitas lietuvių 
vietoves ir ruošiasi dalyvau
ti teatro festivalyje, įvyks
tančiam Padėkos dienos sa
vaitgalyje, Chicagoje. Jau
nųjų aktorių kolektyvas 
prašo lietuvių, turinčių dra
mos veikalų, susisiekti su 
vadovais ir paskolinti ar 
perleisti turimus veikalus, 
šiuo adresu: Kazė Brazdžio- 
nytė (Lietuvos Aidų radijo 
laida), 6955 So. Campbell 
Avė., Chicago, III. 60629, 
telef. (312) 778-5374.

Vaidilutės teatro valdy
bai vadovauja dr. Petras 
Kisielius.

★
Vasaros metu daugelis 

organizacijų ir klubų ruo
šia gegužines ir pasilinks
minimus, o rimtesnio pobū
džio koncertai atidedami vė
lesniam laikui.

Seniausia lietuvių kalba 
radijo laida MARGUTIS, 
kurią sumaniai veda žurna
listas Petras Petrutis pra
nešė, kad pirmasis rudens 
koncertas įvyks rugsėjo 20 
d. Jaunimo centre, Chicago
je. Koncertuos clevelandiš- 
kis lietuvių tautinio meno 
ansamblis ČIURLIONIS, di
riguojamas muziko Rito 
Babicko. Čiurlionio ansam
blis turi paruošęs naują 
programą, kurią išgirsime 
šio rudens koncerte. Ruoš
kimės jame dalyvauti.

PAMINĖTA R. RŪGYTĖS 
MIRTIES METINĖS

Pedagogės Alicijos Rūgy
tės mirties metinės, artimų
jų giminių rūpesčiu, buvo 
paminėtos pamaldomis ir 
paskaita š. m. birželio 22 d. 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Mišias atnašavo ir pamoks
lą pasakė kun. Jonas Duo
ba, OFM.

Pamaldomis pasibaigus, 
Chicagos lit. aukšt. mokyk
los direktorius Juozas Ma- 
silionis papasakojo apie a. 
a. Alicijos Rūgytės nueitą 
gyvenimo kelią ir jos peda
goginę bei visuomeninę vei
klą. A. Rūgytė augo lietu
vio tėvo ir lenkės motinos 
(vėliau sulietuvėjusios) šei
moje ir tapo didele lietuve 
patriote. Baigusi Kauno 
mergaičių mokytojų semi
nariją, 1927 m. mokytoja
vo ir studijavo VDU teolo
gijos filosofijos fakultete 
istoriją.

Alicija Rūgytė yra žino

ma pedagogė ir jaunimo 
auklėtoja. Lietuvoje moky
tojavo Kaune, Vilniuje ir 
gimtojoje Švėkšnoje (direk
torė). Pasitraukė į Vokieti
ją ir čia stovyklose steigė 
lietuviškas gimnazijas ir 
ėjo inspektorės bei direkto
rės pareigas. Atvykusi į 
JAV, 1950 m. įsijungė į lit. 
mokyklų steigimą ir dėsty
mą. Tuo metu lit. mokyk
loms nebuvo spec. patalpų 
ir teko glaustis prie lietu
viškų parapijų. Klebonai tik 
per didelį prašymą, lit. mo
kyklas įsileisdavo, o po me
tų — iškraustydavo.

Taip A. Rūgytė maldau
dama praėjo per kelias pa
rapijas, kol tėvai jėzuitai 
pastatė Jaunimo centrą ir 
įrengė klases šeštadieninei 
mokyklai. Jos energijos ir 
pasišventimo dėka buvo įsi
gytas reikiamas mokyklos 
klasėms inventorius ir mok
slo priemonės. A. Rūgytė 
iki mirties dėstė Lietuvos 
istoriją lit. mokyklose ir 
Pedagog. lit. institute.

Antra A. Rūgytės veik
los sritis — tai Lietuvos is
torijos draugija, kurią 1957 
m. įsteigė ir reikalų vedė
jos titulu ją išugdė. Išleido 
apie 30 veikalų ir perspaus
dintą dviejuose dideliuose 
tomuose AUŠRĄ. Buvo su
rinkusi išleisti ir VARPO 
pilną komplektą. Ji ne tik 
rūpinosi istorinių knygų 
leidimu, bet jas neatlaidžiai 
ir platino. A. Rūgytę visa
da ir visur matėme velkan
čią didelį krepšį, prikrautą 
knygų. Ji dalyvavo organi
zacijų susirinkimuose, su
važiavimuose, minėjimuose 
su savo legendariniu sun
kiai pavelkamu krepšiu ir 
džiaugsmu švytėdavo, kai 
tas krepšis palengvėdavo ir 
laiminga grįždavo namo. 
Knygoms leisti surinkdavo 
pakankamai pinigų ir mir
dama paliko arti 30,000 dol. 
„Varpui” perspausdinti.

Geriausias A. Rūgytės 
prisiminimas ir pagerbimas 
būtų, kad jau dabar užsi
prenumeruotume VARPĄ, 
kad jos įpėdiniai galėtų 
pradėtą darbą tęsti.

Po paskaitos buvo vaišės, 
kurioms, giminių vardu, va
dovavo dr. Jonas Račkaus
kas, Rūgytės sesers sūnus. 
Vaišės buvo su šampanu, 
pagal jos pageidavimą.

• De Paul universitete 
Chicagoje, lapkričio 7 ir 8 
d. d. įvyks simpoziumas 
Tradicijų kūrybą: išlaiky
mas ir atnaujinimas liau
dies kultūrose latvių ir lie
tuvių kolonijose Illinois. Šis 
simpoziumas remiamas II- 
linois Humanities Council. 
Dalyvaus prof. Marija Gim
butienė, prof. Bronius Vaš
kelis ir kt.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

TRUCK MECHANIC
Heavy duty expd. truck mechanic 
needed. Mušt have own tools. Salary 
commensurate with exp., please call 
for appt. 201-656-5900. (2134)
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Netekus tauraus lietuvio vyskupo Anso Trakio
Netikėtai 1986 m. birže

lio 22 d. iš gyvųjų tarpo 
amžinybėn iškeliavo Mažo
sios Lietuvos sūnus, taurus 
lietuvis, evangelikų-liutero
nų TĖVIŠKĖS parapijos 
Chicagoje, klebonas vysku
pas ANSAS TRAKIS.

Busimasis vyskupas An- 
sas Trakis gimė 1912 m. 
birželio 2 d. Kuršelių km., 
Trušelių valšč. (Klaipėdos 
apksr., pasiturinčių ūkinin
kų gausioje (13 vaikų) šei
moje. Tėvas buvo iškalbin
gas liaudies pamokslinin
kas. Mirė 1986. VI. 22 d., 
kaip Sun-Times paskelbė, 
nuo galvos sužeidimo. Po tų 
savaitgalį vykusių konfe
rencijų ir posėdžių, grįžęs 
į namus, laiptais nusileido 
į rūsį, kur ištiko nelaimė, 
žmona rado gulintį ant 
grindų ir nuvežus į ligoni
nę, buvo konstatuota mir
tis.

Ansas Trakis 1934 m. 
baigė Vytauto Didžiojo gim
nazijų. Klaipėdoje ir porų 
metų studijavo VDU huma
nitarinius ir evangelikų te
ologijos mokslus. Toliau te
ologijos mokslus studijavo 
Šveicarijoje, Bazelio ir Zu- 
richo universitetuose. Mok
slų baigė 1940 m. ir buvo 
ordinuotas kunigu Taura
gėje. Tremtyje vikaravo 
Hofo mieste, Bavarijoje, 

kapelionavo karių ir politi
nių kalinių stovyklose, or
ganizavo lietuvių evangeli
kų Sinodų ir bažnyčių. Gal 
didžiausias ir reikšmingiau
sias jo darbas yra įsteigi
mas 1951 m. Chicagos TĖ
VIŠKĖS parapijos kurios 
klebonu išbuvo iki staigios 
ir netikėtos mirties. Taip 
pat patarnavo ev. liutr. pa
rapijoms Toronte, Collins- 
ville, Clevelande, Montrea- 
lvje, lektoriavo Augustanos 
teologijos seminarijoje, da
lyvavo ekumeniniuose semi
naruose ir bažnyčių atsto
vų suvažiavimuose, redaga
vo Evangelikų žodį, paruo
šė giesmynų.

Velioniui vyskupui An- 
sui Trakiui buvo nesvetima 
ir visuomeninė veikla. Ak
tyviai reiškėsi Lietuvių 
Bendruomenės ir jaunimo 
veikloje, ypač pažymėtina 
veikla Balfe, į vargų pate
kusių lietuvių šalpose. Jau
trus buvo lituanistiniam 
švietimui ir yra vienas iš 
o r g a nizatorių Kristijono 
Donelaičio lit. mokyklos, 
priglaudęs savo parapijos 
pastogėje. Mokyklai išaugus 
ir netelpant kukliose para
pijos patalpose, neapleido 
jos ir nuolat ja rūpinosi. 
Kiekvienais metais daly
vaudavo abiturientų išleis
tuvėse ir džiaugdavosi išlei

džiamų jaunų lietuvių bū
riu. Ir šių metų Kr. Done
laičio 20 abiturientų laidos 
išleistuvėse (1980. VI. 7) 
dalyvavo ir džiaugėsi jau
naisiais lietuviais.

Vyskupas Ansas Trakis- 
buvo įsikūnijusi geraširdiš
kumo, tėvynės ir Dievo mei
lės asmenybė. Jo vadovau
jama Tėviškės parapija yra 
pati lietuviškiausia visoje 
Amerikoje. Jo parapijiečių 
prieauglis neišbėgiojo, bet 
pasiliko parapijoje ir daly
vauja chore ir liet, veiklo
je. Išskirtinai pažymėtini jo 
parapijiečiai — pianistė, 
muzikos profesorė dr. Ra
minta Lampsatytė-Kollars 
ir operos dirigentas muzi
kas Arūnas Kaminskas, va- 
dovaujųs parapijos chorui. 
Yra ir daugiau iškilių pa
rapijiečių, dirbančių lietu
vybės išlaikymo ir Lietuvai 
laisvės atgavimo darbų. 
Vyskupas Ansas Trakis su
gebėjo apjungti visus para
pijiečius ir nukreipti pozi
tyviam darbui.

Tad nenuostabu, kad at
sisveikinimo vakarų (VI. 
25), į kuklių Tėviškės para
pijos bažnyčių nė pusė žmo
nių negalėjo sutilpti ir tu
rėjo tenkintis koridoriais ir 
kiemu. Atsisveikino ilga ei
lė organizacijų pirmininkų 
ar jų atstovų, bet dėl ribo-

A.a. vysk. Ansas Trakis 
to laiko visi negalėjo savo 
širdgėlų išlieti.

Įspūdingose atsisveikini
mo pamaldose dalyvavo sep
tyni liut.-evang. 1 ietuviai 
kunigai iš visų liet, parapi
jų, vadovaujami gen. supe- 

DOVANŲ PARDUOTUVĖ
PATRIA

2646 West 71st Street, 
Chicago, III. 60629

Gintarai, tautodailė, laikrodžiai, brangenybės, TV, 
eletronika, pardavimas ir taisymas. Taip pat di
delis pasirinkimas prekių siuntimui į Lietuvą. Ga
lima gauti spalvotas video juostas iš VII Tautinių 

šokių šventės.

Savininkai Fr. ir A. Šlutai, 
telef. (312) 778-2100

rindento kun. St. Neimano. 
Po kiekvieno kalbėtojo, 
giesmes giedojo choras, va
dovaujamas operos dirigen
to Arūno Kaminsko. Visos 
pamaldos vyko lietuvių kal
ba, išskyrus latvių parapi
jos kunigo V. Vaisbergo pa
mokslų.

