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‘Tikybiniai jausmai toje 
respublikoje į Rytus nuo 
Lenkijos yra labai aiškūs. 
Ten skleidžiami pogrindžio 
dokumentai, kurie pasiekia 
ir Vakarus, aprašo masines 
demonstracijas kunigų ir 
patriotų užstojimui. “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos” Nr. 70 aprašomos kun. 
Juozo Zdemskio, mirusio 
vasario mėn. įtartinoje auto
mobilio katastrofoje, laido
tuvės ir primenami skaityt - 
tojams kitų kunigų nužudy
mai, nepatraukiant kaltųjų 
atsakomybėn.’

‘Neilgai buvusi nepriklau
soma Lietuva buvo įjungta į 
Sovietų Sąjungą 1940 m. Ir 
čia, kaip Lenkijoje, religiniai 
ir tautiniai jausmai sudaro 
pavojingą mišinį, kuris gali 
sprogti. Todėl popiežiaus vi
zitas gali sudaryti riziką so
vietams. Juo labiau, kad jis 
paseks Cernobyliaus nelai
mę, kuri sukėlė plačius pro
testus prieš kitais metais 
netoli Vilniaus pradėsiančią 
veikti Ignalinos atominę jė
gainę.’

‘Baltijos valstybės nėra 
visai užmirštos Vakarų kraš
tų, kurie atsisakė pripažinti 
ten sovietų režimo legalumą. 
Sąžinės kaliniai - kaip kun. 
Tamkevičius, dabar atliekąs 
6 metų bausmę darbo sto
vyklose - yra remiami žmo
nių teisių grupių. Poetas 
Gintaras Iešmantas buvo 

Los Angeles vyrų kvartetas Australijoje

Los Angeles vyrų kvarteto nariai scenoje: Dabšys, Polikaitis, Seliukas ir Jarašūnas.

padengti stalai. Papietavus 
pradėtas posėdis.

Tylos minute prisiminti 
mirę skyriaus nariai. Sky
riaus pirmininkas padarė 
skyriaus veiklos apžvalgą: 
atliktus parengimus, išleis
tą Jono Švobos knygą „Šei
minė ir prezidentinė Lietu
va”, dalyvavimą tautinių 
švenčių parengimuose ir vi- 
sokiaropa talka veiksniams 
jų darbuose išlaisvinti Tė
vynę Lietuvą. Nuolatiniai 
remiama Dirva ir ateityje 
bus remiama. Pranešė, kad 
skyriaus ir Sąjungos Gar
bės narys Jonas Švoba ser
ga. Susirinkusieji pasiuntė 
jam sveikatos linkėjimus. 
Revizijos komisijos prane
šimą padarė S. šimoliūnas. 
Piniginė atskaitomybė tvar
kinga ir tiksli. Pinigai lai
komi banke, jų yra 5,558

išrinkąs Tarptautinio Pen 
Klubo New Yorke garbės 
nariu, atlikdamas bausmę 
sunkiųjų darbų stovyklose. 
Emigrantai iš Baltijos pa
skelbė rugpiūčio 23-čiąją 
‘juodojo kaspino’ diena prisi
minimui Molotovo-Ribben- 
tropo pakto, atidariusio du
ris sovietų okupacijai 1939 
metais. BET PROTESTO 
APIMTIS NEGALI LYGIN
TIS SU TRIUKŠMU, PA
KELTU, pvz., DĖL PIETŲ 
AFRIKOS APARTHEIDO.’ 

‘Poiežiaus sekančių metų 
vizitas Vilniuje tikrai būtų 
sutiktas su masyviomis de
monstracijomis, parodančio
mis ištikimybę tikėjimui, se
nesniam už komunizmą. Ar 
popiežiaus vizitas įvyks ar 
ne - šansai yra prieš jį - LIE
TUVIAI IR JŲ KAIMYNAI 
YRA VERTI LIKUSIO PA
SAULIO PRISIMINIMO, 
IR NE TIK SUKAKTIES 
METAIS?

Tas įtakingas Londono 
dienraštis rugpiūčio 26 d. sa
vo vieną vedamųjų užvardi
no LITHUANIA REMEM- 
BERED. Jame rašoma:

‘Maskva nori pasigirti pa
sauliui savo religijos toleran
cija, leisdama paminėti tūks
tantį metų stačiatikių tiky
bos Rusijoje. Yra tačiau ki
ta sukaktis, kurios sovietų 
valdžia nenori minėti - 600

(Nukelta į 2 psl.)

Dr. L. ir I. Kriaučeliūnai su dovana detroitiečių būryje. Iš kairės: dr. L. Kriaučeliūnas, 
Eugenija Bulotienė, menininkė Antanina Jonynienė, Irena Kriaučeliūnienė ir Alberta Misiūnas.

V.Misiūnaitės nuotr.

SĖKMINGAS DETROITO TAUTININKŲ SUSIRINKIMAS
A. L. Tautinės Sąjungos 

Detroito skyriaus metinis 
narių susirinkimas įvyko 
rugpiūčio 24 d. Onos ir Če- 
sio šadeikų sodyboje, Farm- 
ington Hills, Mich.

Apart narių, dalyvavo 
gausus būrys svečių. Iš 
Chicagos atvyko Sąjungos 
pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas su žmona 
Irena. Susirinkimui pirmi
ninkavo skyriaus pirm. Al
bertas Misiūnas, sekretoria
vo Eduardas Milkus.

Po svečių pristatymo, su
sipažinimų ir pasišnekėji
mų A. Misiūnas dalyvius 
pakvietė pietų. Didelių kle
vų ir gluosnių pavėsyje bu
vo išdėstyti staltiesėmis Dalis svečių gegužinėje: E. Bulotienė, St. ir Ign. Kaupeliai, 

B. Gražulis, A. ir St. Bliudžiai. dr. L. Kriaučeliūnas, kun. A.
Babonas, A. Poderienė ir M. Kizis . V. Misiūnaitės nuotr.

dol. ir 20 et. Siūlė apyskai
tas patvirtinti, o iždininkui 
ir valdybai padėkoti. Susi
rinkimas tam pritarė.

Po visų pranešimų Misiū
nas pristatė Sąjungos pir
mininką dr. Leoną Kriau- 
čeliūną.

Dr. L. Kriaučeliūnas pa
gyręs skyrių ir jos valdy
bą, suglaustai pasisakė dėl 
Sąjungos paskirties ir veik
los. Kvietė skyrių nepa
vargti, rengti minėjimus, 
paskaitas, šventes, koncer
tus ir pan. tuo išreiškiant 
skyriaus ir Sąjungos gy
vastį ir svorį. Įtraukiant 
narius nelaukti, kad jie 
ateitų ir pasiprašytų, o eiti 
pas juos ir kviesti pas sa
ve. Kaip pavyzdį parodė, 
kad atvykęs Detroitan su-

(Nukelta į 4 psl.)
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SAVAITINĖ POLimgs^^

’Cohabitacija’ Prancūzijoje. - Prieš rinkinius Vokietijoje.

■ Iš kitos pusės
Hamburgo DIE WELT rugp. 28 d. paskelbė žinutę, 

kuri man priminė Lino Kojelio rugp. 4 d. THE WASH- 
INGTON POST laikraštyje apibūdinimą dabartinės admi
nistracijos politikos: gaudyti nacių karo nusikaltėlius ir

Terminas ‘cohabitation’ 
paprastai vartojamas vyro 
ir moters sugyvenimui be 
vedybų aptarti. Šiuo metu 
jis taikomas santykiams 
tarp Prancūzijos prezidento 
ir ministerio pirmininko api
būdinti. Mat dabar veikianti 
konstitucija buvo specialiai 
sukirpta De Gaulle asmeny
bei, kuri buvo labai populiari 
ir stovėjo aukščiau partijų. 
Konstitucija numato prezi
dentą, renkamą 7-riems me
tams, o parlamentą - 5-kiems. 
Tokiu būdu prezidentas lyg 
ir užtikrintų didesnį valdžios 
pastovumą. Bet kas bus, kai 
prezidentu nebus de Gaulle, 
bet eilinis partinis politikas, 
o parlamente daugumą gaus 
iki šiol buvusi opozicijos par
tija? Tuo atveju buvo laukia
ma nemažos politinės krizės.

Kaip tik tai ir atsitiko š.m. 
kovo mėn. rinkimus pralai
mėjus socialistams, kurių 
žmogus buvo dabartinis pre
zidentas Mitterrandas, o mi- 
nisteriu pirmininku turėjo 
būti paskirtas laimėjusios 
dešiniųjų partijos vadas 
Jacques Chirac. Padėtį dar 
daugiau komplikavo faktas, 
kad Prancūzijos prezidentas 
turi dideles teises užsienio 
politikoje ir krašto apsaugo
je. Už tat buvo būkštauja- 
ma didesnės krizės, bet iš 
tikro abu vadai rado būdą vi- 
sai_pakenčiamai kohabitaci- 
jai.

Tokiu ryšiu yra patenkinti 
net 75% prancūzų, kas ver
čia vadus ir toliau jo laikytis. 
Pavieniai Mitterrando laiky
senai pritaria 65% prancūzų 
kurie taip neseniai per rinki

mus jam pareiškė nepasiti
kėjimą. Tuo tarpu juos lai
mėjęs Chiracas turi tik 50% 
pritariančiųjų. Dar mažiau 
populiari yra jo ūkinė politi
ka, kuriai pritaria tik 30%. 
Tai aiškinama tuo, kad Chi
racas bando Prancūziją iš 
kiek socialistinės sistemos 
pervesti į laisvo ūkio. Tai 
reikalauja valstybės socia
linių patarnavimų apkarpy
mo, o laisvas ūkis dar netu
rėjo laiko parodyti savo ge
rų privalumų. Šiuo metu biu
džetas suvedamas su defi
citu ir mažinami mokesčiai, 
norint atkutinti ūkį., ką pir
miausiai pajaučia daugiau 
pasiturintieji.

Laimei tarp Mitterrando 
ir Chiraco nėra didelio skir
tumo užsienio ir krašto ap
saugos politikos klausimuo
se. Jie abu yra už stiprią 
savo krašto gynybą, neišski
riant ir atominio apsiginkla
vimo. Abu yra už gerus san
tykius su sovietais, bet neti
ki jų taikos propagandai.

Kaip kohabitacijos pavyz
dį galima nurodyti netikėtą 
Mitterrando vizitą kovo 28 
d. į Vokietijos Heidelbergą, 
kur jis susitiko su Vokietijos 
kancleriu, krik. dem. Kohl, 
aptarti tarptautinę padėtį. 
Tas pat Kohl šiomis dieno
mis važiuos į Paryžių pasi
matyti su ... Chirac’u ir ap
tarti kultūrinius ryšius.

•••
Sausio mėn. Vokietijoje 

įvyks rinkimai. Jiems ruoš
damiesi socialdemokratai 
sušaukė kongresą, kuris kan
didatu į kancleriu išrinko 55

m. amžiaus Johannes Rau - 
dabartinį Rheinlando-West- 
falijos ministerį pirmininką.

Kad patenkinti partijos 
kairįjį sparną, Rau pažadėjo 
nedalyvauti Reagano ‘žvaigž 
džių karo’ tyrinėjimuose ir 
pareikalauti amerikiečių ato
minių raketų atšaukimo. Jis 
tarp kitko pasakė, kad už pa
klusnumą amerikiečiams jo
kio kredito iš jų negausi, iš
skyrus tylią panieką. Rau 
taip pat žadėjo panaikinti 
visas Vokietijos atomines jė
gaines.

Tai - partijos kairiajam 
sparnui. Į visą tautą Rau 
išeis su reikalavimu griebtis 
priemonių prieš bedarbę, 
tuo tarpu Kohl girsis šiaip 
gera ūkine būkle ir infliaci
jos sustabdymu. Jam padės 
ir tarptautinė padėtis -- JAV 
ir sovietų santykių gerėji
mas, nes karo grėsmė labai 
neramina vokiečius.

Kohl taip pat žada imtis 
griežtesnių priemonių prieš 
nelegalią imigraciją į Vokie
tiją. Per metus čia atvyksta 
per 100,000 pabėgėlių. Vo
kiečiai mielai priima politi
nius pabėgėlius, bet kratosi 
‘ūkinių’ - ieškančių tik geres
nio gyvenimo Vokietijoje, 
kur bedarbės nuošimtis yra 
8%.

Jei nuotaikos nepasikeis - 
rinkimus turėtų laimėti kanc 
lerio Kohl koalicija.

TUO TARPU

juos atiduoti teisingumui. DIE WELT paaiškina kaip 
toks po 40 su virš metų komplikuotas uždavinys atlie
kamas praktiškai. 1983 m. OSI paprašė V. Vokietijos pa
reikalauti išduoti jai tūlą Bogdan Koziy. Mat jis, tarnau
damas vokiečių žinioje esančioje ukrainiečių policijoje, 
nužudė keturių metų žydaitę ir nušovė dar keturis vienos 
žydų šeimos narius. Nuo 1949 m. Koziy gyvena JAV. 
1982 m. jam buvo atimta JAV pilietybė.

Vokietijos užsienių reikalų min. atsakė, kad, nors 
pagal liudininkų parodymus nėra abejonės, kad Koziy 
buvo įveltas į tuos nužudymus, tačiau pagal vokiečių tei
sės aiškinimus jo veiksmas gali būti laikomas tik ”Ver- 
brechen dės Todschlags oder Beihilfe zum Mord”, atseit, 
daugiau ar mažiau talkininkavimas nužudymui. Tokie 
nusikaltimai įsisenėjo 1980 metų pavasarį. Dėl to vokie
čiai neturi pagrindo reikalauti Koziyo. OSI nenusileido. 
Tuo reikalu OSI viršininkas liepos 10 d. parašė vokie
čiams laišką. Būdinga, kad vokiečių telegramų agentūra 
dpa apie tai sužinojusi iš žydų Kongreso New Yorke.

Tokiu būdu genialus sumanymas iš šio krašto tik 
išvaryti žmones dėl nutylėjimo ar melagingo pareiškimo 
įvažiuojant, paliekant nubaudimą už didesnį nusikaltimą 
kitiems, susidūrė su kliūtimis. Tiesa, sovietai mielai su
šaudo pas juos ištremtus, bet ne dėl to, kad jie šaudė 
žydus, o todėl, kad jie buvo sovietų režimo priešai. Tai 
turėtų drumsti keršto išpildymo džiaugsmą. Ir kaip tik 
tas iššaukia kitų pasipiktinimą. Juk JAV visur pritaria 
pasipriešinimui komunizmui.

Dėl visa to man atrodo, kad kolumnistas Jack An- 
derson, išvilkdamas visą tą reikalą platesniam dėmesiui, 
padarė gerą darbą. Keista, bet gal dar geriau būtų, jei 
administracija pradėtų visus nacių karo nusikaltėlius siųs
ti į Izraelį. Tada pačių žydų tarpe, kuriems administra
cija pagal Andersoną stengiasi įtikti, kiltų diskusijos, kas 
tuo pasiekiama. Jei norima užkirsti kelią ateities geno
cidams, tai reikėtų atsiminti, kad Koziy ir kiti nebūtų 
žudę, jei nebūtų susidariusios ypatingos sąlygos, įskai
tant ir antisemitizmą. Juk pačioje Amerikoje ne daug kas 
tiki, kad bausmės sulaiko nuo nusikaltimų, ypač riaušių 
metu, kada vadovaujamasi jausmais, bet ne šaltais ap
skaičiavimais. Nėra geresnio būdo sukelti antisemitinius 
jausmus kaip įrodinėjant, kad žydai turi specialias pri- 
vilegijas. . .

VYTAUTAS ALANTAS

AUŠRA 
PALIŪNUOSE

Aušros metais Dirvos konkurse premijuotas roma
nas, gavęs Simo Kašelionio premiją. Konkurso jury ko
misija: Balys Auginąs, Vacys Kavaliūnas ir Aleksas 
Laikūnas, 316 psl. kietais viršeliais. Kaina 10 dol. Išleido 
Vilties leidykla 6116 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 44103.

EUROPOJE...
(Atkelta iš 1 psl.)

metų krikščionybės Lietu
voje.’

‘Tame stipriai katalikiška
me krašte kunigai ir pasau
liečiai norėtų iškilmėms pa
sikviesti popiežių Joną Pau
lių II. Neseniai 127 kunigai 
prašė savo vyskupų padary
ti reikalingus žygius. Ir pats 
popiežius parodė interesą 
tam vizitui. Gegužės mėn. 
rašydamas vyskupui Julijo
nui Steponavičiui (kuris yra 
pakeltas į kardinolus in pec- 
tore prieš 7 metus), popie
žius pažadėjo būti su lietu-

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
E. Bulotienė, Detroit .... 3.00
B. Gražulis, Flint ......... 3.00
A. Kazis, Hot Springs ..25.00
X. Y., Miami .................13.00
ALT S-gos St. Petersburg

Skyrius ........................ 25.00
V. Lenkevičienė, Chicago 10.00

A. Simontis, Lakewood 18.00 
G. Valiukėnas, Chicago .. 3.00 
V. Benokraitis, Cleveland 33.00
K. Savickus, Oak Lawn 33.00 
Lietuvos Vyčiai, Chicago 100.00

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol .ir prašau atsiųsti man Vytauto Alan
to romaną AUŠRA PALIŪNUOSE.

Vardas ir pavardė

Adresas

viais per tas iškilmes maldo
se ir kitokiais galimais bū
dais, tačiau ateistų valdžios 
įstaigos Lietuvoje paskelbė, 
kad popiežiaus vizito nėra 
ko laukti.’

K. Čiurinskas,
Beverly Shores ..........20.00

Dr. E. Keršulienė,
EI Paso ....................... 10.00

Dr. D. Degėsys,
Gatės Mills ................ 10.00

St. Petrulis, Chicago .... 10.00
A. Kukučionis.

Tinley Park ................ 3.00
A. Marchertas,

Downers Grove .........13.00
G. Breichmanas, Dundas 3.00
J. Raškauskas, Cleveland 13.00
A. Dziakonas, Rochester 6.00
J. Miežaitis,

Ormond Beach............. 8.00
P. Bukšnis, Dearborn .... 3.00

Vieno pobūvio metu Elenos ir Kazimiero Pocių sodyboje, 
Beverly Shores, Ind., susitikę inž. A. Rudis, prel. L. Taluba, 
sol. A. Brazis ir inž. K. Pocius.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

NAT1ONW1DE 
INSURANCE 
N«t>or>w*de >• on yO<X M*

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

Išdavystės nesibaigia

Lietuvos tikinčiuosius 
jžeidžia ir skaudina vis di
dėjantis skaičius Lietuvos 
dvasininkų, dalyvaujančių 
taip vadinamoje Berlyno 
taikos konferencijoje ir ki
tose j šią panašiose konfe
rencijose — net Maskvos 
Pergalės minėjime. Jeigu 
tame „taikos” žaidime da
lyvautų nesubrendę jaunuo
liai — komjaunimo auklė
tiniai, būtų galima liūdnai 
šypsotis ir tylėti. Dabar 
tylėti negalima, nes kunigų 
vadinama kovo už taiką yra 
ne kas kita, kaip aiški veid
mainystė ir Katalikų Baž
nyčios išdavystė. Jeigu dva
sininkams iš tiesų rūpėtų 
taika, j šią problemą jie 
žvelgtų savosios Katalikų 
Bažnyčios akimis. Tačiau 
nė vienas iš šitų „kovoto
jų”, ar „taikdarių” (kaip 
liaudis taikliai juos vadi
na) nepasidomėjo Katalikų 
Bažnyčios pozicija taikos 
klausimu. O ji gana aiškiai 
išdėstyta enciklikoje „Re- 
demptor hominis” 17 str. 
(6-p. — nuo 52-58). Kiek
vienas kunigas turėtų giliai 
širdin įsirašyti enciklikos 
žodžius: „Taikos pagrin
duose yra žmogaus nepažei
džiamų teisių gerbimas; 
juk taika — tai teisingu
mas, o karas kyla iš tų tei
sių pažeidimo”. Kaip šiuo 
požiūriu suprasti „taikos” 
gynėjus? Jie ”gina” taiką, 
kurios vardu uždaryta Klai
pėdos Taikos Karalienės 
bažnyčia, tą taiką, kuri 
spjauna j šimtų tūkstančių 
tikinčiųjų teisę dalyvauti 
pamaldose, į šimtų tūkstan
čių parašus! Ar gali kuni
gas — dvasinis tikinčiųjų 
vadovas — šito nesuprasti? 
Jei tai neišdavystė, tai gal 
apakimas, nusenimas, skle
rozė, išprotėjimas?

