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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Valiukėno raportai
Labai įdomus jų likimas

Vytautas Meškauskas

RYTOJUS BE RYTO... Aurelija Balašaitienė

Mirė muz. Rytas Babickas
Pereitų metų pabaigoje 

sovietų propagandos išpro
vokuoti stabtelėjom prie pa
skutiniųjų nepriklauhomy- 
bės dienų. Dabar prisimin
kime pirmąją sovietų oku
paciją pasekusi vokiečių pa
vergimą. Gerą progą tam 
duoda netrukus išeinančiam 
NAUJOSIOS VILTIES 19 
Nr. atspausdinti Antano 
Valiukėno pranešimai de
mokratiniam užsieniui.

Sovietams okupuojant 
Lietuvą, tas tada dar jau
nas žurnalistas, tautinės 
srovės leidinių bendradar
bis, pabėgo į Vokietiją ir 
kiek laiko praleidęs darbo 
stovyklose atvyko į Berly
ną. Ten jis tapo į vokiečių 
nemalonę jau patekusio pa
siuntinio K. Škirpos artimu 
bendradarbiu, pasiuntiny
bės tarnautojams išsiskirs
čius asmens sekretorium. 
Per Škirpą jis susipažino ir 
susidraugavo su Švedijos 
karo atache Berlyne pulk. 
Gari H. Julien-Danfelt’u. Po 
laikinosios vyriausybės iš
vaikymo susikūrusio Lietu
vos pogrindžio pavedimu 
jis parašė visą eilę pranę- 
šimų apie padėtį Lietuvo
je ir paprašė to pulkininko 
persiųsti Lietuvos pasiunti
niui Stockholme Vytautui 
Gyliui, kad tas juos perduo
tų kitiems mūsų diploma
tams ir organizacijų žiniai. 
Neatrodo, kad tie praneši

Antanas Valiukėnas (1913-1946)

mai būtų pasiekę mūsų 
spaudą, ne visai aišku ar 
liko kokie jų pėdsakai kitų 
mūsų diplomatų archyvuo
se, nors žodžiu jie aiškino
si apie juos girdėję. V. Gy
lys nebuvo pagarsėjęs savo 
energija ir apsukrumu. Po 
karo tapęs gen. garbės kon
sulu Kanadoje, jis nepasi
rūpino net apsaugoti savo 
asmeniško archyvo, kuris 
po jo mirties atiteko sovie
tams..

Per Gylį ar tiesiai iš šve
dų, kurie be abejo pasiliko 
sau nuorašus, Valiukėno ra
portai pasiekė JAV amba
sadą ir jų fotokopijas Wa- 
shingtone užtiko dr. B. Ne- 
mickas. Ten jie buvo per
siųsti tik 1943 m. vasario 
18 d., nors pirmasis Valiu
kėno raportas buvo rašytas 
1941 m. rugpiūčio 7 d. Rei
kia manyti, kad jų duome
nimis prieš tai pasinaudojo 
JAV pasiuntinybė Stock
holme, rašydama savo pra
nešimus apie padėtį Balti
jos jūros rajone. Karui pa
sibaigus jie liko OSS (Of- 
fice of Strategic Services) 
archyvuose kaip klasifikuo
ti — slapti dokumentai net 
iki 1980 metų. Nuo to laiko 
jie jau visiems prieinami. 
Jų autorius 1945 m. balan
džio mėn. Berlyne suimtas 
ir pervežtas į Lukiškių ka
lėjimą Vilniuje, po tardy- 

(Nukelta į 2 psl.)

Kaip toji Kaukazo legen
dos nutrūkusi styga, dar 
virpa paskutinis akordas 
dešimtyse salių keliuose že
mynuose, kuriuose skambė
jo tavo atnešta daina, Ry
tai.

Po ilgos ir sunkios ligos, 
iki paskutinės akimirkos 
nepasidavęs nevilčiai, sau
sio 5 dienai baigiantis, Ry
tas Babickas, muzikos, 
sporto vadovas, inžinierius 
ir taurus lietuvis, savo na
muose, prie jo budint jo my
limai žmonai Aušrai (Barz- 
dukaitei), amžiams užmer
kė akis.

Šiandieną sunku įsivaiz
duoti, kad tas vitališkas, 
energingas, talentingas, už
sispyręs ir nepalaužiamos 
valios asmuo paliko mus, 
paliko Čiurlionio Ansamblį, 
kuriame nuo 1959 metų ėjo 
koncertmeisterio pareigas, 
o 1983 metų rudenį mirus 
steigėjui ir vadovui Alfon
sui Mikulskiui, perėmė an
samblio vadovo ir dirigento 
batutą. Paliko jis ir 1960 
metais savo įkurtą Cleve
lando Vyrų Oktetą, apkelia
vusį visas JAV ir Kanados 
lietuvių nausėdijas, kai ku
rias net daugelį kartų, gas
troliavusį tolimoje Austra
lijoje, davusį virš 200 kon
certų. Visur jis buvo lau
kiamas ir palydimas su di
deliu pasisekimu, atlikęs 
pagrindines k o n c e rtines 
programas iškiliuose kultū
riniuose renginiuose, premi
jų įteikimuose, minėjimuo
se ir jubiliejuose, nukelia
vęs virš pusantro milijono 
mylių, savo repertuare pa
ruošęs virš 150 dainų išlei
dęs tris plokšteles. Visas 
dainas išmokė, daugumą jų 
aranžavo pats Rytas. 1979 
metais Šv. Jurgio parapijai 
išgyvenant krizę, Rytas 
Babickas sėkmingai atkūrė 
parapijos chorą, pastatė jį 
į puikų lygį ir tuo prisidė
jo prie parapijos renesanso, 
o po tradicija tapusių ben
drų Kūčių, švento vakaro 
religinis koncertas sutrauk
davo gražų maldininkų būrį.

šalia savo profesijos kaip 
elektros inžinierius, šalia 
muzikos, kuri buvo jo gy
venimo didžioji šviesa, Ry
tas buvo pasižymėjęs, iški
lus sportininkas, jokioje 
srityje nepasitenkinan t i s 
patenkinamu pažymiu. 1959 
metais įstojęs į "žaibo” 
sporto klubą Clevelande, 
tapdamas vienu iš vyrų

Babickas (1930-1987)Muz. Rytas

tinklinio komandos iškiliau
sių žaidėjų, jis pasiėmė 
tiek moterų, tiek vyrų ko
mandų trenerio atsakomy
bę. Jo treniruojama, mote
rų komanda Ohio valstijo
je pateko į dešimties stip
riausių komandų sąrašą, 
dviejų dešimčių metų laiko
tarpyje laimėjusi 15 pirmų
jų vietų. Vyrų komanda lai
mėjo 60 rungtynių iš eilės, 
čia jis susipažino su Aušra 
Barzdukaite, taip pat viena 
iš geriausiij tinklininkių ir 
jiedu 1970 metais susituo
kė, toliau bendromis jėgo
mis tobulino savo interesų 
sritis, glaudžiai bendradar
biaudami kiekviename žing
snyje, net ir savo šeimynL 
nių švenčių metu atidary
dami plačiai duris dainos 
mylėtojams ir jų šeimoms 
savo namuose.

Iš arti stebint Ryto gyve
nimą, negalima buvo nesi
stebėti jo energija, ištver
me ir sugebėjimu kiekvie
ną valandą kuo prasmin
giausiai sunaudoti, kad vi
sur būtų suspėta neskubant, 
ir visur daug atlikta. Sek
madieniais prieš pamaldas 
šv. Jurgio parapijoje Rytas 

pravesdavo choro repetici
jas, po repeticijų diriguo
davo pamaldų metu. Po pa
maldų ir trumpo pasižmo- 
nėjimo kavutės metu, ne
skubėdamas traukė į Lie
tuvių Namus pravesti Čiur
lionio Ansamblio repetici
jas. Kol sveikata leido, pir-. 
madienio vakarais praleis
davo ilgas valandas spor
to treniruotėje. Savaitės 
vidury ir kartais po Čiur
lionio repeticijos sekmadie
niais intensyviai dirbo su 
savo įkurtu oktetu, didin
damas jo repertuarą, repe
tuodamas, m o k y d a mas, 
akompanuodamas. Atlieka
mu laiku, kiek jis jo turė
jo, po tarnybos vakarais ra
šė gaidas, kūrė aranžamen- 
tus, ieškojo naujų kūrinių, 
kvietė vertėjus... Jo pa
stangų dėka oktetas išleido 
tris populiarias plokšteles, 
kurios buvo išparduotos.

Nebuvo lengvas ir be 
erškėčių jo kūrybinis ke
lias, nes, kaip sako lietuviš
kas priežodis, ”aukštą medį 
visos audros lenkia”. Rytas 
Babickas, ilgametis Čiurlio
nio Ansamblio tradicijų au-

(Nukelta į 13 psl.)
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SOVOITIHĖ POLITI^^

Kanada turės savo OSI? - Opozicija tam ten 
stipresnė. - Nauji emigracijos iš Sovietijos 

įstatymai. - Sovietai kviečia investuoti...

Sausio 19 d. Kanados par
lamentui susirinkus naujai 
sesijai, vyriausybė turėtų 
jam perduoti 22 mėnesius 
užtrukusios specialios komi
sijos kvotos rezultatus, ką 
daryti su nacių karo nusi
kaltėliais. Tai komisijai va
dovavo Quebec’o aukščiau
sio teismo teisėjas Julės 
Deschenes. Kiek dabar ne
oficialiai žinoma, komisija 
re k o menduoja Kanadoje 
įsteigti kažką panašaus į 
JAV OSI. Ji taip pat reko^ 
mendavo, kad karo nusi
kaltėliai po teismo procedū
ros Kanadoje būtų išduoti 
Izraeliui ar Sovietijai. Kol 
kas tik vienas karo nusikal
tėlis vokietis Helmut Rau- 
cę, SS puskarininkis, buvo 
Kanados išduotas Vak. Vo
kietijai. Jis buvo kaltina
mas prisidėjęs prie 11,584 
Kauno žydų išžudymo. 1983 
m. išduotas Vokietijai, 73 
m. Rauce mirė kalėjime ne
sulaukęs savo bylos nagri
nėjimo teisme.

Kanados žydai, kurių pri
skaičiuojama apie 350,000, 
komisijos rekomendacijom 
labai džiaugiasi, tuo tarpu 
pabaltiečiai ir ukrainiečiai, 
kurių paskutiniųjų Toronte 
gyvena apie 100,000, yra 
pasipiktinę. Jų pažiūrą, kaip 
praneša N. Y. Times, laiš
ku Toronto Star dienraščiui 
pareiškė antrapologijos dės
tytojas Trento universitete 
Toronto priemiestyje Pe- 
tersborough Ron Vastokas. 
Anot jo sumanymas įsteigti 
specialią įstaigą gaudyti 
nacius būtų nukreiptas 
prieš pabaltiečių ir ukrai
niečių kilmės kanadiečius ir 
yra išplaukęs iš "a Hys- 
terical Naziphobija”. Tokia 
įstaiga tik pagilintų jau 
prasidėjusias aistras ir ne
susipratimus. Kiti aiškina, 
kad be tokios įstaigos buvę 
nacių nusikaltėliai susilauks 
ramaus galo. Kiek jų ten 
yra? žydai priskaičiuoja 
3,000, Deschenes komisija 
susipažino su 660 įtariamų
jų bylomis. Konkrečiai kal
tinami tėra tik keletas, jų 
tarpe yra vienas 65 m. bo
tanikos dėstytojas britų 
Kolumbijos universitete, 74 
metų pensijon išėjęs plieno 
darbininkas Windsore, Ont. 
ir vienos įmonės direkto
rius, tarnavęs vokiečių da
linyje Ukrainoje.

★
Nuo Naujų Metų pradėjo 

veikti naujas Sovietijos 
emigracijos įstatymas, kurį 
sovietų propaganda bando 
pristatyti kaip labai libe
ralų. Iš tikro naujas įsta
tymas šeimų susijungimą, 
kuris leistų emigruoti apri

boja tik artimiausiais krau
jo giminėms — tėvais ir 
vaikais, vyru ir žmonos. 
Įstatymas draudžia ką nors 
tautiniai diskriminuoti. Tą 
nuostatą žydai laiko nu
kreiptu prieš juos, kadangi 
iki šiol iš Sovietijos dau
giausiai emigravo tik jie. 
Dabar Sovietijoje esą apie 
30 ar 40 tūkstančių žydų, 
armėnų, vokiečių lietuvių, 
latvių ir estų, kurie galėtų 
tuo įstatymu pasinaudoti. 
Jiems išvažiavus, leidimo 
išvažiuoti iš Sovietijos pra
šyti galėtų tik naujai susi
tuokę su užsieniečiais, ku
rių nebūtų daug.

žydų, kurių 1979 m. iš
Sovivevtijos išvažiavo net šinų Co.

vietų institucijom, tačiau 
negalės turėti daugiau kaip 
49% visų akcijų. Tokios 
įmonės bus keliems metams 
atleistos nuo mokesčių. 
Nors formaliai mišriom 
įmonėm turėtų vadovauti 
Sovietai, tačiau užsienie
čiams bus leista jas tvarky
ti pagal savo išmonę. Dėl 
bendrų įmonių derybos jau 
vedamos su chemijos pra
monės kompanija Monsan- 
to — su jos pagalba pla
nuojama pastatyti trąšų 
fabriką Kazachstane, Occi- 
dental Petroleum Co. dėl 
papildomo išnaudojimo be
sibaigiančių naftos šaltinių 
ir Singerio siuvamųjų ma- 

Pastarajai, būtų
leista pastatyti naują fabri
ką Oršoje, Gudijoje. Singe
rio Co. caro laikais turėjo 
savo fabriką Podolske ne
toli Maskvos, kuris buvo su
valstybintas ir dabar dar 
veikia. Mišrios su užsienie
čiais įmonės nedalyvaus 
penkmečio planuose. Taip 
pat dar neaišku, kiek ir 
kaip užsieniai galės išsi
vežti pelno.

51,000, pereitais metais iš
emigravo vos 914. Kitais 
niekas nesidomi.

★
Norėdami prisivilioti už

sienio technologijos sovie- 
tai rengia naujas taisykles 
užsienio firmom steigti sa
vo įmones Sovietijoje. Pagal 
jas užsieniečiai galės kurti 
tokias įmones kartu su so

Valiukėno raportai..
(Atkelta iš 1 psl.) 

mo buvo ištremtas Rytų 
Sibiran, kur sekančiais me
tais liepos mėn. ir mirė. Ne
liko ir OSS. Tos įstaigos vie
tą dabar užima ČIA.

Prieš ilgėliau sustojant 
prie tų raportų reikia susi
pažinti su JAV žvalgybos 
situacija. Tuo darbu visai 
nepriklausomai vertėsi Val
stybės departamentas, ar
mija ir laivynas. Jausda
mas artėjantį karą prezi
dentas Rooseveltas pavedė 
žinių rinkimą koordinuoti 
ir kada reikia pačiam grieb
tis iniciatyvos advokatui 
William J. Donovan, pra
vardžiuojamam ’Wild Bill’. 
Pirmajam pasauliniam kare 
jis buvo pasiekęs pulkinin
ko laipsnį ir gavo visus ga
limus ordinus bei medalius 
už narsumą. Jis ir anksčiau 
patarnaudavo JAV prezi
dentams. 1933 metais surin
ko nemažai informacijų 
apie Mussolinio Italiją ir 
jos kariuomenę, į kurią tuo 
laiku nebuvo rimtai žiūri
ma. Nujausdamas pas jį at
silankiusio Donovan užda
vinį, Italijos diktatorius 
šaipėsi iš JAV žvalgybos. 
Girdi, amerikiečiai turi ge
riausią pasaulyje žvalgybą 
dėl to, kad jos ... niekur 
negali rasti.

Dar prieš OSS įsteigimą 
Donovan, būdamas tik COI 
— Coordinator of Intele-

gence, bet jau su dideliu 
savo štabu gavo iš preziden
to pavedimą, kuris faktinai 
neatitiko jo tikram uždavi
niui patirti tik tikrą tiesą, 
nors ji būtų ir nemaloni. 
Vokiečiams užpuolus sovie
tus, Rooseveltas labai norė
jo jiems padėti. Prieš pa
galbą buvo nusiteikusi JAV 
visuomenė ir popiežius. 
Rooseveltas prašė Donava- 
nc parūpinti argumentų už 
paramos davimą. Jo agentai 
patyrė, kad sovietų okupa- 
cijon patekę lenkai norėtų 
kovoti prieš vokiečius. Ne
lauktos talkos Donovan' su
silaukė ir iš savo draugo 
Lenkijos a m b a sadoriaus 
Washingtone Jan Ciecha- 
nowski. Tas 1941 m. rugsėjo 
27 d. parašė amerikiečiui, 
jog jo žiniomis iš Londono 
lenkai taip veržiasi kovoti, 
kad į sovietų atgaivintą len
kų armiją visai nereikėtų 
šaukti naujokų — į ją stotų 
100,000 savanorių, kuriems 
reiktų tik ginklų iš D. Bri
tanijos ir JAV. Jis net gir 
dėjęs, kad dvi divizijos jau 
suformuotos, o tremia bai
giama.

”Kas jums specialiai 
rūpi — rašė lenkas — yra 
tai, kad SSSR, Anglijos 
pavyzdžiu, suteikė nepri
klausomai tautinei armi
jai visas teises, leisda
ma atidaryti savo mo
kyklas, duodama pilną

■ Iš kitos pusės
Skaitau ir tikrai nenoriu patikėti savo akim ... Prieš 

kurį laiką išeivijoje pasirodė J. Švobos knyga Šeiminė ir 
prezidentinė Lietuva. Gandas apie ją pasiekė ir gimtąjį 
kraštą. To paties pavadinimo išeiviams skiriamas savai- 
tinukas nutarė duoti į ją atkirtį, žmogus, kuriam tai 
buvo pavesta, atrodo, pats knygos nematė. Dar blogiau — 
į jį pasiekusį tik pavadinimą įsiskverbė klaida — viena 
raidė ’s’ perdaug. Tokiu būdu gavosi ne šeiminė, bet 'seis
minė’ Lietuva. Ką daryti? Neradęs tokio žodžio lietuvių 
kalbos žodyne, atkirčio autorius žvilgterėjo į Tarptauti
nių žodžių žodyną, kuriame iš tikro parašyta:

"seisminis ^graikiškai seismos "žemės drebėji
mas") — susijęs su žemės drebėjimo reiški
niais; liečiantis žemės drebėjimą; s-nės bangos — 
bangos žemės plutoje ...”

Tai įkvėpė sekančią straipsnio pradžią:
"Reakcinė išeivių spauda šiemet ’praturtino’ 

Lietuvos istoriją nauju 'atradimu’. Iki 1929 m.... 
Lietuva, girdi buvo ’seisminė’ — purtoma streikų, 
neramumų, socialinių sukrėtimų."

Taip paaiškinęs tą terminą, str. autorius paneigia, 
kad Lietuva vėliau buvo prezidentinė. Ji buvusi fašistinė 
diktatūra, kuri laikėsi tik teroru ir t.t., kas verčia nusi
šypsoti atsiminus, kad sovietai per kelias dienas išvežė 
į Sibirą šimtą kartą daugiau žmonių negu Smetonos re
žimas pasiuntė į savo darbo stovyklas per 14 metų. Išei
na, jog- juokiasi puodas, kad katilas juodas.

Prieš kalbant apie tai iš esmės, reiktų susitarti dėl 
terminologijos. Turiu pasakyti, kad po to atsitikimo su 
seismine Lietuva, negaliu tikėti, jog vartojame tuos pa
čius žodžius tiems patiems reiškiniams apibūdinti. Pa
vyzdžiui, vietos komunistų LAISVĖJE, randame tokią 
Ramunės Lazauskaitės.korespondenciją iš Lietuvos:

"Tačiau neliks nuskriaustos ir tos moterys, 
kurios nusipirks lygaus rašto kojines. Fabrike pra
dėjo veikti trisdešimt čekų gamybos mezgimo au
tomatų, kuriais pagamintos pėdkelnės bus naujo 
nėrimo ..."

Iš pradžių pamaniau, kad pėdkelnės yra kažkas pa
našaus į amerikonų ’panty-hose’, tačiau dabar pradedu 
abejoti. Gal jie tas pėdkelnes užsimauna ant galvos? Tuo 
atveju būtų lengviau suprasti, kaip seniai pas mus įsipi- 
lietinęs žodis 'seimas’ buvo pakeistas graikišku ’seismos’.

(vm)

kultūrinę laisvę, teisę 
melstis krikščionims ir 
žydams. Mes jau turime 
savo karo kapelionus."