Rytojaus dienų (VI. 26) 
dar niekad nematyta 150 
automobilių eilė, palydėjo 
taurųjį lietuvį vyskupų An- 
sų Trakį į Lietuvių tautines 
kapines, amžinam poilsiui.

Ilsėkis ramybėje didžia
dvasis Lietuvos Sūnau.

Vyskupo Anso Trakio 
liūdi žmona dr. Adelė Ivaš- 
kaitė-Trakienė, sūnus Mar
tynas su žmona Dalia ir 
dukra Viktorija, artimi gi
minės, Tėviškės parapijos 
nariai ir visa lietuviškoji 
visuomenė.

A. Juodvalkis

Nuo Vailokaičio iki Vasilčikovo... (14)

Prestono paskalos
Apie Nepriklausomos Lietuvos asmenybes

59. Vailokaitis, Jonas. Gimė 1886 m., Sin
tautų km. šakių apskr. 1908 m. baigė Komer
cinį Institutų Petrapilyje. Lietuvos Valstybės 
Tarybos narys 1917-20 m. m. Taip pat atstovas 
Steigiamajame ir sekančiuose seimuose.

Pagrindinis dalininkas „Lietuvos Ūkio 
Banko”, kuris iš mažos pinigų skolinimo konto
ros išaugo į vienų didžiausių Lietuvos bankų 
su 15 mil. litų pagrindiniu kapitalu. Vailokai
čio brolis kunigas Juozas Vailokaitis, vado
vauja tam bankui.

Laike parlamentinio režimo Lietuvoje, Vai
lokaitis, kaip vadovaujantis krikščionių demo
kratų partijos narys, turėjo dominuojančios 
įtakos į lokalinę politikų, kas padėjo jo preky- 
bniiams ir bankiniams interesams. Kilęs iš vi
dutinių ūkininkų šeimos, jis šiandien yra vie
nas iš turtingiausių žmonių Lietuvoje.

Gudrus, apsukrus, mažai kalba, ir nieka
dos neužmiršta savo interesų.

60. Vailokaitis, Juozas yra kunigas ir Kau
no Ūkio Banko vedėjas (managing director).

Gimęs 1880 m. Naumiesčio rajone, jis mo
kėsi Marijampolės gimnazijoje ir 1905 m. stojo 
į Petrapilio Dvasinę Akademijų.

Petrapilyje jis pirko namus ir dalyvavo 
prekyboje. 1912 m.jis įsteigė Kaune bankinius 
namus „Broliai Vailokaičiai ir Bendrovė” var
du finansuoti naujakurius.

Po karo jis buvo išrinktas Katalikų Veiki
mo Centro pirmininku. Tada jis įsteigė it ūkio 
Bankų. Jis buvo Lietuvos taikos delegacijos 
Maskvoje narys, kuris pasirašė 1920 m. taikos 
sutartį. Tais pačiais metais išrinktas Steigia
mojo seimo nariu. Nuo to laiko iki krikščionių 
demokratų bloko pralaimėjimo 1926 m. gegu
žės mėn. jis turėjo žymių ir žalingų (baneful)

politinę įtakų, panaudodamas ministerius ir 
aukštus pareigūnus savo privataus biznio rei
kalams, kurie ne visados sutapo su valstybės 
interesais. Jis nenešioja kunigo rūbų ir prak
tiškai neatlieka kunigo pareigų.

Jis yra gudrus, apsukrus asmuo, pasiryžęs 
nepraleisti geros progos (with constant eye to 
mainchance), kurio žvaigždė dabar leidžiasi.

61. Vasilčikovas, kunigaikštis Ilarionas 
(Vassitchikoff, prince Ilarion).

Prieš karų kunigaikštis Vasilčikovas buvo 
garsus dvarininkas ir rusų aristokratijos va
das Kauno gubernijoje. Jis taip pat atstovavo 
Kauno paskutinėje Rusijos Durnoje. Lietuvai 
laimėjus nepriklausomybę, Vasilčikovų šeima 
automatiškai tapo Lietuvos piliečiais ir jų dva
rai buv.o konfiskuoti pagal žemės reformos įsta
tymų. Lietuvos vyriausybė tačiau išimties ke
liu liberaliai kompensavo Vasilčikovus už jų 
žemės nuostolius. Tai buvo kilnus mostas, už 
kurį Vasilčikovo šeima parodė dėkingumą, ne
praleisdama nė vienos progos nepareiškusi sa
vo neapykantos ir paniekos lietuvių tautai. Ku
nigaikštis Vasilčikovas išleido kiekvieną iš val
džios gautą skatiką, ir per paskutinius kelis 
metus nužemino savo vardą, maldaudamas ma
žų paskolų iš savo draugų ir net smulkių žydų 
krautuvininkų. Kunigaikštis ir jo šeima dau
gelį metų pas mane lankėsi kasdieną (dažniau
siai valgio metu). Tik prieš kelis metus, suži
nojęs, kad jis skolina pinigus iš mano tarnų, aš 
jį paprašiau susilaikyti nuo tolimesnių vizitų.

Vasilčikovo šeima susidaro iš kunigaikš
čio, kunigaikštienės (gim. Viazemskaja), trijų 
dukrų ir sūnaus. Dvi dukterys kurį laikų dirbo 
šioje pasiuntinybėje, bet turint galvoje jų aiš
kias fašistines-nacistines simpatijas, laikiau

reikalingu jas atleisti iš tarnybos. Bijodamas, 
kad jos gali ir toliau ieškoti tarnybos (kų iš 
tikro jos ir padarė) po britų vėliava, aš apgai
lestaudamas turėjau atsisakyti nuo davimo pa
žymėjimų apie tarnybų pas mane.

Vasilčikovai yra nepataisomi rusų emigran
tai, kuriuos rusų revoliucija nieko neišmokė. 
Jie priima jiems parodytų užuojautų iš užsie
niečių, kaip visai suprantamų dalykų ir laikosi 
arogantiškai, išdidžiai ir su niekuo nesiskaito, 
nepaisant to, kad tik kunigaikščio išlaidumas 
privedė juos prie jų dabartinės padėties. Jie 
čiulpia kiekvienų ir apėjo daugumų Kauno pa
siuntinybių: britų, prancūzų, amerikiečių, ita
lų ir dabar vokiečių. Visa tai (įskaitant ir jų 
politines pažiūras) neturėtų kitiems rūpėti, jei 
ne faktas, kad visa šeima, (o ypač kunigaikš
tienė) nebūtų paveldėjusi daugiau negu savo 
dalį rusų emigrantų meilės intrigai ir nesusi
pratimų kėlmui.i Jie dažnai perdėta forma 
pasakoja, kų girdėję kitoje pasiuntinybėje, taip 
dažnai sukeldami blogą savijautų (bad feeling) 
pasiuntinybių pareigūnuose.

Viena iš dukterų, Tatjana, gyvena Berly
ne, kur, manoma, sukasi aukštuose sluoksniuo
se. Kitos dvi — Irina ir Marija, šiuo metu yra 
Florencijoje. Iš ko jos keliauja po visą Euro
pą — visiems yra mįslė. Visi šeimos nariai 
gabūs kalbom: namuose jie kalba angliškai, 
kas tačiau nereiškia, kad jie turėtų anglams 
simpatijų, šiuo metu visa šeima remia Hitlerį, 
kurio politika, jie tikisi, atstatys Romanovų 
dinastiją.

Atrodo, kad Prestonas buvo taip pasipiktinęs 
Vasilčikovais, kad pasakė pora retų komplimentų 
lietuviams. Iš tikro tas jo raportas — visai slaptas 
dokumentas — neturėtų parodyti jo jausmus. Neži
nau, ar atlyginimą Vasilčikovui už nusavintą žemę 
galima būtų pavadinti ,dosniu’. Iš principo už nusa
vintą žemę turėjo būti atlyginama. Juk buvo nusa
vinta ir iš tų, kurie Lietuvai nebuvo nusikaltę, kaip 
pvz. Artojaus bendrovės, kuri supirkinėjo dvarus, 
norėdama juos išparceliuoti lietuviams. Vasilčikovas, 
kiek aš atsimenu, buvo gavęs išsikirsti kelis hekta
rus miško. Galimas daiktas, kad dėl savo ’plaukio- 
jimo’ diplomatiniuose kanaluose, jo prašymas buvo 
kiek ankstėliau patenkintas už kitus.

(Bus daugiau)
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Paskutinės valandos...
OSI ruošiasi deportuoti pirmq pabaltietį 

į Sovietų Sųjunga
Rasa Razgaitienė

Teisingumo Departamen
to Office of Special Inverti- 
gations (OSI), po šešių me
tų nuoseklaus darbo su sa
vo kolegom sovietų saugu
me ruošiasi džiaugtis savo 
derliumi. Estas Kari Linnas 
jau laikomas vienutėje fe- 
deraliniame New Yorko ka
lėjime'laukdamas deporta
cijos j Sovietų Sąjungą.

Jo istorija yra panaši j 
kitų OSI apkaltintųjų. At
važiavęs į JAV-es po Ant
rojo Pasaulinio karo jis įsi
kūrė šiame krašte, užaugi
no tris dukras ir įsijungė į 
išeivijos veiklą.

1962-ais metais sovietai 
nuteisė K. Linną mirčiai už- 
akiniame teisme, kuriame 
liudijo keturi liudininkai su 
nepaprastom atmintim. Tik 
viena detalė kažkaip nebu
vo sukoordinuota su visur 
plačiai paskelbtu ir sensa
cingu teismu. Per apsiriki
mą, teismo pažodis aprašy
mas (įskaitant liudytojų 
pasisakymus) buvo at
spausdintas prieš pačiam 
teismui prasidedant!

Kai Teisingumo Departa
mentas užvedė prieš Kari 
Linną bylą, buvo pristatyti 
dokumentai iš Sovietų Są
jungos ir apklausinėti ke
turi liudininkai Tallinne. Tų 
liudininkų video-depozicijos 
paliko didelį įspūdį Ameri
kos teisėjui Jacob Mishler. 
O kas jie per tokie buvo? 
Jie buvo tie patys keturi, 
kurie jau buvo turėję savo 
„debiutą” 1962-ais metais.

Amerikos teismai priėmė 
šiuos sovietų įkalčius, pati
kėjo liudininkų parodymais 
ir atėmė K. Linnui piliety
bę. Prasidėjus deportacijos 
etapui, buvo galvota, kad 
Pabaltietį nedeportuos į So
vietų Sąjungą, nes JAV-ės 
nepripažįsta Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos okupacijos. 
Mūsų vadai mus tikino, kad 
tai tiesa. Tačiau, tolimes
niuose trynimuose teismuo- 

I se greitai paaiškėjo, kad 
nepripažinimo politika ne
turi nugarkaulio ir yra val

• 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

džios naudojama tiktai pa
reiškimuose, proklamacijo
se ir nusifotografavimo pro
gų metu.

Dabar ši pati valdžia, ku
rios pareigūnai paspaudžia 
mums rankas Vasario 16-os 
minėjimuose yra užrakinu
si Pabaltietį Amerikos ka
lėjime ir ruošiasi jį atiduo
ti komunistam naujam teis
mui. Kas tame teisme prieš 
jį liudys? Tikriausiai tie 
patys keturi liudininkai.