Ką atstovauja vadinami 
Berlyno taikos gynėjai ? 
Kas juos siuntė? Daugelis 
išvyksta net nepranešę sa
vo bažnytinei vyriausybei. 
Katalikų kunigas, vykstan
čius į užsienį ginti „taikos” 
siunčia ... komunistai! Lie
tuviai kunigai atstovau
ja ... komunistus! Turbūt 
pasaulio istorijoje dar ne

girdėtas neprotavimas!
Tik maži vaikai nežino, 

kad komunistai ne visiems 
leidžia ginti taiką. Maskvos 
taikos gynėjai buvo net tei
siami. Komunistai po visą 
pasaulį organizuoja taikos 
maršus, bet kaip smarkiai 
puolė Pabaltiečių taikos žy
gį Baltijos jūroje. Tai ko
dėl kunigus siunčia, net 
verčia dalyvauti vadinamo
se taikos ir kitose konfe
rencijose? Dėl to, kad tai 
naudinga tarybinei vidaus 
ir užsienio politikai. Dėl to, 
kad jie gina tą politiką, ku
ri, skelbdama tikėjimo lais
vę, „leidžia” praktikuoti re
liginius kultus, bet nelei
džia tiems kultams pasista
tyti pastatų, neleidžia at
statyti sudegusių, net ati
ma pastatytus, visokiau
siais būdais slopina tikėji
mą.

Štai Kaišiadorių vyskupi
jos Ryliškių parapijos ti-_ 
kintieji, kurie sudeginus 
bažnyčią, d e š i m tmečius 
meldėsi kapinėse, vaikomi 
net iš kapinių.

Vilkaviškio vyskupijos 
žaliosios parapijos tikintie
ji— jų Mišioms po atviru 
dangumi groja žiemos pū
ga, o bažnyčia paversta ma
lūnu, ir humaniškiausia pa
saulyje save besivadinanti 
valdžia nekreipia į tai dė
mesio, nekreipia dėmesio į 
šimtus prašymų, ašaras ... 
Telšių vyskupijos Batakių 
tikintieji dešimtmečius mo
kėjo už bažnyčią draudimą, 
kai po gaisro parašė drau
dimo kompensacijos, tary
biniai pareigūnai iš jų ty
čiojosi : gautos draudimo 
lėšos panaudotos rajono kul
tūriniams poreikiams, jų 
tarpe ir ateistinei propagan
dai. Patyčios iš šios para
pijos tikinčiųjų jau skamba 
po visą pasaulį: jiems lei
džiama melstis tik varpinė
je, kur per laidotuves telpa 
tik karstas, o tikintieji, lai
dotuvių dalyviai, turi sto
vėti lietuje, pūgoje, ir pan. 
Net virš varpinės durų pa
darytos nedidelės brezenti
nės pastogėlės ardymą or
ganizuoja Tauragės rajono 
vykdomasis komitetas. Apie 

bažnyčios atstatymą nėra 
nė kalbos — vos priestatėlį 
prie varpinės leidžia pasi
statyti Maskva, bet nelei
džia Vilnius. Kai jau lei
džia Vilnius, neleidžia ra
jono vykdomasis komitetas 
tol, kol Batakiuose nebus 
pastatyti kultūros namai ir 
vaikų darželis (o juk tikin
tieji nei lėšų, nei darbo jė
gos nereikalauja iš val
džios). Galiausiai j Balta
kius atvyksta Lietuvos 
kompartijos sekr etorius 
Lionginas ŠEPETYS ir lei
džia statyti priestatą prie 
varpinės — lentinj baraką, 
nė kiek ne didesnį už var
pinę. Ir tai ne dabar.., 
ateityje ... Tokia (sic) 
skambiai po visą pasaulį 
garsinama mūsų laisvė 
praktikuoti religinius kul
tus! Turbūt, pasaulyje dar 
niekas nesugebėjo įžūliai 
pasityčioti iš saąo Konsti
tucijos!

O vykstantys į įvairias 
„taikos” konferencijas, pri
versti ar laisvai, bet prita
ria tokiai „taikos” politi
kai! •

šalis, save vadinanti de
mokratiškiausia pasaulyje, 
dažnai įvairiomis progomis 
giriasi, kiek daug lietu
viams katalikams išleidžia
ma literatūros. Ne vienas 
ir aukštas Lietuvos dvasiš
kis — „taikos gynėjas” yra 
liaupsinęs tą spaudos „lais
vę” visokiuose interviu. O 
toji nuostabi spaudos lais
vė nutarė išspausdinti Lie
tuvos Krikšto 600 m. jubi
liejaus proga 50,000 religi
nių paveiksliukų (kaip šv. 
Kazimiero jubiliejui). To
kio kiekio, jei išdalintų pvz., 
Panevėžio miesto tikintie
siems turbūt neužtektų! 
štai ir laisvė!

Visas pasaulis žavisi kon
krečiais šv. Tėvo darbais 
taikos labui (Argentinos- 
Anglijos konfliktas ir kt.). 
Ir nėra pasaulyje gero ini
ciatyvos, į kurią šv. Tėvas 
nebūtų atsiliepęs. Visus Jis 
ir visada kviečia j ramybę 
ir taiką. TSRS Generalinio 
sekretoriaus Gorbačiovo ir 
JAV prezidento R. Reaga
no derybų išvakarėse šv. 
Tėvas ir j juos kreipėsi su 
lūkesčiais. Todėl SNO su 
tokia pagarba klausosi šv. 
Tėvo kalbų — pasaulis pri
taria Jo taikos žygiams. 
Deja, šv. Tėvo taikos poli
tika komunistų smerkiama. 
Komunistinės „Tiesos” ant
raštės skelbia: „Popiežius 
— už raketas” (1985. IX. 
25).

Kai Lenkijos valdžia ėmė 
juodinti šv. Tėvą, Lenkijos 
dvasininkija pareiškė pro
testą. Taip pat atsitiko ir 
Čekoslovakijoje.

Deja, kai kurie lietuvių 
katalikų kunigai stoja ko
munistų linijose.

Išdavystė, kitaip nepava
dinsi, nesibaigia. Ir šiais 
metais, kai Arkivyskupas 
vyko į Vatikaną, tuo pat 
metu į Maskvą išvyko ir 
aštuoni Lietuvos kunigai, 
kad dalyvautų Berlyne taip 
vadinamoje taikos konfe-

Atsargiau su anketom

Lietuvių Informacijos 
Centras Brooklyne laisvojo 
pasaulio lietuvių spaudoje 
yra paskelbęs anketą, ku
rios duomenų pagrindu pla
nuoja paruošti studiją Vie
nos konferencijai apie as
mens teisių pažeidimus So
vietų Sąjungoje. Paviršuti
niškai pažvelgus, projektas 
atrodytų naudingas, tačiau, 
giliau panagrinėjus, jis vis 
tik nėra praktiškas ir gal 
net žalingas.

Nagrinėjant anketoje su
rašytus klausimus aiškėja, 
kad ieškoma informacija, 
kurios mes neskelbiame 
spaudoje net ir anonimiškų 
kelionių įspūdžių ar prisi
minimų forma. Tai žinios, 
kuriomis visi dalinamės 
”slaptai„ ir neoficialiai ar
timų pažįstamų ir bičiulių 
tarpe. Anketoje reikalauja
ma aprašyti incidentus, pa
čių išgyventus ar „perduo
tus” iš Lietuvoje gyvenan
čių asmenų gyvenimo epi
zodų. Jei tos žinios reika
lingos dokumentacijai pa
ruošti, tai turi būti suteikti 
rimti duomenys, ne vien 
vieta ir data, bet vardai, pa
vardės, ir 1.1. Kitaip doku
mentas nėra „dokumentiš
kas”, nes anoniminė infor
macija neturi jokios vertės. 
Tačiau užtenka vien datos, 
vietos ir paties incidento 
aprašymo, kad „anapus” 
puikiai suorganizuotas KGB 
aparatas tuoj suvestų galą 
su galu. Taigi, anketos ini
ciatorių užtikrinimas, kad 
būsiąs išlaikytas „konfi
dencialumas ir anonimišku
mas”, yra arba nelogiškas, 
arba naivus, nes kas gali 
užtikrinti, kad ir anonimiš
kos anketos negali patekti į 
nepatikimas rankas ? Tik 
prisiminkime Vytauto Al
seikos netikėtą grįžimą į 
okupuotą Lietuvą su glėbiu 
pačios intymiausios infor
macijos apie laisvojo pasau
lio lietuvių veiklą. Kas to 
galėjo tikėtis? Arba pasku
tiniuoju, metu po daugelio 
metų gyvenimo New Yorke, 
į Lietuvą sugrįžo dailinin
kas žoromskis ...

Nieku būdu negalima pa
reikšti nepasitikėjimo Lie
tuvių Informacijos Centru, 
tačiau gyvenimo patirtis ro
do, kokių staigmenų susi
laukiame iš Sovietų Sąjun
gos, kad net ir patys slap
čiausieji Amerikos karinių 
paslapčių dokumentai nebė
ra saugūs...

Svarbiausia tačiau yra 
tai, kad anketos būdu su
rinktoji medžiaga daugiau
sia inkriminuoja ir gali pa
kenkti kaip tik tiems, ku- 

rencijoje. Ar ne laikas su
siprasti ir padaryti reikia
mas išvadas ?..

LKB Kronika Nr. 69 
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Aurelija Balašaitienė

riuos turėtume saugoti: 
Lietuvoje gyvenančius gi
mines, draugus ir pažįsta
mus. Faktų žinome daug ir 
įvairių, tačiau nesiūlyčiau 
niekam jų surašyti, kad ga
lima būtų statistiniais duo
menimis paremti iš pokal
bių ir laiškų gautas žinias 
apie kratas, suėmimus, trū
kumus, tardymus, kartais 
perduodant naujienas tam 
tikra simboline forma. 
(Pav. dėdė Mykolas dabar 
lankosi pas tetą Marytę — 
teta Marytė nukankinta Si
bire ... Reiškia, ir dėdė My
kolas ...).

Jei aplenkti gimines lie
čiančius klausimus, tai dar 
lieka eilė klausimų, taiko
mų turistams, dovanų siun
tėjams ir laiškų gavėjams 
bei tiems, kurie turi laimės 
retkarčiais telefonu susi
siekti su savo artimaisiais. 
Taip, muitinėse beveik vi
sus krato; muitininkai yra 
arogantiški, nemandagūs ir 
laukia kyšių, o negavę — 
daro kratą ir „likviduoja”. 
Tačiau daugelyje atvejų 
mūsų apsukrūs keliautojai 
ir su jais „susitvarko”, ne
reikalaudami jokių teisių 
kaip Amerikos piliečiai, nes 
Sovietų Sąjungoje niekas 
jokių teisių neturi ir jų 
nepripažįsta. Jokių per mui
tinę einant incidentų niekas 
nesurašys, jei nori dar bent 
vieną kartą gauti vizą ir 
aplankyti gal savo senutę 
motiną ar sergantį brolį...

Kas liečia viešnagę Lie
tuvoje, bet kokia informa
cija gali būti žalinga. Klau
simas, ar „Lietuvoje jūsų 
artimieji buvo apklausinė
jami apie jus”? yra neįti
kėtinai naivus. Jei artimie
ji buvo pakankamai protin
gi, tai ir linksmiausių vai
šių metu apie jokius apklau
sinėjimus neprivalėjo prasi
tarti, saugodami savo kai
lį. Bet jei netyčiomis apie 
tokį apklausinėjimą prasi
tarė, tai to jokiu būdu ne
galima skelbti, nes sovieti
nio saugumo apklausinėja
mi asmenys paprastai pri
valo pasirašyti dokumentą, 
savo parašu garantuodami, 
kad niekam apie tardymą 
ar apklausinėjimą neprasi
tars.

Ką Amerikoje gyvenan
tis asmuo gali pasakyti 
apie telefoninius pasikalbė
jimus? Kas gali žinoti, ar 
jų klausoma, o jei taip, tai 
kuo tą galima įrodyti? Se
sers ar brolio cenzūruotais 
laiškais? Kas liečia muitus, 
jokia dokumentacija nėra 
reikalinga, nes kelionių 
agentūros gali iš anksto pa
sakyti Lietuvoje uždedamų 
muitų kainas. Apie suvar
žymus pačioje Lietuvoje čia 
gyvenantieji mažai tegali 
pasakyti, ten vykdami su 
„ekskursijomis”, laikantis 
griežto maršruto, sekant 

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 35 — 4 DIRVA 1986 m. rugsėjo 11 d.

Detroito skyriaus valdybos nariai su svečiu dr. L. Kriaučeliūnų. Iš kairės: valdybos narys
Algirdas Vaitiekaitis, sekr. Eduardas Milkus, pirm. Albertas Misiūnas, C. Valdybos pirm. L. 
Kriaučeliūnas, skyriaus vicepirm. Vincas Tamošiūnas ir ižd. Romas Macionis.

V. Masiūnaitės nuotr.

Atsargiau su anketom..

SĖKMINGAS 
TAUTININKŲ 

SUSIRINKIMAS

(Atkelta iš 1 psl.) 
rado 3 asmenis, kurie pasi
rašė pareiškimus įstoti į 
skyrių. Dirvai užtikrinti 
finansinę ateitį buvo suda
rytas Dirvos pagalbai va
jaus komitetas. Surinkta 
100,000 dol. Dirva yra sa
vaitinis laikraštis. Tai ro
do, kad Dirva yra skaito
ma, mėgiama ir eina tikru 
keliu. Spalio 19 d. Chica
goje Tautiniuose Namuose

bus pristatyta Jono Švobos 
knyga "Šeiminė ir preziden
tinė Lietuva". Pristatys dr. 
Bronius Nemickas.

Dr. L. Kriaučeliūnas pra
šė paraginti jaunimą įsi
jungti į Sąjungos paskelb
tą rašiniams konkursą.

A. Misiūnas padėkojo dr. 
L. Kriaučeliūnui ir Poniai 
Irenai už atvykimą, Onai ir 
česiui šadeikams už šaunią 
vietovę ir atvykusiems už 
dalyvavimą. Ponams L. ir 
I. Kriaučeliūnams įteikė A. 
Jonynienės šiaudinukų pa
veikslą, kurio antroje pusė

je visi išvykos dalyviai pa
sirašė.

Oficiali išvykos dalis 
baigta visiems sugiedojus 
Lietuva brangi. Po to pasi
svečiavimas tęsėsi iki vaka
ro ir nenoromis skirstėmės 
namo.

Stasys šimoliūnas

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

1986 METŲ KELIONĖS l 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, lldieny 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.

Salia 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.

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163,
CHICAGO, ILLINOIS 60629, 
(312) 471-1700 arba 471-1702.

Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais.

USA. TELEFONAI:

LIETUVOS AIDAI
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

Visos laidos i& WCEV stoties
i 1450 AM banga.

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

PASIRUOŠIMAI VIENOS 
KONFERENCIJAI

Vienos konferencijos me
tu, kai pasirašiusios valsty
bės peržvelgs Helsinkio bai
giamojo akto principų įgy
vendinimą, sukaks dvi lietu
viams svarbios šventės, ku
rios bus atitinkamai pami
nėtos sukaktuviniais leidi
niais.

1986 lapkričio 25 d. suei
na Lietuvos Helsinkio gru
pės dešimtmetis, šia nepa
prasta proga, ypatingai 
Vienos konferencijos švie
soj, PLB vicepirmininkas 
prof. Tomas Remeikis, tal
kinant Lietuvių Informaci
jos Centrui, ruošia leidinėlį 
apie Lietuvos Helsinkio 
grupę. Jame bus uždoku- 
mentuota Lietuvos Helsin
kio grupės ryžtinga veikla 
ir pateikiamos žinios apie 
kiekvieno Helsinkio grupės 
nario likimą.

LB-nės siunčiamas Lie
tuvos Helsinkio grupės na
rys Tomas Venclova, gyve
nąs Vakaruose, dalyvaus 
Vienos konferencijoj ir gy
vu liudijimu kels Helsinkio 
grupės rūpesčius spaudai ir 
susirinkusiems delegatams.

Lietuvių Informacijos 
Centro vedėja Gintė Damu- 
šytė rengia trumpą Tikin
čiųjų Teisėms Ginti Kata
likų Komiteto istoriją Vie
nos konferencijai. 1986 m. 
lapkričio 13 d. sueina 8 me
tai nuo šio komiteto įsistei- 
gimo Lietuvoj. Leidinėlyje 
bus suteikti TTGKK doku
mentai bei komiteto narių 
apybraižos.

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenei fina nsuojant, 
Lietuvių Informacijos Cen
tras Vienai ruošia ir bro
šiūrą anglų kalba apie reli
ginį persekiojimą Lietuvoj.

(Atkelta iš 3 psl.) 
kiekvieną žingsnį, regis
truojant kiekvieną lankyto
ją ar sutinkamą asmenį. 
Tai yra natūralus sovieti
nės tvarkos reiškinys. Kas 
liečia černobylo pasėkas 
Lietuvoje, kokią informaci
ją gali laisvojo pasaulio lie
tuvis suteikti, jei net mūsų 
veiksniai, kadaise spaudoje 
skatinti parodyti bent men
kiausią dėmesį černebylo 
padariniams Lietuvoje, vi
siškai į tą tragediją nerea
gavo. Gi griežtai cenzūruo
jamuose laiškuose giminės 
negali rašyti faktų, kurie 
draudžiami ir sovietinėje 
spaudoje. O jei kurie laiš
kai mūsų nepasiekia, tai 
mes to nežinome.

Klausimai neseniai iš Lie
tuvos atvykusiems yra dar 
mažiau apgalvoti. Turime 
teisėtai, ir nelegaliai atvy
kusių, kurie Lietuvoje turi 
palikę artimus asmenis. Ir 
tie, kuriems leidimas buvo 
išduotas, neprašinės buvu
sių sunkumų, kad nepa
kenktų likusiems ar nesu
griautų galimybės ir juos 
atsigabenti į laisvę.

Ar nebūtų geriau, kad 
kreiptume mažiau dėmesio 
į popierizmą, o daugiau į 
konkretų išorinį veiksmą, 
kurį galėtų pamatyti platu-

Brošiūra suglaustai ir vaiz
džiai aptars kenčiančios 
Lietuvos Bažnyčios ir tikin
čiųjų dabartinę būklę.

Šalia šių specialių leidi
nių, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Visuomen i n i ų 
reikalų komisijos nariai — 
Gintė Damušytė, Juozas 
Danys, Algimantas Gurec- 
kas, Narcizas Prielaida ir 
Tomas Remeikis — ruošia 
Lietuvą liečiančią dokumen
taciją bei žinias spaudai, 
kurios bus plačiai skleidžia
mos prieš ir per Vienos kon
ferenciją. (LIC)

sis pasaulis, kaip tai pavy
ko Baltų laisvės žygio me
tu Europoje?

Vis dar nėra aišku, ko
kiu būdu organizuojama nu
matytoji Vienoj demonstra
cija. Ar paruošti plakatai? 
Ar dėvėsime tautiniais dra
bužiais? Dainuosime? Gie
dosime? O gal eisime, kaip 
avys, palaida bala, pasiten
kindami surašytais memo
randumais ir studijomis, 
kurių niekas neskaitys?