Jei lenkai patys to ne
įsivaizdavo, jie buvo kaip ir 
Vakarai sovietų desinfor- 
macijos aukos. Vos už pu
sės metų — balandžio 13 d. 
Berlyno radijas paskelbė, 
kad Katyno miškelyje rasti 
10,000 lenkų karininkų la
vonai. Tarptautiniam Rau
donajam Kryžiui su neutra
liųjų atstovais tikrinant 
rasti tik 4,500 nušautų į 
pakaušį lenkų karininkų la
vonai, bet ir to skaičiaus 
užtenka tiesai atskleisti. 
Egzilinei Lenkijos vyriau
sybei Londone nenorint nu
siraminti, sovietai su ja nu
traukė turėtus diplomati
nius santykius. Pagalba so

vietams jau buvo įsibėgė
jusi, daug kas tokiu sovietų 
žiaurumo tiesiog negalėjo 
patikėti.

(Bus daugiau)

MACHINE 
MAINTENANCE

Immediate openings for indi- 
dual with electrical skili s in 
expanding plastic extrusion fa
cility. Competitive wages and 
ringe benefits offered. Please 
apply in person:

FORTUNE
PLASTICS, INC. 
WILLIAMS LANE 

OLD SAYBROOK. CT. 06475
EOE

BOOKKEEPER 
AUTOMOTIVE-GM 
Baslc knowledge re- 
qulred. Computer ex- 
perlence helpful. Pay 
commensurare wlth ex- 
perience. Contact 
Bernie at Cardinal Buick 
(203) 649-4571. (49-2)

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.
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Woodhaven, N. Y. 11421
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METUS SUTINKAME SU VILTIMI
KIEK RYŠKESNIO RYTOJAUS

Lietuvos atstovo, 
Lietuvos Diplomatijos 
Šefo dr. S. A. Bačkio 
žodis į Lietuvą, įregis- 
truotas Amerikos Bal
se Naujųjų 1987 Metų 
proga.

Brangūs Tautiečiai,
Nuoširdžiausiai sveikinu 

su Naujaisiais 1987 Metais 
pavergtos tėvynės brolius 
ir seseris Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos ir Lietu
vos Pasiuntinybės Wa- 
shingtone vardu.

Sekdami tarptautinius 
įvykius matome, kas pasau
lyje vyksta, žinomą Vaka
rų ir Rytų bloko valstybių 
norą kalbėtis, surasti bū
dus, kaip derybų keliu iš- 
spręsiti problemas, kurios 
įvairiais klausimais iškyla. 
Vakarų valstybės, prieša
kyje su Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis, laikosi 
dialogo taktikos su Sovietų 
Sąjunga norėdamos, kad 
Sovietų Sąjunga vykdytų 
jos pasirašytus tarptauti
nius pasižadėjimus ir rody
tų pozityvų bendravimo 
vaidmenį. Jos nori, kad So
vietų Sąjunga sumažintų 
ginklų gamybą, liautųsi kiš
tis į kitų kraštų vidaus rei
kalus, gerbtų žmogaus tei
ses.

žvelgdami į mūsų tautos 
reikalus randame, kad 1986 
metais lietuvių veiksniai ir 
organizacijos ryžtingai sie
kė, kad pasaulis būtų su
pažindintas su lietuvių var
gais ir su žiauria okupanto 
vykdoma priespauda Lietu
voje.

1986. 4. 15 d. Berne pra
sidėjusioje Helsinkio Baig
minį Aktą pasirašiusiųjų 
valstybių ekspertų konfe
rencijoje buvo patiektos in
formacijos apie Lietuvos 
gyventojų ryšių su užsie
niais suvaržymą, pasimaty
mų su užsieniečiais apribo
jimą, grubų sovietų elgesį 
muitinėse, išskirtų šeimų 
bei kalinių likimą. Toje kon
ferencijoje nekartą Ameri
kos delegacijos pirminin
kas, pagal L. K. B. Kroni
kos duomenis, priminė So

vietams apie pabaltiečių, 
lietuvių sunkią padėtį. Ypa
čiai vieningai lietuvių veiks
niai ir organizacijos savo 
veikla reiškėsi Vienoje pra
sidėjusioje 1986. XI. 4 d. 
Helsinkio Akto peržiūros 
konferencijoje. Helsinkio 
Aktą pasirašiusioms valsty
bėms buvo pateikta memo
randumai ir informacijos, 
prašant iškelti neteisėtos 
Lietuvos okupacijos, suve
renumo teisių sugrąžinimo 
lietuvių tautai klausimus, 
imtis reikiamų žingsnių, 
kad būtų paleisti dabar 
žiaurias bausmes atlieką 
Lietuvos Helsinkio Grupės 
ir Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Komiteto nariai bei kiti są
žinės kaliniai, būtų sustab
dytas Lietuvos tikinčiųjų 

Lietuvos diplomatijos šefas ir Lietuvos atstovas Washingtone 
dr. Stasys Bačkis savo kabinete. M. Žitkaus nuotr.

persekiojimas ir diskrimi
navimas bei būtų nutrauk
ta sovietinė kultūrinės prie
spaudos ir nutautinimo po
litika. Lietuvių veiksniai 
gavo iš daugelio valstybių 
atsakymus į memorandu
mus, kur buvo pasakyta, 
kad bus atsižvelgta į lietu
vių prašymus.

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos diplomatiniai atstovai 
Washingtone Vienos kon
ferencijos proga įteikė ben
drą raštą Valstybės Depar
tamente, primindami dabar
tinę būklę sovietų okupuo
tose Baltijos šalyse, kur 
grubiai laužomos žmogaus 
teisės nesilaikant Sovietų 
pasirašyto Helsinkio Akto. 
Jie prašė, kad Vienos kon
ferencijoje JAV delegacija 
reikalautų, jog Sovietų Są
junga laikytųsi Helsinkio 
Akto nuostatų.

Prisimintina dar, kad 
prezidentas Reagan savo 
1986. XII. 10 d. proklamaci
joje 5589, liečiančioje Tei
sių Rinkinio Dieną, žmo
gaus Teisių Dieną ir Savai
tę 1986 metais pažymėjo, 
jog Sovietų Sąjunga tęsia 
Lietuvos Katalikų priespau
dą ir pabrėžė, kad „Taika 
ir žmogaus teisių gerbimas 
yra neatskiriamas dalykas. 
Istorija rodo, kad negali bū
ti tikros taikos be žmogaus 
teisių gerbimo.”

žengdami į Naujuosius 
1987 metus turime galvoje, 
kad ateinančiais metais mi
nėsime 600 metų lietuvių 
tautos krikščionybės jubi
liejų, kurį Romoj šv. Tė
vas 1987. VI. 28 d. iškil
mingomis mišiomis švęs ir 
paskelbs arkivyskupą Jur-

APIE DIDZIASIAS LIETUVIŲ ŠVENTES

Lapkričio mėnesį pradė
tas sezoninis prekybininkų 
triukšmas, tęsėsi visą gruo
džio mėnesį iki pat Kalėdų 
švenčių. Išeivijos organiza
cijų didžioji dalis neatsilai
kė šio krašto biznio bendro
vių reklamoms ir pasidavė 
jų įtaigojimams. Norėda
mos sušvelninti reklamų su
keltą biznierišką triukšmą, 
ruošė savo nariams suėji- 

gį Matulaitį palaimintuoju. 
Tai reikšmingas lietuvių 
tautai jubiliejus. Jį iškil
mingai minint bus parody
ta pasauliui mūsų tautos 
saitai su Vakarų civilizaci
ja 1986. XI. 12 d. Washing- 
tone vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, reiškiančią solida
rumą su Lietuvos vyskupais 
ir tikinčiaisiais, prašančią 
JAV vyskupus paskelbti 
1987. VI. 28 d. maldos die
ną už persekiojamą Lietu
vos bažnyčią, šia rezoliuci
ja kreipiamasi ir į Sovietų 
vyriausybę, kad ji pagal jos 
tarptautinius užsiangažavi
mus gerbtų lietuvių žmo
gaus teises, patenkintų Lie
tuvos vyskupų prašymą 
grąžinti religiniam naudo
jimui Vilniaus katedrą, Šv. 
Kazimiero bažnyčią Vilniu
je, kartu su Taikos Kara
lienės bažnyčia Klaipėdoje.

Baigiantis 1986 metams 
— Andrei Sakharovas gavo 
leidimą grįžti Maskvon, kur 
atsiradęs jis kreipėsi į 
Kremliaus valdovus, kad 
paleistų visus politinius ka
linius ir sustabdytų Sovietų 
žiaurų karą Afganistane. 
Šis įvykis mums malonus 
prisimenant, kad Sakharo
vas 1975. XII. 12 d. lankė
si Vilniuje, kada ten buvo 
teisiamas Sergei Kovalevas 
ir atsimenant, kad Sakha
rovas, kartu su kitais ru
sais disidentais, parėmė 45 
pabaltiečių 1979. VIII. 23 d. 
pareiškimą Vakarų kores
pondentams Maskvoje, ku
riuo pabaltiečiai kreipėsi į 
Sovietų, valstybių pasira
šiusiųjų Atlanto Chartą, 
Vakarų ir Rytų Vokietijų 
vyriausybes bei į J. T. Gen. 
Sekretorių su prašymu at
statyti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos neprikilausomy- 
bę ir paleisti visus politi
nius kalinius. Tikėkimės, 
kad Sakharovas ir dabar 
rems pabaltiečių aspiraci
jas.

Lietuvos klausimas 1986 
metais buvo gyvas tarptau
tinėje arenoje. Naujuosius 
1987 metus sutinkame su 
viltimi kiek ryškesnio ryto
jaus. Brangūs broliai ir 
brangiosios seserys įžen
giant į Naujuosius 1987 me
tus linkiu Jums geriausios 
sėkmės ir tvirtybės išlaiky
ti mūsų tautos gyvastingu
mo dvasią, grindžiamą žmo
gaus teisių ir pagrindinių 
laisvių principais.

Antanas Juodvalkis

mus, pobūvius su dovanų 
apsikeitimais ir gausiomis 
vaišėmis, skelbdamiesi lie
tuvių tradicijų saugotojais. 
Visą gruodžio mėnesį lietu
vių salėse vyko nariams 
ruošiamos vaišės, vadina
mos Kūčių vardu. Tik reta 
lietuvių organizacija tokius 
suėjimus pavadino tikru 
vardu — prieškalėdiniais 
pobūviais-vaišėmis. Pagar
ba jiems.

Lietuvių Enciklopedija 
(XIII t. 269-273 psl.) pla
čiai aptaria Kūčių žodžio 
kilmę, religinę prasmę, val
gius, papročius ir t.t. Kūčių 
žodis yra gudiškos kilmės 
ir kartu su krikščionybės 
plitimu atėjęs į Lietuvą. Re
ligine prasme, Kūčios yra 
„iškilminga religinio pobū
džio Kalėdų išvakarių va
karienė” (270 psl.).

Taigi, Kūčios yra suriš
tos su Kalėdomis ir valgo
mos jų išvakarėse, o ne ku
rią kitą dieną. Būdingas 
Kūčių paprotys — plotkelės 
laužymas, valgių paruoši
mas, valgymas ir burtai, ko 
negalima padaryti kitomis 
dienomis. Organizacijų va
dovybės, ruošdamos prieš
kalėdinius pasivaišinimus, 
turėtų gerai susipažinti su 
Kūčių paskirtimi ir papro
čiais, o ne skelbtis tradici
jų saugotojais, patys jas 
laužydami. Sakyčiau, yra 
geras ir reikalingas papro
tys ruošti savo narių tarpe 
s u si t ikimus, pabendravi
mus, pasivaišinimus, bet 
nedera skelbtis lietuviškų 
papročių saugotojais ir vyk
dytojais.

Net ateistinė okupuotos 
Lietuvos valdžia, skatina 
laikytis šio papročio ir gruo
džio 24 d. vakare valgyti 
Kūčias. Vietoj mums įpras
tos plotkelės, siūlo pasida
linti juodos duonos rieku
te, nors apie Kalėdas neuž
simena nė vienu žodžiu. Ir
gi trūksta logikos: nėra Ka
lėdų, nors Kūčių vakarie
nė valgoma Kalėdų išvaka
rėse.

Stebėjome ir pavydėjome 
Toronto lietuviams, kurie 
Kūčių vakarienes ruošia 
Kalėdų išvakarėse, prisilai
kydami tradicijos, o ne ku
rį kitą jiems patogų vaka
rą. Praėjusiais metais ir 
Chicagos lietuviams tradi
cinę Kūčių vakarienę su
ruošė LB soc. reikalų tary
ba savo Seklyčioje. PrisL 
rinko pilnutėlė valgykla 
(114 žmonių), o antra tiek 
turėjo būti atsakyta dėl 
vietos stokos, kaip pareiškė 
reikalų vedėja D. Valenti- 
naitė. Kūčių vakarienė pra- 
ėjo susikaupime, giedant 
tradicines Kalėdų giesmes, 
pasidalinant plotkele ir vai
šinantis tradiciniais val
giais, paruoštais skaniai ir 
skoningai išdėstytais ant 
stalų. Taip ir Chicaga susi- 

(Nukelta į 4 psl.)
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laukė bendros Kūčių vaka
rienės, ruoštos Kalėdų išva
karėse, kaip kad daroma ir 
Lietuvoje. Reikėtų ir toliau 
šį paprotį puoselėti ir bend
ras Kūčias ruošti tradici
nėje Kalėdų iš vakarė j e — 
gruodžio 24 d.

Ta pačias proga prisime
na ir kita lietuviams brangi 
šventė — Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės at
statymo paskelbimas 1918 
m. vasario 16 d. Vilniuje, 
ši mums brangi ir labai 
reikšminga šventė minima 
pagrindinių veiksnių vieną 
iš vasario mėnesio savait
galių. Suprantama, kad sve
timame krašte kitaip minė
ti. būtų sunku ir neatsiektų 
tikslo, kai kviečiami ir kitų 
valstybių atstovai, šį įsi
tvirtinusį paprotį, prieš ke
letą metų, sulaužė Jaunimo 
centro valdyba, pirminin
kaujama Irenos Kriaučeliū- 
nienės, surengusi minėjimą 
tą pačią Vasario 16-tąją 
dieną, šis paprotys tęsia
mas ir naujosios JC valdy
bos, pirmininkaujamos Sa
lomėjos Endrijonienės. Ka
dangi didieji rengėjai skel
bia apie Vasario 16 minėji
mą, tai jauniausiajai lietu-' 
vių kartai net nežinoma, ką 
toji Vasario 16-ji reiškia, 
kodėl ji minima. Šiais me
tais vasario 16 išpuola pir
madienį, tai reikėtų minėti 
vasario 15 d., bet Chicagos 
lietuvių taryba paskelbė mi
nėjimą daranti vasario 8 d., 
visą savaitę anksčiau. Kodėl 
ne vasario 15 d.? Dar ne
girdėjau, kada nepriklauso
mybės šventę minės JC val
dyba.

Naujų metų sutikimai 
dar tebėra gyvi ir rengiami 
daugelio organizacijų. Chi
cagoje visos lietuviškos sa
lės buvo užimtos. Naujųjų

metų sutikimus ruošė: Lie
tuvių opera JC didžiojoje 
salėje, o Dainava —■ kavi
nėje, tautininkai — Lietu
vių tautiniuose namuose, 
Šauliai — savo pastogėje, 
ateitininkai — savuose na
muose Lemonte. Visos sa
lės, kad ir nebuvo perkimš- 
tos, bet prisirinko pakanka
mai žmonių ir nuotaikingai 
sutiko Naujuosius Metus.

Chicagoje oras buvo dau
giau velykinis, kaip kalėdi
nis, nes neturėjome sniego, 
o termometras daugiau svy- 
ro į šilumos, o ne šalčio pu
sę. Po švenčių atsikvėpę, 
pradedame ruoštis kultūri
niams ir pramoginiams ren
giniams bei nepriklausomy
bės šventės minėjimams. 
Artimiausias didesnis ren
ginys — spaudos balius — 
įvyks sausio 24 d. Niko’s 
pokylių salėje. Rengėjas — 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės sąjungos valdyba, pir
mininkaujama dr. Leono 
Kriaučeliūno, o gausimas 
pelnas, skiriamas mūsų 
spaudai paremti. Meninę 
programą atliks Los Ange
les vyrų kvartetas, vado
vaujant pianistei Raimon
dai Apeikytei. šokiams gros 
naujas žaros orkestras.

A. Juodvalkis

CUTTER GRINDER & 
DOVETAIL FORM TOOL 

Experienced. Excellent pay and 
benefit package. Apply: Alden 
Tool Company Ine., 230 Demlng 
Road, Berlin, CT,(2o3) 828-3556.

(49-2)

DENTAL 
HYGIENIST

Full or part time. Exc 
salary, medical bene
fits, paid vacation & 
siek leave. Days & 
hours flex. Call (203) 
235-3539 for intervievv.

(49-2)

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namų (312) 677-8489.

DETROIT
KLAIPĖDOS SUKILIMO 

MINĖJIMAS
Įvyks sausio 18 d. šv. An

tano parapijoje, Detroite. 
10:30 vai. už žuvusius ir 
mirusius Klaipėdos krašto 
vaduotojus. Mišias aukoja 
kun. Alfonsas Babonas. Mi
šiose organizacijos dalyvau
ja su vėliavomis. 12 vai. pa
rapijos salėje akademija. 
Atidaro Vytautas Kutkus, 
įnešamos organizacijų vė
liavos, pagerbiami mirę ir 
gyvi Klaipėdos krašto va
duotojai, LŠST centro val
dybos pirmininko Karolio 
Milkovaičio paskaita ir po 
jos meninė dalis, kuria at
lieka muz. Stasio Sližio va
dovaujamas vokalinis mo
terų kvartetas.

Minėjimą rengia ramovė- 
nai, talkininkaujant sava
noriams, šauliams ir biru
ti etėms.

„ŠVYTURIO” JŪRŲ 
ŠAULIŲ KUOPOS 

KŪČIOS

„Švyturio” jūrų šaulių kuo
pos tradicinės kūčios įvyko 
gruodžio 21 d. Šv. Antano 
parapijos salėje. Salės prieky
je stovėjo šiaudinukais 
papuošta Kalėdų eglutė; prie 
jos — dvi žvakės. Virš eglutės 
kabojo šv. Kazimiero paveiks
las, kairėje — rūpintojėlis, 
dešinėje — Gedimino pilis su 
lietuviška vėliavėle. „Švytu
rio” kuopos pirmininkas 
Bronius Valiukėnas kuopos 
vardu pasveikino j kūčias 
atvykusius svečius.

Prisimenant žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės — žvakę užde
gė LŠST jūrų vadas Mykolas 
Abarius, o ištremtuosius į Sibi
rą — žvakę uždegė dr. Algio ir 
Birutės Barauskų dukra Danu
tė.

Maldą prieš kūčių vakarie
nę sukalbėjo parapijos klebo
nas kun. Alfonsas Babonas. 
Po maldos laužėme plotkeles, 
dalinomės šventiškais linkėji
mais.

Sesės šaulės kūčių vakarie
nei pagamino 12 tradicinių 
valgių. Stalus apdengė balto
mis staltiesėmis ir papuošė 
juos gėlėmis.

LŠST jūrų vadas Mykolas 
Abarius savo kalboje kūčias 
jungė su tautiniais jausmais.

Vytautas Kutkus visus daly
vius pasveikino LB Michi- 
gano apygardos, LB Detroito 
apylinkės, Detroito žurnalistų 
ir Detroito ramovėnų vardu. 
Danutė Barauskaitė 
padeklamavo eilėraštį „Prie 
Kūčių stalo” ir paskambino 
pianinu tris kūrinėlius.

Bronius Valiukėnas palin
kėjęs linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų Metų, 
padėkojo moterų vadovei Onu
tei Selenienei ir jos talkinin
kėms už kūčių paruošimą, o 
taip pat ir joms talkinusiems 
Mykolui Abariui, Romui 
Macioniui ir Baliui Telyčėnui.

Moterų vadovė Onutė 
Selenienė savo padėkos žodyje 
paminėjo, kad grybus kūčioms 
dovanojo Kilmonienė ir S. 
Telyčėnienė, o jai talkinino O. 
Abarienė, E. Bražiūnienė, S. 
Grigaitienė, S. Sirutienė, L. 
Macionienė, B. Vasiliauskie
nė, S. Telyčėnienė, O. 
Kašelienė ir kitos moterys.

Mykolas Abarius pranešė, 
kad kūčių vakarienėje daly
vavo du jubiliatai — Vytautas 
Kutkus, tą dieną šventęs savo

70 gimtadienį ir dieną prieš 
gimtadienį šventusi Stefanija 
Telyčėnienė.

Kūčios buvo gausios ne tik 
maisto patiekalais, bet ir 
dalyviais, kurių susirinko arti 
šimto asmenų. Po kūčių visi 
geroje nuotaikoje skirstėsi 
namo.

KUOPOS VALDYBOS 
POSĖDIS

Stasio Butkaus šaulių kuo
pos valdybos posėdis įvyko 
1987 m. sausio 2 d. šaulio Kazi
miero Sragausko namuose.