Ar Kari Linnas kaltas ar 
nekaltas p r a s įžengimais 
prieš žmoniją? Amerikos 
teismai OSI vedamose civi
linėse bylose neturi teisės 
tai spręsti. Sovietinė teisinė 
sistema, tačiau, yra lanksti 
ir prisitaiko prie esamos 
padėties. Jei reikia kalto 
žmogaus, jie tokį gali pa
gaminti. Jie turi tokiuose 

reikaluose plačią patirtį. 
Vienas dalykas gi aiškus 
kaip diena — jei K. Linnas 
bus atiduotas sovietam su
šaudymui, niekuomet nebus 
teisybė atskleista.

Ir todėl, turime Amerikos 
valdžiai atleisti žinoti, kad 
OSI tramdo žmogaus teises, 
prasižengia prieš teisėto 
proceso normas ir kolabo
ruodami su barbarišku ko
munistiniu saugumu (KGB) 
taip pat tampa barbarais. 
Demokratinio krašto gyvo 
žmogaus dovana sovietų 
nasrams yra nepriimtina ci
vilizuotam pasauliui. Kom
promisų negali būti.

Šiuo metu K. Linno gy
nybą yra yra perėmęs bu
vęs JAV-ių Generalinis Pro
kuroras Ramsey Clark, ge
rai žinomas žmogaus teisių 
organizacijų tarpe. Savo 
pirmame pareiškime teis
mui, jisai teikė, kad Vy
riausias Teismas turėtų iš
klausyti K. Linno apeliaci
jos todėl, kad: „Tokiame 
pagrindiniame federalinės 
teisės klausime, (t. y. as
mens atidavime Sovietų Są
jungai mirties bausmei), 
jei JAV-ių teismai gali bū
ti šitaip panaudoti, pridera 

ir tinka JAV-ių Vyriausiam 
Teismui turėti paskutinį žo
dį apie šį radikalų ir siau
bingą panaudojimą Ameri
kos teisminės jėgos patai
kaujant Sovietų Sąjungai.” 

Americans for Due Pro- 
cess kontaktavo tarptautinę 
žmogaus teisių organizaciją 
Amnesty International, ku
ri birželio 27 d. parašė stip
rų protestą Teisingumo De
partamento viršininkui Ed- 
win Meese prieš deportaci
jas į Sovietų Sąjungą.

Yra gerai, kad tokiem 
įtakingiem žmonėm ir or
ganizacijom rūpi šis reika
las. Tačiau, atsakomybę tu
rime prisiimti ir mes pa
tys.

Americans for Due Pro- 
cess (ADP) prašo kiekvie
ną lietuvį, nežiūrint am
žiaus ar politinių pažiūrų, 
įsijungti į šį protestą prieš 
deportacijas į Sovietų Są
jungą.

• Lietuviškoje, bei kitų 
rytų europiečių išeivijos 
spaudoje yra pasirodę ADP 
paruošti pilno puslapio at
sišaukimai į Prezidentą 
Reaganą šiuo klausimu. 
Skaitytojai teturi iškirpti 
atsišaukimus ir juos pasira
šę išsiųsti į Baltuosius Rū
mus. (žiūrėti šio ”Dirvos” 
numerio 9 pusi.).

• ADP yra paruošusi at
virutes su tekstu, kurios 
yra šiuo metu dalinamos 
etninių grupių tarpe. Jos 
taip pat yra adresuotos Bal- 
tiejiem Rūmam.

ADP planuoja dėti skelbi
mus į amerikiečių plačiąją 
spaudą, kurie iškels depor
tacijų nežmogiškumą ir ne
teisėtumą. šiam projektui 
įgyvendinti reikalingos Jū
sų aukos.

• ADP yra K. Linno šei
mai paaukojusi 100 kopijų 
adv. Povilo žumbakio kny
gos Soviet Evidence in 
North American Courts. ši 
knyga buvo ir yra dalinama 
k o n g reesmenam, senato
riam, valdininkam ir pan., 
kad juos nuodugniai ir fak
tiškai painformuoti apie 
OSI metodus ir jų darbų il
galaikes pasekmes, šios 
knygos antras spausdinimas 
jau yra baigtas. Jas sau ar
ba kitam galima užsisaky
ti per American for Due 
Process, P. O. Box 85, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

Šie konkretūs darbai yra 
įyvendinami ir įveikiami. 
Tereikia tik geros valios ir 
noro. Kiekvieno lietuvio 
įnašas yra svarbus. Artėja 
toji paskutinė valanda, ku
ri nulems K. Linno ir mūsų 
lietuvių istorijos ateities 
puslapius. Jei Aukščiausias 
Teismas atmes K. Linno pa
skutinę apeliaciją, šis vie

nas lapas bus parašytas ir 
užverstas. Jo nebegalėsime 
atitaisyti ir faktų pakeisti. 
Todėl reikia jungtinių pa
stangų ir solidarumo dabar.

Jau senai praėjęs laikas 
p o s ė džiam, pasitarimam, 
ginčam, priekaištavimam, 
pamokslavimam, susiorga- 
nizavimam ir persiorgani
zavimam. Problema yra 
aiški. Uždavinys aiškus. Ir 
darbas, nors sunkus ir ne

Mylimai motinai

A. A.

BERNADETAI DUMČIŪNIENEI

mirus, dukras GENOVAITĘ BREICHMA- 

NIENĘ ir BIRUTĘ STONKŪNIENĘ su šei

momis nuoširdžiai užjaučia.

Birutė ir Jonas
V asariai

Aldona ir Vytautas
Mauručiai

Mielam kolegai
A. A.

MEČIUI ŠIMKUI
mirus, žmoną VALERIJĄ, dukrą RASĄ, sū
nus MINDAUGĄ, ir ALGĮ su šeimomis, 
svainę PLACIDĄ bei kitus gimines nuošir
džiai užjaučiame.

Stasys Virpša
Liucija ir Vilius Hoffmanai

A. A.

ELENAI STAŠIENEI

mirus, jos dukrai PAJAUTAI GAIžUTIE-

NEI, anūkams DALIAI ir RIMANTUI su

šeimomis reiškiame giliausią užuojautą.

Joana ir Jonas 
Švobos

dėkingas, yra plačiai šako
tas ir įvairus. Vietos yra vi
siems ir darbo apsčiai taip 
pat.

Laiko jau beveik nebeli
ko. Nepraleiskime jo vel
tui. Prabilkime, prisidėki
me darbu ir auka ir skleis
kime žinią, kad sovietai, su 
savo kruvinom rankom, ne
turi jokios teisės teisti ki
tus.
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OPEN APPEAL TO PRESIDENT RONALD REAGAN
Dear Mr. President:
The Soviet Union has forcibly extended its power and domain over vast areas of the globė, imposing harsh restrictions on the populations it 

holds captive, distorting the rule of law into institutionalized statė terror, unabatedly committing human rights abuses for 60 years. Bolshevik and 
Soviet rulers have tortured, maimed, enslaved and murdered more people than anyone in history — exceeding even Hitler’s Third Reich.

You, Mr. President, are among the few world leaders who recognize the true nature of the U.S.S.R. During your presidency, as you yourself 
remind us, not “one square inch” of free world soil has been conquered by communist forces. That is a record of which you can be proud.

Būt, Mr. President, are you aware that within your own Administration there are people bent on accommodating Soviet goals, legitimizing its 
oppressive legal system, working with the notorious Soviet secret police, the KGB, and collaborating with Soviet oppressors? Only you, M r. Presi
dent, can change the course of open collaboration with the Soviets which has been taken by the Office of Special Investigations, within your own 
Department of Justice.

We respectfully submit the following for your consideration:

★ The tragedy of Hitler’s perpetrated Holocaust cannot be under- ★ As they did in Nuremburg 40 years ago, the United Statės and
estimated or forgotten. History mušt record Hitler’s atrocities, both other Western nations should again establish tribūnais, whose pur-
for the sake of the vietinis and for future generations. pose would be to try and punish war criminals. This time, however,
★ For those šame reasons, the genocide committed by the commu- Hitler’s partners, the Soviets, should be among the accused rather

nists, beginning with the first days of the Bolshevik coup and continu- than the adjudicators.
ing to this present day in the Gulag, mušt not be disregarded. History ★ The free nations should afford those accused of war crimes all the 
cannot ignore the millions of vietims of the Ukrainian famine nor the due process proteetions guaranteed by our demoeratie constitutions.
massive deportations and executions of Balts and others. ★ No individual should be deported to any communist country for
★ All war criminals — both Nazi and communist— should be pun- trial or punishment. If the individual is found guilty of committing war

ished. There can be no haven for any war criminals in the free vvorld. crimes, he should be tried and punished where he is found.
★ The captive nations of Eastern Europe, if they vvere free, would ★ Deportation of an individual to the Soviet Union, regardless of

punish the authors and collaborators of the communist and Nazi geno- the circumstances or motivation for that deportation, compounds the
cides, which occurred on their soil. Hovvever, these countries are op- tragedy of Hitler’s and Stalin’s crimes against humanity and makes a
pressed and held captive by Stalin’s beirs. mockery of our demoeratie traditions.

Mr. President, an American of Baltic heritage who has been denaturalized and faces deportation to the U.S.S.R. is in prison today. The guards 
have informed his family that he is not entitled to even the minimai amenities of prison life, because he is a politicalprisoner. While the US.S.R. 
continually charges that the United Statės has political prisoners, your Administration has repeatedly denied that allegation. The Office of 
Special Investigations has targeted other Baltic and Ukrainian individuals for deportation to the Soviet Union.

These targeted deportees are not standing trial for alleged participation in war crimes. They are being tried in civil, not criminal proceedings 
for violating retroactively passed immigration laws. They are not being afforded the most basic constitutional proteetions guaranteed to all 
Americans. As naturalized Americans, they are being denied due process of law.

These naturalized Americans are going to be delivered to the U.S.S.R. by the U.S. for political show trials and executions. Amnesty Interna- 
tional has protested against these deportations. Nonetheless, some overly zealous officials, in totai disregard of traditional American policy, are 
eager to accommodate the Soviets by repeating the mistakes committed by the United Statės in the infamous Operation Keelhaul, when after 
World War II, the American military participated in the forced deportation of Ukrainians, Byelorussians, Russians, Poles and other’s to Stalin’s 
concentration camps. Mr. President, Americans of Eastern European heritage and millions of their neighbors who overwhelmingly supported 
you in 1980 and again in 1984 look to you to review and end this action by the Office of Special Investigations.

Franklin D. Roosevelt, who was in many respects a great president, committed a grievous error in conceding to Soviet demands at Yalta. As 
a result his record of achievements was greatly diminished in the eyes of millions of people who value freedom. Perhaps in recognizing Soviet 
influence over Eastern Europe, President Roosevelt had been blinded by the United Statės’ past alliance with the Soviets. A similar concession 
on your part, Mr. President, could not be so excused, particularly in light of your long time anti-communist stance. History will record your 
great achievements in strongly resisting communist tyrannies around the globė, būt if Americans are deported to the U.S.S.R. by your Admin
istration, it will blacken your record and leave a permanent blemish on the American soul.

We beseech you, Mr. President, to listen to the pleas of your fellovv Americans:

★ Do not compound the injustices of World War II by allovving 
your Administration to collaborate vvith the Soviets.
★Do not permit deportation or extradition of any individual to 

communist controlled countries.
★ Review the record of OSI’s collaboration and submission to the 

interests of the Soviet Union and especially their secret police, the 
KGB.

We trust in you, Mr. President, to correct this terribly unjust process.

Name

Address

DĖMESIO’!!!! DĖMESIO!!!!! DĖMESIO!!!!! DĖMESIO!!!!!! DĖMESIO!!!!!