Kodėl pagaliau nepanau
doti "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos", kuri 
iki šiol buvo laikoma pačiu 
autentiškiausiu dokumen
tu, įrodančiu asmens ir re
liginių laisvių pažeidimus 
okupuotoje Lietuvoje? Ko
dėl nepasinaudoti turima 
medžaga, kurios anonimiš
kumas yra išlaikytas, vie
šai negalint apkaltinti nei 
informacijos tiekėjų, nei 
pačių nuskriaustųjų? Da
tos, vietovės, pavardės ir 
net autentiškų dokumentų 
nuorašai randami Kronikos 
tomuose. Turime taip pat 
ELTOS biuletenius, kuriuo
se gausu informacijos apie 
sąžinės kalinius, persekioja
muosius asmenis, net nuro
dant informacijos šaltinius. 
Neverta užsikrauti dar vie
nu nereikalingu darbu, o 
reikia daugiau koncentruo
tis į turimus šaltinius ir 
gerai apgalvotus metodus, 
kurie savyje telktų turinį, 
o ne riziką.

• Lilė ir Aleksas Kaziai, 
Hot Springs, Ark., atsiuntė 
Dirvai auką 25 dol. su prie
rašu: "Arkanso kalnai ir 
saulė pasidaro dvigubai ma
lonesni, sulaukus iš Cleve
lando Dirvą!" Ačiū už auką 
ir malonų prierašą.

• Alfredas Simontis, 
Lakewood, Ohio, atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 18 dol. Ačiū.

YOU CAN GET 
THE EDGE AT TRI-C!

Cuyahoga Community College offers over 900 affordable courses 
to help put you in the middle of today's most in-demand fields!

BUSINESS
• Accounting
• Computer Studies
• Office Administration

ENGINEERING TECH.
• Electrical & Electronic 

Engineering Technology
• Mechanical Engineering 

Technology
• Great Lakęs Maritime

PUBLIC SERVICE
• Aviation Technology
• Fire Technology
• Law Enforcement
• Graphic Communications and

Management Technology

HEALTH CARE
• Medical Assisting
• Medical Laboratory Technology
• Physician Assistant
• Surgeon's Assistant

REGISTER N0W!
CLASSES START SEPT. 29!

Call the 24-Hour HOTLINE today!
861-8578

Get your free Career Guide

Cuyahoga 
Community 
College GOFORJTL

WESTERN CAMPUS METROPOLITAN CAMPVS EASTERN CAMPUS
Parma Cleveland Warrensville Twp.
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KŪRYBA IR MOKSLAS 11
Angelų miesto kvartetas
Australijoje Antanas Laukaitis

Rugpiūčio 24 dieną Syd- 
nėjaus Lietuvių Klubo di
džioji salė pilna žmonių, 
kaip kad per didžiuosius 
Australijos Lietuvių Dienų 
atlaidus. Ir žmonių, kurių 
jau senai nesimatė eiliniuo
se parengimuose. Jaunimo 
irgi nemažai. Ir kaip gi jo 
nebus, kai šiandien, "Ange
lų Miesto’’ dainuojantieji 
inžinieriai, truputį anks- 
čiau, savo gražiomis gies
mėmis bažnyčioje, praskai
drinę šventišką pamaldų 
nuotaiką, dabar ir vėl dai
nuos. Ir dainuos ne kam, 
bet tokiam kilniam tikslui 
— paremti būsimo Pasaulio 
Lietuvių 6-jo Jaunimo Kon
greso, jau kitais metais 
įvykstančio čia Australijo
je. Kiek gandai jau sydnė- 
jiškius pasiekė, tai anks
čiau duoti koncertai Mel- 
bourne ir Adelaidėje, pra
ėjo labai sėkmingai. Gal dėl 
to ir sydnėjiškiai taip gau
siai susirinko pasiklausyti 
gražių ir garsių vyriškų 
balsų.

Koncertas, nuo pat pir
mos Br. Budriūno "Tėviš
kėlės" dainos, iki paskuti
niųjų, jau skambiais ploji
mais išprašytų publikos dai
nų, buvo tikrai puikus, ža
vintis ir širdį, sveiką ar 
nesveiką, paliečiantis. Pui
kus susidainavimas, lyg iš 
rojaus kylantis Emanuelio 
Jarašūno žavus tenoras, 
pritariant antrajam Broniui 
Seliukui ir baritonui Anta
nui Polikaičiui ir visa tai, 
lyg ir užantspauduojant, 
sultingam bosui Rimtautui 
Dabšiui, kvartetas buvo tik
rai puikus. Nesiimdamas 
nagrinėti jų paskirų dainų 
ir muzikinio meno, aš tik 
galiu pasakyti eilinio klau
sytojo nuomonę — žavinga, 
gražu ir ... dar norėjosi 
klausyti ilgiau.

Los Angeles kvartetas 
atvyko į Australiją pačiu 

Dirvos bendradarbis Antanas Laukaitis su dr. Emanueliu 
Jarašūnu.

laiku, nes buvo praėjusi jau 
ilgesnė laiko pertrauka, kai 
mes turėjome užsienio sve
čių ir, norint išlaikyti tą 
lietuvišką dvasinį atsparu
mą, kad jis nesudegtų karš
toje australiškoje saulėje, 
mums reikia to dvasinio pe
no gana dažnai. Ir tą šį kar
tą padarė šie dainuojantieji 
svečiai inžinieriai.

Pirmą kartą, koncerto 
metu, nebuvo ir priprastos 
vidurinės pertraukos. Ją pa
keitė kiekvienas daininin
kas papasakodamas ir ap
šviesdamas kvarteto darbus 
ir jų išgyvenimus, darbą, 
vargus bei džiaugsmus. 
Kaip ir pridera pirmasis 
sveikinimo žodį tarė kvar
teto bosas, o gal ir taip jo 
"Bosas", R. Dabšys, pasi
džiaugdamas gražiu pri
ėmimu ir pasveikindamas 
taip gausiai susirinkusius 
Sydnėjaus lietuvius. Vėliau, 
jau po taip gerai pasiseku
sio šio šventinio koncerto, 
prie kavos puoduko, ska
naus Lietuvių Namų šeimi
ninkės torto ir vyno stiklo, 
kartu su Sydnėjaus jauni
mu, dainuojančiu mūsų kle
bonu prel. P. Butkum ir ki
tais svečiais, dainininkai ir 
vėl padainavo, žinoma, jau 
daug laisviau, pritariant 
Sydnėjaus jaunimui, daug 
gražių ir skambių lietuviš
kų dainų. Gi aš tuo tarpu 
trumpai pasikalbėjau ir pa
klausiau svečių apie jų bu
vimą ir svečiavimąsi Aus
tralijoje.

"Bosą" kvartete ar bosą 
dainoje, R. Dabšį pažįstu 
jau senai ir mes sportinin
kai jo ir jo kolegų, kurie 
mus Australijos lietuvius 
sportininkus, taip gražiai ir 
dar ne vieną kartą, priėmė 
ir vaišino Los Angeles, nie
kuomet nepamiršime. Ati
traukęs jį nuo dainos ir pa
klausiau:

Australija ne Kalifornija. Reikėjo šilčiau apsirengti. Dainuojantieji inžinieriai pamatė tai 
ką turėjo pamatyti — kengūras. Iš kairės: Dabšys, Seliukas, Polikaitis ir Jarašūnas.

— Sakyk, Rimtautai, kaip 
tau sekasi pas mus?

— Iki šiol tikrai labai 
gerai. Pradėjom nuo Mel- 
bourno, kur ir savų giminių 
turiu, todėl, jau neskaitant, 
kaip žmonės sakė, po pasi
sekusio koncerto, mums bu
vo labai gerai. Adelaidėje 
ir buvo panašiai. Visur aus- 
traliečiai mus labai gražiai 
prižiūrėjo ir rūpinosi.

— Kaip viskas tau pa
tinka čia?

— Kengūrų žemėje aš 
svečiuojuosi pirmą kartą ir 
esu labai sužavėtas viskuo 
pas jus, todėl ir nesakau, 
kad tai bus paskutinis kar
tas čia.

— O kaip jums sekasi 
Amerikoje?

— Kaip matai, tai dar 
visi atrodome neblogai. Dir
bam ir uždirbam taip pat 
gerai, todėl ir nenorim jo
kios finansinės paramos iš 
jūsų. Gi mūsų veiklusis dak
taras Emanuelis profeso
riauja ir duoną uždirba uni
versitete, o ant linksmumo 
doleriukų padaro iš tų di
džiųjų kranų, kurių jis yra 
vienas iš nedaugelio pasau
lyje žinomų specialistų. 
Taip kad gyvent galima ne
blogai ir dar lieka jėgų lie
tuviškai dainai.

— O kokie gi tavo įspū
džiai čia?

— Pirmų pirmiausia tai 
pavydžiu jūsų +ų gražių lie
tuviškų namų visuose mies
tuose, o ypatingai jūsų Syd
nėjaus klubo. Jie man pa
darė labai didelį įspūdį ir 
labai nustebino. To mes 
pas save neturime. Nors ir 
per trumpą viešnagės laiką 
sutikau nemažai lietuvių. 
Jie visi mus labai nuošir
džiai ir gražiai priėmė, ko 
kartais ir Amerikoj neras- 
davom. Ačiū visiems.

— Išvykdamas ką gi pa

linkėtum Australijos lietu
viams?

— Nuoširdžiai linkiu vie
ningai dirbti ir toliau nepa
gailėti jėgų būsimam Jau
nimo Kongresui, priimant 
pasaulio lietuvišką jaunimą 
taip kaip jūs priimat ir ki
tus visus savo svečius. Lin
kiu ir tikiu, kad mes ir vėl 
greit pasimatysim ir gal 
jau Amerikoj Jaunimo Kon
greso, Sporto ar Dainų ir 
Tautinių šokių švenčių me
tu.

Kvarteto pats mažiausias 
puikusis tenoras, jau ne
minint jo visų titulų kaip 
inžinierius, daktaras, pro
fesorius, o gal ir dar dau
giau, Emanuelis Jarašūnas 
atsivežė ir visą savo šeimą 
kartu su savim. Tai žmoną 
Laimą ir sūnus tinklininkus 
Aurių ir Romą, kurie Ame
rikoje kovojo prieš mūsų 
tinklinio rinktinę. Koncer
to metu, pristatydamas sa
vo kitus kolegas, trumpai 
juos apibudino: Polikaitis 
— ramus, gi dainuojant jo 
mėgiamas dainas, yra net 
sukalbamas. Dabšys — ak
sominio būdo žmogus ir kuo 
mažiau žodžių, tuo jam ge
riau. Seliukas — tai nei 
aukštaitis, nei žemaitis, nei 
suvalkietis bei dzūkas, o 
tikras vilnietis. Būdamas 
toks patrijotas, dar ir da
bar pasąmonėje kovoja su 
lenkais, todėl, paliekant Los 
Angeles ir einant pro pa
tikrinimo vartus, jam net 
peilį iš kišenės atėmė.

Emanuelis ir senas pažįs
tamas prietelius, priėmęs, 
vaišinęs ir rūpinęsis Aus
tralijos lietuviais sportinin
kais, jiems viešint Ameri
koje. Todėl, jau susitikus 
pas kengūras, kalbų netrū
ko, o atminimui jis net 
dar kvarteto naujausią 
plokštelę, su visų daininin
kų parašais, man padova
nojo. Ačiū, tačiau čiupau ir 
jį pokalbiui.

— O kaip tau, mielas 
prieteliau, pasirodė šis 
kraštas, apačioje žemės?

— Pirmieji įspūdžiai, An
tanai, buvo tikrai labai ge
ri ir esu labai patenkintas 
ir nustebintas tokiu gražiu 
ir tiesiog nesvietišku, jūsų 
nuoširdumu. Jūsų nedaug, 
bet jūs tokie vaišingi ir to
kie nuoširdūs. Aš nepame
luosiu ir atsiprašau, Aus
traliją įsivaizdavau atsili
kusią, tačiau radau pažan
gų ir susitvarkiusį kraštą 
iš ko ir mes galėtume daug 
ko pasimokinti. Pati kelio
nė sekėsi labai gerai ir čia 
Australijoj, tiesiog žavin
gai.

— žiūrėk, Emanueli, jūs 
čia Australijoje labai daug 
padėjote Jaunimo Kongre
sui (vien tik iš Sydnėjaus 
jie gavo apie 2000 dolerių), 
gi tavo du sūnūs yra sporti
ninkai ir rengiasi atvykti į 
būsimą 1988 m. Pas. Liet. 
Sporto šventę. Gal kartais 
ir sportininkams galėtumė
te ką padėti?

— Kam gi daugiausiai 
reikalingi pinigai ir para
ma, jeigu ne mūsų jauni
mui, Suvesti skirtingų kon
tinentų lietuvių jaunimą į 
vieną vietą, tai ir yra pa
grindinis tikslas. Mes pa
dėjome Jaunimo Kongresui 
ir, jei kuo kvartetas, ar aš 
pats, galėtume padėti ir pri
sidėti prie lietuviškumo iš
laikymo ir Pas. Liet. Sporto 
Šventėje, tai mes nesigailė
sime nei savo jėgų, nei sa
vo išlaidų. Kaip ir šį kartą, 
mes ir vėl apsimokėsime 
savo kelionės išlaidas ir tik
rai padėsime. Ir, jei tik jė
gos, o ne finansai leis, tai 
kvartetas bus ir sportinin
kų draugas.

— Išvykdamas ką galė
tum palinkėti mums?

— Norėčiau pasakyti, 
(Nukelta į 6 psl.)
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ypatingai jaunimui, kad jie 
darytų viską, kas tik yra 
įmanoma, kartu su vyres
niaisiais, kad kuo ilgiau bū
tų pratęstas visas lietuviš
kasis gyvenimas ir darbas 
išeivijoje. Nesvarbu, kad 
mes gyvename skirtinguo
se kontinentuose ir proble
mų turime visur, tačiau pa
siduot mes negalim ir lie
tuvišką darbą turim tęst to
liau. Į visus klausimus aš 
norėčiau atsakyt Bernardo 
Brazdžionio žodžiais: „My
lėsi Lietuvą iš tolo, Visa 
širdim, visais jausmais. Iš 
tolo meilė neprapuola, Po 
balto marmuro namais.”

Ir nežinau ar daugiau kas 
lietuviškų dainų, su visais 
žodžiais, žino kaip Anta
nas Polikaitis, kuris po kon
certo ir kavos puoduko, pa
dedant ne tik savo kole
goms, bet ir Sydnėjaus jau
nimui, pravedė antrą irgi 
labai puikų koncertą. Poil
siui, paprašiau ir jį pasida
linti savaisiais įspūdžiais.

— Mums yra tikrai labai 
malonu viešėti svetingoj 
Australijoj, o ypač Sydnė
jaus mieste, kur esame taip 
rūpestingai globojami ir 
vaišinami. Mūsų kvarteto 
gimimo metai yra neaiškūs, 
nes pas kleboną neįmetri- 
kuoti, tačiau bėgamai dai
nuojame jau 20 metų. Re
pertuare turime 53 dainas 
ir 4 giesmes ir tuo pačiu vi
si esame šv. Kazimiero pa
rapijos choro, vadovauja
mo muz. Br. Budriūno, na
riai. Gimėm todėl, kad rei
kėjo dainos vieneto įvai
riems tautiniams ir kito
kiems parengimams. Kad 
visai neliktumėm nežinomi, 
išleidom jau dvi plokšteles 
ir jų krikštynos buvo tikrai 
puikios. Gavus jūsų jauni

1986 M. KELIONES Į LIETUVĄ
15 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.Gruodžio26-sausio9 

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

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.
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Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

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

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

Dainuojantys inžinieriai R. Dabšys. A. Polikaitis, Br. Seliu- 
kas ir E. Jarašūnas koncerto metu.

mo kvietimą, atskubėjom ir 
į Australiją. Aš pats dar gi 
ir su žmona, nes ir giminių 
Melbourne dabar turime. 
Mūsų cementuotojas ir daž
nas patarėjas yra kompozi
torius Bronius Budriūnas, 
dažna pagelbininkė yra pia
nistė Raimonda Apeikytė. 
Ilgą laiką mums skambino 
sūnus Rimas, kuris susigi
miniavo, vesdamas mel- 
bournietę Ramutę Juškai
tę. Paskutinius du metus 
mūsų muzikinis vadovas 
yra muz. Aloyzas Jurgutis, 
šitie metai ir buvo patys 
darbingiausi.

— O kokie jūsų įspūdžiai 
čia, — paklausiau?

— Įspūdžiai yra labai 
šviesūs, ypatingai kai susi
pažinau su savo nauja Juš
kų gimine Melbourne, kur 
nuo pat pirmų dienų paju
tom labai didelį nuoširdu
mą. Viešint Australijoje, aš 
pasigedau koncertuose dau
giau jaunesnės kartos at
stovų. Dėl jų mes ir atva
žiavome pas jus, o klausy
tojai, daugumoje, buvo vy
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resnieji. Kalbant apie mies
tus, tai kiekvienas iš jų tu
ri savo charakterį. Melbour- 
na aš tai daugiausiai ma
čiau, kai Adelaidėj aš bu
vau nustebintas labai gra
žiu parapijos susitvarkymu, 
gražia mokykla, tik ... la
bai mažai mokinių. Sydnė- 
jus nustebino savo labai 
gražiomis įlankomis, pui
kiais Lietuvių Namais ir 
gražiu savo susitvarkymo, 
ko mes Los Angeles neturi
me. Pasigedau tik greitke
lių.

— O ką gi mums galėtu
mėte palinkėti?

— Norėčiau, kad jauni
mas pilnai įvykdytų savo 
užsibrėžtus tikslus ir 6-jį 
Pas. Liet. Jaunimo Kon
gresą padarytų geriausiu iš 
visų. Mes bandysime ir jū
sų ''Svajonėms”, kurios lan
kysis metų gale pas mus, 
kuo daugiau padėti ir jas 
paremti. Ačiū už viską.

Paskutinį ir didžiausią, 
sugavau Broniu Seliuką, tą 
kietą vilnietį kovotoją, pa
klausdamas:

— O kaip gi jums pas 
mus sekasi?

— Neklausk, įspūdžiai la
bai geri, nes apie Australi
ją, nors iš kitų ir žinojau, 
kad yra gerų lietuvių, aš 
viską tik vaizduotėje turė
jau, nes nei giminių, nei 
vilniečių čia nežinojau. Mus 
visur taip gražiai priėmė ir 
globojo, kad tikrai tas liks 
man nepamirštamais įspū
džiais.

— Ar radot kokį nors 
skirtumą čia?

— Kiek mačiau, tai eko
nominiai skirtumo kaip ir 
nėra, žmonės viską tą patį 
turi kaip ir mes Amerikoje. 
Stebėtina tik, kad esate 
taip gerai susiorganizavę ir 
turit tokius puikius namus 
ir klubus.

Atsisveikindamas, aš lin
kiu jums gero pasisekimo 
jūsų visoje veikloje ir no
rėčiau, kad visuomet prisi
mintumėte, jog esate lietu
viai ir nesijaustumėte, kad 
esate vieniši tolimoje Aus
tralijoje, nes mes Ameriko
je visuome jums padėsime 
ir jus visuomet suprasime.

Su kvartetu važiavo ir 
dvi ponios, tai dainininkų 
žmonos. (Ar tik nebijojo, 
kad čia kokia nors jauna 
kengūraitė jų dainininkų 
vyrų sau neprisiviliotų). 
Įdomu buvo išgirsti ir jų 
nuomonės apie mus. Todėl 
ir užpuoliau pirmąją — Lai
mą Jarašūnienę, lituanisti
nės mokyklos mokytoją.

— Sakykit, Ponia, ką gi 
jūs galvojat apie tuos lie
tuviškuosius kengūras?

— Aš jau senai žinojau 
apie jus ir jūsų tą vaišin
gumą bei nuoširdumą, kai 
dabar ir pati patyriau vi
sose jūsų kolonijose. Pas 
jus tikrai neradau nieko, 
kas man būtų nepatikę. 
Pati Australija gražus, di
delis ir puikus kraštas ir 
aš esu juo sužavėta. Kas 
liečia lietuvius, tai visos 
kolonijos mane labai suža
vėjo. Turite puikius savo 
namus, gražiai sugyvenate 
ir Los Angeles turėtų iš jū
sų pasimokinti, kai reikia 
tokius gražius namus įsi
gyti.

— Ką gi mums galėtu
mėte pasakyti?

— Iš visos širdies aš lin
kiu, kad Australijos lietu
viai dar ilgai, ilgai gražiai 
gyventų, nepavargtų ir taip 
gražiai lietuviškai gyvuotų.