Posėdį pradėjo kuopos 
pirmininkas Vincas Tamošiū
nas; jį pravesti pakviestas 
kuopos vicepirmininkas 
Edvardas Milkus, sekreto
riauti — Jonas Bartkus. Praė
jusių metų kuopos visuotinio 
susirinkimo protokolą perskai 
tė kuopos vicepirm. ir „Trem
ties trimito” redaktorė Stefani
ja Kaunelienė. Kitų kuopos 
valdybos narių pranešimų 
nebuvo.

„Kariui”, „Draugui”, „Dir
vai”, „Laisvajai Lietuvai”, 
„Tėviškės žiburiams” ir 
„Lituanus” paskirta po 50 
dol., Jaunimo suvažiavimui 
Austrijoje — 100 dol.

Matildos Mėlienės knygą 
„Kryželiai Arktikoje” į anglų 
kalbą išvertė NijolėGražulienė. 
Darbas kiek užsitęsė dėl vertė
jos vyro Rimo Gražulio mirties. 
Knyga Morkūno spaustuvėje

baigiama spausdinti ir greitai 
bus išleista. Spausdinimą 
prižiūri pirmininkas Karolis 
Milkovaitis.

Vasario 16-tosios gimna
zijai remti būreliai, vadovau
jant šauliui Kazimierui 
Sragauskui, praėjusiais 
metais surinko ir Vasario 16 
gimnazijai pasiuntė 1,500 dol.

Kuopos metinis susirinki
mas numatytas balandžio 26 
d. 12:30 vai. Šv. Antano 
parapijos salėje. Susirinkime 
bus renkama nauja kuopos 
valdyba ir revizijos komisija.

Danutė Petronienė paprašy
ta atkurti kanklininkų būrelį. 
Kviečiamas jaunimas, jau 
mokantis skaityti ir galintis 
pažinti gaidas.

Kuopos pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas iki balandžio 25 
d. atostogaus. Tuo laiku 
kuopos pirmininko pareigas 
eis Edvardas Milkauskas.

Posėdis buvo darbingas ir 
sklandžiai pravestas. Daly
vavo 11 valdybos narių ir 2 
svečiai.

Po posėdžio vykusiose vaišė
se buvo atšvęstas Genovaitės 
Bulotienės vardadienis ir 
Naujų Metų pradžia.

A. Grinius

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

NR. 8701 Gegužės 8 • gegužės 23 d.
Iš New York’o $1,895.00
Iš Chicago’s $1,995.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm’e.

NR. 8702

NR. 8705

NR. 8706

Liepos 3 - liepos 18 d.
Iš New York’o $1,965.00
Iš Chicago’s $2,065.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje.

Rugpjūčio 14 • rugpjūčio 30 d.
Iš New York’o $1.995.00
Iš Chicago’s $2,095.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 4 naktys Stockholm’e.

Rugsėjo 18 - spalio 3 d.
Iš New York’o $1,795.00
Iš Chicago’s $1,895.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje.

KITOS KELIONĖS

NR. 8703 Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA
Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

NR. 8704 Rugpjūčio 1 - 16 d. MENO IŠVYKA
Iš New York’o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm’as, 2 naktys Helsinki’s, 2 naktys 
Silja Line laive.

NR. 8707 Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00

. Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapest’as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos Ir baleto 
spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. Kainos: 
VOLGA GAZ 24-10 — 5,600 rb.
VAZ 2108
VAZ 2107
VAZ 2106
VĄZ 21003
VAZ 21013

5,365 rb. 
4,470 rb.
4,130 rb.
3,900 rb
3,360 rb

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G. T. INTERNATIONAL, INC. P. O. BOX 29163 CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba (312) 471-1702
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Vilniaus krašto 
bažnyčių istorija 
'Lietuvos bažnyčių’ šeštąją 
knygų pasitinkant

Broniaus Kviklio „Lietu
vos bžanyčių” tomai tvar
kingai seka vienas kitą, pa
mažu artindami darbą prie 
pabaigos. Tarp 1980 ir 1985 
m. išleistos penkios knygos, 
o dabar prieš Kalėdas su
laukėme ir šeštosios. Teli
ko tik paskutinis tomas, 
septintoji šios serijos kny
ga, bet ir jis jau spaudoje. 
Tuo būdu šis didelis darbas 
bus baigtas per nepilnus aš
tuonerius metus, greičiau, 
negu buvo galima patikėti.

„Lietuvos bažnyčios” bu
vo numatytos išleisti šešiais 
tomais, kiekvienai Lietuvos 
vyskupysčių — Telšių, Vii-

NAUJOS KNYGOS
ANTANAS VAIČIULAITIS

VIDURNAKTIS 
PRIE 

ŠEIMENOS

ATEITIES LITERATŪROS FONDAS

• Antanas Vaičiulaitis. 
VIDURNAKTIS PRIE ŠEI
MENOS. Novelės ir apsa
kymai. Išleido Ateities Li
teratūros Fondas Chicago
je 1986 metais. Viršelis Jo
no Kuprio. Spasdino Drau
go spaustuvė. Knyga 132 
psl. kaina — $7.00. Pavie
niai pirkėjai ir knygų pla
tintojai knygą gali užsisa
kyti, rašydami leidyklai: 
Ateities Literatūros Fon
das, 10000 So. Bell Avenue, 
Chicago, III. 60643.

Skaitytojas šioje naujoje 
A. Vaičiulaičio knygoje ras 
ne vien tik visai realią šių 
dienų, bet ir pasakišką bei 
legendinę praeities Lietuvą. 
Penkiolikoje novelių ir ap
sakymų visa tai pinasi j to
kią įvairovę ir stilistinę vie
nybę, kuria pasižymi kla
sikinio lygio raštai. Tolimi 
šimtmečiai, nepriklausomy
bės dienos ir trėmimų tra
giką, žmogus ir peizažas čia 
nėra vien tik literatūrinis 
ekranas, bet pats gyveni
mas, kuris skaitytoją pa
gauna ir nešasi su savimi. 

kaviškio, Kauno, Panevėžio, 
Vilniaus ir Kaišiadorių ski
riant po vieną tomą. Su pir
maisiais keturiais tomais 
neaiškumų nebuvo, bet Vil
niaus vyskupystė, nuo 1925 
m. tapusi arkivyskupyste, į 
šį planą dėl ątsiradusio me
džiagos gausumo netilpo. 
Jai skirtą tomą teko skelti 
i dvi stambias knygas, ku
rių pirmoje, išėjusioje 1985 
m., buvo suglaustai pateik
ta Vilniaus vyskupystės ir 
arkivyskupystės istorija ir 
aprašytos bažnyčios, koply
čios, kiti religiniai pastatai 
ir kapinės, esantys Vilniaus 
mieste ir priemiesčiuose, o 
antroji dabar išėjusi dalis 
palikta Vilniaus arkivysku
pystės provincijos bažny
čioms. Tai pati stambiausia 
knyga šioje serijoje, ap
imanti ir tą Vilniaus arki
vyskupystės dalj, kuri, Vil
niui grįžus į Lietuvą, buvo 
atplėšta nuo Lietuvos ir pa
likta sovietinėje Gudijoje. 
Knyga 592 psl. apimties, 
iliustruota keliais šimtais 
foto nuotraukų, aprūpinta 
žemėlapiais, schematiniais 
miestų ir miestelių planais 
ir diagramomis.

Apybraižoje „Vilniaus ar
kivyskupystės lietuviškoji 
dalis”, kuria pradedama šis 
knyga, autorius primena, 
kad visa Vilniaus arkivys
kupystės šiaurinė dalis, mū
sų vadinama Vilniaus kraš
tu, nuo priešistorinių laikų 
yra lietuvių gyvenamos že
mės, o istoriniais laikais — 
Lietuvos valstybės kūrimo
si lopšys. Lietuvių gyvena
mi plotai daug kur apėmė 
sritis į rytus ir Į pietus nuo 
nuo 1920 m. su Sovietų Ru
sija nustatytų sienų, šiuose 
plotuose tebėra visų stip
riausių Lietuvos pilių — 
Vilniaus, Trakų, Krėvos, 
Medininkų, Lydos, Gardino, 
Naugarduko ir kt. griuvė
siai, čia ir visos trys lokali
zuotos pirmosios Lietuvos 
sostinės — Naugardukas, 
Trakai, Vilnius. Vilniaus 
kraštas, nors ir daug jame 
polonizacijos ir rusifikaci
jos paliktų randų, toks lie
tuviškas ir taip glaudžiai 
suaugęs su Lietuva, kad ir 
lenkams, planavusiems už
valdyti visą Lietuvą, 1920- 
1922 m. jis buvo ne kokia 
Lenkijos provinciją, o Vi
durio Lietuvą.

Toliau apybraižoje auto
rius kalba apie buvusį Lie
tuvai apsikrikštijimo reika-

Šv. Teresės bažnyčia Vilniuje, baroko architektūros paminklas ir dešinėje Medininkų 
Aušros vartai.

lingumą, apie,-pavojų gauti 
krikštą iš supravoslavė j tį
sių rusų žemių ir apie sąly
gas, paskatinusias pasinau
doti lenkų pagalba. Beje, tai 
buvo tik mažesnė iš buvu
sių dviejų blogybių. Lenkai 
nebuvo pribrendę tokiai mi
sijai, kaip Lietuvos apkrikš
tijimas, ir nesuprato savo 
pasiimto darbo svarbos ir 
atsakomingumo. Nei krikš
tytojai, nei vėlesnieji lenkai 
apaštalai nemokėjo ir nesi
mokė krašto kalbos ir ma
žai besirūpino, kad žmonės 
suprastų jų lenkiškai skel
biamas naujo tikėjimo tie
sas. Iš esmės lenkų dvasiš
kių Lietuvoje buvo tie pa
tys tikslai, kaip ir kryžiuo
čių vienuolių, tik siekiami 
taikesnėmis, bet ir apgau- 
lingesnėmis priemonėmis. 
Jų pradėta polonizacija 
kraštui turėjo žiaurių pa
sekmių. Penkis šimtus nae- 
tų, o kai kuriose Lietuvos 
vietose ir iki mūsų dienų 
lietuvių kalba buvo ujama 
iš bažnyčių, klebonijų, mo
kyklų ir iš dvarų. Visa, kas 
lietuviška — kalba, papro
čiai, gyvenimo būdas buvo 
niekinama, kaip nekultūrin
gi, tamsūs, pagoniški. Pa
likę be sąlygų išsiugdyti 
bent tautinę sąmonę ir pa
justi tautinį atsparumą, 
buvome beprarandą viską, 
ir ne tik vienų lenkų nau
dai. Netekome visos bajori
jos, netekome lenkų ir gudų 
naudai begalės žmonių ir vi

sų rytinių ir pietinių Lietu
vos pakraščių ir patys sun
kiai besuvokiame, kokiu 
stebuklu pajėgėme išlikti, 
A. Baranausko žodžiais ta
riant, pražuvime.

* * *
Po Lietuvos-Lenkijos val

stybės padalinimų rusai, 
vykdydami savus rusifika
cijos planus, kaip visur Lie
tuvoje, taip ir Vilniaus 
krašte polonizaciją buvo 
pristabdę. Ją sulėtino, ypač 
šiaurinėje vyskupystės da
lyje, ir prasidėjęs lietuvių 
tautinis atgimimas. Bet už 
tat ji pilnai atsigavo ir dar 
sustiprėjo 1920-39 m., Že
ligovskio smurto ir jį se
kusios lenkų okupacijos me
tu, kai į lietuvių (ir gudų) 
persekiojimą įsijungė ir 
valdžia, nesivaržydama nau
dotis teismais ir policinė
mis priemonėmis.

Bet koks lietuviškumas 
dabar jau buvo laikomas 
nusikaltimu, noru „sprog
dinti Lenkijos valstybę”, 
varžoma lietuvių spauda, 
u ž d arinėj amos mokyklos, 
kalba šalinama iš bažnyčių 
ir viešo gyvenimo, lietuviai 
kunigai persekiojami, var
ginami areštais, kalėjimu, 
atskirais atsitikimais ne
vengiama prieš juos nau
doti smurtą.

Aršiausio lietuvių perse
kiojimo metu politinei ir 
policinei lenkų akcijai prieš 
lietuvius vadovavo Vilniaus 
vaivada Bocianskis, bet ne

atsiliko ir kurija, tapusi 
vertinga talkininke. Dama 
jų veikloje buvo didelė ir 
įtartina, bet įtarimai pasi
tvirtino, tik Vilniui grįžus 
į Lietuvą. Knygoje autorius 
lenkų ir lietuvių kalbomis 
skelbia slaptą vaivados Bo- 
cianskio instrukciją lenki
nimo Vilniaus krašte reika
lu, kurioje lietuviai kunigai 
nurodomi, kaip didžiausi 
šios akcijos priešininkai, 
prieš kuriuos būtina imtis 
griežtų priemonių. Lietuviai 
kunigai, net ir turį Lenki
jos pilietybę, griežtu atrąn-. 
kos būdu palaipsniui ir sis- 
tematingai turį būti perkel
ti į vietas, kuriose jie ne
turėtų žmonėms įtakos, jų 
vietas paliekant lenkams 
kunigams. Instrukcijoj vai
vada Bocianskis pažymi, 
kad tuo reikalu jis užmez
gęs betarpišką kontaktą su 
kun. arkivyskupu metropo
litu Jalbžykovskiu, iš ku
rio gavęs bendradarbiavimo 
užtikirnimą.

Jalžbykovskis savo paža
dų laikėsi. Bocianskio poli
cija šeimininkavo lietuviš
kose parapijose ir bažny
čiose, suiminėjo, kalino ku
nigus, vargonininkus, za
kristijonus ir parapijie
čius, bet nebuvo atsitikimo, 
kad Jalbžykovskis užtartų 
skriaudžiamuosius.

* * *

Didžioji knygos dalis, 
apie 340 psl., skirta Vilni- 

(Nukelta į 6 psl.)
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jos bažnyčių aprašymams. 
Tokių bažnyčių dabar so
vietinėje Lietuvoje yra 82, 
sovietinės Gudijos teritori
joje 73. Autorius pastaboje 
pažymi, kad jis aprašęs tik 
tas bažnyčias, kurių tikin
tieji dar neseniai kalbėjo ar 
ir tebekalba lietuviškai, bet 
atrodo, kad šio nusistaty
mo laikosi, aprašydamas tik 
sovietinėje Gudijoje atsira
dusias Vilniaus vyskupystės 
bažnyčias. Sovietinės Lie
tuvos teritorijoje likusios 
bažnyčios ir parapijos ap
rašytos visos, ar bemaž vi
sos.

Visuose aprašymuose ap
žvelgiamos ne tik bažnyčios, 
bet ir jų aplinka, praeitis, 
religiniai vadovai, parapi
jiečių religinė ir visuome
ninė veikla, laimėjimai ir 
patirtos skriaudos. Senes
nėms, didesnėms ir nespė
toms sulenkinti parapijoms 
— Adutiškiui, Daugėliš- 
kiams, Marcinkonims, Šven
čionims, Valkininkams, Vi- 
diliškėms ir kt. knygoje te
ko po kelis ir keliolika pus
lapių, kitoms mažiau. Be
maž visos — ir puošnios 
mūrinės, ir suskurdusios 
medinės aprūpintos archi
tektūriniais aprašais, iš 
lauko ir iš vidaus parody
tos fotografijose.

Tarp sovietinėje Gudijo
je likusių parapijų knygoje 
plačiau aprašyti Gervėčiai, 
Palesa, Rodūnė, o taip pat 
Gardino, Naugarduko ir Ly
dos bažnyčios. Čia padėtis 
daug blogesnė, negu šian
dien nėję Lietuvoje. Visos 
bažnyčios apleistos, daug 
uždarytų, paverstų sandė
liais dirbtuvėmis, yra su
nykusių ir nugriautų. Kuni
gų maža, kai kur vienas su
senęs kunigas kelioms pa
rapijoms. Tokia pat sunki 
sovietinėje Gudijoje ir lie
tuvių padėtis. Bet kokia lie
tuviška veikla užgniaužta, 
nėra jokių organizacijų, 
mokyklos uždarytos, nėra 
spaudos, trukdoma ja apsi
rūpinti ir iš Lietuvos. Tik 
siena su Lietuva nėra akli
nai uždaryta. Bent retkar
čiais galima nuvykti į Lie
tuvą, nusipirkti kokį laik
raštį ar knygą, aplankyti 
nors ir esančią bažnyčią.

* * *
Kaip ir visi „Lietuvos 

bažnyčių” serijos tomai, 
taip ir šis parengtas paties 
autoriaus su keliais bendra
darbiais., Redakciją be pa
ties autoriaus sudaro Jonas 
Damauskas, T. dr. Anicetas 
Tamošaitis, Povilas Vaiče
kauskas. Visi architektūri
niai tekstai Jurgio Gimbuto. 
Tarp artimų redakcijos tal
kininkų pažymėti Nijolė 
Gražulienė, Veronika Kul- 
bokienė, kun. dr. Viktoras 
Rimšelis, MIC, Juozas Ma
žeika, Jonas Tamulaitis,

. BOSTONO LIETUVIAI

KOMP. JULIAUS 
GAIDELIO MIRTIES 

SUKAKTIS

Sausio 6 d. sukako 4-ri 
metai, kai mirė komp. Ju
lius Gaidelis, kuris stipriai 
reiškėsi vietos lietuvių kul
tūriniame gyvenime, orga
nizuodamas ir vesdamas 
įvairius chorus, dėstydamas 
muziką lituanistinėje mo
kykloje, akompanuodamas 
d a i n ininkams, duodamas 
muzikos pamokas jaunimui, 
drąsindamas ir ruošdamas 
vokalistus. Tą sukaktį pla
čiai Laisvės Varpo sausio 4 
d. laidoje paminėjo Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos 
Brocktone choras, kuriam 
komp. Julius Gaidelis vado
vavo iki mirties, ir Marty
no Jankaus šaulių kuopa 
Brocktone, kurios garbės 
nariu jis buvo. Tuo reikalu 
specialią programą paruo
šė Laisvės Varpo vedėjas 
Petras Viščinis, pradeda
mas ją komp. J. Gaidelio 
sukurta malda už tėvynę, o 
baigdamas jo populiaria 
daina ”Mes žengiam”. Tai 
lyg rėmai visos komp. Ju
liaus Gaidelio kūrybos ir 
veiklos, skirtos Lietuvai.

Programoje perduotas 
muz. Vytauto Strolios pa
sisakymas apie komp. J. 
Gaidelį, kaip vieną gabiau
sių nepriklausomoje Lietu
voje subrendusių kompozi
torių, o taip pat komp. Je
ronimo Kačinsko apibūdi
nimas komp. J. Gaidelio, 
kaip originalaus, aukšto ly
gio, labai produktyvaus kū
rėjo, kurio palikimas yra la
bai svarus mūsų tautinėje 
kūryboje. Apie Lietuviškos 
muzikos archyve esančius 
komp. Juliau Gaidelio kū
rinius plačiai kalbėjo to ar
chyvo vedėjas Juozas Krei
vėnas, kuris kvietė visus, 
turinčius komp. J. Gaidelio 
kūrinius, leisti Lietuviškos 
muzikos archyvui nusikopi
juoti juos, šalia to jis na
grinėjo sunkumus lietu
viams kompozitoriams pa
tekti į pasaulinių kompozi
torių eiles. Komp. J. Gaide
lis turėjo retą progą šia 
prasme prasiveržti, kai jo 
Ketvirtoji simfonija buvo 
siūloma Pulitzerio premijai. 
Bet toji proga praleista, 
komp. J. Gaideliui negalint 
pateikti tos simfonijos at
likimo įrašo. Tai nelemtas 
įvykis, panašus į Vytauto 
Didžiojo vainikavimo su
trukdymą. Vis dėlto lietu
vių tautinės kultūros isto
rijoje teks reikšminga vie
tą tokiems mūsų kūrėjams, 
kaip Vytautas Bacevičius,

Pranas Gasparonis, Vita
lius Matulaitis. Knygos dai
lininkas ir techn. redakto
rius — dail. Petras Aleksa. 
Išleido Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla. Čika
ga —- 1986. V. C. 

Julius Gaidelis, Vladas Ja- 
kubėnas, Jeronimas Ka
činskas, Darius Lapinskas.

Visa žodinė informacija 
buvo perpinta komp. J. Gai
delio kūrybos pavyzdžiais.

Išvadoje pabrėžta, kad 
komp. Julius Gaidelis bu
vo vienas tų lietuvių, kurie 
išėjo iš tėviškės antrojo pa
ša ulionio karo siaube į ne
išėjo iš tėviškės antrojo pa
žinią, bučiuodami gimtąją 
ir aukotis, kad Lietuvai bū- 
žemę ir prisiekdami dirbti 
tvarkytis pagal savo valią. 
Duotą tėvynei priesaiką jis 
atliko su kaupu, savo kū
ryba praturtindamas mūsų 
tautinę kultūrą, o chorą or
ganizavimu ir vedimu sve
timoje aplinkoje gaivinda
mas lietuvišką dvasią.