PRAŠOM NUKIRPTI AUKŠČIAU ATSPAUSDINTĄ KREIPIMĄSI I PREZIDENTĄ REAGANĄ IR JI PASIŲSTI JAM SEKANČIU ADRESU: 

President Ronald Reagan
The White House
VVashington, D.C. 20500

PREZIDENTAS YRA VIENINTELIS ASMUO, KURIS GALI SUSTABDYTI DEPORTACIJAS I SOVIETŲ SĄJUNGĄ!
Jūsų aukos yra nepaprastai reikalingos šiuo kritišku momentu. Americans for Due Process planuoja dėti skelbimus amerikietiškoje spaudoje, 

kad mūsų draugai, kaimynai ir kolegos plačioje amerikiečių visuomenėje sužinotų kaip grubiai ir neteisingai elgiasi OSI.
Šiam projektui įgyvendinti yra reikalingos Jūsų aukos dabar. Apeliacijom terminas baigiasi. Kazimierui Palčiauskui, Liudui Kairiui, Jurgiui Juodžiui, 

Antanui Virkučiui ir kitiems Pabaltiečiams laukia mirtis Sovietų Sąjungoje. Turime prabilti dabar!

Šiam tikslui siunčiu auką:
( ) $25.00
( ) $50.00
( ) $100.00
( ) Daugiau negu $100
( ) Noriu, kad auka būtų anoniminė

Čekius rašyti Americans for Due Process vardu ir siųsti:
AMERICANS FOR DUE PROCESS
PO BOX 85

Pavardė, Vardas

VVOODHAVEN, NEW YORK 11421 Adresas
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Ką ir kaip pagerbi Amerika

Aurelija Balašaitienė

Simbolinės Laisvės Sta
tulos New Yorko uoste res
tauravimo iškilmės, užsitę- 
susios beveik keturias die
nas, patraukė į save viso 
pasaulio dėmesį. Iš įvairių 
pasaulio kraštų į didįjį lai
vų paradą suplaukė didingi 
burlaiviai ir mažesni laivai, 
kurių priskaityta virš 40 
tūkstančių.

Prieš šimtą metų, pran
cūzų ir amerikiečių aukų 
dėka, toji statula buvo 
įmontuota ir oficialiai ati
dengta 1886 metų spalio 
mėnesį. Prancūzų skulpto
riaus Auguste Bartoldi su
kurta milžiniška 300 pėdų 
moters statula su žibintu 
rankoje turėjo būti Prancū
zijos ir Amerikos laisvės 
revoliucijų simbolis. Ilgai
niui toji statula tapo pa
vergtų masių ir politinių 
pabėgėlių laisvės troškimu 
simboliu. Nepaprastai kom
plikuoti pasiruošimai turė
jo paruošti New Yorko 
miestą ir apylinkes masi
niam svečių suvažiavimui, 
stipriai apsaugai prieš te

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

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS 
APDRAUSTA IKI $100.000

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ:

Reg. sąskaitą. ’Super’ 
Share sąskaitą. Taupymo 

certifikatus. I R A 
sąskaitą.

Parduodame Money Orders, 
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

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ...................$370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas.........$ 35.00
I—| Anksčiau užsisakiusiems - $33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ...................$150.00
L-J VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai..............................$ 35.00
Į Į Signataro PETRO KLIMO “Iš mano atsiminimų” ... $ 13.25
n Prez. A. SMETONOS raštai “Pasakyta parašyta”....$ 11.25

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

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

Vardas, Pavardė

Adresas

roro aktus, saugant Ame
rikos ir Prancūzijos prezi
dentus su žmonomis, dau
gybę aukštų pareigūnų ir 
svečių.

Amerikos Nepriklauso
mybės šventės išvakarėse 
New Yorko prieuostėje, 
specialiai pastatytame sta
dione su apšvietimu, gar
siakalbių sistema ir sceno
mis, įvyko pirmoji ir iškil
mingiausia šventės dalis, 
čia trumpas kalbas pasakė 
Amerikos ir Prancūzijos 
prezidentai, buvo atideng
ta statula ir pagaliau Ro- 
nald Reagan ranka paspaus
to mygtuko dėka užsidegė 
sitatulos žibinto šviesa. Tai 
buvo iškilmingas ir didin
gas momentas, privertęs 
susimąstyti didelę daugu
mą Amerikos piliečių, kurie 
savo šaknis išveda iš įvai
rių pasaulio kraštų, o 40% 
gyventojų yra tik antros 
kartos piliečiai, kurių tėvai 
ar seneliai savo pirmąsias 
į laisvę atvykimo dienas 
praleido garsioje Ellis sa
loje.

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS 
Asmeniniams reikalams.
Automobilių pirkimui. 

Namų pagerinimui. 
Namų pirkimams. 

Travelers Cheųues, priimame

Po prakalbų ir saliutų 
programoje buvo numatyta 
apdovanoti dvyliką iškiliau
sių asmenų, kurie yra natū- 
ralizuoti Amerikos piliečiai, 
į šį kraštą atvykę su savo 
tėvais iš svetur arba jau 
paaugę, arba vos kūdikio 
amžiaus. Abejonės nėra, 
kad į tų asmenų parinkimą 
buvo įdėta daug rūpestin
gų pastangų, pasitarimų ir 
svarstymų, kol pagaliau 
buvo išryškintos pagrindi
nės kategorijos, kurios at
stovauja krašto kultūrai. 
Tų kategorijų tarpusavio 
ryšys įtikina, kad viena be 
kitos egzistuoti negali, kaip 
negali būti namas be lan
gų ar be durų.

Iš to galėtų pavyzdį pa
imti ir mūsų visuomenės 
kultūrinio gyvenimo veikė
jai, kultūros sąvoką labai 
susiaurinę ir ją apriboję 
vien keliomis meninės kūry
bos sritimis. Ypatingus tai 
proga pagamintus medalius 
įteikė JAV prezidentas Ro- 
nald Reagan. Buvo apdova
noti iškilūs imigrantai — 
piliečiai: Irving Berlin — 
kompozitorius; Franklin R. 
Chang — Diaz mokslinin- 
kas-astronautas; Kenneth 
Clark — psichologas ir ra
šytojas, kovotojas už rasių 
teises; Hannah Holborn- 
Gray — pirmoji moteris 
pro fesoriavusi Harvardo 
Universitete ir vadovau
janti Chicagos Universite
tui; Bob Hope — populia
rus ir mėgiamas aktorius- 
komikas; Henry A. Kissin- 
ger — politikas, I. M. Pei 
— architektas; Itzhak Perl- 
man — smuikininkas. 
James Reston — žurnalis
tas; Dr. Albert Sabin — 
gydytojas ir polio skiepų 
išradėjas; An Wang — 
kompiuterių genijus; Elie 
Wiesel — „Holokausto dva
sinis vadas”, žodžiu, tiek 
mokslas, tiek kūryba, tiek 
menas, žurnalizmas ir po
litika lyra verti dėmesio ir 
įvertinimo.

Atidarymo ceremonijos, 
specialių garbės medalių 
įteikimas ir kiti minėjimo 
momentai nevargino publi
kos ar televizijos žiūrovų, 
nes kalbų buvo mažai ir jos 
buvo labai trumpos, kurių 
ilgiausia buvo JAV prezi
dento Reagano, trūkusi net 
vienuolika minučių. Prancū
zijos prezidentas kalbėjo 
dar trumpiau — tik apie 
keturias minutes, o meda
liais apdovanotieji laurea
tai, nežiūrint jų aukšto 
tarptautinio prestižo, neta
rė nė žodžio, prezidentui ir 
jo žmonai padėkos ženklan 
paspausdami rankas. Sek
madienio vakare, baigiant 
jubiliejines iškilmes, vice
prezidentas Bush savo min
tis sutalpino į septynis sa
kinius. Kokia puiki pamo
ka ir koks nuostabus pa
vyzdys mūsų iškilmių ir mi

nėjimų rengėjams! Senti
mentams išreikšti ir tinka
mai nuotaikai sudaryti, pri
statant meninės programos 
dalis, podiumus užėmė ta
lentingos ir prestižingos ak
torės bei aktoriai, keliais 
gerai išmąstytais sakiniais 
išreikšdami gilias mintis, 
verčiančias klausytojus su
simąstyti. O kaip būtume 
tokį grandiozinį minėjimą 
suorganizavę mes, jei ir per 
šokių šventes gaišiname 
brangų laiką ir varginame 
šventei pasiruošusius pro- 
gramus atlikėjus ilgomis 
kalbomis, sveikinimais, žy
mių ir mažiau žymių, esan
čių ir neatvykusių svečių 
pristatymais? Kelių valan
dų ar net parų būtų reikė
ję pristatyti visus atvyku
sius garbingus svečius į 
New Yorko uostą, jei tai 
būtų lietuvių organizuoto- 
jų valia?

Vasarą pailsėsime nuo il
gų ir nuobodžių kalbų, 
mums nieko naujo nepasa
kančių, visais atvejais kar
tojančių tas pačias mintis, 
tuos pačius tuščius paža
dus ir spėliojimus. Po jų ir 
pati geriausia meninė dalis 
jau nebedomina nuvargu
sios publikos, o dešrų ir ko
pūstų kvapai iš pusiausvy
ros išverčia ir patį nuošir
džiausią patriotą, tradici
niai įpratintą: į „skanias 
vaišes”... Jau baigiame nu
sikratyti padėkos prakalbų 
scenoje, pasibaigus kokiam 
nors koncertui, nes paga
liau pavyko suvokti, kad 
dainininkui, aktoriui ar mu
zikui didžiausią įvertinimą 
parodo publikos reakcija 
katutėmis ar net ovacijo
mis. Bet daugėja konferen
cijų ir simpoziumų, po ku
rių paskelbtų rezoliucijų 
seka ”saldus nieko neveiki
mas” (dolce far niente)... 

Laikas modernėti, keistis, 
eiti pirmyn, kad galutinai 
neprarastume sunkiai pri
laikomas mūsų jaunimo 
grupelės ir nenustotume 
vyresnės kartos nuvargusio 
užnugario, kuriuo vis dar 
remiasi visa mūsų kultūri
nė, religinė, socialinė ir po
litinė veikla. Trumpos kal
bos ir jų galimai mažesnis 
skaičius, o daugiau konkre
čių darbų, būtų teisinga 
veiklos kryptis.

Neseniai teko dalyvauti 
viename minėjime, kurio 
metu programos vedėjas il
giau kalbėjo apie patį kal
bėtoją, negu vėliau savo te
mą išdėstė kviestasis kal
bėtojas. „žymių” svečių pri
statymas, tapęs mūsų ren
ginių mada, dalyvių sąskai- 
ton vargina „eilinius”, pa
kartotinai supažindinant iš 
spaudos ir tribūnų pažįsta
mus asmenis. Stinga dina
mikos ir skonio, kuriam pa
taisyti buvo puiki proga, 
stebint laisvės statulos ju
biliejines iškilmes. Nestigo 
jose ir tam tikro įvairumo, 
pritaikyto kiekvienam sko
niui, nuo klasikinės muzikos 
iki paties moderniausio 
„rock”, nuo Baryšnikovo 
klasiško baleto šokio iki pi
giais šviesos ir kostiumų 
e f e ktais pademonstruotų 
modernių šokių. Bet rengė
jai suprato, kad tokį jubi
liejų švenčia visa Amerika, 
kurią sudaro skirtingų sko
nių žmonės ir į kurių pa
geidavimus ir norus reikia 
atsižvelgti. Atminkime, kad 
ir mūsų visuomenė susida
ro iš spalvingos įvairaus 
išsilavinimo ir skonio mo
zaikos, kuriai reikia paro
dyti tinkamą pagarbą, jei 
norima iš jos savo darbams 
atgarsio ir paramos. Gyven
dami Amerikoje, pasimoky
kime ko nors gero ir iš jos.
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BOSTON
AUKŠTESNIOJI 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA

Bostono aukštesnioji li
tuanistinė mokykla baigė 
mokslo metus, išleisdama 
tris abiturientus. Jos baigi
mo pažymėjimus gavo: Ar
vydas Budreckis iš Quincy, 
Rikantė Gerniūtė iš West- 
ford ir Elytė Kazlaitė iš 
Cambridge. Mokyklos ve
dėja buvo De Al Pareira, o 
mokinių tėvų komiteto pir
mininkas — Aidas Kupčins
kas.