Paklausiau ir antrą lie
tuviškos mokyklos mokyto
ją Dalilę Polikaitienę, ku
rios vaikai jau yra buvę 
Australijoje, čia šoko, dai
navo ir sportavo, kai Rimas 
net ir mūsų vieną gražuolę 
pasigrobė ir išsivežė į Ka
liforniją.

— Kaip gi jums, Ponia, 
patinka pas mus?

— Atvykau pirmą kartą 
pamatyti ir susipažinti su 
giminėmis ir mano sūnaus 
žmonos kraštu. Įspūdžiai 
labai geri, tik vaišina ir vai
šina. Kaip buvusi Los An
geles lituanistinės mokyk
los vedėja, buvau sutikusi 
ir su jūsų savaitgalio mo
kyklų mokytojais ir mačiau 
mokyklas. Labai gražu, kad 
valdžia jums padeda ir daro 
daug lengvatų svetimtau
čiams. Malonu buvo matyti 
jus taip gražiai susitvar
kiusius, turinčius tokius 
puikius savo namus ir vei
kiančius taip gražiai. Man 
labai patiko jūsų gražusis 
Sydnėjus.

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

— Ir ką pasakytumėt at
sisveikinant?

— Linkiu, kad lietuviško
se mokyklose mokinių ne
mažėtų, bet didėtų ir kad 
visa jūsų bendruomenė pa
dėtų jaunimui suruošti kuo 
geresnį ir gražesnį kongre
są, į kurį ir nemažai mano 
šeimos narių atvažiuos. Vi
so geriausio jums.

Jeigu šiuo metu Sydnė- 
jrje yra gyvas lietuviškasis 
sidabras, tai juo yra Syd
nėjaus Liet. Jaunimo S-gos 
pirmininkė d r. Rita Barku- 
tė. Gerai, kad ji jauna ir 
netekėjusi dar, o taip ir ne
žinau, ar nuo visų bėgioji
mų ir rūpesčių, nereikėtų 
mamai, medicinos daktarei, 
susirūpinti jos širdele. Net 
ir koncerto uždarymo kal
bos ji neturi laiko pasira
šyti. Ir vėl gerai, kad toks 
geras pagelbininkas yra jos 
tėvelis, mūsų visų skautų 
vyriausias "Bosas”’, kuris 
už savo visą pagalbą duk
rai, jau ne vieną "gero dar
belio” mazgelį galės užsi
rišti.

Pričiupau ir ją belaksian
čią ir paklausiau kaip vis
kas pasisekė?

— Kiek žinau, tai pas 
mus Sydnėjuje pasisekė 
viskas labai gerai ir buvo 
labai malonu tokius svečius 
čia pas save turėti. Jie ne 
tik per koncertą, bet ir po 
jo, parodė tikrą lietuvišką 
draugiškumo dvasią, kai vi
si kartu bendrai dainavom. 
Net ir jiems išvykus, mūsų 
jaunimas, jau pats vienas, 
dar ilgokai dainavo, kol ne
buvo išprašyti eiti į tauti
nių šokių repeticiją.

Savo ir viso mūsų jauni
mo vardu, aš labai nuošir
džiai visam kvartetui dėko
ju. Jie padėjo mums tiek 
daug. Tolimesniame jų gy
venime ir darbe aš linkiu 
jiems daug sėkmės, naujos 
plokštelės išleidimo ir jė
gų jų lietuviškame darbe, 
nes jie, nors ir ne jauni
mas, nors širdyse tikiu, kad 
yra jauni, mus taip remia 
ir padeda visam pasaulio 
lietuviškam jaunimui. Dar 
kartą ačiū.

Baigiant ir aš nuoširdžiai 
dėkoju visiems savo Ange
lų Miesto draugams daini
ninkams, už tokį puikų kon
certą ir mūsų lietuviškosios 
dainos ta gražų išpildymą. 
Ilgiausių metų jums ir jū
sų visam kvartetui.



1986 m. rugsėjo 11 d. DIRVA Nr. 35 — 7

Erškėtingas kelias į laisvę
1945-1946 METŲ LAIKOTARPIO EPIZODAS (4)

Slapstomi pas lietuvius pabėgėlius

Staiga priešais mane, miš
ko vidury, išdygo mažas, ka
ro sugriautas kaimelis. Įva
žiuojant nesimatė jame nė 
gyvos dvasios. Atrodė lyg 
kaimas būtų visiškai gyven
tojų apleistas.

Bet štai, iš vienintelio dar 
nesugriauto namelio lango 
plevėsavo lenkiška vėliavė
lė. Taigi, jam turėjo gyven
ti lenkai. Pagalvojau, kad 
čia gal galima būtų įsiprašy
ti nakvynei. Privažiavęs na
mą pamačiau vidutinio am
žiaus vyrą kertantį malkas. 
Užkalbinau lenkiškai, klaus
damas jo kelio į artimiausią 
miestelį. Jis lyg nusigando 
pamatęs uniformuotą raudo
narmietį ir, atsigręžęs į na
mo pusę, gražiai lietuviškai 
pašaukė:

— Juozai, eik čia! Kaž 
koks ruskis paklydo ir klau
sia kelio!

Aš tiesiai negalėjau pati
kėti savo ausims. Taigi čia 
ne lenkai, bet mano tautie
čiai, vien prisimfetę lenkais. 
Turėjau gerokai susivaldyti 
nesušukęs iš džiaugsmo. Ma 
tyt pati Apvaizda bus atve
dusi mane į šį visų užmirštą 
kaimelį.

Pasirodžius duryse tam 
‘Juozui’, tuoj pat pasisakiau 
esąs ne rusas, bet lietuvis ir 
kad jiems nesą ko manęs bi
jotis. Tada jie pakvietė ma
ne į vidų. Ten radau ir dau
giau žmonių. Prisistačiau iš 
anksto susigalvota Antano 
Olekos pavarde (Barkaus ar 
Vokietaičio pavardės saugu
mo sumetimais nenorėjau 
naudoti). Pasiprašiau nak
vynės. Jie mielai sutiko duo 
ti man guolį ant aukšto.

Man rūpėjo kuo greičiau 
paslėpti arklius. Gavau su
tikimą pastatyti juos tvarte. 
Į tvartą palydėjo mane apie 
20-ties metų jaunuolis. Išsi
kalbėjus paaiškėjo, kad aš 
Lietuvoje pažinojau jo tėvą, 
gerą lietuvį patriotą. Tad 
galvojau, kad ir jo sūneliu 
galiu pasitikėti. Čia man ir 
atėjo mintis paprašyti jo pa
galbos. Taigi padėjau savo 
kortas ant stalo: pasisakiau 
savo tikrąją pavardę (pasi
rodė, kad jis apie mane buvo 
Lietuvoje girdėjęs), prisipa
žinau ką tik pabėgęs iš so
vietinės kariuomenės ir pa
prašiau jo padėti man vyk
dyti tolimesnį savo planą, 
mėginant pabėgti į Švediją. 
Dar pridėjau, kad jei viskas 
vyktų kaip mano planuota, 
tai gal aš ir jį galėčiau kartu 
paimti į Švediją. Jis mano 
nupasakojimui patikėjo ir 
buvo matomai užintriguotas 
mano plano, kadangi jis ir 
pats jau kurį laiką buvo 
svarstęs galimybę iš šitos 
skylės ištrūkti. Tad jis tuoj 
pat be jokių abejojimų syti-. 

ko man padėti, tik prašė nie
kam kitam iš namo įnamių 
apie mudviejų planus nepa
sakoti, nes jie labai biją bet 
kokių konfliktų su rusais ar 
lenkais.

Grįžę į namus radome jau 
stalą paruoštą vakarienei. 
Susėdę išsikalbėjome. Pa
aiškėjo, kad visi, išskyrus tą 
jaunuolį, yra lietuviai ūkinin 
kai, pabėgę su visa savo 
manta nuo rusų į tą rytinės 
Vokietijos sritį, kuri ką tik 
buvo priskirta Lenkijai. 
Taip jie ir įstrigę šiame Die
vo užmirštame kampelyje, 
dieną ir naktį bijodami, kad 
rusai neišvežtų jų atgal į Lie 
tuvą. Dėl to jie ir išsikabinę 
lenkišką vėliavėlę tikėdamie
si, kad lenkai ir rusai palik
sią juos, kaip ‘lenkus’, ramy
bėje. Savo ruožtu aš turėjau 
jiems pameluoti, kad esąs 
raudonarmietis mobilizuotas 
Lietuvoje, vykstąs į kaimy
ninį miestelį parvežti maisto 
produktų savo daliniui.

Prieš einant miego dar ga
vau progą su savo jaunuoju 
draugu trumpai aptarti ryt
dienos planą: jis parūpintų 
man civilius rūbus ir aš, iš
vykęs iš kaimelio, mėginčiau 
atsikratyti arklių bei vežimo 
ir, pakeitęs raudonarmiečio 
uniformą į civilinius rūbus, 
pėsčiomis grįžčiau pas savo 
lietuvius draugus.

Lapkričio 1 d. rytą, dar 
neprašvitus, paslėpiau veži
me iš savo draugo gautus ci
vilinius rūbus, atsisveikinau 
su savo geradariais ir leidau
si kelionėn, jau paskutinį 
kartą raudonarmiečio uni
formoje.

Išvažiavęs iš miško dabar 
jau vengiau didesnių kelių ir 
vietovių, kur būtų pavojaus 
susidurti su rusais. Svarbu 
buvo nuvažiuoti kiek galint 
toliau nuo mano slėptuvės 
pas lietuvius miške. Po ke- 
letos valandų kelionės jau 
pradėjau žvalgytis geros 
ganyklos arkliams ir miške
lio, kur galėčiau persirengti. 
Netrukus atradau ko ieško
jau -- gražią, dar nenugany
tą pievelę šalia sugriauto 
negyvenamo ūkio, ir nedide
lę giraitę prisišliejusią prie 
jos. Apsižvalgęs ar kas ma
nęs nemato, iškinkiau ark
lius, atsisveikinimui pabu
čiavau juos ir paleidau ga
nytis. Pats, nuėjęs į miškelį, 
greitai numečiau savo kariš
ką uniforma ir apsirengiau 
gerokai apnešiotais civili
niais rūbais. Uniformą už
kasiau griovelyje.

Dabar dar tik reikėjo pa
sigaminti sau šiokius tokius 
asmens tapatybės dokumen
tus - apgaulingą asmens liu
dijimą su išgalvota pavarde. 
Be jo, jau per pirmąjį lenkų 
milicijos dokumentą patikri

Algirdas Vokietaitis

nimą tuoj pat patekčiau da
boklėm Prieš vykdant savo 
pabėgimo planą, mūsų dali
nio raštinėje turėjau progos 
pmatyti įvairaus tipo rusiš
kus pažymėjimus bei liudiji
mus, paruoštus ant paprasto 
popieriaus, be jokio antspau
do ir pasirašomus paprastai 
viršilos. Vieną kitą tokių pri 
mityvių liudijimų tekstų 
buvau jau net atmintinai iš
mokęs. Taip, atsisėdęs ant 
kelmelio, ir pasirašiau sau 
rusiškai sekančio turinio 
‘Spravką’:

Pažy mėjimas
Šiuo pažymima, kad drg. 

OLEKA Antanas, Juozo 
sūnus, gimęs 1907 m., nuo 
rugpjūčio 1 iki spalio 20 d. 
yra tikrai dirbęs Noj Peci- 
no sovchoze vežėjo parei
gose ir yra pametęs savo 
dokumentus, ką liudiju sa
vo parašu.

Už baro viršininką, 
viršila SUMILOV 

1945.X.2O
Pakeitus raudonarmietį 

Joną Bartkų į civilioką an- 
taną Oleką, kažkaip paleng
vėjo, kadangi dabar jau ga
lutinai atsikračiau visų ryšių 
su Raudonąja armija. Pada
ręs šį žingsnį jaučiau mora
linį laimėjimą, lyg atsikeršy
damas rusams už mano, kaip 
lietuvio, nelegalų įtraukimą 
į sovietinę kariuomenę (aš 
niekad nelaikiau save Sov. 
Sąjungos piliečiu ir niekad 
nebuvau savininku sovietiš
ko paso).

Žemėlapyje suradau vietą 
į kurią buvau patekęs ir su
planavau savo maršrutą at
gal.

Išnėręs iš miškelio, vilkė
damas! panešiotais darbo rū
bais ir kepure, greitu žings
niu pasileidau ‘namų’ link. 
Nenorėdamas pakeliui sutik
ti lenkų milicijos, gyvena
mas vietas apeidavau, kas 
prailgino mano kelią. Pradė
jo temti, o dar buvo likę apie 
8-10 km. kelio. Žinojau, kad 
sutemus buvo uždrausta 
vaikščioti keliais bei gatvė
mis, tad norom-nenorom rei
kėjo pagalvoti apie nakvy
nę.

Apie tą laiką pasiekiau ne
didelį bažnytkaimį. Užėjau į 
pirmąjį namą pasiteirauti 
apie nakvynės galimybę. Sei 
mininkas paaiškino, kad nak
vynei esąs reikalinga vieti
nio vykdomojo komiteto pir
mininko leidimas. Nematy
damas kitos išeities nutariau 
rizikuoti ir, pasitikėdamas 
savo gamybos rusišku liudi
jimu, užeiti pas tą pirminin
ką - aišku, komunistą, - ir 
mėginti iš jo gauti leidimą 
nakvynei.

Duris atidarė vidutinio 
amžiaus vyras ir, paklausęs 

kokiu reikalu atėjau, papra
šė užeiti į vidų. Pasisakiau 
esąs Vilniaus lenkas (jis ga
lėjo tai pastebėti iš mano len 
kiško akcento) ir parodžiau 
jam savo rusišką ‘spravką’, 
paaiškindamas, jog esu pa
kelyje į apskrities miestą 
Szczecine - gauti lenkišką 
pasą. Nežinau ar jis suprato 
kas tame liudijimą parašyta, 
bet tas, atrodo, padarė jam 
didelį įspūdį. Jis tapo labai 
draugiškas, supažindino ma
ne su savo žmona ir net pa
kvietė vakarienei. Draugiš
ko pasikalbėjimo metu jis 
pasiūlė ir nakvynę jo namuo
se. Žinoma, buvo sunku at
sisakyti nuo tokio pasiūlymo 
- tiesiai neįtikėtinos laimės! 
Taigi - raudonosios armijos 
dezertyras priimamas nak
vynei pačiame širšių lizde, 
pas komunistą, aukštą kai
mo pareigūną!

Gerai išmiegojęs ir papus
ryčiavęs, padėkojau savo šei
mininkams už viešnagę ir išė
jau Szczecineko kryptimi. 
Paėjėjęs kiek už kaimo, pa
sukau takeliu lietuvių kai
melio kryptimi ir be tolimes
nių nuotykių, apie pietus, 
pasiekiau savo tikslą.

Seimininkai labai nustebo 
ir kiek nusigando pamatę 
mane apsirengusi jau civili
niais rūbais. Aš jiems tuoj 
paaiškinau, kad esu pabėgęs 
iš Raudonosios armijos ir 
paprašiau jų duoti man 
prieglaudą pas juos bent po
rai dienų, kol jaunasis mano 
draugas valsčiaus miestely
je sutvarkysiąs reikalingus 
registracijos dokumentus ir 
aš galėsią pesikelti kiton vie
ton. Jie, nors ir nelabai no
riai, sutiko paslėpti mane šie - 
ne ant aukšto.

Sekančią dieną jau aliar
mas: pašnibždomis man pra
neša, kad sunkvežimis su ke
liais enkavedistais sustojęs 
prie namo durų. Aš tik giliau

iiiimniiitiiiiiiiimiiiii

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103 

Siunčiu 6 dol. ir prašau atsiųsti man Petronėlės Orin 
taitės poemas LEGENDŲ LIEPSNOS.

Vardas ir pavardė

Adresas

įsiknisau į šieną. Apačioje 
pasigirdo vyriški balsai - 
klausausi, ar kas nelips laip
tais į aukštą. Niekas nelipo. 
Sunkvežimiui išvažiavus su
žinojau, kad pamatę vėliavė
lę enkavedistai užėjo atsi
gerti vandens ir pažiūrėti 
kas name gyvena.

Seimininkas, išgąsdintas 
šio įvykio, paprašė mane iš
sikraustyti iš jo namų, nes 
mano buvimas čia statąs į 
pavojų visus namo gyvento
jus. Aš, gerai suprasdamas 
jo rūpestį, pažadėjau tuoj 
pat, kai tik gausiu lenkišką 
registracijos liudijimą, iš jo 
namų išeiti.

Lapkričio 5 d. mano drau
gas išrūpino man - papirkęs 
vieną valsčiau miestelio tar
nautoją - lenkišką registra
cijos liudijimą (zaswiadcze- 
nie) Antoni Oleka vardu. Tai 
gi dabar turėjau jau du liu
dijimus: falsifikuotą - rusiš
ką ir tikrą - lenkišką, bet abu 
fiktyvia Olekos pavarde.

Tą pačią dieną, padėkojęs 
šeimininkams už suteiktą pa 
galbę, išsikrausčiau iš jų 
namų ir su savo draugu išvy
kau į valsčiaus miestelį, kur 
jis jau buvo mudviem pasam 
dęs kuklų kambarėlį. Atvy
kę į ten aptarėme tolimesnį 
veikimo planą. Aš pasiūliau, 
nieko nelaukiant, tuoj pat 
leistis kelionėn geležinkeliu į 
Gdynę, ten susirišti su šve
du jūrininkais (tuo metu aš 
jau pusėtinai kalbėjau šve
diškai) ir, pasislėpus jų pre
kiniam laive, pabėgti į 
Švediją. Kartu žadėjau ir jį 
Svedijon paimti. Jis su 
mano planu sutiko ir pažadė
jo iš savo sutaupų mudviejų 
kelionę finansuoti.

(Bus daugiau)
CARPENTER

Experienced in all phases of home 
remodeling. Mušt own truck and 
tools. Please call

BILL (9-5) 
(215) 329-7608

(31-45)

PETRONĖLĖ ORINTAITĖ

LEGENDŲ LIEPSNOS. Po
emos. Aplankas ir vinjetės 
dail. Birutės Vilkutaitytės- 
Gedvilienės. 92 psl. kietais 
viršeliais, kaina 6 dol. Išlei
do Vilties leidykla. Knygoje 
trys poemos. Parneškit il
gesio žariją — Dariui ir Gi
rėnui, Vizijų sakmėj — M. 
K. Čiurlioniui ir žengė bro
liai (Miško brolių sesužei).
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Los Angeles Lietuvių kredito kooperatyvo valdyba posėdžių kambaryje. Iš kairės: sekret.
V. Juodvalkis, dir. J. Petronis, pirm. R. Bužėnas, vicepirm. B. Dūda, ižd. I. Medžiukas.

V. Gilio nuotr.

ba, kuri pasiskirsto parei
gomis. Ilgiausiai koopera
tyvui yra pirmininkavęs A. 
Kiršonis; jam praėjusiais 
dėl nesveikatos pasitrau
kus, šiuo metu valdybą su
daro: pirm. R. Bužėnas, 
vicepirm. B. Dūda, ižd. I. 
Medžiukas, sekretorius ir 
reikalu vedėjas V. Juodval
kis, direktorius J. Petro
nis; kredito komitetas pa
skoloms tvirtinti: pirm. I. 
Medžiukas, sekret. V. Ta
mošaitis, narys J. Petronis; 
priežiūros komitetas: pirm. 
A. Mikuckis, nariai: R. 
Stočkus ir R. Jocas.

Nuo šių metų pradžios 
perkėlus kooperatyvą j nau
jas moderniškas patalpas, 
narių skaičius paaugo apie 
10%, indėliai pasiekė 2 mil. 
dol. ir įvairių rūšių (asme
ninės, mašinoms pirkti, ga

rantuotos nekilnojamu tur
tu) paskolos iki 1 mil. do
lerių: Tenka atkreipti visų 
dėmesį, jei kas turi vad. 
Credit Card ir moka aukš
tus procentus, kredito ko
operatyvas tokiems ateina į 
pagalbą, paskolindamas žy
miai žemesniu procentu, tuo 
būdu daug sutaupydamas 
pinigų savo nariams.