Antrąją sukakties minė
jimo dalį sudarė šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
bažnyčioje šv. Mišios už mi
rusiojo sielą, o trečiąją da
lį — tuoj po pamaldų iškil
mingas susirinkimas, ku
riame kalbėjo Elena Vasy- 
liūnienė.

(Uutiifi rašo
AR TIK NE PER DIDELIS 

DOSNUMAS?

Bostono Tautinės Sąjun
gos skyriaus suorganizuo
tų Kultūrinių subatvakarių 
gyvavimo kreivė yra būdin
ga visos išeivijos kultūrinei 
veiklai. Pradžioje gimusi 
kelių aktyvesnių žmonių 
idėja, dosnaus senosios kar
tos tautiečio Jono Kasmaus- 
ko konkrečiai paremta, mū
sų pačių fiziniu darbu ir 
organizacinėm pastangom 
netrukus virto dail. Viktoro 
Andriušio gražiai išpuoš
tais Tautiniais namais, ku
riuose reguliariai kiekvie
ną mėnesį vyko paskaitos, 
minėjimai ir kiti kultūriniai 
renginiai, ir tai buvo paly
ginamai negausus mūsų 
skyriaus ir kitų bostonie
čių pasididžiavimas.

Deja, kaip ir kitose sri
tyse, laikas dirba ne mūsų 
naudai. Vieni šių namų kū
rėjai ir Kultūrinių subatva
karių organizatoriai išmirė, 
kiti tapo amžiaus nuvargin
ti, Tautinius namus teko 
parduoti, ir dar laimė, kad, 
buvusios veiklos vetera
nams kaip visada nugrimz
dus užmarštin, seną kultūri
nę tradiciją tęsti pasiėmė 
jaunesnioji ir jaunoji kar
ta Vadinasi, ir vėl lyg ir 
atgijome ir dar galime žiū
rėti net į šviesesnę ateitį, 
nes pasogos liko dar ir par
duotų namų kapitalas, ne
šantis procentus.

Bet visi žinome, kur tik 
atsiranda apčiuopiami pi
nigai, tenai tuoj iškyla ir 
naujos problemos, kurios 
gali būti vienaip ar kitaip 
sprendžiamos. O mūsų situ-z 
acijoje — kaip tuos pini

gus naudoti?
Pavyzdžiui, tikrai pasi

gėrėtina, kad naujoji sky
riaus valdyba suprato, jog 
visokeriopos veiklos pa- 
pagrindinis tikslas nėra tik 
dolerių rinkimas, kad pini
gai turi būti tik priemonė 
lietuviškai kultūrinei veik
lai gyvinti ir išliekančių 
vertybių kūrybai paremti. 
Tam patvirtinti bus gražus 
pavyzdys, kad naujojo Kul
tūrinių subatvakarių sezo
no atidarymui buvo sureng
tas prasmingas buv. Lietu
vių Enciklopedijos redakto
riaus Prano Čepėno „Nau
jųjų laikų Lietuvos istori
jos” II tomo supažindini
mas su visuomene, kuris 
rengėjams atsiėjo apie 350 
dol. ir lankytojams nė cen
to nekainavo. Taip pat pa
girtina, kad iš parduotų na
mų pelno procentų 500-tais 
dolerių buvo paskatintas 
„Kur bėga Šešupė” romano 
autorius Jonas Vizbaras. 
Verta padėkos ir 500 dol. 
auka būsimam Jaunimo 
kongresui, kuri buvo įteik
ta per Australijos lietuvių 
dainininkių gastroles Bos
tone. Savaime suprantama, 
kad būtinai reikia stambiau 
paremti ir savąjį savaitraš
tį „Dirvą”. Bet, kai skaitai 
laikraščio žinutėje („Dir
va”, nr. 48) ilgą sąrašą ir 
kitų gerų intencijų, kam 
dar valdybos svarstymu esą 
bus dalijami pinigai, nors 
tokia labdarybė visuotinio 
narių susirinkimo dar ne
buvo patvirtinta ir dar ne
žinia, ar visi tie pažadai 
bus įvykdyti, tai kiek nu
stembi, kam tai iš anksto 
skelbiama, kam žadinami 
tokie lūkesčiai, kurie gali 
tik sukiršinti į pinigus tie
siančius rankas. O, be to, 
ar kai kuriais atvejais tai 
nėra naujos valdybos per 
didelis „idealistinis dosnu
mas” netgi ten, kur jo gal 
nebūtinai reikėtų.

Pavyzdžiui, turbūt tiktai 
šykštuolius gali nudžiugin
ti paskelbta žinia, kad da
bar į Kultūrinius subatva- 
karius kultūrinei veiklai pa
gyvinti būsią kviečiami net 
iš toliau vaidintojų sambū
riai ir paskaitininkai čia 
g y v e n antiems pensinin
kams su jiems rūpimais 
klausimais supažindinti, ir 
— „Susidariusioms išlai
doms padengti — įžangos 
mokestis numatomas gal tik 
vienas doleris. Visas kitas 
išlaidas dengtų Tautinė Są
junga iš turimo kapitalo pą- 
lūkanų”.

Tai skamba labai žaviai. 
Atsimenant praeitį, į Kul
tūrinių subatvakarių rimtas 
žodines programas, rengia
mas nuosavose patalpose, 
atsilankydavo apie 50 žmo
nių. O jeigu jų ir dabar 
ateis tiktai tiek pat, kai 
Lietuvių piliečių draugijos 
salės nuoma yra 100 do
lerių ir kavutė dar 50 
dolerių? Pridėjus dar pre
legentų ar vaidintojų ke
lionės išlaidas ir kartais 
honorarus, tų išlaidų gali 

būti net tris kartus dau
giau, negu išleista sezono 
atidarymui. O svarbiausia, 
kad visas kultūrinis rengi
nys bus beveik veltui tei
kiamas tiems „vargšams”, 
kurie, eidami į balių, leng
va ranka moka po 25 dole
rius nuo galvos ir tenai po 
pusantro dolerio už vieną 
taurelę. Dėl to kai kam jau* 
dabar atrodo, kad ši skel
biama „geniali idėja” yra 
tikrai verta irgi tik vieno 
dolerio, žinoma, dar būtų 
pateisinama, jeigu tie pini
gų valdytojai žadėtų pa
dengti nuostolius, kurie 
normaliai galėtų atsirasti, 
rengiant didelio masto ir 
mažos kolonijos kišenei sun
kiau apmokamą kultūrinį 
įvykį, bet kodėl iš anksto 
žadėti viską beveik dykai 
pasiturintiems ir net nuo 
tautinės veiklos nutolu- 
siems ar jos nevertinan
tiems žvilgančių rezidencijų 
ir liuksusinių automobilių 
savininkams?

Juk visa tai jau net kiek 
primena aną čarlio Čaplino 
vaidintą banko valdytoją, 
kuris, norėdamas patraukti 
daugiau interesantų, pradė
jo patsai mokėti stambius 
procentus tiems, kurie sko
linasi iš jo banko pini
gus. Aišku, norinčių to
kiomis sąlygos pasiskolinti 
stambesnę sumą atsirado 
didžiulė minia, kuri net skė
lė pastato sienas, bet tasai 
bankas po dviejų valandų 
jau sausai subankrutavo. O 
New Yorke dar atsimena
mais laikais iš dangoraižio 
lango barstantį į gatvę šim
tines „filantropą” milijonie
rių policija dėl tokios lab
darybės turėjo įvilkti į li
gonio marškinius ...

Nelaikykime užgulto do
lerio nei pačia lietuvybe ir 
nei lietuviška siela, bet in
vestuokime jį išmintingai, 
o ne kviesti į vaišes gatvės 
praeiviams, kurie paskui iš 
mūsų gerų norų tik šaiposi.

Senas subatvakarių 
lankytojas

SEWING MACHINE OPERATORS — 
Outerwear jackets, fabric or leath- 
er. Transp. may be arranged. 
Creative Custom Products, 211 
Grove St., Bloomfield, N. J. 07003. 
201-429-2740. (13)

MACHINISTS
OPENINGS EXIST ON 2ND 
SHIFT FOR SKILLED & EXPE- 
RIENCED OPERATORS FOR 
THE FOLLOWING MACHINES: 

Horizontai Boring Mill 
Planer Mill 

Engine Lathe 
N/C Machining Centers 
•Excellent Benefit Package* 

Contact Charles Lewitt at 
(413)663-6501 

MORRISON BERKSHIRE, INC. 
865 South Church Street 
North Adams, MA 01247 

Equal Opportunity Employer

PRINTING
Business Forms Comp Dept.

Mušt have stripping & ruling exper- 
ience. Contact Stanley Zalesvvski. 203- 
243-8981. Mayville Business Forms, 
74 Granby St., Bloomfield, Ct. 06002. 
EOE. (|-3.

$60.00 PER HUNDRED 
-PAID for remailing letters 
from home! Send self-ad- 
dressed, stamped envelop 
for information/application. 
Associates, Box 95-B, Ro- 
selle, N. J. 07203. (1-10)
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Vytautas Skrinskas se
niai buvo iškėlęs mintį, kad 
lietuviai skautai turėtų sa
vo fondą su neliačiamu ka
pitalu. 1975 m. liepos 30 d. 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Taryba priėmė Lietuviško
sios Skautybės Fondo nuo
status. LSF tikslas — kaup
ti pinigą ir remti lietuvių 
skautų veiklą, naudojant 
sukaupto kapitalo nuošim
čius. Lėšų paskirstymą pri
žiūri Tarybos Pirmija.

LS Fondas yra Lietuvių 
Skautų Sąjungos padalinys. 
Ęondo iždas tikrinamas 
JAV IRS tarnybos ir LSS 
revizijos komisijos. LSF 
ugdo ir tvarko valdyba, ku
rią sudaro trys LSS nariai, 
išrinkti LSS Tarybos Pir- 
mijos keturiems metams, ir 
keturi nariai po vieną iš
rinkti LSS Tarybos Pirmi- 
jos, Seserijos, Brolijos ir 
Akademinio Skautų Sąjū- 
džo. Fondo lėšos kaupiamos 
iš aukų, palikimų ir kitų 
pajamų ne tik JAV-bėse, 
bet ir Kanadoje, Anglijoje, 
Australijoje, Pietų Ameri
kos valstybėse ir visus, kur 
yra lietuvių skautų. Aukas 
galima nurašyti nuo JAV 
pajamų mokesčių.

Pirmąją LSF valdyba su 
būstine Bostone sudarė: 
Česlovas Kiliulis — pirmi
ninkas, dr. Jurgis Gimbu
tas ir Fiorentina Kurgonie- 
nė — vicepirmininkai, Kos
tas Nenortas — iždininkas, 
ir Saulė Šatienė — sekre
torė. Vėliau į valdybą įsi
jungė Julius špakevičius.

Pradėjusį darbą LSF val
dyba rūpinosi kaip pasiekti 

daugiausia aukotojų. Aukų 
rinkimui išvystyti nutarė 
kviesti daugiau talkininkų. 
Iš pradžių atsirado mažas 
būrelis LSF atstovų. Dabar 
LSF atstovų eilėse yra 49. 
Ryšiams su talkininkais pa
laikyti valdyba pradėjo 
leisti ”Bendralaiškius”, ku
riuose talpinami ir aukoto
jų sąrašai. Fondo adminis
travimo (pašto, telefono ir 
kt.) išlaidas valdyba neat- 
skaitė nei iš kapitalo, nei iš 
palūkanų. Tam reikalui bu
vo rengiami kultūriniai ren
giniai papildyti administra
vimo kasą. Fondo atstovų 
išlaidos taip pat nėra pa
dengiamos.

Kadangi vienas iš Fondo 
tikslų yar remti skautišką 
spaudą, tai pirmininkas 
Kiliulis iškėlė sumanymą 
perimti iš Tarybos Pirmijos 
vyriausio skautininko Pet
ro Jurgėlos ”Lietuviškoji 
Skautija” knygas, jas pla
tinti per Fondo atstovus, o 
pelną skirti Fondui. Kny
gų Tvarkymo darbui buvo 
pakvietsas skautų rėmėjas 
Kazimieras Šimėnas. Taip 
pat pradėtas leidinių sky
rius. Fondo ženklą supro
jektavo dail. Julius špake
vičius. Jis ir meniškai api
pavidalino ir kitus Fondo 
spausdinius.

1977 m. LSF informaci
jas perduoti lietuviškai 
spaudai sutiko dr. A. Bud- 
reckis, A. Samusis, A. Sau- 
laitis ir č. Senkevičius. Po 
kelių metų veiklos valdyba 
nutarė aukotojų informaci
jai išleisti brošiūrėlę. Taip 
pasirodė pirmasis LSF lei

dinėlis, apimąs 1975-77 me
tus. 1978 m. Aleksandras 
Danasas perėmė leidinių 
skyrių. Tokių brošiūrėlių 
pasirodydavo po to sukak
tuvinių progomis. Adv. Ni
jolė Šležienė sutiko Fon
dui talkininkauti teisiniuo
se reikaluose.

Taip Fondui augant, val
dyboje kilo mintis sušaukti 
bendradarbių pasitarimą. 
1978 m. vasarą, vykstant 
Vl-tai skautų tautinei sto
vyklai, Paxton, Mass., buvo 
sušauktas LSF atstovų ir 
t a 1 k ininkų suvažiavimas, 
šalia atstovų dalyvavo ir 
nemažai skautininkių bei 
skautininkų. Susirinkimui 
vadovavo Kostas Nenortas. 
Dr. Jurgis Gimbutas iškėlė 
sumanymą. Užtikrinti Fon
dui pastovias įplaukas, jis 
kvietė įjungti visus skauti- 
ninkus-es, alumnus, kurie 
s a v anoriškai įsipareigotų 
įnešti nuolatinį metinį mo
kestį.

Lietuvių skautijos 60-ties 
metų jubiliejui paminėti, 
LSF valdyba surengė Bos
tone meninį vakarą 1979 m. 
sausio 13 d. 1979 m. gegu

Viešėdami Chicagoje aplankykite Dili III i
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ — I iltį’W

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

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

Kainos Žemos*— Pasirfaildmas diddia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

žės 5-6 d. d. buvo surengta 
Vilniaus Universiteto 400 
metų sukaktuvinė paroda. 
Eksponatai buvo paskolinti 
nuo Broniaus Kviklio.

1980 m. pradžioje valdy- 
bon įsijungė Jonas Paronis 
ir Dalia Zikienė. Pasitrau-. 
kė F. Kurgonienė. Valdyba 
išaugo iki septynių asmenų. 
Lietuviškoje spaudoje gar
sinti Fondą sutiko dar dvi 
skautininkės: Stefa Ged
gaudienė iš Clevelando ir 
Sofija Jelionienė iš Chica
gos. Veiklos penkmečiui at
žymėti 1980 m. spalio 18 d. 
valdyba Bostone suruošė 
vakarą, kurios programą 
atliko „Antras Kaimas” iš 
Chicagos. šis vakaras davė 
didelį įnašą Fondo kasai. 
1982 m. gegužės 1 d. LSF 
pakviesti Chicagos aktoriai 
pastatė A. Gustaičio ”Mė- 
nulio užtemimą”.

1983 m. Jubiliejinėj skau
tų stovykloje, vykusioje 
Woodland Trails Camp, 
Kanadoje buvo sušauktas 
antrasis LSF suvažiavimas. 
Nors negausus dalyvių skai
čiumi, suvažiavimas praėjo 
darbingoje nuotaikoje. Su
silaukta $1,105 aukų.

1985 m. išrinkus naują 
Tarybos Pirmi ją, Fondo 
valdybon įėjo Mykolas Ba
nevičius vietoje Jono Paro- 
nio. Kad vietovių vadovai 

pajustų Fondo reikalingu
mą tuntininkų konferenci
joje spalio 13 d. buvo pra
vestas pašnekesys. Už
skleisti 10-ties metų veiklos 
sukaktį, 1985 m. lapkričio 
16 d. buvo suruoštas Jubi
liejinis vakaras su ”Antro 
Kaimo” aktoriais iš Chica
gos. Vakaras buvo sėkmin
gas.

Po 10 metų pastangų LSF 
gerokai įsitvirtino savo 
veikloje. 1975 m. buvo 82 
aukotojai, o 1985 — 609. 
1975 m. kapitalas siekė 
2,270 dol., o 1985 m. jau 
122,735 dol. Per 10 metų 
palūkanų uždirbta 58,638 
dol. Lietuviškosios Skauty
bės Fondo kapitalas palaip
sniui auga, o tuo pačiu di
dėja ir kasmetinė parama 
skautams.

ENGLEWOOD D1STR1BUTOR LOOK- 
1NG FOR IND1VIDUAL WITH BASIC 
MECHANICAL EXP. SERV1CE ON 
HOT AND COLD BEVERAGE EQUIP. 
AND COFFEE EQUIP. W1LL TRAIN. 
MUŠT HAVE OWN TOOLS. 
NON SMOKER.

Call 201-567-1502
(2-5)

METAL SPINNERS
Experienced spinners for 
aircraft type spinnings. 
Excellent pay, full medi- 
cal, holidays, overtime. 
Call 203-287-9499, will 
consider trainees. (2-4)

Laiptai į save Anatolijus Kairys (13)

Dirvos 1986 m. konkurse premijuota novelė

— Stasė Miglinienė.
— Tai ji dar gyva! — senelės akys pagy*r 

vėjo. — Tegu Dievas priima ją į dangaus ka
ralystę, kai ten nukeliaus ... Gera moters šir
dis. O kastuvėlį prisimeni, vaike? Prisimeni, 
kaipgi... Aš tave irgi atpažinau tuoj, tuoj... 
Tas pats berniukas, tas pats nenuorama su kas
tuvėliu ... žinai, tik kastuvėlis ir liko iš tavo 
namų — mamytės dovana ...

— Tai kur mano namai? — nekantravau.
— Kur ... Už šimto kilometrų ... Nepa

žinsi pamatęs — tuštuma ...
— Aš norėčiau aplankyti, norėčiau pama

tyti tėvų namus, tik nežinau, kur jie... — 
maldavau.

Vitkūnienės akys spindi kaip du rasos la
šeliai prieš saulę. Ji uždėjo abi rankas ant ma
no pečių ir pabučiavo kaktą, tada pasilenkė ir 
tvirtu balsu ištarė kolūkio vardą ir žmogaus 
pavardę, dar kiek patylėjo.

— Jis nuduoda kvailą, bet jis ne kvai
las ... — patikėjo man gyvybinę paslaptį.

— Aš būsiu siena, — pirštu nubraukiau 
palangę, — aš būsiu tylesnis už sieną, nebijo
kite, teta, — pabučiavau jos skruostą.

Senelės veidu riedėjo skaidrios ašaros. Ji

dar ilgai kalbėjo, o aš dėjau širdin kiekvieną 
jos žodį.

Į nurodytą vietovę už šimto kilometrų iš
važiavau tik po savaitės, autobusu. Tikėjausi 
sugrįžti vakare, todėl vykau tuščiomis ranko
mis. Jei nerasiu, galvojau, arba stambi kliūtis 
pastos kelią, duosiu penkrublį sutiktajam. Port
felis, o kad ir mažytis ryšudiukas patraukia 
dėmesį ir sukelia bereikalingas iliuzijas, kar
tais įtarimą — kas čia per vienas ...

Autobusas sustojo vos puskilometris nuo 
kolūkio, prie raudono stulpo su juoda rodykle 
į bespalvį mūrą. Pats kaimas, tiksliau, gyve
namųjų namų eilės, išsirikiavusios netvarkinga 
eilute, tūnojo kitoje cntro pusėje. Dar viena 
rodyklė kreipė akis ir į ten. Aš ja ir pasukau.

Buvo darbo diena, laukai pilni dirbančiųjų: 
vienur pjovė, kitur grėbė, dar kitur gyvulius 
varinėjo, šiuose laukuose turėtų būti mano tė
viškė. Pagal Vitkūnienės nupasakojimą namai 
ir sodai, jau kolūkį suformavus, dar ilgai sto
vėjo nepajudinti, obuoliais ir vaisiais naudojosi 
visi, likdavę ir miestui. Prieš gerą dešimtmetį 
atėjęs įsakymas išversti visas sodybų puošme
nas : sodus, medžius, tvoras, šulinius, kry

žius .. . Taip buvo ir padaryta. Ar mano tė
viškėje yra likusių kokių žymių, tetulė nežino, 
ten nesilanko.