Naujiems mokslo metams 
mokyklos tėvų komitetas 
sudarytas iš Goštautų, Ja
nulaičių ir Manomaičių šei
mų atstovų. Kai kuriems 
mokytojams atsisakius to
liau mokykloje dirbti, dabar 
mokyklai reikia keturių 
naujų mokytojų. Naujais 
mokslo metais mokytojams 
algos bus pakeltos daugiau, 
negu dvigubai. Aišku, kad 
tuo pačiu teks pakelti taip 

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
15-18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

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.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

Iš Varšuvos į Vilnių, Vilniuj 10 dienų, traukiniu iš 
Vilniaus į Varšuvą^ Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
iš JFK IR Bostono.

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

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair'iš JFK.

10-15 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 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Maskvoj 
.2 dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Svvissair 

iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

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

13 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.

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.

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080 arbsi (617) 969-1190

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

pat mokestį už mokslą. Bet 
tėvai to nesibaido.

Didžiausia mokyklos atei
ties bėda — tai mokyklai 
reikalingos patalpos. Ligi 
šiol tam tikslui naudota Ga- 
vin viešosios mokyklos pa
talpos So. Bostone gali būti 
atsakytos, nes mokyklų ad
ministracija taupumo sume
timais numato šeštadieniais 
laikyti viešųjų mokyklų pa
talpas uždarytas. Todėl mo
kyklos tėvų susirinkime nu
tarta skubiai ieškoti naujos 
patalpos, kad mokyklos dar
bas nebūtų nutrauktas, jei 
Gavin mokyklos patalpos 
bus atsakytos.

LIEPOS 4-TOJI IR 
LIETUVA

Liepos 6 d. programoje 
Laisvės Varpas plačiai pa
minėjo JAV-bių nepriklau
somybės paskelbimo 210 
metų ir Laisvės statulos 
New Yorke 100 metų su
kaktį, lietuvių ir anglų kal
ba lygindamas tas šventes 
su Lietuva.

Programos vedėjas Pet

ras Viščinis pabrėžė, kad tų 
švenčių proga lietuvių šir
dyse šiapus ir anapus gele
žinės uždangos pinasi dvi
gubas jausmas. Iš vienos 
pusės mes didžiuojamės, 
kad Amerikos laisvės kovo
se dalyvavo Lietuvos sūnūs, 
kaip Tadas Kosciuška, o vė
liau lietuviai savo kietu, 
sąžiningu darbu prisidėjo 
prie gerbūvio sukūrimo. Bet 
iš kitos pusės mūsų širdis 
raižo skausmas, kad jau de
šimtmečius yra pavergta 
Lietuva, kuri šimtmečius 
prieš Amerikos atradimą 
buvo sukūriusi galingą vals
tybę, palikusią istorijoje gi
lius pėdsakus ne tik kry
žiuočių sutruškinimu ir ki
tais karais, bet taip pat Lie
tuvos statuto paruošimu, 
Vilniaus universiteto įstei
gimu, eile sukilimų savo 
krašto laisvei atstatyti. Lie
tuviai, atidavę savo duoklę 
Amerikai, visu nuoširdumu 
ją sveikina, dėkodami už 
ligšolinę paramą Lietuvai 
kovoje dėl laisvės ir tikėda
miesi jos ateityje, šiuo me
tu toji parama konkrečiai 
gali būti pareikšta be jokių 
tarptautinių komplikacijų, 
atsisakant bendradarbiavi
mo su KGB bylose dėl ta
riamo lietuvių bendradar
biavimo su naciais, neišduo- 
dant Sovietų Sąjungai lie
tuvių, kuriems atimama pi
lietybė, pripažįstant kelia
mose lietuviams bylose due 
process, t. y. teises, kurios 
priklauso visiems šio krašto 
piliečiams. O Birutė Duo- 
baitė-Silvia, nuolatinė Lais
vės Varpo talkininkė anglų 
kalba, ryškino šio krašto 
gyventojų sudėtį, lietuvių 
veidmenį joje, pilietines tei
ses ir laisves, Amerikos pa
galbą kitiems, nors ne vi
suomet susilaukiama dėkin
gumo už tai, reikalavimą, 
kad Amerika visais atžvil
giais būtų tobula, nors pa
tys reikalautojai tuo tobu
lumu nepasižymi.

SMUIKININKŲ 
KONCERTAS

žymieji smuikininkai J. 
Mazurkevičius ir D. Poma- 
rancaitė - Mazurkevičienė, o 
taip pat jų mokinė Linda 
Ingrida Veleckytė atliks 
programą Laisvės Varpo 
rudens koncerte spalio 19 
d. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos trečio aukš
to salėje. Tai bus jau 54-tas 
tos rūšies Laisvės Varpo 
kultūrinis renginys, kuriais 
supažindinama vietos lietu
vių visuomenė su iškiliais 
mūsų menininkais ir jau-

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.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė šoka su savo anūku Dovu Zau
nium per abiturientų balių Los Angeles, Ca. M. Sodeikos nuotr.

1986 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ
NR. 8605 RUGSĖJO 12 — RUGSĖJO 26 D.

Iš New Yorko $1,685.00
Nr. 8607 GRUODŽIO 20 — SAUSIO 3, 1987 

Iš New Yorko $1,471.00
Kelionių maršrutas:

1 diena Maskvoje, lldienų Lietuvoje,
2 dienos Helsinkyje.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas 
susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistą, operos, baleto, 
teatro ar Filharmonijos bilietus, įvairias ekskursijas ir 
daug kitų priedų.

Šalia įprastinio maršruto, rugsėjo mėnesio ekskur
santai lankys Panevėžį. Gruodžio mėnesio kelionės daly
viams bus parūpinami bilietai į specialius naujametinius 
spektaklius Operos ir baleto teatre arba Filharmonijoje.

Tarpininkaujame, perkantiems automobilius. Kainos:
Volga GAZ 24-10 — 5,600 rb.
VAZ 2107 — 4,470 r.
VAZ 2106 — 4,130 r. 
VAZ 21003 —- 3,900 rb. 
VAZ 21013 — 3,360 rb.

nais talentais, besiruošian- jau pažįstami, nes jie prieš 
čiais įvairiose meno šakose. 10 metų dalyvavo Laisvės 

Smuikininkai J. Mazurke- Varpo koncerto programos 
vičius ir D. Pomarancaitė- atlikime, palikdami gilų 
Mazurkevičienė yra Bosto- įspūdį, kaip reto lygio smui- 
no ir apylinkės lietuviams kininkai.

INTERNATIONAL
--- RŪTA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA. TELEFONAI:
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais.
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Rekordinė suma lietuvybei
Juozas Žygas

Šiais metais Lietuvių 
Fondas švietimui, kultūrai, 
menui ir jaunimui paskyrė 
rekordinę 265,200 dol. su
mą. Kadangi rinkoje akci
jos gerokai pakilo, tad jų 
dalis buvo realizuota ir gau
tas pelnas pridėtas prie šių 
metų padalinimo. Dėl to pa
grindinis Fondo kapitalas 
nesumažėjo, kapitalas lieka 
toks pat, buvo paliestas, tik 
pelnas. Tokia suma yra "gy
vybės eleksyras” mūsų vei
klai. Kas iš mūsų veiklos 
liktų, jeigu nebūtų Fondo 
ir nebūtų tų pelno išmokė
jimų.

Lietuvių Fondas, norėda
mas pasidžiaugti rekordi
niu derliumi, ir apie tai pa
informuoti visuomenę, bir
želio 21 d. LB Socialinės ta
rybos seklyčioje sušaukė 
spaudos konferenciją. Kon
ferencijoje dalyvavo Lietu
vos generalinis garbės kon
sulas V. Kleiza, Lietuvių 
Fondo vadovybė, spaudos ir 
radijo darbuotojai. Be to, 
informacijos vadovas A. 
Juodvalkis, visiems padarė 
staigmeną. Prie vieno stalo 
sėdėjo jaunimas, tai jaunie
ji spaudos darbuotojai, ku
rie jau daro pirmuosius 
žingsnius spaudoje. Išskir
tinai reikia pažymėti Ramo
ną Steponavičiūtė (Fondo 
s t i p endininkė), jaunimo 
žurnalistikos premijos lai
mėtoja, kuri jau debiutavo 
"Dirvoje”. Be jos dar buvo 
Edvyna Valkiūnaitė, Bro
nius Fabijonas, Asta Tijū- 
nėlytė ir Vaiva Vėžytė. Pa
starosios dvi jaunos žurna
listės vyksta į Vasario 16 
gimnaziją, šis A. Juodval
kio mostas turėtų būti visų 
pastebėtas ir pakomentuo
tas. Neužtenka dejuoti, kad 
jaunimas neįsijungia į mū
sų veiklą, bet reikia jį 
įjungti. Reikia jaunimą su
rasti ir įjungti.

Toliau sekė Lietuvių Fon

Lietuvių Fondo birželio 21 d. spaudos konferencijoje dalyvavę žurnalistai. Sėdi iš kai
rės: J. Šlajus, kun. J. Vaišnys, B. Jasaitienė, A. Juodvalkis, R. Stepanavičiūtė ir J. Vilutis. Sto
vi: Br. Fabijonas, P. Kleinotas, J. Žygas, B. Brazdžionis, P. Petrutis, V. Vėžytė, J. Žemaitis, 
A. Tijūnėlytė ir E. Valkiūnaitė. J. Tamulaičio nuotr.

do tarybos pirmininko P. 
Kibaus pranešimas. Savo 
kalboje jis pažymėjo ir pa
sidžiaugė rekordine suma, 
kurią šiemet Fondas galėjo 
paskirti. Taip pat iškėlė sti
pendijų svarbą. Stipendi
ninkai yra mūsų ateitis. In
vestuodami į jaunimą, in
vestuojame savo ateičiai.

Pranešimą padarė dr. A. 
Razma, jis ypač pabrėžė 

Lietuvių Fondo 1986 m. kontrolės komisija: Juozas Žygas, 
Adolfas Markelis ir Juozas Rimkevičius.

žurnalistų svarbą Fondo 
veikloje ir jo augime. Ir ra
gino, kad ir ateityje Fondo 
veiklos neužmirštume. Taip 
pat iškėlė Fondo šakotą ir 
plačią veiklą, kurią jaučia 
lietuviška visuomenė.

Finansų komisijos pirmi
ninkas J. Vaznelis, padarė 
pranešimą apie investaci- 
jas. Investacijos yra vyk
domos saugiai ir pelningai. 
Kadangi kapitalas jau yra 
didelis, tad ir investacijos 
turi būti profesionališkai 
tvarkomos. Fondo investa- 
cijas tvarko F. Graybill fir
ma. ši firma jau parodė sa
vo sugebėjimą ir įsigijo 
Fondo pasitikėjimą.