Perkant mašiną, baldus 
ar ką nors kita, visuomet 
yra naudinga kreiptis į Lie
tuvių kredito kooperatyvą 
ir sužinoti, kiek paskola 
kainuotų — dažniausia čia 
procentas bus žemesnis ne
gu siūlomas kitur.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

LOS ANGELES LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS 
GERAME KELYJE Ign. Medžiukas

Prieš 24 metus būrelis 
steigėjų, susirinkę Tauti
niuose namuose, įkūrė Lie
tuvių kredito kooperatyvą. 
Tikslas buvo sujungti lie
tuvius savitarpinei pagal
bai, kad turintieji atlieka
mų pinigų galėtų juos sau
giai investuoti, o jų reika
lingiems būtų sudarytos pa
lankesnės sąlygos pasisko
linti. Iš pradžių savo narys
tę, kaip reikalauja nuosta
tai, kooperatyvas ribojo 
Tautinių namų nariais. Vė
liau jo Bylaws buvo pra- 
plėista, apimant visą Lie
tuvių bendruomenę.

Daugelį metų kooperaty
vas stengėsi padėti savo 
tautiečiams ir pamažu augo 
jo aktyvai. Deja, dėl nepa
lankių kredito kooperaty
vus Kalifornijoje reguliuo
jančių įstatymų negalėjo 
pilnai išvystyti savo pajė
gumo. Svarbiausias suvar
žymas buvo skolinamų su
mų nekilnojamam turtui 
aprėžimas iki $10,000.00 as
meniui ($20,000.00 šeimai). 
Tad kredito kooperatyvui 
teko ribotis smulkaus kre
dito draugijos operacijomis. 
Tik paskutiniuoju metu pa
keitus įstatymą, susidarė

palankesnės sąlygos jo au
gimui, nes kooperatyvas 
gali skolinti nariui iki 10 
visų kooperatyve turimų 
indėlių (Shares). Bet iš ki
tos pusės, Kalifornijos kor
poracijų departamentas iš
leistomis taisyklėmis su
varžo, kad nekilnojamu tur
tu garantuotų paskolų ne
būtų išduota daugiau 40f < 
visų rūšių paskolų, nebent 
šis departamentas išimties 
keliu leistų tą ribą perženg
ti.

Iš pat pradžių Lietuvių 
kredito kooperatyvas savo 
o p e r acijoms pasitenkino 
kukliu kambarėliu Tautinių 
namų II aukšte. Raštinė 
buvo atidaryta 7 vai. sa
vaitėje. Plečiant operacijas, 
Lietuvių kredito koopera
tyvo valdyba, susitarusi su 
Tautiniais namais, nutarė 
perkelti kooperatyvą į at
naujintas tam reikalui pri
taikintas patalpas, vasarą 
vėsinamas, žiemą apšildo
mas, tų pačių namų I aukš
te, 3352 Glendale Blvd., ir 
operacijas atlikti kasdien, 
išskyrus pirmadienius ir 
sekmadienius, šiuo metu 
kooperatyvas yra atidary
tas : antradieniais nuo 10 
iki 7 vai. vak., trečiadie
niais, k e t v i r t adieniais, 
penktadieniais nuo 10 iki 3 
vai. p. p., šeštadieniais nuo 
10 iki 12 vai. prieš piet.

Kooperatyvo reikalus 
tvarko visuotiniam narių 
susirinkime išrinkta valdy-

Karo audrų išdraskytos šeimos trys seserys Valeišaitės po 
42 metų susitikusios Kalifornijoje Valės Barauskienės namuose. 
Iš kairės — Janina Varžgalienė iš Kauno, Valė Barauskienė, 
Glendale, Ca. ir Regina Kurauskienė iš Australijos. Po jaudi
nančio ir trumpo pasisvečiavimo viešnios išvyko atgal į savo 
namus.

JUOZAS AUDĖNAS

LIETUVOS VALSTIEČIAI 
LIAUDININKAI

Olga Audčnienė
23939 So. Gage Road
Wilsonville, Oregon 97070

Siunčiu. $18.00 ir prašau man atsiųsti J. Audėno knygą.

Pavardė ir vardas

Adresas

Parašas

L. A. Lietuvių kredito kooperatyvo direktoriai prie koope
ratyvo patalpų: 3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca. Iš kairės: 
J. Petronis, V. Juodvalkis, R. Bužėnas, B. Dūda ir I. Medžiukas. .

V. Gilio nuotr.

Viešėdami Chicagoje aplankykite D IĮ
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — I ®I

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

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

Kainos ž • m o s — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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GELEŽINIO VILKO 
stovykla Anglijoje

S. B. Vaitkevičius

LSS Europos rajono 
tradicinė 37-toji "Ge
ležinio Vilko” vardo 
skautų-čių vasaros sto
vykla, Lietuvių Sody
boje, Anglijoj, liepos 
26 — rugpiūčio 3 d. d.

Jau savaitę prieš stovyk
lų pasigirsta gražiosios Lie
tuvių Sodybos kalnelyje 
garsai, indų braškėjimas 
virtuvėje, kūjelio smūgiai 
statant palapines, tai anks
čiau atvykę skautininkai 
bando įrengti stovyklų, kad 
visiems suvažiavus teliktų 
tik papuošimo darbai atlik
ti ir kad greičiau galėtume 
eiti prie numatytos stovyk
los programos. Jiems į tal
ka ateina vienas kitas So
dybos gyventojas, atosto
gautojas, ir greitai išauga 
du gražūs palapinių kaime
liai: _ "Vilnelės” ir "Gedi
mino Kalno”. Įvedamas 
vanduo, net ir šaltas "du
šas". Belieka tik laukti gy
ventojų.

Puikus šeštadienio rytas 
sutraukia iš artimų ir toli
mų Anglijos vietovių bro
lius ir seses. Atvyksta net 
visa Škotijos "Vytauto Di
džiojo" draugovė su drau
gininku ir instruktoriais. 
"Aušros tuntas” —Vasario 
16-tosios gimnazijos Vo
kietijoj, atstovaujamas 3-jų 
sesių (australietės) ir 3-jų 
brolių (amerikonai). Iš 
Prancūzijos "liepsnelė” Mi
na su mamyte Jolanta Vai- 
čaityte-Goutt.

Susitikę, pasisveikinę su 
pažžįstamais, susipažinę su 
naujais atvykusiais visi 
bando imtis darbo: — puoš
ti stalą, vėliavų aikštelę, 
daryti vartus, o tų darbų 
dar begalybė.

Vakare prie vėliavų aikš
telės gražiai uniformuoti 
išsirikiavę skautai ir skau

LSS Europos rajono 37-tosios tradicinės vasaros stovyklos stovyklautojai. Kairėje klūpo 
stovyklos viršininkas s. S. B. Vaitkevičius.

tės laukia stovyklos atida
rymo. Rajono vadas priima 
raportą: — 75 broliai, seses 
ir instruktoriai išrikiuoti 
stovyklos atidarymui. Svei
kina šūkiu "Broliai ir Sesės 
budėkit” "Vis budžiu” nu
aidi toli, toli per visą šilelį. 
Skaitomi įsakymai.

Stovyklos viršininkas s. 
S. B. Vaitkevičius, adjutan
tas ps. dr. R. Valteris, jo 
pavaduotojas v. s. J. Mas- 
lauskas. Sesių pastovyklės 
viršininkė: ps. V. Gasperie- 
nė, jos pav. prit. sk. Helen 
Pilcher. Brolių pastovyk- 
los viršininkas sk. v. V. 
O’Brien, jo pav. prit. sk. 
skl. Matas Julius (Škotija). 
Rajono vadas perima sto- 

Svečiuose brolių pastovyklėje. Iš kairės: pastovyklės virši- 
Gasperienė, K. Rugenienė, P. Mickus,ninkas V. O’Brien, V.

Nancy ir Julius Matas.

vykios viršininko pareigas, 
sveikina atvykusius brolius, 
seses, instruktorius linki 
gražaus oro, gero našaus 
stovyklavimo, susidraugau
ti, daugiau susipažinti su 
mūsų Tėvyne, įgyti skautiš
ko patyrimo.

Vėliau sekė trumpas su
sipažinimo laužas. Beriami

Nr. 35 — 9DIRVA

Prie stovyklos stalo papuošto Geležiniu Vilku ... Visos nuotraukos S. B. Vaitkevičiaus

pereitų metų paskutinio 
laužo pelenai į dabar uždeg
tą laužą, tuo būdu palaiko
ma laužų grandinė. Pelenų 
saugotoja (Vaidilutė) yra 
s. Gajutė O’Brien. Po lau
žo, kelionės išvarginti visi 
skuba į palapines nakties 
poilsiui.

Išaušta puikus sekmadie

nio rytas. Papusryčiavę, 
pasipuošė uniformomis So- 
dvbos salėje išklausome šv. 
Mišių, prašydami Aukščiau
siojo palaimos, sėkmingo 
vyklavimo.

Nuo pirmadienio ryto jau 
pradedam iš anksto numa
tytą darbo programą: — 
Lituanistika, skautavimas, 
lietuvių kalbos mokymasis, 
dainos, tautiniai šokiai, 
kanklių muzika — instruk
torė E. Vainorienė (pasto
vyklės viršininkės mamy
tė), žaidimai. Jaunesnie
siems — liepsnelėms ir gi
liukams ranku darbeliai, 
surišti su tautiniais moty
vais — jų viršininkė s. G. 
O’Brien.

Trečiadienį surengiamas 
Sodybos seneliams ir atos
togautojams s k a u t iškas 
koncertas. Programoje kan
klių muzika, dainos. Gra
žiai pasirodo kanklininkės: 
R. Gasperaitė, S. Wolfen- 
der, sesutės A. ir C. Canty. 
E. Vainorienė su Jolanta 
Vaičaityte. Solo padainuo
ja V. Gasperienė, Jolanta 
Vaičaitytė, be to, ji duetu 
dainuoja su V. O’Brien. Se
sės iš Škotijos padainuoja 
keletą liaudies dainelių.

Vakare, sutemus, po lau
žo vyksta tradicinės šv. Mi
šios už Tėvynę, su degan
čiomis žvakutėmis rankose, 
stovyklos kalnelyje.

Ketvirtadienio popietėj 
jaunesnieji turėjo išvyką į 
"Paukščių zoologinį sodą”, 
o vyresnieji vėlų vakarą 
skautišką disco.

Penktadienio popietėj bu
vo iškyla, naudojant kom
pasą ir žemėlapį. Pavaka
rėje susilaukėm svečių — 
apsilankė pas mus iš Nor- 
hamptono anglas skautinin
kas commisioner su skau
tininke žmona, jie norėjo 
arčiau susipažinti su lietu
viais skautais ir stovyklavi
mu. (Rajono vadas pavasa
ryje buvo jų užkviestas į 
metinį balių, kaip garbės 
svečias, su pokalbiu apie 
Lietuvą, lietuvius skautus).

Vakare turėjom prie lau-

žo daug svečių, netoliese 
stovyklaujanti anglų skau
tų grupė 20 skautų ir 10 
skautininkų apsilankė lau
žui. Deja laužo programa 
turėjom trumpinti, nes pra
dėjo lyti.

Per naktį nuli jus išaušo 
puikus saulėtas rytas, pra
našaudamas puikią dieną 
stovyklos uždarymo iškil
mėms. Susilaukėm daug 
svečių: tėveliai, rėmėjai, 
organizacijų atstovai.

Iškilminga sueiga pradė
ta malda, kurią pravedė 
kun. J. SakeviČius MIC 
(Londono).

Seka stovyklos, seserijos 
ir pastovyklių įsakymai, 
kur išgirstame, kad mūsų 
sesė vyr. sk. vyr. skl. Alma 
Traškaitė, Seserijos Vy
riausios Skautininkės apdo
vanota Tėvynės Dukros žy
meniu. Duoda įžodį 2 paukš
tytės, 2 skautės, vilkiukas 
ir 3 skautai (ketvirtas bro
lis davė įžodį savaitės bė
gyje). Sesėms kaklaraiščius 
užriša v. s. J. Traškienė, 
gero darbo mazgelį pasto
vyklės viršininkė, o Tėvy
nės meilės kun. J. Sakave- 
čius MIC. Broliams — stov. 
adjutantas ps. dr. R. Valte
ris ir pastov. virš. sk. v. 
V. O’Brien.

Įteikiamos dovanos ins- 
trukdoriams ir pagelbinin- 
kams: Sodybos vedėjams — 
P. Padvolskiui Rėmėjo žen
kliuką, o Poniai sesių pada
ryta gražų sveikinimą su 
dalyvių parašais. J. Mi- 
neikiui už didelę pagalbą 
įrengiant stovyklai vandenį 
ir kitus įrengimus — Jubi
liejinės stovyklos ženkliu
kas. E. Vainorienei, Aid. 
Strikaitytei, G. Lipede, Jo
lantai Vaičaitytei - Goutt, 
vyr. sk. Dainai Traškaitei 
(puikiai virėjai), vyr. sk. 
skl. Almai Traškaitei 
(maisto tiekėjai) — visoms 
po puikų ką tik rajone iš
leistą baltą šalikėlį su at
spaustu rajono ženklu.

Sveikinimai: žodžiu svei
kina kun. J. SakeviČius 

(Nukelta į 10 psl.)
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Kanklių mokytoja E. Vainorienė su mokinėm Samanta ir 
Ramute Gasperaitėm.

GELEŽINIO VILKO STOVYKLOJE...
(Atkelta iš 9 psl.) 

MIC, DBLS centro valdy
bos vardu B. Butrimas, So
dybos vedėjas P. PadVols
kis, tėvų vardu Z. Juras.

Stovyklos viršininkas pa
skaito raštu gautus sveiki
nimus: LSS Tarybos Pir
mininko v. s. fil. Petro Mo
lio, Seserijos Vyriausios 
Skautininkės v. s. tn. Ste
fos Gedgaudienės, Brolijos 
Vyriausio Skautininko v. s. 
fil. Kazio Matonio, „Auš
ros” tunto tuntininkės v. 
s. Meilės Mickienės, Skau
tų Aido red. v. s. A. Saulai- 
čio, anglo skautininko John 
Booth — Derby shi re Coun- 
tv skautų vardu, Skautų rė
mėjo Petro Varkalos, sk. v. 
S. Kasparo — Londono lie
tuvių Sporto ir Socialinio 
Klubo vardu, p. F. Senku
vienė — Londono Lietuvių 
Šv. Kazimiero Klubo vardu, 
ir žodžiu perduotus sveiki
nimus T)BLKB ir Sielova
dos vardu s. kun. dr. S. Ma
tulis MIC.

Stovyklos viršininkas dė
koja visuomenei, tėveliams 
ir visiems už moralinę, fi
nansinę paramą ir kvietė ir 
toliau dosniai remti. Taip 

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, AL 60601 
W. krartmrts (312) 243-5326; ■■ng (312) 6774439.

pat priminė 1988 metais 
ateinančią Tautinę Stovyk
lą Amerikoje, prašydamas 
tėvelių mokyti mūsų skau- 
taujantj jaunimą lietuvių 
kalbos, kad iš jų galėtume 
parinkti nors maža skiltį 
reprezentuoti Europos Ra
joną — Angliją. O taip pat 
ir paremti Anglijos Skautų 
Tautinės Stovyklos Fondą, 
nuo kurio prikausys važiuo
jančiųjų skaičius.

Sugiedama Marija, Mari
ja ir iškilminga sueiga už
baigiama Tautos himnu.

Svečiai, po trumpos per
traukėlės kviečiami į sto
vyklos uždarymo laužą. Dvi
aukštis laužas puošia sto
vyklavietę. Laužavedys sk. 
v. Paulius Mickus (Aušros 
tunto), pakviečia jį uždeg
ti kun. J. Sakevičių MIC. 
Gražūs pasirodymai, dainos, 
šūkiai, kanklių muzika. Po
etas Laimutis švalkus pa
skaito 2 jaunimui pritaikin
tus savo eilėraščius. Pama
žu laužtas gesta. AIDI „Lie
tuva brangi”, ratukas, lau
žo malda „Ateina naktis” 
spaudžiame rankas ir iki 
pasimatymo Derbyje, Ško
tijoj, gal būt Nottinghame,

■ laiškai Dirvai
ANGLIJOS LIETUVIAI 

IR LENKAI

Norėčiau, kalbant apie 
lietuvių ir lenkų santykius 
D. Britanijoje, truputį grįž
ti į senesnius laiku, prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą.

Londono lietuviai tada 
norėjo turėti savo lietuvių 
katalikų bažnyčią, nes anks
čiau (1888-1894) lietuvius 
aptarnaudavo lenkai kuni
gai. Lietuviai pradėjo dary
ti žygius pas tuometinį 
Westminsterio k a r dinolą, 
kad jis lietuviams leistų tu
rėti savo lietuvių kunigą ir 
savo lietuvišką bažnyčią. 
Sužinoję apie lietuvių žygį 
pas kardinolą, lenkai pra
dėjo savo žygius, kad lietu
viams nereikia lietuviškos 
bažnyčios, kad jie esą tie 
patys žmonės kaip ir len
kai. Kardinolas neturėda
mas išeities kaip tikrovėje 
yra, pasikvietė abiejų tau
tybių delegacijas ir liepęs 
kalbėti „Tėve Mūsų’’, kad 
galėtų įsitikinti ar esąs 
koks kalbos skirtumas. Po 
to 1894 metais kardinolas 
leido lietuviams steigti sa
vo katalikišką misiją Lon
done . . .

Manchesterio lietuvių ka
talikų įsigyta savo bažny
čią po įvairių lenkiškų

o už metų kitoj jau 38-toj 
vasaros stovykloj. Po laužo 
svečiai, tėveliai ir broliai, 
sesės pakviečiami į puikiai 
parengta užkandį.

Vakare dar sykį renka
mės prie vėliavų aikštelės. 
Trumpas stovyklos virši
ninko žodis, padėka instruk
toriams, skautininkams ir 
pagelbininkams ir visiems, 
kurie vienu ar kitu būdu 
prisidėjo prie sėkmingos 
stovyklos. Didelė padėka 
mūsų dail. M. Barėnienei, 
kuri taip stropiai surinko ir 
išleido, pasinaudodama Ni
dos Knygų leidyklos maši
nomis, puikų su daug ilius
tracijų leidinėlį „Lithuania’’ 
Nr. 3, kuris buvo išdalin
tas skautams-ėms pasiimti 
į namus ir mokytis. Labai 
gaila dail. M. Barėnienė, dėl 
susidariusių nepalankių ap
linkybių, negalėjo būti šiais 
metais su mumis. Nuaidi 
paskutinieji himno žodžiai, 
nurišamos vėliavos, stovyk
la oficialiai uždaryta. Dalis 
išvažiuoja į namus, kiti pa
silieka stovyklos sutvarky
mui. Deja, to atlikti nega
lėjo, nes sekmadienį ištisą 
dieną be paliavos labai lijo.

Išklausome šv. Mišių, pa- 
dėkojam Aukščiausiam už 
puikią stovyklą, prašydami 
jėgų ir ištvermės tęsti 
skautiškąjį darbą.

Nutilo Sodybos kalnelis. 
Vėjuje tik šlamės medžių 
lapai, laukdami sekančios 
stovyklos, o mes mintyse 
dar ilgai pasiliksime joje.

s. S. B. Vaitkevičius 

skundų apie lietuvius, Sal- 
fordo tuometinis vyskupas 
ją atėmė iš lietuvių ir ati
davė lenkams prieš pat I 
Pasaulinį karą. Taigi D. 
Britanijos lietuviai nuo se
nų laikų kentėjo nuo lenkų.

Šiais laikais po II Pasau
linio karo atvykusiųjų lie
tuvių tarpe yra geras bū
relis prolenkiškai nusitei
kusių. Jų dalis yra Lietu
vių Sąjungos vadovaujamo
se organuose. Štai keletas 
faktų apie tuos lenkiškus 
santykius, kuriuos palaiko 
tie lietuviai:

Lietuvių Sąjunga nuo su- 
siorganizavimo kasmet Va
sario 16 dieną Londone su
rengia priėmimą kitatau
čiams Lietuvos bičiuliams. 
Tarp sukviestųjų bičiulių 
didesnę dalį sudaro lenkai: 
jų egziliniai prezidentai, vi
ceprezidentai, ministeriai, 
lenkiškų organizacijų atsto
vai, net atsilankydavo bu
vusio lenkiško „Vilno” uni
versiteto profesoriai.