Į kolūkį aš nėjau. Laukuose judėjimas gy
vas, žmonės pavieniui ir po kelis siuvo į centrą 
ir iš jo, traktoriai prideramai rėkė, tai aš, lyg 
vienas iš darbininkų, ir nužygiavau į kirtimus, 
o kiek paėjęs atsiradau dar tebežaliuojančių 
miežių lauke. Stovėjau ir derinau vaizdus aki
ratyje į svajonėse sukurtus pagal Birutės nuo
trauką. Aš ieškojau ąžuolo ar bet kokio me
džio savo dešinėje ir sodybos žymių — kairėje. 
Deja. Tokio vaizdo, kuris būtų panašus nuo
traukoje įamžintam, neradau. Pavaikščiojęs ge
rą valandą, jau saulei įveikus zenitą, ėjau at
gal į autobusų sustojimo vietą.

Mano akis patraukė ant akmens sėdįs pi
lietis ar kažkas panašaus į žmogų. Negalėjau 
įžiūrėti vyras ar moteris, senas ar jaunas — 
nusisukęs į priešingą pusę. Sėdėjo jis gana 
keistai, nepasakysi kas: statula, stuobrys, iš
keltas pūzras ... Sustingęs žalioje laukų pla
tybėje žiūriėjo į vieną tašką. Sukau tiesiai į 
žmogystą bryde, o šiai pasibaigus — dirvonuo
jančiu rėžiu. Sustojau už nugaros per žingsnį.

Aš kostelėjau, ir jis atsigrįžo. Tai buvo 
senukas kokių 90 metų, gal daugiau. Jis nepa
sijudino ir jo žvilgsnis nepakito: nei baimės, 
nen įspūdžio! Veidas bekraujis, stambiomis 
raukšlėmis, priminė susidėvėjusią armoniką. 
Akys ramios ir taikios, bet todėl, kad jau negy
vos, nieko nesakančios, viskas praėjo, tik sva
jonės ir prisiminimai palaiko širdies plakimą.

(Nukelta į 8 psl.)
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NEUŽMIRŠKIME SVARBIOS SUKAKTIES
B r. Keturakis

Mūsų išeivijos visuome
ninė ir kultūrinė veikla, 
įvairius renginius ar minė
jimus ruošiant, gana išsa
miai diskutuojama spau
doje ieškant ir siūlant tin- 
kamesnius poveikius šių 
darbų pravedimui. žymes
nieji iš jų pareikalauja su- 
telktinų pastangų ir nema
žų finansinių išteklių. At
rodo, kad šie tikslai daugu
moje jau įgyvendinti ir 
tarnauja Tautos ir mūsų 
pačių gerovei ir naudai.

Jau nuo ankstyvesnių 
tremties metų įsigalėjusi 
neigiama pažiūra į sportini 
sąjūdį reiškiasi ir dabar. Im 
kime JAV LB-nės IX-sios 
Tarybos antrosios sesijos 
suvažiavimą, kuris truko 3 
d. ir pagal spaudos aprašy
mus (Drauge L. Rugienie- 
nė, Dirvoje Dr. Ant. But
kus), perkošė ir vertino at
liktus užmojus ir jų vertę. 
Ten gana detaliai atpasa
kota daugelis darbų, jų pla
navimo keliai ir kai kurios 
kliūtys ar dalini nerangu
mai iš paskirų pareigūnų, 
bet raskite nors vieną as

MATAS realtors

505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
(216) 486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

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

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. H0WARD TURNER.

menį, kuris atstovavo spor
to reikalus, ar tai iš JAV
L. B-nės pusės ar ŠALFAS 
S-gos ?

šiais metais (1987) ge
gužės mėn. sueina lygiai 
50-metis, kai Latvijos sos
tinėje Rygoje, Lietuva lai
mėjo Europos krepšinio pir
menybių nugalėtojo vardą. 
Ši pergalė atvertė pirmąjį 
pasaulinės istorijos lapą 
Lietuvos sportiniame gyve
nime. Tai buvo ir yra nuo
latinė ir gaivinanti versmė, 
kuri ir nūdien ryškiai eina 
krepšinio ir kitų sporto ša
kų pažangumo akstinu.

Nejaugi visa išeivija, jos 
veiksniai ir PLB su savo 
padaliniais, jaunimo orga
nizacijos ir spauda, radijo 
valandėlės, praeis tylomis ir 
pro šią triumfališką perga
lę?!

Tai būtų nedovanotinas 
mūsų apsileidimas nepa
gerbiant tuos, kurie jau mi
rę yra, kaip pergalės žaidi- 
kai, ir skriauda tiems, ku
rie dar šiandien gyvena, 
kaip buvusios komandos da
lyviai.

Čia tūkstančių nereikia, 
o tik sveikos lietuviškos ini
ciatyvos tuose miestuose 
kur yra sporto klubai ir L. 
B-nės padaliniai, suruošti 
pamaldas, varžybas ir kul
tūrinę poros valandų pro
gramėlę, pažymint įvykio 
svarbumą. Tai neatidėlioti
nas 1987 m. darbas visai 
išeivijai!

SPORTO ŽAIDYNĖS 
NEW YORKE

Š. Amerikos Lietuvių 37- 
sios sporto žaidynės įvyks 
š. m. gegužės 16-17 d. d., 
New Yorke.

ŠALFAS S-gos Centro 
valdybos pavedimu, žaidy
nes vykdo New Yorko Lie
tuvių atletų klubas.

žaidynių programoje — 
1987 m. šiaurės Amerikos 
Lietuvių krepšinio, tinkli
nio, šachmatų, plaukimo, 
raketbolo ir kėgliavimo 
(Bowling) pirmenybės.

Šiuo metu dar nenuspręs
ta kur ir kida vyks ledo ri
tulio pirmenybės. Taipogi 
dar nenustatyta ar į žaidy-

I
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linki ir sveikina visus Korp!

Neo-Lithuania padalinius, narius 

ir jų šeimas. Sėkmes visiems.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausia Valdyba

nių programą bus įtrauktos 
ir stalo teniso varžybos.

Smulkesnės informacijos 
bus praneštos visiems spor
to klubams ir skelbiamos 
spaudoje.

ŠALFAS S-gos 
Centro Valdyba

LIETUVIŲ CHORŲ BEI 
DAINOS VIENETŲ 

DĖMESIUI!

Lietuvos Krikščionybės 
Jubiliejaus vykdomasis ko
mitetas pakvietė visus lie
tuvių chorus bei dainos vie
netus dalyvauti Lietuvos 
Krikščionybės 600 metų 
Jubiliejaus iškilmėse Romo
je, 1987 m. birželio 25 — 
liepos 2 laikotarpyje, įsi
jungiant į jungtinį lietuvių 
chorą, kuris giedos įvairio
mis iškilmių laikotarpyje.

Lietuvių Muzikos Sąjun
gos Muzikinė Komisija, ku
riai LKJ vykd. komitetas 
pavedė lietuvių chorų daly
vavimą koordinuoti, šiuo 
reikalu išsiuntinėjo JAV ir 
Kanados lietuvių chorams 
bei kitiems dainos viene
tams informacijas ir anke
tą.

Jei kas šią anketą dar ne- 
chorai prašomi neatidėlio- 
liojant tai padaryti, kad šis 
užsimojimas nesitrukdytų 
dėl jūsų delsimo.

Informacijų negavusieji 
chorai prašomi neaetidėlio- 
jant kreiptis į LMS Muzi
kinės Komisijos pirmininkę 
Ritą Kliorienę, 24985 Plea- 
sant Trail, Richmond Hts., 
Ohio 44143. Telef. (216) 
531-6459.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

FLEXOGRAPHIC 
LABEL 

PRESSPERSON
Excellent Opportunity for 

Full-Time Person.
Excellent Benefit Package.

Call

617-865-9701
for appointment

(2-3)

(Atkelta iš 7 psl.)
— Sveikas, tėvuk, — garsiai pasveikinau.
Senukas atsistojo, kareiviškai išsitempė, 

pridėjo du pirštus prie kaktos, nes buvo be 
kepurės, ir sušuko:

— Generolas Žukauskas!
Ir atkišo popieriuką tiesiai iš delno, gero

kai sulamdytą, matyt, nuolat jam laiko.
— Vyriausias vadas!
Papildė raportą. Aš paėmiau raštelį. Jame 

buvo parašyta, kad pilietis Aleksas Žukauskas, 
gimęs 1888 metais, sūnus Jono, yra nepavo
jingas šizofrenikas; pažymėta ligoninė, kur bu
vo gydytas ir kur, ištikus reikalus, kreiptis. 
Patariama nekalbinti ir nebendrauti. Jei tetu
lė būtų manęs neįspėjusi, dabar nuo jo pasi
traukčiau. Mano krūtinę sužadino gaivus jaus
mas — radau! Esu savo tėviškėje! Archielogi- 
nių klaidžiojimų dugne! Įveikiau laiką — eiti 
nebeturiu kur! Namie ...

— Sėsk, tamsta, pavargsi, — sakau grą
žindamas pažymėjimą, — o man leisk pasigė
rėti gimtaisiais laukais.

Ir pakėliau galvą. Aukščiau nei kitais kar
tais, net išdidžiai. Ir žiūrėjau, o tiesiog gėriau 
žalią laukų nektarą, magiškąjį nemirtingųjų 
vyną — tėvų, senelių, mano ... Močiutės liūd
na dainelė suskambo prie medinio lopšio ...

— O — kur ąžuolas?
— Ąžuolas? — senuko "beprotybės” lyg 

nebūta. — Ąžuolas?
— Ten... — nugairinau ranka į dešinę, 

turėtų būti ąžuolas?
Aš išsiėmiau nuotrauką ir lyginau jos vaiz

dą su vaizdu prieš akis. Senukas prišoko ir iš

tiesė ranką:
— Parodyk!
Aš padaviau, ir mūsų akys susidūrė: visai 

protingas žvilgsnis. Senukas įdėmiai tyrinėjo 
abi nuotraukos puses, tada ramiai paklausė:

— Milicija?
— Kęstutis Vismantas, — aš parodžiau 

savo asmens dokumentą, nes mačiau, kad se
nukas mane įtaria.

— Kas davė? — karščiavusi jis. — Kur 
gavai ?

— Aš buvau Amerikoje keturias savai
tes, ten sutikau Birutę Tautvilaitę. Ji ir davė

Senukas, sakytum ištiktas širdies smūgio, 
bejėgiškai susmuko ir atsisėdo ant velėnos. Lau
kiau keletą minučių.

— Aš padariau prieš dvidešimt metų nuo
trauką. .. O matai: nei namų, nei akmenų, nei 
ąžuolo. '

— Jokios žymės, — aš sudejavau.
— žymė yra ...
— Yra? — aš atgavau viltį.
— Kelmas atžalas leidžia ...
— Kelmas?
— ... o kur atžalos, ten ir žiedai, — se

nukas lyg ir atsigavo. — Ąžuolų atžalos, tai 
ne karklų, tai ne vijoklių ... Eime, aš paro
dysiu.

Aš sekiau, o "beprotis” pasakojo.
— Anais metais, kada sodybas griovė, vai

singus sodus kirto, iš šaknų namus ir kryžius 
vertė, tada man ir kilo mintis įamžinti sodybą 
fotografijoje. Aš surinkau laiškus, šeimos nuo
traukas, dokumentus, kiek jų radau, ir paki
šau po ąžuolo šaknimis. Savo ranka užrašiau

"Viskas po ąžuolu” ir pasiunčiau dukteriai į 
Ameriką be adreso atgal ir be vardo. Ji mano 
raštą pažįsta, atspės, kas siunčia. Ir man sau
giau. Mano duktė pasitraukė į Vokietiją su 
Birutėle, kitos dukters dukrele. Kai užaugs, 
anūkė, tegu atvažiuoja ir pasiima, jei brangus 
tėvų atminimas. Ąžuolo nebėr, tik kelmas likęs, 
o po kelmu gal jau nieko — supuvo ... Tai 
ąžuolas, ąžuoliukas ... Dvi šakos, pasiekiamos 
ranka ant kito pečių atsistojus. Tu, vaikine, 
neįsivaizduoji... Dabar jaunimas — kelmai! 
Sausi! Taip sukelmėjo, kad ne atžalų neleidžia, 
be šaknų, be drėgmės, galvos tuščios — be 
idealų...

— Ji kasnakt sapnuoja akmenis ir ąžuolą, 
seneli, ją graužia juoda melancholija, ji tebėra 
netekėjusi vien dėl to ...

— Dėl ko?
— Dėl to, kad nežino, kas atsitiko su jos 

tėvais, su namais, su paliktąja tėvyne.
— Parašyk jai, kad tekėtų ir kad susi

lauktų mažiausiai tuzino vaikų! Supranti kodėl?
— Suprantu, seneli.
— Apie šitą ąžuolą žmonės sukėrė daug 

legendų ir pasakų. Prie jo jaunimas rinkosi 
apeiginei programai, lyg kokiai šventei, dekla
muodavo nežinomų poetų sukurtus eilėraščius, 
skaitydavo nežinia kam adresuotų laiškų ištrau
kas, iki paryčių dainuodavo naujai sudėtas dai
nas, o vienas kunigas, persirengęs nekunigu, 
atlaikė mišias. Kažkas girdėjęs angelų chorą 
po žeme, kas čia supaisys... Tai ir nukirto. 
Bet ir kelmo greit neliks, pūva, tik atžalos pra
našauja atgimimą...

(Bus daugiau)
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Vladas Vijeikis

Po dvidešimt metų gyve
nimo Amerikoje, Nikode
mas Svirplys pradėjo skai
tyti angliškas knygas. Kai 
kurios jam net patiko, ži
noma, amerikonai rašytojai, 
nors ir neblogi, bet toli gra
žu neprilygsta. Pūkelevičiū- 
tei, Ramonui ar Gliaudai. 
Bet dėl įvairumo galima ir 
amerikonus paskaityti.

Labiausiai Svirplys mėgs
ta skaityti gulėdamas lovo
je, prieš užmiegant, šalia 
žmona šnirpščia, o Nikode
mas mėgaujasi į literatūri
nes problemas įklimpęs. 
Anksčiau jo Antosė knark
davo kažkaip švelniau, sim- 
patingiau. Beveik roman
tiškai. Bet paskutiniu laiku 
pielavoja kaip Papilės tar- 
tokas. Bet tas Nikodemui 
nekliudo, štai ir šį vakarų 
jis įsigilinęs į Mark Twain 
knygą ”A Connecticut Yan- 
kee in King Arthur’s 
Court”. Kartais Svirplys 
šypteli iš juokingų nuoty
kių senoviniame dvare, o 
kartais net ir balsu nusi
juokia.

— Ko čia dabar žvengi 
vidurnaktį? — sumurma 
žmona.

— Juokinga. Gudriai ra
šo tas Twainas.

Dabartis taip nuotykin
gai pinasi su senovišku gy
venimu karaliaus dvare, 
kad darosi vis įdomiau ir 
įdomiau.

Tik žiūri Cvirplys, staiga, 
kad tarpdury toks nedidelio 
ūgio žmogelis bestovįs.

— O tu čia kaip atsira
dai ? Ko nori ? Gal apiplėšti 
mane atėjai?

Bet žmogelis nieko nesa
ko, tik pamoja, kad sektų 
paskui jį.

Atsikelia Svirplys ir, pats 
nežinodamas kodėl, seka 
paskui šį keistą svečią. O 
šis veda jį iš namų. Perei
na Marąuette parką, pasu
ka Lemonto link. Praėję Le- 
montą, atsiduria jau visai 
laukuose. Bet žmogutis ne
sustodamas vilioja jį vis to
lyn ir tolyn. Perėjo dar ir 
miško kampą, ir žiūri Svirp
lys, kad čia jau visai nepa
žįstamos vietos. Pavargo, 
valgyti užsinorėjo. Mato to
lumoje lyg tai didžiulis rū
mas stūkso. Gal McDonald 
ar kitokia kokia hamburge- 
rinė — mąsto Svirplys ir 
paspartina žingsnius.

Bet prisiartinęs arčiau 
žiūri, kad tai ne rūmas, bet 
tikra pilis, net su perkasu 
ir pakeliamu tiltu. O Svirp
lio palydovas dingo kaip ne
buvęs. Prisiartino Svirplys 
prie vartų ir ėmė šaukti:

— Halio you! Anibary 
home? Open!

Prasivėrė nedidelis pilies 
langelis ir išlindo barzdota 
galva.

— Nesuprantu tavęs. 
Kalbėk kaip žmogus, — pa
sigirdo lietuviškai.

— Ar ... ar tai lietuviai 
čia gyvena ? — nustebęs 
mikčioja Nikodemas Svirp
lys.

— O kas gi kitas ? — pa
pyko barzdočius. — Geriau 
sakyk ko nori.

— Alkanas esu. Gal kokį 
hamburgerį galėčiau gauti.

Nuleido tiltą, atidarė sun
kius vartus ir įleido Svirplį 
į vidų.

— Tai kur čia jūsų užei
ga? Kaip sakiau, gal man 
hamburgerį iškeptumėte.

— Nežinau, apie ką tu čia 
kalbi, bet jeigu sakai val
gyti nori, tai ten krosnyje 
šerno šlaunis dar likusi ka
ba.

Atsipjovė Svirplys šer- 
nienos gerą gabalą ir ėmė 
kramtyti.

Mėsa, nors ir kietoka, bet 
skani.

— Gal Koka kolos galėč 
gauti užgerti?

— Keistuolis tu, brolau. 
Visokiais nesuprantamais 
žodžiais svaidaisi. Iš kur 
esi?

— Iš Markuet parko. Li
thuanian Plazoje gyvenu. O 
kas čia per vieta?

— Kaip gyvi, tokio kraš
to negirdėjom, — stebisi jį 
apstoję pilėnai. — Turbūt 
toli. O šitą vietą visi pui
kiai žino. Nejaugi tau dar 
neaišku, kad esi karaliaus 
Mindaugo pilyje.

Vos neužspringo šernie- 
na, išgirdęs tokią žinią. At
gavęs kvapą Nikodemas vos 
sugebėjo prastenėti:

— Tai sakai... sakai ka
raliaus? Karaliaus Mindau
go pilis ? Ar to, kuris Lie
tuvos valstybę įkūrė?

Visi barzdočiai, kurių da
bar jau buvo nemažai pri
sirinkę, patvirtino, linkčio
dami galvomis.

— Gal cigarečių turite? 
— nedrąsiai vėl pasiteiravo 
Svirplys.

— O kas gi tai per daik
tas?

— Nagi taboka, į ploną 
popieriuką susukta.

— O kas ta atboka?
— Taboka, — pataisė 

Svirplys, — o kai uždegi, 
tai rūksta. Tą dūmą ir trau
ki.

— Keisti jūs žmones, tie 
markatarpiečiai. Pažiūrėk, 
krosnyje dar nuodėguliai 
rūksta. Gal tas bus gerai.

Numojo ranka Svirplys, 
matydamas, kad nesusikal
bės. Norėjo dar paklausti, 
kada traukinys ar autobu
sas važiuoja, bet suprato, 
kad tie Mindaugo barzdy
los neduos jam gero atsa
kymo.

Užstojo tyla. Svirplys 
žiūri į mindaugiečius, o šie 
į Svirplį, šį nemalonumą 
pertraukė iš kažkur atėjęs 
jaunuolis. Jis pareiškė, kad 
pats karalius Mindaugas su
sidomėjo keistuoju ateiviu 
ir nori jį pamatyti.

Ilgais koridoriais ir laip
tais jis buvo vedamas, kol 
pateko į karaliaus menę. 
Mindaugas pasirodė esąs 
malonaus veido vyras, veš
lia žila barzda.

— Sėskis, — pamojo ran
ka valdovas į tą pusę, kur 
gauruoti kailiai buvo pa
kloti, o iš kailių žiūrėjo 
piktos meškų galvos su pra
šieptais nasrais.

— Girdėjau, beesąs iš ne
girdėto tolimo krašto. Tai 
sakyk, iš kur būsi?

Nenorėdamas sukelti nu
sistebėjimo savuoju Mar- 
ųuette parku, pasakė:

— Iš Amerikos.
— Tai turbūt kunigaikš

čio Merikio žemė. Negirdė
jau tokio. Visus į savo val
džią paėmiau, bet Merikio 
dar nesutikau.

— Amerika, — kiek ga
lėdamas kukliau pataisė 
Sirplys.

— Ei, tu ten, mokslin
čiau ! Ar girdėjai tokį kraš
tą? Amerika?

Iš kažkurio kampo išlin
do labai mokytai atrodąs se
nas mokslinčius.

— Negirdėjau, jūsų pra
kilnybe. O negirdėjau to
dėl, kad tokio krašto visa
me pasaulyje nėra, — kaip 
kirviu nukirto mokslinčius.

— Na, galas nematė, — 
numojo ranka Mindaugas,
— ne tiek čia svarbu. Ge
riau sakyk kokia kalba ta
me krašte šnekate?

— Visaip, jūsų kilnybe, 
bet kalbame ir lietuviškai.

— Na, o valdžią turite?
— Turime, kaip gi netu

rėsi. Amerikonai turi savo, 
bet mes lietuviai irgi turi
me. Ir ne vieną. Turime 
VLIKą, turime Tarybą, tu
rime Bendruomenę. Tos tai 
net dvi. Viena registruota, 
o kita ne.