St. Baras, pelno skirsty
mo komisijos pirmininkas, 
padarė pranešimą apie ra

gaišio (Fondo pelno) rai
kymą ir stipendijų pasky
rimą. Stipendijų prašymai 
buvo patenkinti 84%. Vi
suomet liks nepatenkintų. 
Turime gražų būrį stipendi
ninkų, tai mūsų ateitis.

Lietuvių Fondo 1986 m. 
stipendininkai:

Lituanistinės katedros 
studentai: Rasa Mažeikaitė 
(Kanada) ir Gailė Radve- 

J. Tamulaičio nuotr.

nytė (California).
Vasario 16 gimnazijos 

lankytojai: Analia Gaida- 
mauskas (Argentina), Ce- 
cilia Ethel Janulionis (Ar
gentina), Adrian Alberto 
Katinas (Argentina), Sau
lius Rosales-Statkus (Ve- 
nezuela), Milda Rudaitytė 
(Illinois), Asta Tijūnėlytė 
(Illinois) ir Vaiva Vėžytė 
(Illinois).

Įvairių universitetų stu
dentai :

Irena Aleksaitė (Lenki
ja), Auksė Bankaitytė 
(Ohio), Mirga Bankaitytė 
(Ohio), Linas Barauskas 
(Michigan), Aldis Barškėtis 
(Illinois), Kęstutis Boye- 
vas (Illinois), Gailė Čer
niauskaitė (Michigan), Vik
torija Garlauskaitė (New

Lietuvių Fondo vadovybės nariai dariusieji pranešimus 
spaudos konferencijoje: dr. A. Razma, P. Kilius, A. Juodvalkis, 
St. Baras ir J. Vaznelis. J. Tamulaičio nuotr.

York), Kristina Izokai- 
tytė (lllnois), Viktori
ja Izokaitytė (Illinois), 
Paulius Jankus (Michigan), 
Aušra Jasaitytė ,Illinois), 
Conrad Matthew Klajwa 
(Colorado), Aldas Kriaučiū
nas (Michigan), Lilian Mi- 
kalėnas (Brazilija), Vilija 
Mozūraitytė (V. Vokietija), 
Ingrida Naudžiūtė (Illi- 
nois), Ina Navazelskytė 
(New York), Darius Pa
vilionis (Illinois), Rita 
Pavilionis (Illinois), Guo- 
da Puzinauskaitė (Ma- 
ryland, Monika Steikū- 
naitė (Colorado), Ramo
ną Steponavičiūtė (Illinois), 
Rūta Stroputė (Illinois), 
Daina Tijūnėlytė (Illinois), 
Birutė Tamulynaitė (Illi- 
nois), Rasa Tijūnėlytė (II- 
linois), Nata Zarankaitė 
(Michigan), Arvydas žygas 
(Illinois) ir Sofija žutau- 
taitė (Brazilija).

Gražulio Fondo paskola, 
Vilija Karalienė (Califor
nia).

Iš viso 43 sudentams pa
skirta $45,400.

Kas mėgsta statistiką, 
tai galime pateikti duome
nis pagal jų sugrupavimą.

JAV LB švietimo 
tarybai ......... $ 79,150

Studentų
stipendijoms.. $ 45,400

Iš viso švietimui $124,550
JAV LB Kultūros 

tarybai ir lietuvių 
kultūrinei 
veiklai ...........$ 77,000

Visuomeniniams 
reikalams....... $ 63,650

Viso $265,200
Nuo įsisteigimo iki šių 

metų Fondas lietuviškiems 
reikalams jau paskyrė apie 
1,800,000 dol. Kitais metais 
jau bus pasiekta ir pervir
šyta 2,000,000 dol. Kas bū
tų iš mūsų visuomeninės 
veiklos, jeigu į ją nebūtų 
buvę įlieta ta 1,800,000 do
lerių suma. Nežiūrint to, 
kad labai didelė dalis mūsų 
veiklos yra atliekama sava
norišku pagrindu, vis tiek 
be pinigų jokia veikla būtų 
neįmanoma. Net ir šįmet, 
paskirsčius šią rekordinę 
suma, dar bus nemažas 
skaičius ir tokių, kurie bus 
nepatenkinti. Visus pilnai 
patenkinti beveik neįmano
ma, nes bevalgant didėja 
apetitas. Visus prašančiuo

sius patenkinti gal neuž
tektų ir penkių milijonų 
Fondo. Todėl visi turime 
stengtis, kad Fondas spar
tesniais šuoliais augtų. Ypa
tingą dėmesį reikėtų skirti 
palikimams. Tiek Fondo, 
tiek LB darbuotojai turėtų 
rūpintis, kad jų apylinkėse 
nebūtų nei vieno, kurio pi
nigai patektų į Maskvos 
sterblę. Gaunasi labai liūd
nas vaizdas, kai spaudoje 
tenka paskaityti apie pali
kimus Lietuvių Fondui tai, 
tėra tik lašas jūroje — to 
ką gauna Maskva. Labai 
liūdna, kad gerų lietuvių 
prakaitu yra laistomi ir te
pami Maskvos ratai. Visi 
turėtų pasistengti savo pali
kimus tinkamai sutvarkyti, 
o betvarkant neužmiršti ir 
Lietuvių Fondo!

Mūsų eilėms retėjant su
glaudinti gretas. Labai ne
tolimoje ateityje, jeigu dar 
norėsime turėti lietuvišką 
spaudą, tai reikės ir ją stip
riau paremti. Prenumerato
rių eilės mažėja, be stipres
nės paramos ateitis bus ne
aiški. Dar mūsų generacija 
turėtų užbaigti penktą mi
lijoną. Penkių milijonų Fon
das būtų lyg "gyvybės me
dis”, kurio vaisiais galėtų 
naudotis lietuviška veikla. 
Dabar mes džiaugiamės, 
kad šįmet Fondas įliejo 
265,200 dol. sumą į lietuviš
kus dirvonus, tad stenki
mės, kad ta suma kas me
tai vis didėtų!

• Juozas Petružis, Mil- 
ton, Mass., pratęsdamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 33 dol., pastebėda
mas, kad laikraštyje spaus
dinama daug beverčių nuo
traukų, į kurias žiūrėti nė
ra jokio įdomumo. Prašo 
duoti daugiau įdomių ir 
naudingų straipsnių.

Ačiū už auką ir sugesti
jas.

• P. Aušiura, New Buf- 
falo, Mich., užsiprenumera
vo Dirvą ir pridėjo auką 
13 dol. Ačiū.

• Edvardas Eitas, War- 
ham, Mo., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą 3 me
tams, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• Jurgis Radvenis, Los 
Angeles, a t n a ujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 15 dol. Ačiū.
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DELTONA
ANTANO KAšUBOS 

DEIMANTINĖ SUKAKTIS

Antanas Kašuba, gyve
nantis Deltonoje, Florido
je, artimųjų bičiulių ir vien
minčių būrelyje atšventė 
savo amžiaus deimantinę — 
septyniasdešimt penkerių 
metų sukaktį birželio mėn. 
17 d.

Šią gražią šeimos šventę 
suruošė iš Chicagos atvykę 
sukaktuvininko dukros — 
Rima ir Viktorija su savo 
šeimomis.

Vaišių metu jautrų svei- 
kinimo,žodį mielam tėveliui 
tarė dukra Rima, padėko
dama jam už rūpestį au
ginant šeimą, prisiminė sa
vo mylimą mamytę a. a. 
Angelę, kuri prieš tik keletą 
savaičių baigė šios žemės 
kelionę, palikdama šviesų 
šeimos meilės pavyzdį. Ri
ma taip pat jautriai verti
no tėvelio dabartinę ne
lengvą dalią ir pažadėjo 
jam savų šeimų globą, lin
kėdama jam nepalūžti šių 
sunkiųjų bandymų metu.

Sukaktuvininką Antaną 
sveikindamas ALT S-gos 
Daytona Beach apylinkių 
skyriaus pirmininkas Vy
tautas Abraitis, prisiminė 
jo studijų metus, atsidavi
mą Jaunai Lietuvai, dir
bant Korp! Neo-Lithuania 
ir jo gražų įnašą į šio sky
riaus veiklą ir į šios lietu
vių kolonijos kultūrinį gy
venimą.

Antanas Kašuba šioj ko
lonijoje buvo vienas iš Lie
tuvių klubo steigėjų, dirbo 
valdyboje ir dabar yra ak
tyvus dainos vieneto Siety
nas narys.

Deltonos lieutvių vardu 
sveikinimus išreiškė Gedi
minas Lapenas ir drauge su 
Kastute Bakšiene įteikė 
Deltonos lietuvių gražią do
vaną.

Prie šių gražių linkėji
mų savuosius jungė ir kiti 
sukaktuvininko artimieji ir 
pakėlę šampano taures Jam 
sugiedojo Ilgiausių metų 
linkėjimus.

Pabaigoje padėkos žodį 
tarė ir kaltininkas Antanas 
Kašuba.

Jis pažymėjo, kad jo gi
mimo tikroji data tikrai ne
žinome, nes tėveliai, saky
davę, kad Antanėlis gimė 
apie grabnyčias. O karo me
tais, Vokietijoje, vienoje 
įstaigoje užklausus jo gi
mimo datos ir nežinoję ką 
atsakyti, tai žmonelė An
gelė pasakiusi, kad gimė 
1911 metais rugpiūčio mėn. 
17 d. Taip ir likę dvi gimi
mo datos.

Tad tikrumoje šią vasa
rą mielas Antanas ir šven
čia savo amžiaus deimanti
nę sukaktį, o šių vaišių me
tu atšventėme ir ką tik pra
ėjusias Antanines, varda
dienį.

Tau, Antanai, tad ir lin
kime stiprybės ir sveikatos 
atskubančių metų sąvar
toje.

Jurgis Janūsaitis

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAI

Visose didesnėse Austra
lijos lietuvių kolonijose bu
vo paminėta 45-sios birželi
nės išvežtųjų metinės. Syd- 
nėjuje šios tragedijos su
kaktį pradėjo baltai savo 
suruošta vigilija pačiame 
miesto centre. Tai vyko bir
želio 14 dieną. Pačioje cent
ro Martin Place vietoje bu
vo įrengtas juodas kryžius 
su estų, latvių ir lietuvių 
vėliavomis ir prie jo visą 
laiką buvo moterys su tau
tiniais drabužiais ir ranko
se degančiomis žvakutėmis. 
Didžiulis plakatas gausiems 
praeiviams rodė Pabaltiečių 
kraštų tragediją ir jų išve
žimų aukas. Taip pat buvo 
dalinami lapeliai su šios 
tragedijos vaizdžiais apra
šymais. 12-tą valandą, nu
aidėjus trimito garsams ir 
prel. P. Butkui perskaičius 
invokaciją, estų, latvių ir 
lietuvių kariai veteranai pa
dėjo tris vainikus prie ten 
esančio paminklo žuvusiems 
Australijos kariams. Šias 
visas iškilmes filmavo te
levizijos stotis ir vėliau va
kare tai buvo rodoma per 
televiziją, plačiai papasako- 
jant apie Baltijos kraštų 
tragediją.

Sydnėjuje iškilmingi iš
vežtųjų minėjimai buvo du: 
pirmasis surengiant bend
rai visų pabaltiečių ir ant
rasis vien tik lietuvių. Ben
drame minėjime dalyvavo 
australų valdžios atstovai, 
senatoriai ir parlamentarai. 
Įvadinę kalbą pasakė Jung
tinio Baltų Komiteto pirmi
ninkė estė S. Kroli, kai pa
grindinis minėjimo kalbėto
jas buvo parlamentaras P. 
Ruddock, kuris pernai į fe- 
deralinį parlamentą įnešė 
baltų rezoliucijos projektą. 
Jis ir kiti parlamentarai de
da pastangas, kad ši rezo
liucija būtų pilnai priimta. 
Meniniame pasirodyme visų 
trijų tautų menininkai la
bai gražiai pasirodė.