Buvo laikai, kai lietuviai 
nusipirko Lietuvių Sodybą, 
lenkai savaitgaliais ja už
imdavo ir lietuviams tik 
tiek kas atlikdavo!

Toks nuolatinis bendra
vimas vyko ir vyksta, rodo, 
be kito ko ir dabar „Euro
pos Lietuvis’’ Nr. 16 at
spausdinta pirmajame pus
lapyje žinią apie grafo E. 
Raczynski atsistatydinimą 
iš Lenkijos egzilinės vy
riausybės prezidentų ir tų 
pareigų perdavimą K. Sab- 
bat. Apie ligšiolinį ir nau
jąjį prezidentus toj žinioje 
rašoma: Būdamas egziliniu 
prezidentu jis (Raczynski) 
kelis kartus lankėsi D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos 
ruošiamuose Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimuo
se. Naujasis prezidentas 
taip pat dalyvaudavo Lon
dono lietuvių parengimuo
se. Jis jaunystės metais 
reiškėsi lenkų skautų veik
loje ir kartais stovyklauda
vo Lietuvių Sodyboje.

Londono lenkai jau nuo 
seniai yra įsteigę įvairių or
ganizacijų, į kurias vilioja 
ir kitas Rytų Europos tau
tines bendruomenes len
kams tarnauti. Pilsudskinę 
Fedaralistų Sąjunga, kurios 

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

tikslas ir siekiai yra didžiu
lė Lenkija kartu su prijung
ta Lietuva. Kaip taisyklė 
lietuviams ten atstovauja 
Lietuvių Sąjunga su savo 
valdybos žmonėmis.

Jau kuris laikas veikia 
kita lenkų grafų sukurta ir 
lenkams tarnaujanti ”Liai- 
son Group”. Neva suside
danti iš įvairių tautinių 
bendruomenių iš Rytų Eu
ropos, bet lenkai ją naudo
ja savo tikslams ir porei
kiams. čia tie patys fede- 
ralistiniai atstovai daly
vauja ir vadovauja „Liaison 
Group”.

Štai dar vienas pavyzdys 
iš Europos Lietuvio 1982 
metų Nr. 1. Atspausdinta
me dideliame pasirašytame 
D. B. straipsnyje „Pasikar
tojanti istorija’’ apie Lie
tuvos ir Lenkijos padalini
mą. Ten taip sakoma: 
„Skriauda padaryta buvu
sios Lenkijos respublikos 
tautoms, tarp jų ir lietuvių 
tautai, padalinus valstybę 
tarp trijų imperijų”. Taigi 
ar ne pasitarnavimas len
kams, atiduodant lietuvius 
lenkams.

D. Britanijos lietuviškoji 
visuomenė nėra sulenkėjusi. 
Ji tik pasidarė kaip sakoma 
tylioji dauguma. Jeigu pa
kelsi balsą prieš lenkus, bū
si apšauktas bolševikų ben
dradarbiu, ardąs lietuviškos 
veiklos vienybę. Neleidžia
ma Lietuvių Sąjungos lei
džiamajame Europos Lietu
vyje pasisakyti prieš len
kus, o paskutinioju laiku 
Europos Lietuvio redakcinę 
kolegiją sudaro prolenkiš- 
kieji žmonės. Todėl labai 
apstu prolenkiškų straips
nių ir lenkiško gyvenimo 
žinių.

Galbūt nereiks nustebti 
jeigu Vliko įvykstančiame 
seime atsilankys lenkų eg- 
zilinis prezidentas ir pasvei
kins seimą pasakydamas, 
kad Vilnius yra lenkų . ..

S. Kasparas
London, Anglija

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

ATGYJA KULTŪRINĖ 
VEIKLA

Chicagos lietuvių kultū
rinis gyvenimas vasaros 
metu buvo sustojęs ir per
ėjęs į pramoginę sritį. Or
ganizacijų bei klubų vado
vybės ruošė gegužines. Chi
cagos lietuviai neteko anks
čiau turėtų garsių geguži- 
nių vietų, tad tenkinosi vie
tos sąlygų teikiamomis pa
talpomis. Nesant atviros 
gamtos prieglobsčio, naudo
jamos uždaros patalpos — 
salės.

Išskirtinai tektų paminė
ti Draugo gegužinė, vykusi 
tėvų marijonų sode, Balfo
— Jaunimo centre, Dirvos
— Pocių sodyboje, Beverly 
Shores, ALT S-gos Chica
gos skyriaus — ateitininkų 
sode, Lemonte. šios ir klu
bų ruoštos gegužinės sulau
kė visuomenės paramos ir 
papildė jų kasas. Geriau
siais pajamų šaltiniais da
bar yra ruošiamos loterijos, 
kurių laimikius suaukoja 
patys nariai, o dalyviai no
riai bando savo laimę. Do
vanų paskirstyme nėra iš
laidų, o gaunamos pajamos 
yra grynas pelnas. Anksty
vesnis geras pajamų šalti
nis — gėrimų baras, nuėjo 
į paskutinę vietą, nes vy
resnių žmonių pajėgumas 
išgerti yra labai sumažėjęs. 
Tuo gali džiaugtis dr. J. 
Adomavičius, nuolat skel
biąs alkoholio kenksmingu
mą žmonių sveikatai.

Priartėjus Darbo dienai, 
renginiai grįžo į sales, į kul
tūrinę veiklą. Turbūt, San
taros-Šviesos federacijos 33 
suvažiavimas, kas metai 
vykstąs Taboro ūkyje, So-

Kr. Donelaičio lit. mokyklos dir. J. Širka įteikia atestatą 
abituiūentei J. Jankauskaitei. Šiuo įvykiu džiaugiasi Lietuvos 
gen. konsulas V. Kleiza. Naujųjų mokslo metų pradžia rugsėjo 
6 d. J. Tamulaičio nuotr.

Antanas Juodvalkis

dus, Mich. buvo vienas iš 
paskutinių vasaros rengi
nių.

ČIURLIONIO 
ANSAMBLIO 
KONCERTAS

Chicagoje kultūrinių ren
ginių sezoną pradeda Mar
gučio radijo laidų vadovas 
Petras Petrutis, pakvietęs 
viešnagėn garsųjį Clevelan
do lietuvių Čiurlionio an
samblį, vadovaujamą muzi
ko Ryto Babicko. Čiurlionio 
ansamblis yra išvaręs gilią 
muzikinę vagą išeivijos tar
pe. Ilgamečiui vadovui mu
zikui Alfonsui Mikulskiui 
iškeliavus amžinybėn, Čiur
lionio ansamblio vadovavi
mą perėmė žinomas muzi
kas Rytas Babickas, gar
siojo vyrų okteto vadovas. 
Per pastaruosius metus 
Čiurlionis R. Babicko vado
vybėje, paruošė naują pro
gramą ir atveža į Chicagą 
pradžiuginti gausią sosti
nės lietu vi ją. Čiurlionio an
samblio koncertas įvyks š. 
m. rugsėjo 20 d. Jaunimo 
centro didž. salėje.

Į koncertą bilietai gauna
mi Margučio būstinėje 
(2615 W. 71st St., Chica- 
go, III. 60629, telef. (312) 
476-2242) ir Vaznelių do- 
vaninių prekių parduotuvė
je (2501 W. 71st St., telf. 
312-471-1424).

DIENRAŠČIO DRAUGO 
POKYLIS

Lietuviškoji spauda, dau
gelį metų klestėjusi ir jun
gusi viso laisvojo pasaulio 
lietuvius į vieną šeimą, per
gyvena finansinius sunku-
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Dirvos bendradarbis Antanas Juodvalkis įteikia Lietuvių fondo skirtas knygas Kr. Do
nelaičio mokyklos jauniesiems žurnalistams. Iš kairės: A. Juodvalkis, V. Vėžytė, E. Valkiūnai- 
tė, B. Fabijonas, A. Didžbalis ir A. Tijūnėlytė. J. Tamulaičio nuotr.

mus. Mūsų visų pareiga pri
sidėti prie lietuviškosios 
spaudos išlaikymo, kad ir 
toliau reguliariai lankytų 
ir informuotų apie lietuvių 
politinį, visuomeninį ir kul
tūrinį gyvenimą. Vieninte
lis lietuvių išeivijos dien
raštis DRAUGAS, taip pat 
reikalingas mūsų paramos. 
Anksčiau sėkmingai įvyk
dytas finansinis vajus, pa
dėjo sumoderninti spausdi
nimo priemones, bet laik
raščio leidimo išlaidoms pa
dengti nepakanka gaunamų 
įplaukų už prenumeratas, 
skelbimus ir pridedamas 
aukas. Tenka ieškoti kitų 
būdų finansams papildyti. 
Viena iš tokių priemonių 
yra pramoginiai renginiai, 
kurių pajamos prisideda 
prie nedateklių sumažini
mo.

DRAUGO renginių komi
tetas, vadovaujamas ener
gingosios visuomenininkės 
Marijos Remienės, kviečia 
Chicagos ir apylinkių lietu
vius į nuotaikingą balių, ku
ris įvyks rugsėjo 28 d., sek
madienį, 4 vai. p. p. Marti- 
nique pokylių salėje, 2500 
W. 95th St., Evergreen 
Park, III. Baliuje meninę 
programą atliks populiario
sios dainuojančios žemai
tės, vadovaujamos muziko 
Kazio Skaisgirio.

Pakvietimai gaunami 
Draugo administracijoje ir 
pas komiteto narius.

LITUANISTIKOS 
KATEDROS VAJAUS 

UžBAIGTUVĖS
Lituanistikos katedros fi

nansiniam vajui vykdyti 
buvo įsteigtas komitetas, 
pirmininkaujamas PLB val
dybos ir PLB fondo pirmi
ninko Vytauto Kamanto.

Vajaus komiteto pastan
gos surinkti lit. katedrai 
trūkstamą sumą, davė gra
žių vaisių ir jau priartėjo 
prie tikslo. Lietuviai litua
nistikos katedrai turi įmo
kėti 600,000 dol. per penke- 
ris metus, o Illinois univer
sitetas pridės 75,000 dol. Iš 
gaunamų pajamų, univer
sitetas išlaikys lituanisti

kos profesorių ir atitinka
mą personalą. Įmokėjus pir
muosius 300,000 dol., lit. 
katedra pradėjo veikti pa
kvietus profesoriauti dr. 
Bronių Vaškelį. Lit. kated
roje rudens semestre yra 9 
studentai, iš kurių du ruo
šiasi daktaro laipsniui. Dėl 
nepakankamų pajamų, lit. 
katedra negali plačiau išsi
skleisti, todėl reikia užbaig
ti piniginį vajų ir pradėti 
rūpintis lituanistikos telki
mu.

Iki šiol lit. katedrai jau 
yra įmokėta 400,000 dol., o 
spalio 4 d. universitetui bus 
įteikta priešpaskutinė ra- 
ta — 100,000 dol. Vykdant 
vajų, tikėtasi surinkti visą 
reikiamą sumą, bet iki šiol 
dar trūksta apie 40,000 dol., 
įskaitant ir Lietuvių fondo 
paramą — 20,000 dol. Tam 
pačiam tikslui dar liepos 
mėn. buvo išsiuntinėta dau
giau 8,000 laiškų su laimė
jimų bilietėliais 10 dol. ver
tės. Dalis tautiečių atsilie
pė ir grąžino šakneles su 
reikiama suma, o dažnas ir 
auką pridėjo. Jeigu bent 
pusė būtų atsiliepę, tai bū
tų sukaupta visa trūkstama 
suma. Gavusieji laimėjimų 
knygutes, prašomi išrašyti 
čekutį ir su šaknelėmis grą
žinti PLB būstinėn. Trau
kimas bus š. m. spalio 4 d.

Lit. katedros vajaus už- 
baigtuvėms ruošti Chicago
je yra sudarytas plačios ap
imties komitetas, vadovau
jamas dr. Petro Kisieliaus. 
Vajaus užbaigtuvių pokylis 
ir 100,000 dol. įteikimas 
ruošiamas š. m. spalio 4 d. 
6 vai. vak. Jaunimo centro 
salėse, Chicagoje. Pokylyje 
dalyvaus Lietuvos gen. kon
sulas, Illinois universiteto 
vadovybė, LB vadovai ir 
kiti visuomenės veikėjai. 
Vajaus užbaigtuves ir 
priešpaskutinės ratos įmo
kė j imą norima iškilmingai 
atšvęsiti, nes yra pirmas 
išeivijos lietuvių tarpe toks 
įvykis. Negausi lietuvių iš
eivija, sugebėjo atlikti daug 
svarbių, nenykstančių ir 
reikšmingų darbų. Mums 
belieka pasispausti ir dos

niai atsiliepti į komiteto 
kvietimą, užsisakant vietas 
į pokylį ir pridedant, kad ir 
nedidelę auką, idant būtų 
pasiekta pilna suma.

Vietas užsisakyti ir če
kius siųsti PLB valdybos 
būstinėn, 5620 So. Clare- 
mont, Chicago, III. 60636, 
telef. 312-778-2200. Taip 
pat, bilietai į pokylį gauna
mi ir Vaznelių prekyboje.

LIETUVIAIS NORIME 
IR BŪT

Jau pagamintos juostelės 
prie Danguolės Tamuliony- 
tės vadovėlio "Lietuviais 
norime ir būt". Juostelių 
komplektą sudaro dvi juos
telės po 45 min. ant kiekvie
no šono. Viso 3 vai. laikas. 
Tekste — žodžių ištarimas, 
gramatika, klausimai ir at
sakymai, skaitymai. Kele
tas dainų, giesmių ir poezi
jos, viso 30 pamokų. Kiek
viena pamoka atskirta mu
zikos gabalėlių tai liaudies 
instrumentų muzika, "Kiš
kučių polka". Komplekto 
kaina 15 dolerių.

Vadovėlis ir juostelės 
tinka lietuviškai besimo
kantiems. Pradedantiems ir 
pažengusiems. Tai didelė 
pagalba studentui ir moky
tojui. Pasiryžę išmokti lie
tuvių kalbą gali mokytis ir 
namuose. Imantiems už 
akių dėstymo metodu kur
są taip pat galės pasinaudo
ti juostelėmis ir vadovėliu.

Juosteles ir vadovėlių ga
lima gauti LB švietimo ta
ryboje, 5620 South Clare- 
mont Avė., Chicago, III. 
60636.

Rytiniame JAV pakraš
tyje — Philadelphijoje, kur 
tos juostelės gaminamos, 
pas B. Krokį, 1124 Hedge- 
row La., Philadelphia, Pa. 
19115. Galima užsakyti tel. 
(215) 671-0397.

B. Krokys

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■g
BOOK KEEPER

■ ACCOUNTS PAYABLE, UP TO ■
■ GENERAL LEDGER, AGING £ 
Į SCHEDULE, AND BANK RE- ■
■ CONCILIATION. CALL MR. B. ■
■ 718-389-4493.■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■
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Julių Plaušinaitį amžinybėn išlydėjus BOSTONO LIETUVIAI

A. Julius Plaušinaitis (1897-1986)

Šiandien rašydamas Tau 
laišką į anapus, aš nepri- 
siminti negaliu, kad šio gy
venimo gražiausiąjį etapą 
praleidom žemėje kartu ...

Šiais Vytauto Mačernio 
žodžiais buvo pradėtas at
sisveikinimas iškeliavusio 
amžinybėn Juliaus Plauši- 
naičio. Mano dėdė Julius mi
rė 1986 m. liepos mėn. 11 
d. Chicagoje, sulaukęs gra
žaus 89-jo gimtadienio.

Dėdę Julių pažinau savo 
visą gyvenimą. Mano dėdė 
buvo mano šeimos svarbi 
dalis. Ypatingai netekus se
nelio, Vincento Gudaičio, 
man dėdė Julius daugelį 
kartų buvo šaltinis patari
mų. Pasigesiu aš savo dė
dės Juliaus, bet norėjau pa
rašyti šiuos žodžius jo at
minčiai.

Julius Plaušinaitis buvo 
Nepriklausomybės kovų sa
vanoris. Jis buvo sužeistas 
kelis kartus kautynėse. Ko
vos laukuose jis drąsiai gy
nė savo kraštą, bet kasdie
niniame gyvenime, padėjo 
ginklą ir buvo didelis tole- 
rantas kitam žmogui. Vi
suomet išklausė kito nuo
monės. Jeigu jam ir nebu
vo priimtina, nekerštavo, o 
užgautas sakydavo ”Jam 
gyvenimas atleis”.

Velionis gimė Miknaičių 
kaime, šakių apskrityje, 4 
vaikų šeimoje. Baigęs 1922 
m. Marijampolės gimnaziją, 
įstojo į universitetą studi
juoti mediciną, po dviejų 
metų dėl sunkių materiali
nių sąlygų, studijas teko 
nutraukti, nes reikėjo rū
pintis ūkio išlaikymu. Po 
trumpos pertraukos dėdė 
Julius įstojo į Dotnuvos že
mės Ūkio Akademiją. Joje 
studijas baigė 1930 m. Jis 
dirbo Miškų departamento 
žinyboje Jurbarke ir Prie

nuose eidamas urėdo parei
gas.

Lietuvai atgavus Vilnių, 
jis buvo paskirtas Vilniaus 
krašto miškų inspektoriu
mi, o vėliau buvo perkeltas 
atgal į Prienus, kur išbuvo 
urėdu iki pasitraukimo į 
Vokietiją. Jis apsigyveno 
pokario metais Regensbur- 
go tremtinių stovykloje, vė
liau Scheinfelde iš kur 1949 
m. emigravo į Ameriką.

Šiame krašte savo profe
sijoje neturėjo galimybių 
dirbti. Dirbo paprastą fizi
nį darbą. Už sutaupytus 
pinigus, kiek įstengdamas 
siuntė siuntinius į okupuo
tą Lietuvą, šelpdamas savo 
gimines ir draugus.

Dėdė Julius mėgo skai
tyti. Turbūt mažai buvo ne
perskaitytų knygų. Jis 
stengėsi tai skiepyti jaunes
nei kartai ant kiek yra svar
bus skaitymas ir mokini- 
masis. Jis labai domėjęsi 
lietuviško jaunimo veikla, 
džiaugėsi jų atsiekimais ir 
visuomet skatino siekti 
mokslo viršūnių.

Jis nesukrovė didelių že
miškų turtų, bet daugelio 
širdyse, įskaitant ir mane, 
paliko prisiminimus ir jo 
netekus didelę tuštumą.

Atsisveikinimą su dėde 
Julium pravedė Alfonsas 
Kerelis, padarydamas išsa
mią apybraižą jo asmens. 
Miškininkų Centro valdybos 
pirmininkas J. Žebrauskas 
pasidalino mintimis iš jo 
profesinės patirties. Agro
nomų vardu kalbėjo valdy
bos pirmininkė, p. Janulai
tienė, prisiminus studijų 
dienas Dotnuvos žemės 
Ūkio Akademijoje.

Norėčiau šią apybraižą 
užbaigti poeto Mačernio žo
džiais :

”Ar liūdnesnio kas būti

ŠAULIŲ KULTŪRINIS 
SAVAITGALIS

Jau šešiolikti metai, kai 
Bostono, Brocktono ir Wor- 
cesterio šauliai organizuo
ja kultūrinį savaitgalį Lie
tuvių Pranciškonų sodyboje 
Kennenbunkporte, Maine. 
Pradžioje tuo rūpinosi Juo
zo Stašaičio vadovaujama 
Martyno Jankaus šaulių 
kuopa, o dabar jau eilę me
tų rūpinasi Naujosios Ang
lijos šaulių Trakų rinktinė, 
kurios pirmininku yra Vla
das Bajerčius iš So. Bosto
no. šiemetinis toks kultūri
nis savaitgalis įvyko rug
piūčio 30 d. — rugsėjo 1 d. 
Jame dalyvavo Brocktono, 
Bostono ir Worcesterio šau
liai, o taip svečiai net iš 
tolimesnių vietovių, šieme
tinio kultūrinio savaitgalio 
pagrindinė tema buvo Lie
tuvos krikšto 600 metų su
kaktis, apie kurią kalbėjo 
Pranciškonų provincijolas 
Barius Placidas. Meninę 
programą ta proga atliko 
sol. Benediktas Povilavi- 
čius, a k o m p a n uojamas 
komp. Jeronimo Kačinsko. 
Į savaitgalio programą dar 
įėjo pamaldos, laužas, šo
kiai ir kt.