— Tiek daug valdžių ? — 
nusistebėjo Mindaugas. — 
O ką daro jūsų valdžios?

— Pešasi tarp savęs.
— Tai kodėl vieno kuri 

nenugali, žiūrėk, kaip aš pa- 
daraiu: visus kunigaikščius 
savo valdžion paėmiau. Te
ko kai kuriems ir galvas nu
kapoti, kurių perdidelės bu
vo.

— Pas mus negalima gal
vų kapoti. Pas mus demo
kratija. Rinkimai.

— Keistas kraštas, dar 
keistesni žmonės. Kam čia 
kažkokie rinkimai. Kieno 
galia, to ir valdžia. Grįžęs 
pasakyk, tegul tas Plikas...

— Vlikas, jūsų kilnybe,
— vėl kukliai pataisė Svirp
lys.

— Na, tegul Vlikas su
jungia anuos kitus kuni- 
kunigaikščius, ir bus tvarka 
kaip mano Lietuvoje.

Čia į menę įbėgo uždu
sęs karys, šaukdamas:

— Užpuolimas! Priešas 
artinasi!

— Už ginklų! — įsakė 
Mindaugas ir pašokęs grie
bė nuo sienos kabojusią 
kuoką.

Viskas ėmė suktis nepa
prastu greičiu. Svirplys nei 
nepajuto, kaip jo rankose 
atsirado kalavijas ir sky
das. Kartu su kitais išsku
bėjo į kiemą, kur jam įdavė 
arklio vadeles.

— Ant arklių!
Visi įšoko į balnus. Ne

žinia kaip pavyko ir Svirp
liui užsirioglinti ant arklio. 
Atsidarė didieji vartai ir 

nuleistu tiltu pulkas vyrų 
išdundėjo iš pilies. Kartu 
su jais ir Svirlpys. Bet koks 
baisus tas jojimas! Niekad 
ant arklio nesėdėjęs. Niko
demas šokinėjo balne kaip 
sviedinys. Sėdimoji baisiai 
skaudėjo. Kalavijas daužė 
šoną, o skydas pečius.

— Arkliuk, nelėk kaip pa
siutęs, — maldavo Nikode
mas, — žirgeli mielasis, pa- 
mažiau, pamažįau ... *

— Ko čia dabar spardais, 
kaip kumelys? — girdi jis 
Antosės balsą, —. ne tik 
antklodę nuspardei, bet ir 
man į šoną įspyrei.

★
Atsibudo Svirplys baisiai 

sušilęs. Knyga iškritusi iš 
rankų. Pažiūrėjo. Atversta
me lape buvo parašyta: ”Ri- 
teriai iššuoliavo pro pilies 
vardus nuleistu tiltu, o jų 
priekyje jojo pats karalius 
Arturas ...”

Autoriaus prierašas

Daugelis skaitytojų, bet 
ką paskaitę, ima svarstyti: 
1. Ar taip atsitiko? 2. Ar 
taip galėjo atsitikti? 3. Ar 
tai tikri istoriniai faktai?

Autorius atsako: 1) ži
noma, taip atsitiko. Niko
demas Svirplys yra tikras 
asmuo, gyvenantis Brigh- 
ton Parke, Chicagoje, Po
piežiaus gatvėje. 2) Tą ga
li atsakyti tik Nikodemas. 
Bet jeigu jį prigriebsi kaip 
reikia ir pagrąsinsi teismu, 
jis prisieks, kad taip buvo. 
Kadangi žmona negali liu
dyti prieš savo vyrą, tai 
greičiausiai tylės. 3) Čia 
klausimas aiškus ir neaiš
kus. Mindaugas, žinoma, is
torinė asmenybė. Bet ar jis 
buvo susitikęs su Svirpliu, 
sunku išaiškinti. Gal gali
ma būtų įnešti šiek tiek 
šviesos pasikalbėjus su Ni
kodemu Svirpliu. Bet jo te
lefono numerio nėra telefo
nų knygoje (unlisted).

INSURANCE
Full time positions available, 
typing and filling skills neces
sary. 5 day week, 8:30 am to 
4:45 pm. Liberal company 
benefits. Call 203-239-9700, 
ext. 214.

LIBERTY MUTUAL
INSURANCE CO., 
North Haven, Conn.

EOE M/F
(49-2)
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■ laiškai Dirvai
Ar tikrai 'nešvari neteisybė’?

Ponas P. Varkala iš Ang
lijos, 1986 metų lapkričio 
mėn. 20 dienos Dirvoje Nr. 
45, skyriuje „laiškai Dir
vai’’ rašo: ”... ir labai nu
stebau, skaitydamas „Laiš
ką iš Anglijos” pasirašyta 
p. Kasparo.

Toliau p. P. Varkala sa
kosi, kad jau gyvenąs virš 
50 metų Anglijoje. Bet jam 
neteko sutikti lietuvio, ku
ris kaip Kasparas taigia 
būtų „prolenkiškai” nusitei
kęs ..., toliau ji stęsia 
„Tačiau jo laiške paminėti 
„faktai” yra jo paties vaiz
duotės išdava.

čia ne mano vaizduotė, 
bet gėdingas prolenkiškas 
veiksmas: Londone veikia 
jau apie 37 metus lenkų 
įsteigta Centrai European 
Federalists ir jų leidžia
mas žurnalas European 
Press. šios organizacijos 
vienintelis ir aiškus tikslus, 
kad Lietuva, Ukraina ir ki
tos esančios valstybės ap
link Lenkiją, turi gyventi 
bendroje federacijoje su 
Lenkija, šiame Centrai Eu
ropean Federalists sąjūdy
je dalyvauja Lietuvių Są
junga ir moka nario mokes
tį jo veiklai finansuoti. 
Kiekvi e n a m e European 
Pres numeryje spausdina
ma, kokios sudėties yra jos 
vadovybė ir per eilę metų 
ten užtinkamos sekančios 
pavardės: J. Vilčinskas, Z. 
Juras, K. Tamošiūnas ir po 
pavardėmis rašoma, kad jie 
atstovauja lietuvius.

Šalia šios „Senior” orga
nizacijos yra ir jaunųjų fe- 
deralistų sąjūdis, ten buvo 
užtinkamos šios lietuviškos 
pavardės A. Vilčinskas, R. 
Kalibatas, Dargas, J. Al
kis. Ar tai ne prolenkiški 
lietuviai, kurie tarnauja 
Lenkijos tikslams ir sie
kiams? Dalis jų šiandien 
yra Lietuvių Sąjungos val
dyboje, o J. Vilčinskas Eu
ropos Lietuvio redakcinės 
kolegijos narys.

Nežinau, kur buvo p. P. 
Varkala, kai 1980-81 m. iš
kilo didžiausias skandalas 
Lietuvių Sąjungos suvažia
vimuose, dėl to dalyvavi
mas pas lenkus federalistus. 
Europos Lietuvis staiga ne
teko savo labai gero redak
toriaus rašytojo K. Barėno, 
nes jo iškeltas viešumon 
lenkiškas federalizmas lie
tuviuose, buvo Lietuvių Są
jungos valdybos žmonių su
tiktas įvairiais šmeižtais 
ir veiksmais prieš Europos 
Lietuvio redaktorių K. Ba- 
rėną. Rašytojui K. Barėnui 
nieko daugiau neliko kaip 
pasitraukti iš laikraščio re
daktoriaus pareigų.

Ponas P. Varkala mini 
European Liaison Group. 
čia faktus cituoju iš pačios 
European Liaison Group 
paminėto: ELG sudaro šios 

etninių mažumų organiza
cijos: Belorusijos Sąjunga, 
Čekoslovakų legionierų są
junga, Naordiu Komitetas 
(čekai), Estų sąjunga, Ge- 
orgijos tautinis komitetas, 
Vengrijos laisvės kovotojų 
sąjunga (bet D. B. Vengrų 
sąjunga nepriklauso), Lat
vių Tautinė Taryba, Lietu
vių Sąjunga. Lenkų egzili- 
nė vyriausybė, Lenkų Fe
deracija Didžiojoje Britani
joje, Lenkų Karių Sąjunga, 
Anglų-lenkų draugija, Bri- 
tų-Romėnų Sąjunga, Ukrai
niečių Federacija (Ukrai
niečių Sąjunga nepriklau
so), Pietų Slav Demokrati
nė Unija, Sloven grupė 
„Pravda”.

Daugel atveju lenkų eg- 
zilinė vyriausybė prisilaiko 
neutralumo ir oficialiai ne
dalyvauja sąjūdžiuose. Bet 
šioje European Liaison 
Group dalyvauja ir gina 
Lenkijos teises, kurias tu
rėjo 1938 metais.

Lenkai visuomet randa 
kitataučiuose sau užtarėjų, 
kurie pasiduoda jų įtaikai 
ir todėl lenkai minėtiems 
sąjūdžiams užleidžia turėti 
ne lenkiškus pirmininkus, 
nes tada lenkams lengviau 
ir geriau pravesti savo len
kiškas idėjas bei sumany
mus. Šiais ELG grupei yra 
pirmininkavęs Z. Juras, o 
dabar yra R. Merčetic (tu
rėtų būti jugoslavas), ku
ris turėjo dalyvauti Londo
ne vykusiame Vliko seime 
ir pasakyti savo žodį ir per
duoti ELG sveikinimą. Ne
buvo sveikinimo nei jo pa
ties, net ir jokio atsiprašy
mo, kad nedalyviausiąs. ži
noma, jeigu tai būtų buvęs 
lenkiškas seimas jis ten bū
tu buvęs!

Kai M. Gorbačiovas pir
mą kartą lankėsi D. Brita
nijoje, European Liaison 
Group posėdžiuose lenkai 
įrodinėjo, kad nėra reikalo 
rengti pireš ELG demon
stracijų. Ir taip buvo pri
imta lenkiška nuomenė: 
Nereikia d e m o nstracijų! 
Bet lenkai vieni surengė 
vien lenkiškas demonstra
cijas prieš Gorbačiovą, ku
rias matėm T.V. ekrane ir 
skaitėm angliškuose dien
raščiuose apie lenkiškas de
monstracijas. Taip lenkai 
atstūmė kitas Rytų Euro
pos tautas šalin, kad nesi- 
maišytų su savo plakatais 
tarp jų. Nes turėjo būti vien 
lenkiški, kad pasaulis žino
tų, kad lenkai dar gyvi ir 
dirba.

O dabar norėčiau pakal
bėti apie daugiau skaudes
nę faktą: Avos Sandargie- 
nės knygą „Naikinamieji”. 
Politinio kalinio pasakoji
mas. (Nidos knygų klubo 
leidinys Nr. 108, Londonas, 
1985 m.).

Čia Ava Sandargienė ap

rašo Petro Siemniškos gy
nimą. Petras Siemniška gi
męs Kalvarijoje, vėliau ap
sigyvenęs lenkų okupuotuo
se Suvalkuose, vokiečių oku
pacijos metais buvo prikal
bintas priimti Lenkijos pi
lietybę ir įsijungti į lenkų 
organizuojamą rezistenci
nę „Armija Krajova” ir 
eiti Vilniaus miesto apsau
gos komandanto pareigas. 
Duodant pilietybę dokumen
tuose jam ir gimimo vieta 
buvo nurodyta Lenkija, o 
ne Lietuva. Po žiaurių rusų 
tardymų dėl tų komandan
to pareigų ir gynimosi, kad 
ne Lietuvoje gimęs, jam 
buvo užkrauti septyneri 
metai ištrėmimo ... Įsi
jungdamas į karinę lenkiš
ką Armia Krajova ir sutik
damas eiti Vilniaus miesto 
apsaugos komandanto pa
reigas, jis tapo Lietuvai iš
daviku, o Lenkijos didvy
riu.

Siūlyčiau p a s i skaityti 
apie „Armia Krajova” Pa
saulio Lietuvio 1986 metų 
spalio mėn. Nr. 10, kur J. 
Dainauskas aprašo „Krikš
čionybė Lietuvoje ir len
kai”, o puslapio devintasis 
yra pašvęstas „Armia Kra
jova”. Ten rašoma: To te
roro apogėjus buvo 1944.
VII. 7-13 Armia Krajova 
daliniams įsiveržius į Vil
nių. Tada ypač VII. 9-11 
sistematiškai buvo ieškoma 
lietuviai, o užtikti be ato
dairos nužudomi. Visa tai

šis laiškas parodo, kas 
yra lenkų draugai Londo
ne! Londono lietuviškoji, 
kaip ir lenkiškos parapijos 
yra įtrauktos į Westmins- 
terio arkivyskupija, kasmet 
išieidžlama žinyną su kuni
gų vardais ir pavardėmis ir 
parapijų adresais. Lenkų 
egzilinė vyriausybė gali su
sisiekti su lietuviškos para
pijos klebonu dr. Jonu Sa- 
kevičiu, be prolenkiškų glo
bėjų Lietuvių Sąjungos val
dyboje. Londono parapijos 
klebonas su ta lenkų egzi- 
line vyriausybe atsisakė ką 
bendro turėti.

Toliau norėčiau paminė
ti, kas yra atskalūnai. Imu 
davinius iš European Liai
son Group pamfleto, kur 

Armia Krajova darė siek
dama apvalyti Vilniaus 
kraštą kai ATEISIANT! 
VILNIAUS IŠVADAVIMO 
VALANDA. Visa tai lenkai 
ir dabar laiko lenkų didvy
riškumu. Taigi ir tasai Avos 
Saudargienės aprašytasis 
Petras Siemniška ten daly
vavo ir žudė vilniečius lie
tuvius.

Lietuvių Namų Akcinės 
Bendrovės Nidos leidykla 
išleido to Lietuvos išdaviko 
ir žudiko, o lenkų didvyrio 
garbei knyga kaip Nidos 
leidinys Nr. 108.

To negana Londono mo
terų „Dainavos” sambūris 
vadovaujamas Janinos Ke- 
rienės surengė Lietuvių Na
muose tos knygos „Naikina
mieji” pristatymo Londono 
lietuviams. Apie tą šaunų 
tos knygos pristatymą ap
rašė Europos Lietuvis Nr. 
21, 1986 metų gegužės mėn. 
22 dieną.

Ar tai ne „prolenkiškų” 
žmonių darbas, garbinti 
Lenkijos didvyrius.

Buvęs ministeris a. a. B.
K. Balutis, jeigu gyvas bū
tų nutrauktų bent kokius 
ryšius su Lietuvių Sąjungos 
ir Lietuvių Namų Bendro
vės valdybų žmonėmis. (Abi 
valdybos yra tų pačių as
menų).

Ir pagaliau pats paskuti
nio lenkiškas pasitarnavi- 
mas lietuviams. Perduodu 
jo kopiją:

Sąjunga patiekė davinius. 
Ten sakoma:

Lietuvių Didžiojoje Bri
tanijoje esama apie 6000. 
O Sąjunga skelbiasi turin
ti apie 780 narių. Tai D. 
Britanijoje yra 5220 atska
lūnų, kurie nieko nenori tu
rėti su Lietuvių Sąjunga.

Stasys Kasparas
Londonas

FACTORY WORKER — Brass bed 
mfr. requires skilled assembler, fab- 
ricators, polishers, etc. Exp. essen- 
tial/will train also. Best pay to 
qualified person/benefits.

Call 201-246-0900. (2-4)

MECHANIC
Journeyman. Mušt have 5 years exp. 
vorking on diesel engines in straigb.t 
job trucks. Mušt have own tools. 
Night work, 4 PM-12:30 AM. Good 
benefits. Elizabeth, N. J. area. Call 
Gail at 201-289-8008 ext. 61 after 
9:30 AM, or send resume to: GALLO 
W1NE, P. O. Box 3469, Elizabeth, 
N. J. 07207-3469. (2-4)

TEBESU GYVAS ...

PATAISA prie K. Janu
tos straipsnio „Apie prof.
K. Alminą ir žemaičių se
paratizmą” a t s p ausdintą 
„Dirvoje” 1986. 12. 18. Nr. 
48.

Tame straipsnyje rašo
ma: „vienas iš Samogitia 
steigėjų Domas Jurkus mi
rė Kanadoje.” Tuo tarpu D. 
Jurkus tebegyvena Montre- 
alyje ir sveikas kai ridikas. 
Dar nelabai žiūri mirčiai į 
akis.

Kas liečia Samogitijos 
s u v ažiavimus Klaipėdoje 
reikia pasakyti, jog ir D. 
Jurkus nemažai prisidėjo 
prie pirmųjų dviejų suva
žiavimų organizavimo. Jo 
iniciatyva korporacijos pa
siuntiniai buvo suvesti ir 
su K. Mažonų bei P. Kon
čių ir pasiūlyti išrinkti gar
bės nariais. Taipgi dalyva
vau tuose suvažiavimuose. 
Tada gyvenau Klaipėdoje.

Domas Jurkus, 
Montreal, Que.

• Petras Maželis, Los An
geles, Ca., režisierius, įvy
kusiame teatro festivalyje 
laimėjęs žyminį už „Valdo
vo” pastatymą, Dirvai pa
remti atsiuntė auką 20 dol. 
Ačiū.

• Inž. Vaclovas Mažeika, 
Park Ridge, III., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 23 dol. Ačiū.

• Kun. Jonas žvirblis, 
Grand Rapids, Mich, seniau 
bendradarbiavęs Dirvoje, 
dabar pensininkas, prie pre
numeratos pridėjo auką 33 
dol. su linkėjimais Dirvos 
leidėjams. Ačiū.

• J. Liuima, Cleveland, 
Ohio, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
23 dol. Ačiū.

• V. Civinskas, Chicago,
III., Dirvos bendradarbis, 
atsiuntė auką 33 dol. su 
šventiniais 1 i n k ė j imais. 
Ačiū.

• Adv. E. Armanienė, 
Baltimorėje, Md., Vliko vi
cepirmininkė, atnaujindama 
Dirvos prenumeratą pridė
jo auką 50 dol. Ačiū.

• H. Suvaizdis, Cicero,
III., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
2_0 dol. Ačiū.

• J. Kazlauskas, Water- 
bury, Ct., Dirvai paremti 
prie prenumeratos pridėjo 
auką 33 dol. Ačiū.

• G. Juškėnas, Cleveland 
Hts., Ohio, Dirvai paremti 
prie prenumeratos pridėjo 
auką 33 dol. Ačiū.

• J. Yurkus, Etobicoke, 
Ont., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
23 dol. Ačiū.
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A. A.

DIPL. EKONOMISTUI

VIKTORUI RAULINAIČIUI

mirus, jo žmonai Dr. BIRUTEI, dukteriai

bei kitiems giminėms reiškiame užuojautą.

Emilis ir Julija 
Sinkiai

A. A

VIKTORUI RAULINAIČIUI 
mirus, žmonai Dr. VALERIJAI BIRUTEI, 

dukrai RŪTAI MULOKIENEI su vyru RI-

MU, jų dukrelėm UNDINEI, RIMAI, AUŠ

RAI, giminėms bei artimiesiems reiškiame

mūsų giliausią užuojautą ir liūdime kartu.

Albina ir Pranas
K a š i u b a i

A. A.

ALEKSUI MASKOLIŪNUI

staiga mirus, jo žmoną MELANIJĄ, dukte-

ris bei jų šeimas užjaučiame ir kartu liūdime.

Emilis ir Julija 
Sinkiai

A. A

ANTANUI BANKAIČIUI

mirus, jo žmoną MARIJĄ ir sūnų HENRIKĄ

su šeima bei visus artimuosius nuoširdžiai

užjaučiame.

Antanina ir Pranas 
Petraičiai

A. A

ALBINUI MAURUKUI

iškeliavus Lietuvoje Į amžiną poilsį, jo bro

liams Dr. JONUI ir JUOZUI MAURUKAMS

bei jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Lili ir Vladas 
Bložės

Parama
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:

V. Buinienė, Philadelphia 15.00 
Kun. J. Žvirblis,

Grand Rapids ............. 33.00
V. Mažeika, Park Ridge 23.00 
A. Nakas, Sunny Hills .. 3.00 
K. Gaižutis, Euclid......... 5.00
J. Pilmonas, Hickory Hills 3.00
K. Bačauskas,

Woodhaven .................13.00
L. Petrikonis, Juno Beach 15.00
J. Dunduras, Cleveland 8.00
K. Bruožis, Cleveland .. 8.00
X. Y., Chicago.................33.00
J. Liuima, Cleveland ....23.00 
P. Paliulis, Cambrldge .. 8.00 
A. Misiulis, Lemont .... 13.00 
V. Civinskas, Chicago . .33.00
K. Damijonaitis, Deerfield 5.00 
G. Dalgis, Mequon .... 18.00 
P. Povilaitis, Great Neck 13.00 
V. Anelauskas,

Los Angeles ................ 8.00
A. Burneika, Hartford .. 8.00 
T. Bartkus, Samia.........13.00
E. Ribokienė, Brockton .. 10.00 
E. Rašytinis, Detroit .... 10.00 
P. Varkala, London ....33.00 
J. Širka, Chicago ......... 8.00
A. Muliolierrė, Euclid .... 15.00 
Viktoras ir Veronika Sutkai,

Bad Kreuznach ..........5,000
T. Jurcys, St. Petersburg 10.00 
D. Gatautienė, Cleveland 5.00 
J. Glemža, Vokietija .... 8.00 
S. Antanaitis, Chicago .. 15.00 
A. Dirba, Philadelphia .. 10.00 
J. Liaukus, St. Petersburg 8.00 
Br. Tarutienė, Willowick 3.00 
A. Čėsna, Cleveland 
P. Matas, Cleveland 
A.