Lietuvių surengtame mi
nėjime, po pamaldų Tautos 
Fondo atstovybė Sydnėjaus 
Namuose surengė minėji
mą, kur šios dienos tema 
paskaitą skaitė dr. L. Pet
rauskas, vėliau poezijos ir 
dainų pynėje turint meninę 
dalį, kuri buvo užbaigta 
„Dainos” choro dainomis ir 
Lietuvos himnu.

Adelaidėj minėjimą mies
to Rotušės koncertų salėje 
buvo surengę Baltų Tary
ba. Visas minėjimas, jung
tinio choros atliktas „Re- 
ųuiem”, trijų pabaltiečių 
mergaičių uždegtos tautinių 
spalvų žvakės ir visa kita 
minėjimo programa buvo 
labai įspūdinga ir graži.

PASISEKUSI PARODA
Su dideliu pasisekimu 

Sydnėjuje praėjo mūsų iš
kiliosios keramikės Jolan
tos Janavičienės keramikos 

darbų paroda. Puikioje 
Bloomfield galerijoje buvo 
išstatyta virš 100 įvairių 
dailininkės darbų, suside
dančių iš įvairių lėkščių, va
zų, keramikos vaizdų, puo
dynių ir kitų dalykų. Dar
bai buvo įvairiausių spalvų, 
vaizduojančių Australijos 
gyvūniją ir augmeniją. Jau 
pirmąją atidarymo dieną 
kone pusė darbų buvo iš
parduota. J. Janavičienė yra 
viena iš produktyvingiausių 
ir žinomų Australijos kera
mikių, savo darbus atlie
kanti namuose savoje stu
dijoje ir darbus deginanti 
specialiais metodais, įsigy
tais Europoje, Indijoje ir 
kitur. Ji yra apkeliavusi ko
ne visą pasaulį ir labai grei
tai, kartu su vyru, vėl pa
kils Europos link, kur tikisi 
apsilankyti ir Lietuvoje ir 
ten susipažinti su meninin
kais ir meno galerijomis.

SAVAITGALIO 
MOKYKLA

Visuose Australijos mies
tuose veikia lietuviškosios 
savaitgalio mokyklos. Vie
nur jos yra didesnės, kitur 
mažesnės. Sydnėjuje yra be 
savaitgalio mokyklos ir 
aukštieji lietuvių kalbos 
kursai, kuriuos lankantieji, 
gali lietuvių kalbą įskaityti 
ir į savo gimnazijos baigi
mo kursą. Savaitgalio mo
kykla, veikianti sekmadie
niais prieš lietuviškąsias 
pamaldas, yra jaunųjų vai
kų lietuviškasis švietimo 
centras. Mokyklos vedėja 
yra J. Lašaitienė, kai moky
tojai yra N. Venclovienė, E. 
Viržintienė ir J. Biretas. 
Tėvų komiteto pirmininkė 
yra Kr. Didžiūnienė. Birže
lio pabaigoje ši mokykla tu
rėjo savo gerai pasisekusį 
metinį balių, kurio metu ži
nomieji Sydnėjuje „Links
mieji broliai” E. Lašaitis, 
P. Viržintas ir V. Stasiū-

„Linksmieji broliai”: V. Stasiūnaitis, Viržintas ir E. Lašaitis.

Jolanta Janavičienė su savo kūrybos lėkšte.

Lietuvos kariuomenės majorui

A. A.

KAZIMIERUI DAUGVYDUI 
žemišką kelionę palikus, jo žmoną KRISTI

NĄ, sūnų, dukrą, vaikaičius ir visus arti

muosius nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime.

D.L.K. Birutės Draugijos 
Clevelando Skyrius

naitis, padedant mokyklos 
rėmėjams V. Šliogeriui, V. 
šliteriui, D. Beri ir A. Sta- 
siūnaitienei, savo puikiu 
humoristiniu dainų ir kup- 
letiniu pastatymu, pristatė 
paskutines Sydnėjaus lietu
viškąsias aktualijas.

DETROIT
DARIAUS IR GIRĖNO 

PAMINĖJIMAS
Liepos 20 d. Dariaus ir 

Girėno klubas paminės la
kūnų Dariaus ir Girėno 
skrydį į Lietuvą. 10:30 vai. 
r. jų intencija mišios šv. 
Antano parapijos bažnyčio
je ir po mišių paminėjimas 
klubo svetainėje. Paskaitą 
skaitys Jūratė Pečiūrienė. 
Po paskaitos vaišės.

METINIS 
SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 24 d. 12 vai. 
ALT S-gos Detroito sky
riaus metinis susirinkimas 
įvyks Onos ir česio šadeikų 
sodyboje. Į susirinkimą pa
žadėjo atvykti ALT S-gos 
Centro valdybos pirminin
kas dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas su kitais valdybos na
riais. Po susirinkimo vai
šės ir atskiri pasikalbėji
mai.

MIRĖ

Birželio 29 d. mirė Elena 
Stašaitienė sulaukusi 84 m. 
amžiaus. Liepos 2 d. po at
laikytų šv. Antano parapi
jos bažnyčioje pamaldų, pa
laidota Šv. Kapo kapinėse.
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Puikiausius kailius
rasite

į

• Lietuvių klubui skubiai 
reikalingi baro tarnautojai 
— moteris ar vyras. Turi 
būti ne jaunesni kaip 21 
metų. Dėl atlyginimo ir dar
bo valandų prašom teirautis 
klubo raštinėje pas Birutę 
Vedegienę arba klubo ve
dėją Vytautą Sniečkų. Tel. 
531-2131.

(^SUMMER'S NEW INSTANT LOTTERYj)

S
\ j

k/

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

Td. krautuvas (312) 263-5826; iom* (312) 677-8489

‘Arpber Holidays”

1986 M. EKSKURSIJOS 
I LIETUVA

Liepos 16
Liepos 21

Rugpiūčio 14 — 1555.00
Gruodžio 26

— 1731.00
— 1348.00

Rugsėjo 2 
Rugsėjo 17 
Spalio 1
—1476.00

—1885.00
—1421.00
—1538.00

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

1-800-722-1300 (Toli Free)

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116, 

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems- atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

I’RIC ES ARE. BASLIU ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
| O CHANCES. RECISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

įvairūs

JAKUBS AND SON 
Laidojimo įstaiga

Delio E., William J. Sr., 
W ii Ii am J. Jakubs Jr. ir 

Barbora Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216] 531 7770

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

liams pastatyti.

• Tryliktasis lituanisti
kos seminaras įvyks š. m. 
rugpiūčio 3-17 d. Akron, Oh. 
Jis skiriamas vidurinį mok
slą baigusiem, kurie kalba, 
rašo ir skaito lietuviškai. 
Seminaro mokestis 325 dol. 
Dėl smulkesnių informaci
jų kreiptis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo S-gos ryšių 
centrą: 13518 South Red 
Cost Dr., Lockport, Illinois 
60441.

• 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.

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

YOUR TICKET 
T0WIN 

AND TRAVEL OHIO!
M1LLION DOLLAR GRANO PRIZE

SECOND CHANCE DRAM/ING 
Win 1 of 2 Ohio made Airstream 

motorhomes, plūs enough cash to 
drive it around Ohio for a year!

See back of ticket for details.

An Equal Opportunity Employer.

■ omo
|OTT€RY

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI S.TOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALIMI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Clevelahd telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės da.Lus,

MARTIN’S ir GUN’ARS KAULINS I.akenood. Ohio

SBO /uperior Amngs
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 studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /oying/
Pagrindinis skyrius

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

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

MEMBER

FSLIC
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• Pavergtųjų Tautų sa
vaitės proga šį ketvirta
dienį, liepos 17 d. 8 vai. vak. 
šv. Jono katedroje bus eku
meninės pamaldos. Pamoks
lą pasakys vysk. Anthony 
Pilla.

Organizacijų atstovai su 
vėliavomis renkasi kated
ros kieme ir iš ten įžygiuos 
į katedrą.

• Šen. Howard Metzen- 
baum laišku kreipėsi į Gor
bačiovą išreikšdamas susi
rūpinimą Amerikoje gyve
nančių ukrainiečių dėl Cher- 
nobylio katatrofos, ir pra
šydamas, kad būtų leista 

GEORGE V. VOINOVICH, MAYOR

Designating July 14-20, 1986
"CAPTIVE NATIONS WEEK"

The cause of human rights and personai dignity remains a universal 
aspiration, yec in much of che world, the struggle for freedom, human 
rights and independence continues. It iš appropriate, therefore, that 
we who value our own precious heritage should manifest an 
understanding for those to whom these benefits are denied.

The imperialistie policies of the Soviet Union have led, through 
direct and indirect aggression, to the subjugation and deniai of human 
rights scarting with the nations of Eastern Europe and extending their 
influence and domination in Latin America, Africa, Vietnam and most 
recently in Afghanistan.

It is vital to the national security of the United Statės and 
other free nations of the world that the desire of liberty and 
independence on the part of the people of all conąuered nations should 
be steadfastly kept alivę.

In support of this sentiment, the 86th Congress of the United 
Statės passed public law 86-90 establishing the third week in July as 
CAPTIVE NATIONS WEEK and inviting the American people to express their 
sympathy and support for the just aspirations of Captive Nations and 
their people.

N0W, THEREFORE, I, George V. Voinovich, Mayor of the City of 
Cleveland, do hereby proclaim July 14-20, 1986 as "CAPTIVE NATIONS 
WEEK in Cleveland. I call upon all citizens to observe this week 
with appropriate ceremonies and activities and dedicating their 
efforts for the peaceful liberation of those who are oppressed all 
over che world.

IN WITNESS WHERE0F, I have sėt my 
hand and caused the Corporate Seal 
of the City of Cleveland to be

Clevelando mero George V. Voinovich proklamacija Pa
vergtųjų tautų savaitės proga.

be kliūčių susisiekti su 
Chernobylio aukomis ir pa
siųsti pagalbos siuntinius.

• Prof. dr. Pranas Jucai- 
tis, 89 m. amžiaus, mirė 
Clevelande liepos 9 d. Atsi
sveikinimas įvyko Jaku
bauskų koplyčioje. Apie ve
lioni kalbėjo Pranas Raz- 
gaitis ir Aurelija Balašai- 
tienė-žitkuvienė.

Vėliau velionio palaikai 
buvo išvežti į Chicagą ir 
palaidoti šv. Kazimiero liet, 
kapinėse šalia žmonos, mi
rusios 1967 m.
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Clevelando meras George V. Voinovich

• Meras George V. Voi
novich liepos 15 dieną šven
čia savo penkiasdešimties 
metų gimtadienį. Jo tėvas, 
serbų kilmės, buvo žymus 
miesto architektas, o mo
tina — slovėnė, visuomeni
ninke, žymi skaučių sąjun
gos veikėja.

Meras George Voinovich 
bakalaurą gavo valstybinia
me universitete Athens, 
Ohio ir teisės mokslus bai
gė valstybiniame universi
tete Columbus, Ohio.

Politinę karjerą pradėjo, 
kai buvo išrinktas atstovu 
į Ohio seimelį. Vėliau buvo 
išrinktas apskrities kontro
lierium, komisijonierium, 
trumpai ėjo Ohio valstijos 
gubernatoriaus leitenanto 
pareigas. Tris kartus išrink
tas miesto meru, vieną ter
miną buvo Amerikos mies
tų lygos prezidentu. Jo as

piracijos ateičiai — tapti 
JAV senatorium.