ŠV. KAZIMIERAS, 
AUŠROS VARTAI...
Lietuvius nustebino tele

vizijos 5-to kanalo rugpiū
čio 14 d. 6-tos valandos ži
nių metu perduotas repor
tažas iš Lenkijos, kurioje 
tuo metu lankėsi Bostono 
arki vyskupas kardinolas 
Beranrd Law. Tame repor
taže jis buvo parodytas 
Čenstakavoje, kur jis kal
bėjo: . . .”mes meldžiame 
šio krašto (taigi, Lenkijos) 
šventuosius... šv. Kazi
mierą ir Aušros Vartų Ma
riją”. .. Atrodo, kad tai ne
buvo kardinolo Bamard 
Law nuomonė, bet lenkų 
pakišta jam frazė, dėl ku
rios jis neapsižiūrėjo. Taip 
galvoti duoda pagrindo fak
tas, kad šv. Kazimiero mir
ties sukakties minėjimo 
proga jis Bostono katedro
je kalbėjo labai gražiai ir 
teisingai apie Šv. Kazimie
rą, kaip Lietuvos šventąjį. 
Dabar šv. Kazimiero ir Auš
ros Vartų priskyrimas Len
kijai rodo ne kardinolo nuo
monės pakeitimą, bet lenkų 
pastangas toliau kiekviena 
proga reikšti nepagrįstas 
pretenzijas ne tik į šv. Ka
zimierą, bet taip pat į Lie
tuvos senąją sostinę Vil
nių. To lietuviai neturėtų 
užmiršti, ypač minint Lie
tuvos krikšto 600 metų su
kaktį. kurią lenkai stengia

galėtų už likimą žmogaus 
šioj nakty; jo gimimas toks 
ilgas ir lėtas, o mirtis ne
laukta ir staigi.

Pasiilgsiu ir pasigesiu 
Tavęs, Dėde.

Vilija R. Kerelytė 

si įrašyti sau į nuopelnus, 
minėdami tą sukaktį šie
met, taigi, metais anksčiau, 
negu lietuviai tai darys. Pa
gal juos Lietuvą apkrikšti
jo Lenkijos karalienė Jad
vyga, ištekėdama už Jogai
los.

SUPLAKĖ FONDUS

Vietoje gėlių įnirusiems 
Bostone atiduodama pagar
ba, renkant aukas įvai
riems lietuviškiems reika
lams. Tuo būdu mirusieji 
įamžinami lietuviškoje vei-. 
kloję, nes tos aukos įneša
mos jų atminimui. Taip pa
skutiniu metu gana stam
bios sumos sudarytos, lai
dojant Kazį Šimėną ir Joną 
Valiukonį. Bet tokiais at
vejais kartais pasitaiko 
nesusipratimų, aukotojams 
neatskiriant Lietuvių Fon
do nuo Tautos Fondo. Taip 
atsitiko Jono Valiukonio 
laidotuvėse, kuriose dalis 
aukotojų skyrė tą pačią su
mą Lietuvių Fondui ir Tau
tos Fondui. Laimei dėl to 
nekilo ginčų, mirusiojo šei
mai išsprendžiant klausi
mą taikiu būdu. Vis dėlto 
tai turėtų būti rimta pamo
ka ateičiai. Tų dviejų fon
dų jokiu atveju negalima 
suplakti, nes tai dvi skir
tingos institucijos, turin
čios skirtingus tikslus, nu
statytus federaliniais įsta
tymais, pagal kurios jos 
veikia. Atmintina, kad Lie
tuvių Fondas rūpinasi lie
tuvišku švietimu, remia 
jaunimą, kultūrinę veiklą 
ir mokslą, teikia stipendi
jas, o Tautos Fondas fi
nansuoja Vliko veiklą poli
tinėse pastangose atgauti 
Lietuvai laisvę.

LITUANISTINĖ 
MOKYKLA

Bostono aukštesnioji li
tuanistinė mokykla naujus 
mokslo metus pradeda rug
sėjo 13 d. 9 vai. ryto šv. 
Mišiomis šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje South 
Bostone. Tuoj po pamaldų 
mokiniai renkasi Gavin vie
šosios mokyklos patalpose, 
kur mokykla toliau veiks 
ta pačia tvarka, kaip anks
čiau. Pagal mokinių skaičių 
ir sąstatą šiemet mokyklo

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ................. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas..... . $ 35.00
.—. Anksčiau užsisakiusiems-$33.50
Į=j ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ................. $150.00
*-1 VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai............................ $ 35.00

Signataro PETRO KLIMO “Iš mano atsiminimų” ... $ 13.25
Į~~| 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

je veiks vaikų darželis, pir
mas, trečias, ketvirtas, šeš
tas ir aštuntas skyriai, o 
taip pat penkta, šešta ir 
septinta klasės. Mokyklai 
reikalingi devyni mokyto
jai. Ligi šiol mokytojais su
tiko būti Jūratė Aukštikal- 
nienė, Aldona Dabrilienė, 
Laimutė Dumčiuvienė, Zi
ta Krukonienė, Marius Na
vickas ir Liuda Senutienė. 
Taigi, dar trūksta trijų mo
kytojų. Pagal tėvų susirin
kimo nutarimą mokytojams 
algos bus pakeltos. Mokyk
los direktorė Daiva de Sa 
Pereira savo atsišaukime 
mokytojų reikalu sako: 
”Raginu visus suinteresuo
tus mokyklos gyvavimu 
kalbinti žmones prisidėti 
bent metams prie mokyto
javimo darbo. Jei neatsi
ras mokytojų, teks sujung
ti ar net atšaukti skyrius. 
Nereikia varžytis, stojant 
Į mokytojų eiles. Mes ne
ieškome lituanistikos pro
fesorių ar literatų, istorikų. 
Užtenka sąžiningo žmogaus, 
kuris su energija ir kūry
bingumu imsis šio darbo”.

Mokyklos direktore toliau 
lieka Daiva de Sa Pereira, 
o administratoriumi — Ai
das Kupčinskas. Mokyklos 
tėvų komitetą sudaro Goš
tautai, Janulaičiai, Mano- 
maičiai ir Alvydas Kaza- 
kaitis, kuris bus iždininkas.

• Finansų ir ekonomijos 
konferencija įvyks lapkri
čio 8 ii' 9 d. Floridoje, Mar- 
co Island kurorte. Organi
zuoja ”Lito” investavimų 
bendrovė ir Kredito Unija 
KASA. Marco Island vieš
bučiuose konferencijos sve
čiams bus rezervuoti kam
bariai nuo lapkričio 5-tos 
iki 12-tos. Bus turininga ir 
įdomi programa, todėl no
rintieji dalyvauti ar atosto
gauti kviečiami iš anksto 
užsisakyti kambarius. Dėl 
informacijų prašoma rašy
ti šiuo adresu: ”Litas” In- 
vesting Co., 86-01 114th 
Street, Richmond Hill, N. 
Y. 11418, arba paskambinti 
718-441-2811.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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Kaip vertinti tautybę išeivijoje?
Tautybė išeivijoje yra 

daug svarbesnė ir todėl tu
rėtų būti daug daugiau ver
tinama negu tautybė gyve
nant savo krašte, Lietuvoje. 
Išeivijoje tautybė yra pa
grindinė cha rakteristika 
kuri riša žmogų su jo tėvy
ne ir tauta. Susirašinėjimas 
su giminėmis bei pažįsta
mais tėvynėje, ar net jų 
aplankymas, yra svarbūs 
momentai mūsų santykiuo
se su tėvyne, bet tai nėra 
pati lietuvybės esmė. Visa 
tai yra tik asmens tautiš
kumo išraiška. Gyvenant 
Lietuvoje, tautybė nėra 
svarbus momentas, nes visi 
automatiškai yra lietuvių 
tautybės, aišku, išskyrus 
atvykėlius svetimtaučius, 
kurių, kaip žinome, vis dau
gėja. Už tai Lietuvoje apie 
tautybę mažai kalbama ir 
tuo pačiu tautybė nėra 
aukštai vertinama. Bet kas 
gi esmėje yra tautybė?

Beveik vienintelis būdas 
įeiti į tautą, ir tuo pačiu 
eventualiai turėti teisę 
skaitytis tos tautos nariu 
yra per gimimą. Tiesa, kad 
yra atvejai kada paskiri 
žmonės, kurie gimę ku
rios nors tautybės grupėje, 
gyvenimo eigoje prisiima 
kitą tautybę. Toks pavyz
dys gali būti profesoriaus 
Ereto perėjimas į lietuvių 
tautybę. Aišku, gimimas 
tautinėje grupėje, tik su
daro sąlygas tai grupei pri
klausyti. Tai nereiškia, kad 
tas žmogus automatiškai 
save skaitys visą savo am
žių tos grupės nariu. Būti 
tautiniai sąmoningu, žmo
gus turi tikėti, kad laiky
mas save tam tikros tautos 
nariu, mūsų atveju lietuviu, 
jam yra svarbus, reikalin
gas ir net gyvybiniai būti
nas apsisprendimas. Asme
nys kilę iš mišrių šeimų nė
ra automatiškai priskiriami 
prie kurios nors tautinės 
grupės. Jie neturi vienaly
tės tautybės. Aišku, jie gali 
pasirinkti vieną iš tų tauty
bių, kuri yra dalis jų tau
tinio mišinio. Daugumas 
taip padaro. Bet tai daž
niausiai priklauso nuo toje 
vietoje, tuo laiku dominuo
jančių pažiūrų, tai yra, ar 
yra iš viso madinga save 
laikyti ir viešai prisistatyti, 
nariu kurios nors tautybės. 
Kiti lieka plūduriuoti, savęs 
neatradę, tame bendrame 
taip vadinamame tautų su-

DOVANŲ PARDUOTUVE
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

Lina Grigaitytė

virinimo puode. Jiems tau
tybė yra totaliai svetima ir 
nesuprantama sąvoka.

Kad nuodugniai išnagri
nėti tautybės vertinimą iš
eivijoje. mes turime pa
žvelgti į tautybės sąvoką ir 
taip pat į tautybės funkci
ją. Taip pat, kad gauti ryš
kesnį tautybės vaizdą išei
vijoje, palyginkime ją su 
jos supratimu bei vertini
mu Lietuvoje. Dauguma 
žmonių čia išeivijoje turi 
labai siaurą ir tuo pačiu la
bai ribotą tautybės su
pratimą. Jiems žmogus nė
ra lietuvis jeigu jis neišpil
do jų padiktuotas tam tik
ras siauras sąlygas. Pa
grindinė iš tų sąlygų yra 
mokėjimas lietuvių kalbos. 
Kitos sąlygos yra būtinas 
priklausymas ir aktyvus 
dalyvavimas lietuviškuose 
sąjūdžiuose bei organizaci- 
juose, skaitymas lietuviškų 
laikraščių bei knygų ir uo
lus lankymas lietuviškų pa
rengimų. Mano puožiūriu, 
šitoks tautybės vertinimo 
kriterijus bei apibūdinimas 
yra labai siauras ir buka
protiškas. Tautybės sąvoka 
esmėje turi būti pagrįsta 
žmogaus įsitikinimu, kad 
jis yra lietuvis ir jo veikla 
svetimtaučių tarpe, ir aš 
p a b raukiu „svetimtaučių 
tarpe”, visuomet atspindi 
jo lietuvių tautybę. Man 
tikrumoje nesvarbu ar jis 
kalba lietuviškai. Man taip 
pat nesvarbu ar jis lankosi 
lietuviškų organizacijų ruo
šiamose gegužinėse. Man 
nesvarbu ar jis priklauso 
Lietuvių B e n d ruomenei. 
Man svarbu, kad jis savo 
širdyje būtų įsitikinęs lie
tuvis. Man taip pat svarbu, 
kad jisai svetimtaučių tar
pe nesidrovėtų būti lietuviu 
ir atvirai prisistatytų save 
esant nariu garbingos lie
tuvių tautos. Man taip pat 
svarbu, kad kiekviena pro
ga jis keltų Lietuvos lais
vės klausimą ir gintų Lie
tuvos bei lietuvių vardą kai 
mus kas nors puola. Man 
svarbu, kad jisai sutikęs 
kitą lietuvį, kad ir nekal
bantį lietuviškai kaip jisai, 
jį skaitys savo broliu ir vi
sokeriopai jam padės.

Šitos yra pagrindinės tau
tybės vertinimo gairės išei
vijoje. Jos mums pasako, 

kuris žmogus yra lietuvių 
tautos narys. Išeivijoje 
mums yra svarbu turėti ko 
daugiau lietuviškai galvo
jančių, o ne tik lietuviškai 
kalbančių asmenų, šie pir
mieji dažnai daugiau pade
da Lietuvos reikalui svetim
taučių tarpe nes jie savai
me artimiau bendrauja su 
svetimtaučiais, negu tie lie
tuviškai kalbantis, kurių 
horizontai svetimtaučių tar
pe yra daug siauresni.

Nereikalavimas mokėti 
kalbos, bet tuo pačiu leidi
mas priklausyti tai tautai 
yra plačiai puoselėjamas 
žydų. Milijonai žydų, kurie 
negyvena Izraelyje, o gy
vena kituose kraštuose ir 
ypatingai Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, visai ne
kalba savo kalba, bet skai
tosi tikri izraelitai. Jie gau
siai padeda Izraeliui tiek 
finansiniai, tiek skleisdami, 
kur ir kaip tik gali, teigia
mą nuomonę apie Izraelį bei 
žydus, bendrai. Mes taip pat 
turime išnaudoti kiekvieną 
progą kur tiktai galime sve
timtaučių tarpe priminti 
pasauliui Lietuvos pavergi
mą ir garsiųjų lietuvių at- 
siekimus. Taip pat nepa
mirškime paminėti didingą 
Lietuvos praeitį, kurie sve
timtaučiams nėra žinomi, 
bet sudaro didelį įspūdį 
juos paminėjus.

Aš sutinku daug ameri
konų, kurie visai neturi jo
kio supratimo kurioje pa
saulio dalyje .Lietuva ran
dasi, ar, kad iš viso tokia 
Lietuva yra. Vien tik trum
pas papasakojimas apie Lie
tuvą jiems sudaro didelį 
įspūdį. Dauguma jų taip 
pat labai nustemba, kad aš 
skaitausi esant lietuvaite 
ir, kad aš tiek daug žinau 
apie jiems beveik nežinomą 
kraštą. Aš juos daugiausiai 
nustebinu, kad aš laisvai 
lietuviškai kalbu. Kartais 
aš net jaučiu, kad jie vi
duje jaučia man pavydą, 
kad jie negali save identi
fikuoti su specifine tautybe.

Lietuvoje, iš kitos pusės, 
šitoks tautybės vertinimas 
nėra praktiškas ir tikrumo
je nėra prasmingas. Tenai 
lietuviams, susitikus su į 
Lietuvą atvykusiais svetim
taučiais, nėra reikalo jiems 
aiškinti, kas yra Lietuva, ar 
kur jinai randasi. Jie jau 
patys yra Lietuvoje. Taip 
pat lietuviai tėvynėje ne
turi progos atstovauti Lie
tuvą bei lietuvių tautą ki
tataučių tarpe. Ten taip pat 
nėra svarbu eiti į „lietuviš
kas” gegužines, nes ten vi
sos gegužinės yra lietuviš
kos ir nėra reikalo priklau
syti Lietuvių Bendruome
nei, nes ten „Lietuvių Ben
druomenė” yra pati tauta.

Taip kaip krašto ribos 
tėvynėje suspiečia lietuvius 
į neskaidomą tautą, ir tuo 
pačiu įgalina turėti savo 
valstybę, taip išeivijoje 
tautybė yra lyg tas nema-

Kr. Donelaičio pradinės mokyklos mokyt. B. Prapuolenienė 
Įteikia pagyrimo lapus geriesiems savo auklėtiniams. Naujieji 
mokslo metai prasidėjo rugsėjo 6 d. Jono Tamulaičio nuotr.

tomas apsiaustas, kuris su
buria visus lietuvius, nors 
ir geografiniai išsimėčiu
sius po visą pasaulį, į vie
nalytę tautinę grupę, ši 
tautybės funkcija turi būti 
labai aukštai vertinama. Aš 
asmeniškai ją dažnai išgy
venu. Tai įvyksta, kai per 
šokių, bei dainų šventes ar 
stovyklas ir suvažiavimus, 
tautybė mane suveda ir su
pažindina su šimtais kitų 
lietuvių jaunuolių. Mes su- 
skrendam iš įvairių Ame
rikos miestų, Pietų Ameri
kos, Europos, Australijos, 
ir net Afrikos žemynų į vie
ną bendrą parinktą vietą.

P. Ąžuolas, kun. K. Pugevičius ir kun. V. Dabušis tariasi dėl 
LKRŠ 25 m. sukakties pravedimo New Yorke.

SEIMIIĖ IR PREZIDENTINĖ
JONAS ŠVOBA

Nepriklausomos Lietuvos istoriniai įvykiai. Išleido 
Vilties leidykla. Mecenatas — ALT S-gos Detroito sky
rius. 424 psl. kietais viršeliais. Kaina 10 dol. Gaunama 
Dirvoje ir pas knygų platintojus.

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

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

Vardas, Pavardė

Adresas

Net ir kai pirmą kartą 
aš susitinku su lietuvaite 
ar lietuviu vaikinu, aš ne
jaučiu didelio atstumo, kaip 
aš jausčiausi susitikus ki
tatautį. Aš jaučiu lyg mes 
buvome kadaise susitikę ir 
tik ilgai nesimatėme. Jie 
yra lyg tolimesni mano šei
mos nariai su kuriais aš bu
vau susitikus tik būdama 
maža.

Aš esu tikra, kad aš, bū
dama išeivijoje, susipažįs- 
tu daugiau lietuvių jaunuo
lių per tuos suvažiavimus, 
bei stovyklas negu, kad aš

(Nukelta į 14 psl.)
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KAP VERTINTI TAUTYBĘ IŠEIVIJOJE?
(Atkelta iš 13 psl.) 

pažinčiau gyvendama Lie
tuvoje. Tėvynėje, mano pa
žintys ribotųsi tik mano 
kaimynais, mokyklos drau
gais, ir miestelio vietove.

Kita vertybė kurią aš 
gaunu iš lietuvių tautybės 
išeivijoje yra dviguba. Pir
ma yra tai, kad susipažini
mas su lietuviais iš kitų 
kraštų, ar net žemynų, la
bai praplečia mano pasaulio 
pažinimo ir supratimo hori
zontus. Iš jų aš daug suži
nau apie jų krašto papro
čius, gyvenimo sąlygas ir 
visokias kitokias įdomybes. 
Aš apie visa tai sužinau iš 
gyvo žodžio, o ne skaityda
ma knygas, arba žiūrėdama 
kelionių filmus. Dažnai su
sitikus su lietuviais iš kraš
tų nekalbančių angliškai ir 
man nemokant jų krašto 
kalbos, mes esame priversti 
kalbėti vien tik lietuviškai, 
kas mūsų Amerikos lietuvių 
tarpe nėra dažnas atsitiki
mas. Nors, kaip anksčiau 
minėjau, mokėjimas lietu
viškai nėra būtinybė būti 
lietuviu, bet šiuo atveju la
bai praverčia bendravime 
su užsieniečiais lietuviais.