J. Lesčinskis, Dorchester 8.00 
S. Stulpinas. Lake Worth 8.00
H. Andruška, Woodhaven 33.00 
JJ. Skirmuntas, Kenosha 3.00 
M. Kiemaitis,

St. Petersburg ............. 13.00
B. Zeikus, Crownsville .. 7.00
K. Laskauskas, Baltimore 3.00
J. Lapinskas, Chicago ..13.00 
P. Rimkus, Chicago .... 3.00 
J. Lekas, Chicago ......... 5.00
G. Meilus, Chicago......... 3.00
J. Musteikis, Rochester .. 3.00 
J. Augutis, Rockford ... .13.00
I. Germanas, St. Pete.. .. 3.00 
St. Maurukienė,

Algonąuin .................... 10.00
P. Balynas, Dearborn ..13.00 
A. Grigaitis, Manchestęr 3.00 
A. Šetikas. St. Catharines 3.00

V. Rugienius, Livonia .. 8.00 
V. Mariūnas, Cleveland .. 3.00 
L. Šulcas, Dearborn .... 3.00
A. Rūkas, St. Petersburg 8.00 
P. Sideravičius, Chicago 10.00
Dr. E. Jansonas,

Osterville ............ 13.00
A. Lapšys, Bloomfield ..25.00 
J. Vaineikis, Chicago ... .10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• Korp! Neo-Liahuania 
pirmininkė Kazė Brazdžio
nytė persikėlė į naują gy
venamą vietą. Jos adre
sas: 511 So. Nolton Avė., 
Willow Spring, III. 60480.

A. A.

VERONIKAI BRAZIULEVIČIENEI
mirus, jos dukterim REGINAI NASVYTIE-

NEI ir LAIMUTEI JARAŠŪNIENEI ir jų

šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Malvina ir Jonas
Švarcai

Laimutė ir Donald 
K o r m o s

A. A

8.00 
5.00 

Sušinskas, Cleveland 5.00 
Adv. E. Armanienė,

Baltimore .................... 50.00
O. Žukas, Los Angeles .. 8.00
J. Mačėnas, Chicago .... 8.00 
X. Y., Willoughby ..........25.00
P. Bielinis, Cleveland .. 5.00
J. Kaunas, Euclid ......... 3.00
R. Bužėnas, Los Angeles 33.00 
G. Venk, Santa Monica .. 3.00 
VI. Stropus, Chicago .... 18.00
J. Rimkūnas,

New Buffalo .................33.00
A. Drasutienė, Chicago .. 4.00 
Br. Elsbergas, Surfside 10.00 
Pr. Lekutis, Fruitport .... 3.00
K. Miškinis. Rochestei’ .. 5.00 
V. Rociūnas,

Independence ............. 8.00
P. Šernas, Toronto ..........33.00
P. Nikols, Boston............. 3.00
P. Trybe, Dorchester .... 3.00 
P. Maželis, Los Angeles 20.00
R. Mickevičius, Cleveland 5.00
S. Bliudnikienė, Rochestei' 5.00
G. Janušonis, Rochester 15.00 
E. Manomaitis, Roxbury 3.00 
E. Trečiokas,

Singer Island ............. :
A. Rastauskas,

Richmond Hts...............
R. Vaičaitis, W. Nyack .. 
Ch. Bogushas, Midleburg 
Dr. S. Žmuidzinas,

Columbus ....................
H. Suvaizdis, Cicero ....
S. Cipkus, Willowick ....
X. Y., Willoughby .........
V. Banevičius, Westboro 10.00
B. Tamulionis, Toronto .. 8.00 
J. Kazlauskas. Waterbury 33.00 
V. Kecorius, Toronto .... 3.00 
M. Kizis, Tecumsch .... 3.00 
V. Bakūnas, Willowick .. 8.00 
J. Yurkus, Etobicoke ....23.00
J. Mockaitis, Cleveland .. 8.00 
G. Jurkėnas, Cleveland 33.00 
A. Cook, Stone Ridge .... 6.00 
G. Natkevičienė,

Willoughby .
A. Šiaučiūnienė,

Cleveland .................... 10.00
Br. Bagdonas, Oakville .. 3.00
K. Tamošiūnas, Parma .. 3.00

13.00

7.00
8.00
8.00

3.00 
20.00 
10.00
3.00

3.00

VERONIKAI-VALERU AI

BRAZIULEVIČIENEI

mirus, dukroms LAIMAI JARAŠŪNIENEI

ir REGINAI NASVYTIENEI bei jų šeimoms

nuoširdžią užuojautą reiškia.

Los Angeles 
Lietuvių Tautiniai Namai

A. A. 
VYR. SKAUTEI 

VERONIKAI-VALERIJAI 
BRAZIULEVIČIENEI 

amžiams užmerkus akis, gilią užuojautą reiš
kia skautininkėms LAIMAI JARAŠŪNIE
NEI, REGINAI NASVYYTIENEI, VILIJAI 
NASVYTYTEI-KLIMIENEI ir jų šeimoms.

Clevelando Skautininkių 
Draugovė

A. A.

ANTANINAI KUTRIENEI

mirus, jos vyrui dipl. teisininkui JONUI

KUTRAI bei kitiems giminėms reiškiame

užuojautą.

Emilis ir Julija 
Sinkiai
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PHILADELPHIA
HENRIKAS SAVICKAS 

PASITRAUKĖ Į POILSĮ...

Karo audroms praūžus, 
nemažas lietuvių pabėgėlių 
skaičius atsidūrė Philadel- 

Tėvynės Lietuvos žemelei amžinam po
ilsiui priglaudus

A. A.
ONĄ PETRULYTĘ,

Jos mylimuosius sesutę VALYTĘ, svaini 
muziką ANTANĄ SKRIDULIUS, Daytona 
Beach, Floridoje, nuoširdžiai užjaučiame ir 
dalinamės šio skaudaus netekimo išgyveni
mais.

Stella ir Vytautas Abraičiai 
Vincenta ir Pranas Barai 
Teodora ir Alfonsas Ilekiai 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Irena ir Jonas Kapčiai 
Vladė ir Gediminas Lapenai 
Bronė ir Jonas Lepeškai 
Jadvyga ir Juozas Paliukai 
Zosė Purienė
Janina ir Mečys Rumbaičiai 
Marytė ir Stasys šarauskai 
Valė Šileikienė

Brangiai motinai ir senelei
A. A.

VERONIKAI BRAZIULEVIČIENEI 
mirus, LAIMAI ir EMANUELIUI JARAŠŪ- 
NAMS, REGINAI IR JONUI NASVY- 
ČIAMS, jų šeimoms ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

Antanina ir Pranas 
Petraičiai 

Jūratė ir Juozas 
Šepikai

A. A.

DR. ANTANUI JASIUI

mirus, žmonai Dr. IRENAI JASIENEI-SA-

KAVIČIŪTEI ir visiems artimiesiems reiš

kia gilią užuojautą.

Antanina ir Adas Deikiai 
Irena, Gintaras ir jų šeimos

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

■

phijoj. čia jau radome stip
riai išsivysčiusią lietuvišką 
veiklą — veikė tris lietuviš
kos parapijos, nemažas 
skaičius pašalpinių klubų, 
buvo spausdinami keli laik
raščiai, veikė radijo progra
ma. Laikui bėgant daug kas

Henrikas Savickas

pasikeitė — daugelis klubų 
užsidarė, sustojo eiti lietu
viški laikraščiai, tik parapi
jos ir radijo programa lie
tuvių kalba dar tebeegzis
tuoja iki šiai dienai. Keitė
si radijo programos, jų 
"sponsoriai”, r e d aktoriai 
bei pranešėjai. Vienas ta
čiau iš ilgiausiai kalbėjusių
— pranešėjų buvo Henrikas 
Savickas, kuris savo darbą 
tęsėjo net 32 metus. Pralei
dęs tiek daug laiko prie 
mikrofono, negaudamas jo
kio nuolatinio atlyginimo ir 
pajutęs "antros” jaunystės 
nuovargį, nutarė savo darbą 
užleisti jaunajai kartai.

Susidarė radijo klausyto
jų būrelis, iniciatorių, kurie 
nutarė Henrikui Savickui 
suruošti pagerbimo bei at
sisveikinimo vakarą lapkri
čio 29 d. Lietuvių Namuose.

Susirinko virš šimto klau- 
tytojų būrelis ir prie ska
niai pagamintos K. Pusni-. 
ko vakarienės tikrai malo
niai ir nuotaikingai pralei
do vakarą.
„ Vakarą atidarė Lietuvių 
Namų valdybos pirminin
kas V. Matonis. Pasveikino 
susirinkusius, supažindino 
su vakaro programa ir 
nedelsdamas laiko, prista
tė pagrindinį šio vakaro 
kalbėtoją, dabartinį "Ka
rio redaktorių B. Raugą 
tarti įvadinį žodį. Savo kal
boje B. Raugas supažindi
no susirinkusius su lietu
viška veikla Philadelphijo
je, o ypatingai daug istori
nių žinių pateikė iš lietu
viškų radijo valandėlių iš
sivystymo bei veiklos.

Vėliau sekė sveikinimai
— Lietuvių bendruomenės 
Philadelphijos vardu kal
bėjo J. Dantienė; Piet. N. 
Jersey — V. Volertas; J. 
Drumstas — Vyčių 3 kuo
pos vardu.

Ypatingai didelę staig
meną padarė prof. J. Stu- 
ko atvykimas ir nuoširdus 
pasveikinimas tartas ”Lie- 
tuvių Atsiminimų” radijo 
valandėlės vardu. Po visų 
sveikinimų prabilo Henri
kas Savickas, padėkodamas 
vakaro rengėjams, kalbėto
jams bei visiems susirinku
siems už padarytą jam to
kią malonią staigmeną. Jam 
baigus kalbėti, buvo įteikta 

visų susirinkusiu vardu — 
dovana — spalvotas televi
zijos aparatas. Pats vaka
ras buvo paįvairintas Ka- 
sinskų šeimos trumpu kon
certu.

Baigus vakarienę, meni
nę bei oficialią dalį, dar il
gai svečiai nesiskirstė. Da
linosi įspūdžiais, mezgėsi 
nuoširdus pabendravimas.

Philadelphiečiai įvertino 
žmogų, išdirbusį tiek metų, 
atsisakant poilsio ir laisva
laikio tik kad kitiems pa
tarnauti gimtąja lietuvių 
kalba. Ilgai mes Tave, Hen
rikai, už įdėtą tavo darbą 
neužmiršime. Valio ir il
giausių — sveikiausių Tau 
metų! (d)

TECHNICIANS
New Mitsubishi Dealer 
opening in Wallingford 
needs technicians. Siek 
days, holidays, uni
forma, health insur- 
ance, incentive plan, 
Call 203-269-7808 for in- 
terview with Dennis De-
Costa. (49-2)

DOCKVVORKERS 
FULLTIME 

$9.89 PER HOUR
We are looking forhardworking, 
responsible people.

PART TIME POSITIONS 
ALSOAVAILABLE

Applica Iions wi11 be taken 
Monday-Friday 

between9AM-4PM

ROADWAYEXPRESS,INC.
Exit.J5offl.-80 

onRoute715South 
Tannersville, PA. 

(7)7)629-1030 
AffirmaliveAction/Eaual Opportunity 

Employer M/F. 
Minorityand/orfemale 

applicantsareencouragedtoapply.

(49-2)

MOULDER OPERATOR
Full time expd. Moulder Operator 
needed for produetion wood shop. 
Negotiable pay, fringes. Call BARRY 
AT WOODBINE CORPORATION IN 

SOUTH WINDHAM, CONN 
203-423-8443

(49-3)

NEW! 
WENDY'S 

NEW!
Wendy’s Old Fashioned Ham- 
burgers is opening a new store 
on 1030 Šilas Deane Highreay 
in Wethers£ield (formerly Mic- 
key’s Drive-In). Immediate open- 
ings for all shifts — Breakfast, 
Lunch & Closing — UP TO 
$5.00 PER HOUR TO START. 
Uniforms, training & growth 
provided. Apply in person Mon- 
day through Friday, from 9 
a.m.-5 p.m.

An Equal Opportunity Employer (i - 3)

National Domestics Mfg. Has Immediate Openings 
In The Following Positions

• MULTI-NEEDLE QUILTING MACHINE
OPERATORS

• GARNETTING MACHINE OPERATORS
Exc. Benefits Ine. Full Master Medical 

Apply In Person To: 
Mr. Vinnie Letendre, Plant Mgr.

Mon.-Fri. 7:30 a. m. to 5 p. m.
HOLLANDER HOME FASHIONS

915 DWELLY ST., FALL RIVER, MASS. 02724
(2-4)

METAL 
POLISHERS 
SPRAYERS 
FACTORY 
WORKERS

We are in need of experienced Metai 
Polishers, Sprayers and factory work- 
ers for the Passaic, N. J. operations. 
The individuals we are seekirig mušt 
have experience in Polishing, Spray- 
ing & Factory work.
We are a major Lamp, Wall Decor 
and Accessory manufacturer. W e 
offer an attractive salary and out- 
standing benefits program.

PLEASE APPLY IN PERSON 
ONLY

COORDINATES DIV.
OF ETHAN ALLEN 

INC.
1 Market Street 

Passaic, N. J. 07055
An Affirmative Action

Equal Opportunity Employer m/f
(49-2)

KITCHEN COUNTER TOPS 
Person needed to make up 
kltchen counter top In manu- 
facturing plant. Some experl- 
ence necessary. Full benefits. 
Medlcal, Major Medical, lite 
Insurance, proflt-sharlng, 
pald holidays & vacation. Ap
ply at Sanson, Ine.. 1340 East 
St, New Britaln. Conn.

OVVNER/OPERATORS 
NEEDED 

APPLYINPERSON 
STREICHLERTRUCKINGINC. 

lOOCavenPoinl Rd Jersey City, N J.

TRUCK MECHANIC - Major bulk car- 
rier looking for mechanic with Mac & 
Cummings exp. & own tools. Trailer 
exp. helpful. Good pay & full bnfts. 
Mušt be able to work & supervise. 
Apply Schwerman Trucking Co., 284 
Sunnynead Rd, Somerville, NJ. 
201-8/4-5611. Egual Oppty Employer

MECHANIC
For Bergen Cty contruction co, 5 
yrs exper, hvy equlpment, gas & 
diesel, truck repalrs, electrical 
exper, welding, etc., technical 
training preferred, union shop, 
medlcal, uniforms, vacations, etc.
Call 201-943-7500. (1-3)

OLBURNER 
SERVICE 

TECHNICIAN 
Looking for a change with an 
opportunity for advancement? 
Immediate opening for a 11- 
censed Technlcian. Excellent 
wages, retirement plan, pald 
vacations and many company 
benefits. Call Tony at Trolano 
Oil Company, Enfield, Conn. 
(203) 745-0321). (49-2)
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Rytas Babickas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

gintims ir jų pouselėtojas, 
susigyvenęs su a. a. Alfon
so Mikulskio lietuviškos 
liaudies dainos interpretaci
ja, taip pat gyvai juto kas
dieninio gyvenimo pulsą, 
jaunų žmonių nuotaikas ir 
lietuviškos pramoginės mu
zikos trūkumą. Jis tvir
tino, kad ”mes, lietuviai, 
esame perdaug užsikonser
vavę, jei nepavartoti žodžio 
’atsilikę’. Mes pompastiškai 
ir dirbtinai iškeliame klasi
kinės muzikos vaidmenj, 
sukurdami "aukštą” muzi
kinės kultūros sampratą, 
nors klasikinė muzika nėra 
skirta plačiai masei ir kla
sikinės muzikos koncertai 
yra lankomi tik nedidelės 
saujelės jos mėgėjų. Mes 
garbiame tragediją ir dar
nią, bet vengiame juoko ir 
komedijos, nors yra žymiai 
lengviau publiką pravirk
dyti, negu ją nuoširdžiai 
prajuokinti ar pralinksmin
ti.” Vos oktetui spėjus "įsi- 
pilietintį” Clevelande, pra
dėjo plaukti kvietimai į vi

Clevelando vyrų oktetas su Rytu Babicku (vidury) pirmai
siais savo gyvavimo metais.

sas lietuvių nausėdijas, 
gastroliuojant beveik kiek
vieną savaitgalį. Spaudoje 
pradėjo rodytis ilgi rapor- 
tažai, aprašantys klausyto
jų nuotaikas bei paties re
pertuaro detales, bet ne
pajėgiant į oktetą pažvelg
ti iš profesinio kritiško taš
ko. 1964 metų "Draugo” va
sario 29 dienos laidoje Chi
cagoje įvykusį okteto kon
certą Santaros-Šviesos va
kare visiškai suniekino Juo
zas Strolia. Anot jo, kon
certas "nuvylęs suklaidin
tus klausytojus” kaip "vi
siškai suniekinęs klasikinę 
koncertų paskirtį”. Kriti
kas buvo taip įpykęs, kad 
teigė, jog "amerikietis kri
tikas kelių žodžių sakiniu 
suniekintų ne tik koncertų 
rengėjus, bet ir pačią pub
liką". .. Bet atrodo, kad 
publika buvo labai paten
kinta ... Didžiausias kriti
ko nepasitenkinimas buvo 
tuo, kad oktetas atėjo į mus 
su nauja pramogine daina, 
ne versdamas šimtąjį kartą 
klausytis visiems pažįsta
mų, nuvalkiotų melodijų,

Muz. Rytas Babickas ir sol. Irena Grigaliūnaitė (vidury) su Clevelando vyrų oktetu at
liekant meninę programą Dirvos sukaktuviniame baliuje, minint laikraščio 60 metų sukaktį.

J. Garlos nuotr.

seniai įkyrėjusių ir atsiga
bentų dar iš stovyklinio gy
venimo "klasiškų" dienų. 
Tų pačių metų kovo mėne
sį V. A. Šimkus "sunaiki
no" J. Strolios šališką re
cenziją, atremdamas nelo
giškus jo argumentus, ku
riais kai kurie pripažinti 
muzikos žanrai buvo nura
šyti į "fizinės" muzikos 
sritį, arba numenkinus mu
zikinį ritmo vaidmenį, ku
ris vistik yra vienas iš mu
zikos pagrindinių elemen
tų. 1974 m. balandžio mėn. 
13 dienos "Drauge" mūsų 
iškilusis muzikas ir kritikas 
Vladas Jakubėnas parašė 
ilgą ir išsamią okteto re
cenziją, kurioje labai pozi
tyviai pristatė okteto dai
navimo štilių, balsų skam
bėjimą ir pastebėjo, kad vi
sos dainos pasižymi ouikiu 
aranžementu, o "dainavimo 
stilius yra glaudžiai suriš
tas su klasiškai romantišku 
skambesiu".

"Oktetą įkūriau, neieško
damas kokios nepaprastos 
kultūrinės misijos, tik, su
radęs būrelį gražiabalsių 
dainos entuziastų, pasiju
tau verčiamas noro, per 
dainą, nešti džiaugsmą ir 
estetinę pramogą", kalbėjo 
man Rytas specialaus po
kalbio "Dirvai" metu okte
tui besiruošiant naujam 
koncertų ciklui prieš de
šimtį metų. Ir taip skrie
jo Ryto gvyenimas die
nos "dainos sparnais" — 
diriguojan, akompanuojant, 
repetuojant, aranžuojant, 
ieškant naujų kūrinių, gas
troliuojant ir ... nesivai
kant asmeniškos garbės ar 
viešo pripažinimo, kurio pa
galiau susilaukė, kai Cleve
lando Lietuvių Namai jam 
paskyrė 1980 metų kultūri
nę premiją už nuopelnus 
muzikos ir sporto srityse.