Linkime merui ilgiausių 
metų ir geriausios sėkmės 
jo gyvenime ir siekiuose.

• Tim McCormack, Cuya
hoga County Auditor, ir jo 
įstaigos nariai susitiks su 
namų savininkais individu
aliai peržiūrėti nuosavybės 
rekordus ir suteiks infor
macijas dėl mokesčių suma
žinimo pagal Homestead 
Exemption ir H. E. A. P. 
programą.

Tim McCormack sakosi 
būsiąs laimingas su kiek
vienu asmeniškai išsikalbė
ti.

Liepos 17-19 d. Seven 
Hills ir Waterloo rajonuose,

Liepos 20 d. Richmond 
Hts. rajone,

Liepos 25-26 d. Brooklyn 
Hts.,

Liepos 25-27 d. High- 
land Hts.,

Liepos 30 — rugpiūčio 2 
d. Strongville,

Liepos 31 — rugpiūčio 3 
d. Old World festivalyje.

• Senojo pasaulio tradici
nis vasaros festivalis East 
185 gatvėje prasidės trečia
dienį, liepos 30, ir baigsis 
dideliu paradu sekmadienį, 
rugpiūčio 3 dieną. Spėjama, 
kad festivalio dienomis E. 
185 gatvę aplankys 300,000 
žmonių.

Lietuvių klubas ruošiasi 
festivalyje dalyvauti ir pa
rade dalyvauti. Organizuo
jama didelė talka, nes Lie
tuvių namai yra East 185 
gatvėje ir labai svarbu gra
žiai pasirodyti tūkstan
čiams festivalio svečių.

Labai miela, kad šių me
tų paradui lietuvių vežimo 
projektą sutiko paruošti
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Liudas Sagys, Aleksandra 
Sagienė ir Vincas Apanius. 
Vežimo tema bus — lietu
vė audėja. Senojo pasaulio 
festivaliui tai labai būdin
ga tema, čia į talką ateina 
mūsų kolonijos audėja Da
nutė šiupinienė su savo 
staklėmis.

• Dr. Juozas Skrinska 
artimųjų ir draugų tarpe š. 
m. liepos 13 atšventė 70 
metų sukaktį.

Dr. J. Skrinska Clevelan
do liet, visuomenėje žino
mas, kaip uolus savo pro
fesijos darbuotojas ir visuo
menininkas.

• Henrikas ir Stefanija 
Stasai išskrido į Europą ir 
dalyvaus Europos lietuvių 
studijų savaitėje.

• Ainos ir Vytauto Ūsų 
duktė Barbara, tarnaujan
ti aviacijoje Nebraskoje, 
pakelta į majoro laipsnį.

• Lietuvių klubas organi
zuoja išvyką į garsųjį va
saros sezono muzikos cent
rą — Blossom Music Cen- 
ter — pamatyti Leharo 
operetę ” Linksmoj i našlė”. 
Ekskusija įvyks ketvirta
dienį, rugpiūčio 28. Bilietai 
į operetę su kelione autobu
su nuo Lietuvių klubo ir at
gal kainuoja $20 asmeniui. 
Visos rezervacijos turi bū
ti padarytos ir už bilietus 
sumokėta iki rugpiūčio 1 
dienos. Prašom skambinti į 
klubo raštinę Birutei Vede- 
giėnei telef. 531-2131.

• Adelė Gelgotienė šei
mos artimųjų ir draugų tar
pe, birželio 21 d. atšventė 
savo 96 metų sukaktį Die
vo Motinos parapijos sve
tainėje, Clevelande.

Sukaktuvininkės sūnus 
Vincas Gelgotas pasveikino 
visus apie šimtinę susirin
kusius, kviesdamas links
mai praleisti laiką. Po įva
dinio žodžio, pakvietė kun. 
G. Kijauską, S. J. palaimin
ti vaišes.

Salėje grojo linksma ir 
nuotaikinga vakarui pritai
kyta muzika, kuri tęsėsi iš
tisą vakarą, svečius kvie- 
čian šokti polkutes ir rate
lius iki vėlyvo vakaro.

Po vakarienės, duktė Da
na čipkienė trumpai ir įdo
miai papasakojo apie moti
nos praeities gyvenimą, pa
įvairindama juokingais nuo
tykiais. Meninėj programoj 
buvo gražiai paskaityti trys 
Bernardo Brazdžio eilėraš
čiai, kurie sukaktuvininkės 
labai mėgiami dėl jų tauti
nio ir religinio pobūdžio.

Adelė Gelgotienė užaugi
no šešias dukteris ir du sū
nus. Viena duktė ir sūnus — 
Lietuvoje. Linkime šiai 
šviesiai Suvalkijos Dukrai 
laimingai sulaukti ir viršy
ti šimtą metų. (kv)

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

VEIKĖJŲ PASITARIMAS

Viešint Chicagoje dr. 
Broniui Nemickui, tautinės 
srovės veikėjas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, Ameri k o s 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkas, 1986 m. liepos 
7 d. sukvietė šios Sąjungos 
veikėjus pasidalinti minti
mis Tautinės Sąjungos rei
kalais.

Minimas pasitarimas pra
ėjo nuoširdžioje nuotaikoje.

Aiškintasi buvusieji kai 
kurie tarpusavio nesklandu
mai ir sutarta darniai dirb
ti Tautinės Sąjungos gero
vei.

Pasitarimas įvyko dr. 
Leono ir Irenos Kriaučeliū- 
nų rezidencijoje.

Jame dalyvavo: dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, dr. Bro

nius Nemickas, inž. Euge
nijus Bartkus, Teodoras 
Blinstrubas, Petras Buchas, 
inž. Jonas Jurkūnas ir Me
čys Valiukėnas.

NAUJA VALDYBA

Los Angeles Tautiniuose 
Namuose liepos 6 d. įvyku
siame metiniame A. L. T. 
S-gos Los Angeles skyriaus 
susirinkime išrinkta valdy
ba pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: Rūta Šakienė — 
pirmininkė, Pranas Dovy
daitis — vicepirmininkas, 
Vytautas šeštokas — sekre
torius, Ramūnas Bužėnas — 
iždininkas ir Kristina Švar
caitė — narė.

Pirmąjį šios kadencijos 
renginį valdyba planuoja, 
kaip ir pernai, suruošti Tau-

ALT S-gos East Chicagos skyrius ir VILTIES Draugijos 
valdyba rengia 1986 m. rugpiūčio 3 d., sekmadienį, 

GEGUŽINĘ
Elenos ir Kazimiero Pocių sodyboje, 

532 Lake Shore County Rd., 
Beverly Shores, Ind.
Telef. (219) 879-7732

Bus geras maistas, baras, muzika, turtinga loterija ir kitos 
pramogos. Atvykę nesigailėsite. Pradžia 12 vai.
Iš Chicagos autobusu atvykstantys svečiai 

registruojasi pas Stasį Dagi, telef. (212) 434-9051

Gegužinės pelnas skiriamas DIRVAI paremti.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti!

Mūsų mielam bičiuliui ANTANUI STY

RAI, netekus mylimos žmonos

A. A.

BRONISLAVOS STYRIENĖS,

nuoširdžiai užjaučiame ir giliai liūdime kar

tu.

M. Bamiškaitė 
S. H. Idzeliai
I. Jonaitienė
O. Mikulskienė
J. Petkevičienė

Mielam

DR. PROF. PRANUI JUCAIČIUI

mirus, jo svainiui Dr. Prof. STASIUI JAN

KAUSKUI ir artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą.

Rima ir Aleksandras
Petrauskiai

tos šventės minėjimą. Data 
numatyta rugsėjo 7 dieną. 
Smulkiau bus pranešta vė
liau.

• JAV LB Kultūros Ta
ryba kviečia visus teatri
nius vienetus kuo skubiau- 
siia registruotis pas P. Pet- 
rutį, telef. (312) 476-2242. 
Teatro Festivalis įvyks š. 
m. lapkričio 28-30 d. d. Chi
cagoje.

• Stasys Virpša, Chica
goje, keisdamas adresą, 
pridėjo auką Dirvai parem
ti 13 dol. Ačiū.

• Muzikė Nijolė Ulėnie- 
nė, gyvenanti Dix Hills 
Long Island, N. Y. ir turin
ti savo privačią piano stu
diją užbaigė šių metų mu
zikos sezoną birželio mėne
sio gale su dviem mokinių 
koncertais. Jie praėjo dide
liu pasisekimu.

Jau penkta vasara, kai 
N. Ulėnienė vyksta Europon 
pasigilinti muzikos srity. 
Ten išklauso ir dalyvauja 
muzikos seminaruose. Kiek
vienais metais seminarai 
vyksta skirtinguose mies-

A. A.

DR. ANTANUI SNIEŠKAI

iškeliavus amžinam poilsiui, mielą Jo žmoną 

JANŲ, sūnus Dr. KAZĮ ir VYTAUTĄ, visas 

gimines, bei artimuosius nuoširdžiai užjau

čia.

K. č. Martug

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ 
SĄJUNGA 
organizuoja

KELIONĘ LAIVU — KARIBŲ JŪROJE
Kviečiame ALT Sąjungos narius, jų draugus ir vi

sus lietuvius pasinaudoti šia puikia proga kartu praleisti 
žiemos atostogas Karibų jūroje, vakariniam pakraštyje, 
plaukiant SONG OF N0RWAY laivu iš Miami, Floridos.

Laivas — ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE
— SONG OF N0RWAY.

Data — 1987 m. vasario mėn. 7-14 d. d.
Sustojimai — OCHO RIOS (JAMAICA), GEORGE 

T0WN (GRAND CAYMAN), COZUMEL 
(MEXIC0), ir LABADEE (NORTH 
COAST OF HAITI).
KAINOS (iš visų miestų) asmeniui:

Larger Outside Cabin — ”A” Deck — $1496.00 
Larger Outside Cabin — ”B” Deck — $1400.00 
Larger Inside Cabin — ”B” Deck — $1335.00

Visos nurodytos kainos yra vienam asmeniui, keliau
jant po du asmenis kabinoje — visos kabinos turi po 
dvi lovas. Į kainą isiskaito: lėktuvo kelionė iš Jūsų mies
to į Miami, kelionė laivu, maistas laive, bei visos progra
mos ir užsiėmimai laive.

REGISTRUOKITĖS I iki š. m. rugpiūčio mėn. 15 d.
Dėl tolimesnės informacijos, galima kreiptis į 

Vidą Jonušienę — AMBER TRAVEL SERVICE, 
11745 Southwest Highway, Palos Heights, Illinois. 
60463. Telef. (312) 448-7420.

Sofija Palionienė, ALT veikėja, sega gėlę Mindaugui Varia- 
kojui už gražų deklamavimą birželinių įvykių minėjime Cicero 
šv. Antano parapijos salėje birželio 15 d.

tuose bei kraštuose. Šįmet 
vyksta Bolzano, šiaurinėje 
Italijoje. Prieš tai, dar sa
vaitei sustos Salzburge, kur 
lankys klases ”Mozarteu- 
me’,’ kuriose yra mokinami 
jauni iš viso pasaulio at
rinkti talentingi pianistai. 
Į Europą išskrenda liepos 
21 d. ir ten praleis keturias 
savaites. (jo)

• A. B. Karkliai, Cleve
lande, Dirvai paremti at
siuntė auką 20 dol. Ačiū.

• Grandinėlės suvažiavi
mo rengimo komitetas, per 
Ritą Matienę, Dirvai pa
remti atsiuntė auką 25 dol. 
Ačiū.
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