Antra vertybė, kurią aš 
gaunu iš lietuvių tautybės 
yra atvirkščia pirmajai. 
Kai aš pati keliauju ir nu
vykstu į svetimą miestą, ar 
net svetimą kraštą, ir jei
gu toje vietoje gyvena kas 
nors iš mano lietuviu pa
žįstamų, aš visuomet žinau, 
kad aš galiu jiems paskam
binti ir būsiu mielai pa
kviesta apsilankyti. Tai yra 
atsitikę kelis kartus mano 
kelionėse. Aš taip pat esu 
girdėjus iš savo lietuvių 
draugų gyvenančių mano 
apylinkėje, kad jie niekuo
met nebuvo apvilti kai apsi
lankė pas savo pažįstamus 
lietuvius jaunuolius. Jie bu
vo priimti kaip karalaičiai.

Taigi, kaip matome, išei
vijoje, tautybės sąvoka, bei 
jos praktiškas vertinimas 
yra diametrialiai skirtingas 
nuo jos vertinimo ir sąvo
kos Lietuvoje. Lietuvoje 
tautybė nėra svarbus mo
mentas individo gyvenime 
ir nereikalauja apsisprendi
mo tautybės puoselėjimo at
žvilgiu. Išeivijoje, mes esą-

me visai kitose sąlygose 
negu tie, kurie gyvena tė
vynėje ir tuo pačiu tauty
bės vertė yra kritiška, ar 
net esminis momentas mū
sų lietuvybės išlaikyme. 
Mes turime priduoti labai 
aukštą vertę tautybei, bet 
tuo pačiu mes negalime nu
statyti siauras gaires kiek 
liečia tautybės sąvoką. Iš
eivijoje mes turime būti la
bai lankstūs ir aukštai ver
tinti, kad ir subtilius tauty
bės apsireiškimo momentus. 
Lietuvių tautybė ne tik yra 
bendras variklis mums vi
siems lietuviams išeivijoje, 
bet tuo pačiu yra kiekvieno 
mūsų savybė, kuri mus pa
daro lietuviais.

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

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

• GRUODŽIO 24 D. Šv. 
Jurgio parapijoje bendros Kū
čios.

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

• SAUSIO 25 D. Vysk. P. 
Baltakio vizitas Šv. Jurgio pa
rapijoje.

HOUSES FOR SALE

Buy NOW

SALAMANDER SHOES
and save 50%

Our all-out- sale is now in progresą!

SALAMANDER SHOE STORE
4164 Lorain Avė. Cleveland, O. 44113

Phone: 281-7003

CLEVELANDO
PARENGIMAI

RUGSĖJO 14 D. — Tau-
tos Fondo parengimas.

• RUGSĖJO 21 D. 11:45 vaL 
pranešimas OSI reikalu ir bus 
rodomas filmas Dievo Motinos 
parapijos salėje.

• RUGSĖJO 28 D. BALFo 
gegužinė prie ežero.

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

• SPALIO 5 D. SLA 136 
kuopos gegužinė Gaižučių so
dyboje — 20230 Miller Avė. 
Pradžia 1 vai. p. p.

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

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

• SPALIO 19 D. Literatūri
nė popietė Lietuvių Namų sa
lėje. Rengia Clevelando skau- 
tininkių draugovė.

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

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

• LAPKRIČIO 16 D. Šv. 
Jurgio parapijos tradicinis "ka
lakutų” festivalis.

19115 Muskoka Avė. Alu
minum bungalow, 3 bed
room, recreation, centrai 
air, owner broker. Range, 
refrigerator, washer, dryer, 
pool table.

570 East 193 St. off Mon- 
terey, Euclid. Brick ranch, 
3 bedroom, divided base- 
ment, 2 car garage.

GEORGE KNAUS, 
Realtor

481-9300

ROOMS FOR RENT
St. Jeromes area. 3 room 

& bath, appliances, carpet, 
parking. Under $200.00. Re- 
tiree discount. Call: 486- 
2842 after 6:00 p. m.

I

i

s

Business Hours:
Monday, Wedn., Thursday: 9-4
Friday: 8-6
Saturday: 8-5

Closed on Tuesdays.

JEI .11 MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS J

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės drūtus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakeuood. Ohio

9HR /uperior Avino;
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Deda E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir baizamuotojai

936 East 185th Street, CtevelaMl, Olio 44119 
Tel. [216] 531 7770

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

liams pastatyti.

pastatams statyti,
■ namu remontams,

■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zoving/
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.
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PILĖNŲ TUNTO 
VEIKLOS PLANAI

Clevelando Pilėnų skautų 
tunto vadija rugpiūčio 21 
d. buvo susirinkusi aptarti 
praėjusią Vidurio rajono 
stovyklą, kurioje dalyvavo 
virš dvidešimt Pilėnų tunto 
skautų ir keturi vadovai, ir 
nustatyti naujų veiklos me
tų planus.

Tunto vedija nutarė pra
dėti draugovių sueigas pir
madienį, rugsėjo 8 dieną, 7 
vai. vakare, Dievo Motinos 
parapijos patalpose. Suei
gos vyks kiekvieną pirma
dienį tarp 7 ir 9 valandos 
vakare iki birželio mėnesio 
pradžios. Tunto vadovai pa
siskirstė pareigomis: tunti- 
ningas — s. Remigijus Bel- 
zinskas, dvasios vadas — 
kun. ps. Gediminas Kijaus- 
kas, giliukų būrelio globė
jas — s. Gintas Taoras, gi
liukų būrelio vadovas — si. 
Linas Biliūnas, vilkiukų 
draugininkas — ps. Alek
sas Spirikaitis, skautų 
draugininkas — ps. Algis 
Miškinis, prityrusių skau
tų draugininkas — s. Remi
gijus Belzinskas, iždininkas
— ps. Eugenijus Jakulis, 
ūkio vadovas — vs. Vladas 
Bacevičius, vadijos narys
— ps. Vytautas Staškus, 
tėvų komiteto pirmininkė
— Giedrė Matienė.

Neringos ir Pilėnų tun
tuose pradedamos bendros 
liepsnelių (mergaitės) ir gi
liukų (berniukai) sueigos 
p r i ešmokyklinio amžiaus 
vaikams (tarp 4-7 metų). 
Šio būrelio tikslas yra su
daryti progą priešmokvkli 
nio amžiaus vaikams sueiti, 
susidraugauti ir pradėti 
žengti skautišku keliu. Va- 
dovų-ių globoje liepsnelės ir 
giliukai dirbs, pieš, žais, 
mokysis lietuviškai dainuo
ti ir žaisti ratelius.

Liepsnelių ir giliukų bū
relio pirmoji sueiga įvyko 
pirmadienį, rugsėjo 8 d. 
Dievo Motinos parapijos že

Tauriam lietuviui, Sibiro kankiniui
A. A.

mutinėje salėje. Sueigos 
vyks kiekvieną pirmadienį 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Kvie
čiami visi priešmokyklinio 
amžiaus vaikai.

PILĖNŲ TUNTO 
IŠKYLA

Sekmadienį, rugsėjo 21 
dieną įvyksta iškyla baida
rėmis visiems Pilėnų tunto 
nariams. Iškyloje kviečiami 
dalyvauti ir tėvai. Jaunes
nių skautų (vilkiukų) tėve
liai yra prašomi dalyvauti 
iškyloje kartu su vilkiukais. 
Prašomi užsiregistruoti per 
vienetų vadovus iki penk
tadienio, rugsėjo 19 dienos.

VYRESNIŲ SKAUTŲ 
IŠKYLA

Spalio 11-12 dienomis 
įvyksta Pilėnų tunto tradi
cinė iškyla į Alleghenų Na
tional Forest (netoli War- 
ren, Pennsylvania). Išky
loje gali dalyvauti skautai 
nuo 13 metų amžiaus. Išky
los mokestis $10 turi būti 
sumokėtas iki trečiadienio, 
spalio mėn. 8 dienos. Išky
los dalyviai turi turėti gerą 
kuprinę ir miegmaišį. Pra
šome kreiptis pas vienetų 
vadovus dėl tolimesnės in
formacijos.

KONCERTAS IR KNYGOS 
SUTIKTUVĖS

Solistės Daivos Mongir- 
daitės koncertas ir Balio 
Gaidžiūno knygos "Saulė
tos ir rūsčios dienos" sutik
tuvės įvyks š. m. spalio 4 
d., šeštadienį, Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje.

Daiva Mongirdaitė, pianu 
palydint Kristinai Kuprevi- 
čiūtei, atliks pilną dviejų 
dalių koncertą.

Koncerto viduryje, vie
toj pertraukos, iš naujos 
knygos bus skaitomi trys 
eilėraščiai.

Po koncerto kavinėje, 
prie vaišių stalų, bus kiek

Daina Čepulytė, dr. Algio ir Romos Čepulių dukra, rug
piūčio 30 d. Clevelande susituokė su torontiškiu Romu Puteriu.

V. Bacevičiaus nuotr.

plačiau prisiminta naujoji 
knyga. Bilietai į koncertą ir 
knygos sutiktuves bus pra
dėti pardavinėti rugsėjo 
pradžioje. Jų kaina, kad ga
lėtų dalyvauti daugiau sve
čių, po 5, 4 ir 3 dol. Visos 
vietos numeruotos.

• šv. Jurgio parapijos ko
mitetas praneša, kad atei
nančių metų sausio mėn. 
25 dieną yra rengiama pa
laimintojo vysk. Jurgio Ma
tulaičio 60 metų mirties mi
nėjimo akademija, kurioje 
dalyvaus vysk. P. Baltakis. 
Po iškilmingų pamaldų ren
giama speciali programa su 
vyskupo P. Baltakio kalba.

• Adv. P. žumbakis ir 
Rasa Razgaitienė rugsėjo 
21 d. 11:45 vai. Dievo Mo
tinos parapijos salėje kal
bės OSI reikalu ir rodys 
filmą.

• Tautos Fondo atstovy
bė Ohio valstijai skelbia š. 
m. rugsėjo 14 TAUTOS 
FONDO DIENA, šią dieną 
atžymėti yra rengiamas 
TAUTOS ŠVENTĖS — 
RUGSĖJO 8 d. — minėji
mas, Tautos Fondo 1986 m. 
vajaus pradžia ir pietūs. 
Parengimas įvyks š. m. rug
sėjo 14 d., 4 vai. p. p. Lietu
vių Namuose. Jame trumpą 
žodį pasakys Tautos Fondo 
valdybos pirmininkas Juo
zas Giedraitis ir stambes
niems aukotojams bus įteik
ti pažymėjimai. Norintieji 
pietuose dalyvauti prašomi 
apie tai pranešti TF atsto
vybės sekretorei Antaninai 
Puškoriūtei, telef. 473-4514 
iki š. m. rugsėjo 10 dienos. 
Pietų kaina — $10.00. Kvie

čiame visus Clevelando lie
tuvius parengime ir pietuo
se dalyvauti.

Mūsų pavergtos tėvynės 
Lietuvos laisvinimo dar
bams ir ELTOS 6 kalbomis 
leidimui informuojant lais
vąjį pasaulį apie tikrą pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje 
reikia daug lėšų, todėl mes 
maloniai prašome Jus atsi
liepti į mūsų skelbiamą va
jų ir skirti Tautos Fondui 
savo metinę auką. Aukos 

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS 
APDRAUSTA IKI $100.000

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už:

Reg. sąskaitą. ’Super’ 
Share sąskaitą. Taupymo 

certifikatus. I R A 
sąskaitą.

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

sąskaitas.
VASAROS DARBO VALANDOS 

Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 
10:00 vai. r. -L 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

Tautos Fondui yra atlei
džiamos nuo federalinių mo
kesčių, Certificate No. 51- 
0172223.

Tautos Fondo atstovybė 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams iki šiol rėmu- 
siems Toutos Fondą ir kvie
čia dar neaukojusius įsi
jungti į aukotojų eiles.

Mūsų aukos, jėgos ir dar
bas — Lietuvos laisvės ko
vai !

TF Atstovybė

• .PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan- 
kyti. Telefonas 531-6720.

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

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS 
Asmeniniams reikalams.
Automobilių pirkimui. 

Namų pagerinimui. 
Namų pirkimams.

JUSTINUI MAČIUI
Lietuvoje mirus, brolį STASĮ, mūsų mielą 
bendradarbį, brolius ir seseris bei kitus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

LKVS "Ramovė” Centro Valdyba
A. Jonaitis, Dr. V. Stankus,
B. Bernotas, A. Karosas ir
K. Juškai t i s.

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. HOWARD TURNER.



DIRVA
PARĖMĖ DIRVĄ

Per Vilties Draugijos pir
mininką inž. K. Pocių Dir
vai paremti atsiuntė auką:

100 dol. Lietuvos Vyčiai,
33 dol. K. Savickus, Oak 

Lawn, III.
20 dol. K. čiurinskas, Be- 

verly Shores, Ind.
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.
• ALT S-gos St. Peters

burg skyrius, per ižd. An
taną Diškėną, Dirvai pa
remti atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• Vincas Benokraitis, Cle
velande, savo žmonos a. a. 
Adelės Benokraitienės, mi
rusios prieš metus, atmini
mui, Dirvai atsiuntė auką 
33 dol. Ačiū.

KNYGOS SUTIKTUVĖS
Istoriko Jono Švobos vei

kalo ”Seiminė ir prezidenti
nė Lietuva’* sutiktuves ruo
šia Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos valdyba, pir
mininkaujama dr. Leono 
Kriaučeliūno. Su veikalu 
supažindinti yra pakviestas 
ir sutiko žinomas visuome
nės veikėjas profesorius dr. 

A. A.

ALGIRDUI GRYBAUSKUI 
mirus, žmoną STEFĄ, sūnus dr. VYTENĮ 

ir dr. ARVYDĄ su šeima, svainę dr. ONĄ 

MIRONAITĘ, brolius ir seseris su šeimomis 

Lietuvoje ir visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame.

Dalia ir Jonas 
Maurukai 

Margarita ir Rimas 
Maurukai 

Aida ir James 
G e r b e c

Bronius Nemickas iš New 
Yorko. Knygos sutiktuvės 
įvyks š. m. spalio 19 d. 2 
vai. p. p. Lietuvių tauti
niuose namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė., Chicago, III.

Visa lietuviškoji visuo
menė kviečiama dalyvauti. 
Po programos vaišės.

IŠKELIAUJA 
WATERBUR1EČIAI...

Šių metų pradžioje pasi
mirė ilgametis Waterburio 
gyventojas, dipl. miškinin
kas Mykolas Gurėčkas, tu
rėjęs čia ilgus metus siun
tinių agentūrą.

Prieš kelias savaites gais
ro nelaimėje žuvo Vitalis 
Varneckas, sulaukęs vos 41 
metų.

Dabar rugpiūčio 14 d. po 
trumpos, bet sunkios ligos 
pasimirė ilgametis Water- 
burio gyventojas Vincas 
Puodžiukaitis, sulaukęs 68 
metų amžiaus. Velionis bu
vo uolus Lietuvių Bendruo
menės ir kitų organizacijų 
narys ir rėmėjas. Nuoširdi 
užuojauta žmonai Julijai, 
broliams ir kitiems gimi
nėms. (ab)

Kard. J. Bernardin, Chicagos arkivyskupas, pasižadėjo da
lyvauti Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 25 m. sukakties mi
nėjime New Yorke, spalio 25

KARDINOLAS 
BERNARDIN DALYVAUS 

RELIGINĖS ŠALPOS 
IŠKILMĖSE

Š. m. spalio 25 Chicagos 
Kardinolas J. Bernardin ža
da atvykti į New Yorką 
specialiai dalyvauti Lietu
vių Katalikų Religinės Šal
pos sidabrinio jubiliejaus 
iškilmėse.

Ta proga, Oklahomos vys
kupas, lietuvis J. E. K. Sa- 
latka, atnašaus šv. Mišias 
už Lietuvą New Yorko šv. 
Patriko katedroje, šeštadie
nį, spalio 25, 5:30 vai. vak. 
Mišias koncelebruos nema
žas skaičius kitų vyskupų 
bei kunigų. Pritaikytą pa
mokslą pasakys JAV epis
kopato sekretorius tarptau
tiniams reikalams, kun. J. 
B. Hehir.

Po Mišių numatomas iš
kilmingas renginys New 

Yorko VValdorf Astoria 
viešbutyje. Ta proga bus 
įteiktas ypatingas žymenys 
kard. Bernardin, už jo vi
sokeriopą pagalbą Lietuvos 
tikintiesiems.

Renginio metu bus pa
gerbtas J. E. vysk. V. Briz
gys, kuris nuo pradžios va
dovauja Religinei šalpai. 
Bus pagerbtas taip pat 
Apaštalinis Protonotaras, 
prel. J. Balkūnas, vieninte
lis likęs Religinės šalpos 
steigėjas, ir kun. Stasys 
Raila, pirmasis Religinės 
šalpos reikalų vedėjas.

Iš Baltųjų Rūmų praneš
ta, kad iškilmėse gal daly
vaus viceprezidentas Bush. 
Vakaro programą praves 
New Yorko Queens College 
profesorius, žymus sovieto- 
logas, geras lietuvių bičiu
lis, dr. Thomas Bird.

Dr. Juozas ir Aleksandra 
Kazickai iš Greenwich, Con- 

necticut, pirmininkauja Re
liginės šalpos sidabrinio ju
biliejaus komitetui.

NUKALTAS LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

JUBILIEJAUS MEDALIS

Danburv, Connecticut 
valstijoje, Medallic Art Co. 
kalykloje 1986 m. liepos 24 
d. Lietuvos Krikščionybės 
Jubiliejaus Komitetas atli
ko ”pirmojo medalio nuka
limo” ceremonija. Medalis 
buvo pagamintas Lietuvos 
Krikščionybės 600 metų su
kaktuvių, kurios bus mini
mos 1987 m.

New Yorke gyvenąs 
skulptorius Vytautas Ka
šubą suprojektavo medalį ir 
paruošė formas medalio ga
mybai. Lietuvos Krikščio
nybės Jubiliejaus Komite
tas, planuojąs pasaulio mas
to Jubiliejaus minėjimus, 
prižiūri medalio gaminimą 
Medalic Art Co. kalykloje.

Ceremonijos iškilmėse 
dalyvavo Connecticut vals
tijos Lietuvių R. K. para
pijų klebonai, trijų valstijų 
vietinių Jubiliejaus Komite
tų nariai, ir lietuvių spau
dos atstovai. Visi dalyviai 
dalyvavo medalio nukalime, 
atmušdami medalio pirmuo
sius atkalus.

Jubiliejaus Medalio pro
jekto pirmininkė Loreta 
Stukienė, atidarant iškil
mes, paaiškino ceremonijos 
reikšmę. Ji pastebėjo, kad 
”nors medalis tebėra tik 
vienas komiteto projektų, 
vis vien išliks amžiais, kaip 
mūsų lietuvių ir krikščionių 
tradicijų prisiminimas.’’ Ji 
išreiškė viltį, kad medalis 
išliks ir pereis būsimoms 
lietuvių kartoms, kaip Lie
tuvos didingas ir patvarios 
Krikščion iškas istorijos 
simbolis.

Pirmieji medaliai jau pa
sirodė. Lietuvių dovanų bei 
knygų parduotuvėms me
daliai bus išsiuntinėti. Taip
gi, galima jų užsisakyti tie
siog per Loretta I. Stukas, 
234 Sunlit Dr., Watchung, 
N. Y. 07060.

A. A.

ALGIRDUI GRYBAUSKUI

staiga mirus, žmonai STEFAI, sūnums dr. 

VYTENIUI ir dr. ARVYDUI su šeima, svai

nei dr. ONAI MIRONAITEI, giminėms Lie

tuvoje ir visiems artimiesiems giliausią užuo

jautą reiškia.

Dr. Lilija Ignatonienė,
Algis ir Sandra Ignatoniai

su šeima,
Arvydas ir Daina Ignatoniai

Pirmo Lietuvos Krikščionybės Jubiliejinio medalio įteikimo dalyviai. Iš kairės: kun. L. 
Kvedas iš Derby, Conn., Teresė Trainienė iš Fairfield, Conn., Nancy Pawasauskaitė Miro iš 
Bridgeport, Conn., Loreta Stukienė — medalio komiteto pirmininkė iš Watchung, N. J., prel. 
F. Pranckus iš Bridgaport, Conn., kun. J. Rikteraitis iš New Britain, Conn., prel. J. Schamus 
iš Newark, N. J.
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