Ateina rytojus be Tavęs, 
Rytai, bet... Čiurlionio 
Ansamblis, savo šaknis įlei
dęs mūsų amžinoje sosti
nėje Vilniuje, virš 35 metų 
naudojosi tavo talentu ir 
darbu, ir jis gyvuos toliau, 
rres "idėjos, jei didžios, ne
miršta, kaip žmonės". Šv 

Jurgio parapijos choras, 
tęsdamas Tavo darbą ir 
vykdydamas Tavo dvasinį 
testamentą, nesustos giedo
jęs, nors pasiges Tavo šyp
senos ir Tavo kietos ran
kos. Vyrų oktetas, kurį tiek 
daug metų puošė ir mote
ris, solistė Irena Grigab’ū- 
naitė, pajus gilią spragą, 
bet negęsta viltis, kad ir 
jis liks ištikimas dairai, ku
ria jis tiek tūkstančių lie
tuvių ir nelietuvių linksmi
no ir džiugino. Tavo namuo
se stovi dešimtys trofėjų ir 
laimėjimų taurių — tai Ta
vo palikimas ir darbo bei 
gabumų įrodymas.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Rytai.Įmynei perdaug gi
lius pėdsakus laisvojo pa
saulio lietuvių širdyse, kad 
būtų pavojus likti užmirš
tu. Tik bus graudus ryto

A. A.

RYTUI BABICKUI
mirus, žmonai AUŠRAI, motinai MARTAI 

BABICKIENEI, sesutei GINTRAI NARIE- 

NEI, giminėms ir artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą.

Gražina, Raimundas ir Petras
K u d u k i a i

MUZIKUI, INŽ. RYTUI BABICKUI 

mirus, jo žmonai AUŠRAI, jo mamytei MOR

TAI BABICKIENEI ir sesutei GINTRAI 

NARIENEI reiškiame nuoširdžiausią užuo

jautą.

L.K.V.S. Ramovė Clevelando
Skyrius

jus be Tavęs ir Tavo my
limai Aušrai, ir Tavo mo
tinai, ir Tavo seseriai Gint- 
rai.

Aurelija Balašaitienė

• "Mūsų Vaikas” admi
nistracija praneša, kad pra
dedant sekančiu numeriu, 
leidinys bus siunčiamas tik 
tiem asmenim, kurie yra 
grąžinę vieną iš apklausinė
jimo formų, ar parašę laiš
ką. Leidinys yra skiriamas 
jaunom šeimom su mažame
čiais vaikais, jį paruošia 
Montessori mokytojos, fi
nansuoja LB švietimo ta
ryba, Montessori draugija 
ir skaitytojų aukos. Jei kas 
nori leidinį gauti, rašyti: 
"Mūsų Vaikas”, 3704 West 
68 Street, Chicago Illinois 
60629, parašant, kodėl jūs 
domitės šiuo leidiniu.
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Palipa
— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas
— Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už:

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITA 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITA 
(DIRECT DEPOSIT)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI. NAMŲ 
PIRKIMUI (morgičiai).

Atliekame visus bankinius patarnavimus. Parduo
dame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheąues, priimame telefono, elektros, šildymo ir van
dens sąskaitas.

DARBO VALANDOS:
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:00 vai. p. p. 

Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 6:00 vai. vak. 
adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose. 

877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

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

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

JAKUBS AND SON
43-

Laidojimo įstaiga
Delio E., William J. Sr.,

CLEVELANDO I 
PARENGIMAI I

• SAUSIO 18 D. — S. Ky
mantą itės-Ciurlionien ės minė
jimas Lietuvių Namuose. Ruo
šia skautininkių draugovė.

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

• VASARIO 7 D. Kėgliavi- 
mo turnyras, Wickliffe Lanes, 
30315 Euclid Avė.

• VASARIO 15 D., sekma
dienį, 4 vai. p. p. Dievo Moti
nos parapijos salėje Vasario 16 
minėjimas. Rengia ALT ir LB.

• VASARIO 28 D., šešta
dieni, Pilėnų tunto skautų tra
dicinis blynų balius.

• KOVO 1 D. Taupos kre- 
dito kooperatyvo narių metinis 
susirinkimas Dievo Motinos 
parapijos svetainėje.

• KOVO 8 D. Koncertas 
Dievo Motinos parapijos salė
je. Vilija Mozoraitytė, Ramin
ta Lampsatytė, Michel Collars. 
Rengia Vasario 16 gimnazijai 
remti komitetas.

• KOVO 29 D. Skautų tra
dicinė Kaziuko mugė.

• BALANDŽIO 25 D. Ren
ginys Dainavos Globos Komi
teto Clevelande.

• BALANDŽIO 26 D. Pir
moji komunija lietuviškai.

• GEGUŽĖS 9 D. Motinos 
dienos minėjimas. Rengia Šv. 
Kazimiero lituanistinė mokyk
la.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA4

W iIIi am J. Jakubs Jr. ir

Barbora Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

FOOD SERVICE PROFESSIONALS
New England based food service company 
seeks growth oriented managers and assistant 
managers to work in the Connecticut market. 
As a private company we have been recognized 
by Restaurants and Institutions Magazine and 
Ine Magazine, as one of the top 500 fastest 
growing private companies in America. We offer 
100% company payed benefits as well as a 
great opportunity for advancement. Send re- 
sume in confidence to:

T«l. MacDermott Corp
P.O. Box 158

Kingston, NH 03848
EOUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

FURNITURE REPAIR 
TECHNICIAN

Experienced 3 or more years. Able to service case goods & upholstery. 
Able to service goods in shops or in customer’s home. Vehicle and 
equipment will be provided. 40 hour work week. Great benefits & 
excellent starting salary. Experience, professionalism & good writing
skills a mušt.

429 Rt. 1 So.

If interested apply in person 
or call Tuesday thru 
Friday 10 AM-6 PM

201-750-0450

Iselin, N J
E.O.E.-M/F

(2-5)
Furniture Corporation

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
60-ties metų sukaktis nuo jo mirties bus minima 
Šv. Jurgio parapijoje sekmadien. sausio mėn. 25 d.

Palaimintojo globai bus pavedama ir jo ben
dravardė Šv. Jurgio parapija.

šv. Mišias 10 vai. 30 min. koncelebruos J. E. 
vyskupas Paulius Baltakis. Jis pasakys šiai sukak
čiai skirtą pamokslą. Mišiose taip pat dalyvaus ir 
Clevelando ordinaras J. E. vyskupas Anthony Pilla.

Po sumos parapijos salėje bus iškilmingi pie
tūs.

Bilietai į pietus po 10 dol. asmeniui iki sausio 
20 dienos gaunami: šv. Jurgio parapijoje (431- 
5794), Patrijoje (531-6720) ir pas parapijos tary
bos narius — Z. Obelenį (442-6810), S. Miglinienę 
(486-7730), Lietuvių klube (531-2131), Taupoje 
(481-6677).

KĖGLI AVIMO TURNYRAS
Kur: WICKLIFFE LANES 

30315 EUCLID AVĖ. 
WICKLIFFE, OHIO 44092 

Kada: 1987 VASARIO 7 D.
2:30 PM-6:30 PM

Po turnyro visi kviečiami į Lietuvių 
Namų apatinę salę vaišėm.
Dėl informacijos skambinkit:

A. Nagevičiui — 945-4954 (namų) ar 
884-9710 (darbo)

E. Bliumentaliui — 948-4375 (namų)
, (2-3)

FLORIDA
Chief Medical Technologist needed for a progressive 131 bed hospital 
laboratory located in attractive and historic coastal community. 

Contact: PERSONNEL DEPARTMENT
FLAGLER HOSPITAL

159 MARINE STREET 
ST. AUGUSTINE, FLA. 32084.

EOE. ’ (1-3)

Į BM /uperior /bvino/
Į ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

| Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
| $ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teirnukitės

/uperior Zoving/
Pngrindinis skyrius

| 798 Enst 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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Federal Sa vtngs & Loan Insurance Corp
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TURININGA KULTŪRINĖ POPIETĖ
Clevelando skautininkių 

draugovė, vadovaujama s. 
Irenos Gedrienės, tęsia il
gametę tradiciją, rengdama

tą menišku skaitymu pa
įvairins Clevelando akty
vios skautininkės ir skau
tės: Vilija Nasvytytė-Kli-

Jungtinis choras, diriguojamas A. 
mą Jakubauskų koplyčioje.

Bielskaus, gieda per a. a. Ryto Babicko atsisveikini- 
V. Bacevičiaus nuotr.

įdomias ir turiningas kul
tūrines popietes, Clevelando 
lietuviams suteikdama ke
lias gilaus estetinio pasigė
rėjimo valandas jaukioje ir 
šeimyniškoje skautiško vai
šingumo aplinkoje. Daž
niausiai parenkama tema, 
kurioje iškeliamos lietuvės 
moterys, padariusios didelį 
įnašą į mūsų kultūros loby
ną, ar žadančios jį pratur
tinti savo najais talentais.

Šių metų kovo 13 dieną 
sukanka 100 metų nuo So
fijos Kymantaitės-Čiurlio- 
nės gimimo. Tai didelio ta
lento ir gilaus intelekto mo
teris, mūsų genijalaus kom
pozitoriaus ir dailininko Mi
kalojaus Konstantinio Čiur
lionio žmona. Su jos kūry
biniu palikimu sekmadienį, 
sausio 18 dieną, 4 vai. po 
pietų Clevelando Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje mus 
supažindins taip pat neeili
nė paskaitininke Dalia 
Sruogaitė - Bylaitienė, dra
maturgo Balio Sruogos ir 
iškilios istorikės Vandos 
Daugirdaitės - Sruogienės 
dukra. Prelegentės paskai- 

Pianistė Laima Šarkaitė š. 
m. sausio 18 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. Clevelando Lietuvių 
Namų viršutinėje salėje skau
tininkių draugovės rengiamoje 
kultūrinėje popietėje skambins 
M. K. Čiurlionio kūrinius.

J. Garlos nuotr.

mienė, Danguolė Vodopa- 
lienė, Dalia Mačienė ir Da
na Dundurienė.

Maloni staigmena bus 
jaunos pianistės debiutinis 
koncertas, kurio metu gir
dėsime keturis M. K. Čiur
lionio kūrinius. Tai Laima 
šarkaitė iš Omahos lietuvių 
šeimos, studijavusi Nebras- 
kos ir Wesleyan universi
tetuose, o Clevelando Vals
tybiniame universitete da
bar studijuojanti pianiną ir 
dainavimą su tikslus įsigyti 
magistro laipsnį. Laima 
Šarkaitė baigė Omahos li
tuanistinę mokyklą ir kalba 
puikiai lietuviškai. Ji šoko 
tautinių šokių grupėje ir 
buvo visą laiką aktyvi skau
tė. Ji pianiną studijuoja 
pas mums puikiai pažįsta
mą prof. Andrių Kuprevi
čių. Jaunosios Laimos de
biutas paįvairins mūsų po
pietės programą ir supažin
dins Clevelando lietuvius su 
nauj u talentu. O tas faktas, 
kad ji yra skautė, savaime 
didina mūsų skautiškos se
seriškos talkos jėgas.

Skautininkių draugovė 
taip pat planuoja visus sve
čius pavaišinti prie jaukios 
žvakių šviesos ir sudaryti 
tikrai šventišką ir iškilią 
atmosferą. Kaip paprastai, 
jos tikisi gausingo klausy
tojų būrio, kuris pasižymi 
ne tik kultūrinių įvykių rė
mimu, bet taip pat nuošir
džiai ilgisi renginių, siūlan
čių turinį ir progą susimąs
tyti, po programos padisku
tuoti, pasidalinti mintimis 
ir tuo pačiu atitrūkti nuo 
gyvenimo kasdienybės.

Aurelija Balašaitienė

A. A.

VERONIKAI BRAZIULEVIČIENEI 

mirus, giliai užjaučiame jos dukteris RE

GINĄ NASVYTIENĘ, LAIMUTĘ JARAŠŪ- 

NIENĘ, jų šeimas, visus artimuosius ir da- 

linamės jų liūdesiu.
Izabelė Jonaitienė, 
Mega Barniškaitė, 

Rimutė, Donatas ir Audra 
Nas vyčiai, 

Rūta ir Douglas
McFadden

Jonas Gudėnas

ATSISVEIKINTA SU 
RYTU BABICKU

Atsisveikinimas su a. a. 
Rytu Babickus įvyko š. m. 
sausio mėn. 7 dienos vaka
re Jakubauskų laidotuvių 
koplyčioje, d a 1 y v aujant 
gausingam būriui velionio 
giminių, bičiulių ir gerbė
jų. Atsisveikinimą pravedė 
Aušros Babickienės brolis 
inž. Arvydas Barzdukas iš 
Washingtono.

Maldoms vadovavo šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
kun. Juozas Bacevičius. Ve
lionį pagerbė visų trijų mu
zikinių vienetų jungtinis 
choras, diriguojant Algir
dui Bielskui, su Ona Mi
kulskienės kanklių okestro. 
palyda. Atsisveikinimo ir 
užuojautos žodžius tarė: 
Vladas Plečkaitis — čiur
lio Ansamblio vardu, Val
das žiedonis — Clevelando 
Vyrų Okteto, Pranas Raz- 
gaitis — šv. Jurgio para
pijos komiteto, choro ir Cle
velando ateitininkų, Algir
das Bielskus — sportininkų, 
Rita Kliorienė — buvusių 
tinklininkių, dr. R. Gaška iš 
Chicagos — draugų ir stu
dijų kolegų, Mrs. Kuzas — 
Daytono klebono kun. Ka- 
tarskio, ir Vladas Čyvas — 
Lietuvių Bendruomenės.

Sekantį rytą, sausio 8 d. 
susirinkus dideliam skaičiui 
palydovų, šv. Jurgio para
pijos šventovėje kun. Juo
zas Bacevičius su koncele- 
brantu Dievo Motinos para
pijos klebonu kun. Gedimi
nu Kijauskus, SJ, atnašavo

Marta Babickienė padeda gėlę ant sūnaus a. a. Ryto karsto.
V. Bacevičiaus nuotr.

gedulingas Mišias, kurių 
metu giedojo ir vėl jungti
nis choras, vargonais paly
dint Jūratei Blynaitei ir Ri
tai Kliorienei, kuri, pakai
tomis su Algirdu Bielskum, 
dirigavo aštuonetą giesmių, 
užbaigiant „Lietuva bran
gi”. Ilga virš 60 automobi
lių vilkstinė palydėjo velio
nio karstą į Visų Sielų ka
pines.

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE

Minėjimas, kurį rengia 
ALT Clevelando skyrius ir 
JAV LB Clevelando apylin
kė, įvyks sekmadienį, š. m. 
vasario mėn. 15 d. su pa
maldomis abiejose lietuvių 
parapijų bažnyčiose ir iš
kilmingu minėjimu 4 vai. p. 
p. Dievo Motinos parapijos 
salėje.

Kalbas pasakys mūsų žy
mus visuomenininkas, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkas bei 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirm. dr. Leonas Kriau
čeliūnas iš Chicagos ir John 
Carroll Universiteto Sovie
tų bei Rytų Europos Studi
jų Instituto direktorius 
prof. d r. Michael S. Pap.

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

• PATR1A 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.

NATIONWIDE 
INSURANCE N«t>o>-wide is on you' M*

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.

WAREHOUSE
Englewood distributor looking for 
part time warehouse help. Picking 
orders, shipping and receiving. Mon. 
to Fri. Non-smoker.

Call 201-567-1502
(2-5)

PUNCH PRESS 
SET-UP

15 minutes from Meri- 
den-VVallingford line. 
Experience on sheet 
metai parts.
MERKIAM MFG.

124 Main St. 
Durham, Ct.
203-349-3436

(1-2)



DIRVA
SVEIKINO LIETUVOS 

ATSTOVĄ

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1987 metų proga JAV prezi
dentas ir ponia Reagan, vi
ceprezidentas ir ponia Bush, 
Valstybės sekretorius ir 
ponia Shultz, JAV Protoko
lo šefė ir ponas Roosevelt, 
šv. Sosto pro nuncijos Ark. 
Pio Laghi, Washingtono 
ark. James A. Hickey, Wa- 
shingtono meras ir ponia 
Barry, jr. atsiuntė sveiki
nimus ir linkėjimus Lietu
vos atstovui ir poniai Bač- 
kienei, kurie . taip pat pa
siuntė sveikinimus, linkė
jimus aukštiesiems sveikin
tojams.

Švenčių proga O. ir S. A. 
Bačkiai pasikeitė sveikini
mais su daugelio valstybių 
ambasadoriais ir jų žmono
mis.

• Vilties draugijos val
dyba savo posėdyje 1986 
m. gruodžio 22 d. nutarė 
vietoj mirusio vicepirminin
ko Alekso Laikūno pakvies
ti vicepirmininko pareigoms 
valdybos kandidatą Juozą 
Kapočių, kuris kvietimą 
priėmė.

Juozas Kapočius yra ALT 
S-gos Bostono skyriaus pir
mininkas, Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjas, prityręs 
spaudos žinovas.

• Pik. Viktoras ir Vero
nika Sutkai, Vokietijoje, 
atsiuntę šventėms 5,000 
dol. rašo: "Pinigus skiria
me Vilties draugijos tauti
niam darbui paremti. Sėk
mingų Naujų Metų!" Ačiū 
už auką ir linkėjimus.

Skaitykit ir platinkit
dirvą

Los Angeles vyrų kvartetas ir pianistė Raimonda Apeikytė atliks meninę programą 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos rengiamame Chicagoje spaudos baliuje sausio 24 d.

A. A.

RYTUI BABICKUI
mirus, jo žmonai AUŠRELEI, visiems gimi
nėms bei artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą ir liūdime kartu.

Rimutė, Donatas ir Audra 
N a s v y č i a i 
Rūta ir Douglas 
McFadden 

Mega Barniškaitė 
Izabelė Jonaitienė

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI 
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 

RENGIAMAME

SPAUDOS BALIUJE
1987 M. SAUSIO 24 D., ŠEŠTADIENĮ,

NIKO’S POKYLIŲ SALĖJE, 7600 SO. HARtEM AVĖ.
PRADŽIA 6 VAL. VAK. (KOKTEILIAI), 7 VAL. VAK. VAKA

RIENĖ. AUKA ASMENIUI, ĮSKAITANT IR BARĄ, 30 DOL.

Meninę programą atliks pianistė Raimonda Apeikytė ir Los 
Angeles vyrų kvartetas. Šokiams gros orkestras "Žara”.

Registruotis telefonu pas Eleonorą Valiukėnienę 434-7270 arba Vida Jo
nušienę 448-7420 įst., 448-4520 namuose.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS
SĄJUNGOS VALDYBA

A. A.

RYTUI BABICKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai 

AUŠRAI, motinai MARTAI BABICKIENEI, 

seseriai GINTRAI su šeima ir Čiurlionio an

sambliui.

Margutis ir bendradarbiai

ČIURLIONIO ansamblio dirigentui ir 

Clevelando Vyrų Okteto vadovui
A. t A.

RYTUI BABICKUI
mirus, žmoną AUŠRĄ, motiną MARTĄ, se

serį GINTRĄ ir ČIURLIONIO ansamblį nuo

širdžiai užjaučiame dalindamiesi jų liūdesiu.

Dainavos Ansamblis

• A. A. Alekso Laikūno, 
DP laikais dirbusio "Mūsų 
.Kelias" redakcijoj atmini
mui, L. Kaulinis, Philadel- 
phijoje, Pa., atsiuntė 50 
dol. Ačiū.

• Vytautas Petrauskas, 
Upland, Ca., siųsdamas au
ką, rašo: "Linkėdamas Dir
vai ir jos veikėjams laimin
gų ir sėkmingų metų ir no
rėdamas paremti jūsų sun
kų darbą, siunčiu 50 dol." 
Ačiū už linkėjimus ir auką.tos ANGELES

• Marijos Tūbelytės- 
Kuhlmann novelių rinkinią 
ĮSIBROVĖLĖ s u t iktuvės 
įvyks Los Angeles Tauti
niuose Namuose sausio 18 
dieną, sekmadienį, 12:30 
vai. p. p., dalyvaujant pa
čiai autorei. Knygą aptars 
rašytojus Algirdas Gustai
tis. Ištraukas skaitys žur
nalistė Valerija Baltušienė. 
Dainuos N e p riklausomos 
Lietuvos Operos solistė Alo- 
dija Dičiūtė - Trečiokienė. 
Sutiktuves ruošia Lietuvių 
žurnalistų Sąjunga ir ALT 
S-gos Los Angeles skyrius.

Lietuviškos sknygos drau
gai kviečiami atsilankyti.

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

-------------------- A T K I R P T I-------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:

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

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

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

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


	1987-01-15-DIRVA 0001
	1987-01-15-DIRVA 0002
	1987-01-15-DIRVA 0003
	1987-01-15-DIRVA 0004
	1987-01-15-DIRVA 0005
	1987-01-15-DIRVA 0006
	1987-01-15-DIRVA 0007
	1987-01-15-DIRVA 0008
	1987-01-15-DIRVA 0009
	1987-01-15-DIRVA 0010
	1987-01-15-DIRVA 0011
	1987-01-15-DIRVA 0012
	1987-01-15-DIRVA 0013
	1987-01-15-DIRVA 0014
	1987-01-15-DIRVA 0015
	1987-01-15-DIRVA 0016

