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Obuoliavimos su velniu
Dar bendravimo su sovietais tema

Kaip jau rašėme, prof. A. 
Maceina jau prieš 17 metų 
skundėsi, kad žinomi veikė
jai, bėgę nuo komunizmo, 
’dabar eina su komunistais 
obuoliauti’, turbūt prisi
mindamas labai seną mūsų 
patarlę, nepatariančią to 
daryti su velniu. Kitoje to 
paties laiško vietoje profe
sorius tiesiog rašė: „Baisiai 
gaila, kad šitoks dvasios 
praskydimas — tiesiog pro
tinė tryda — jau yra už- 
krėtusi ir mūsų bičiulius 
Vokietijoje’’. Tai paskatino 
mus pasvarstyti, kaip tas 
senas ir vis nesibaigiąs 
bendravimo klausimas at
rodo dabar. Ar iš tikrųjų, 
kaip profesoriaus politinis 
bičiulis V. Vaitiekūnas būk- 
štavo, atėjo momentas ka
da galima pakartoti jo žo
džius: ’tėvai nuo bolševikų 
bėgo, vaikai virto bolševi
kų agentais’.

Nors kaip praktika rodo, 
kiekvienas mūsų pats as- 
niškai sprendžia bendravi
mo klausimą, išeidamas iš 
savo interesų, 'oficialiai’ t. 
y. rašydami j laikraščius 
mes vis dar ieškome jam 
teisingo atsakymo. Pvz. 
DRAUGO rugpiūčio 21 d. 
Antanas Jomantas pasige
do:

’’... politinių veiksnių di
rektyvų, kaip pavienis 
žmogus turi elgtis, kad 
nepakenktų nepriklauso
mybės idėjai ir kartu ne
atitrūktų nuo tautos ka
mieno.”
Mes jau anksčiau konsta

tavome, kad užsienyje ne
galima puoselėti lietuvybės 
be ryšių su tuo tautos ka
mienu. Bendravimo klausi
mas paaštrėjo prasidėjus 
Gorbačiovo erai. Bet jau ir 
kiti Maskvos valdovai ska
tino tarp išeivijos ir krašto 
ryšius, iš jų tikėdamiesi sau 
naudos. Kitaip jie nelaiky
tų tam reikalui didelio spe
cialaus aparato.

Kaip arti jau esame at
sidūrę prie V. Vaitiekūno 
pranašavimo, parodė nese
nos apvaliojo stalo diskusi
jos Vilniuje- Ten iš sovietų 
pusės buvo pasigęsta išeivi
jos atitikmenio jų 'Tėviš
kės’ draugijai. Jos pirmi
ninkas V. Sakalauskas pa
reiškė :

„Norėtumėme, kad toks 
centras būtų ir pas jus. 
Pavieniai asmenys gerai,

• bet organizacija patiki-

Vytautas Meškauskas

miau, ar tai būtų ’Santa- 
ra-šviesa’ ar kita organi
zacija.”
Santara - šviesa, žinoma, 

tvirčiau neorganizuota gru
pė. Turint galvoje bendruo
menės veržimąsi j visus 
frontus, atrodytų, kad tai 
būtų tik jai tinkamas užda
vinys. Ilgainiui ji turbūt ir 
virs tik ryšių su Lietuva 
draugija, tačiau šiuo mo
mentu jos veikėjai nenorė
tų dar užsiimti vien tokiu 
prozaišku uždaviniu.

Įdomu, kad tame pasikal
bėjime dalyvavęs PLB val
dybos narys M, Drunga sa
vo labai pavėluotame pra
nešime apie jį, šio labai įdo
maus momentu visai nepa
minėjo. Savaime aišku, kad 
tokia organizacija būtų so
vietų agentu. Tai taip aiš
ku, kad apie tai pranešda
mas TĖVIŠKĖS ŽIBURIO 
vedamasis net sušuko: ’To 
dar betrūko’!

Apeidamas tą klausimą 
tylomis M. Drunga per du 
DRAUGO numerius, aiškin
damas savo sąžinės grynu
mą, nors tuo niekas neabe
jojo, giriasi papildęs Hel
sinkio Aktą principiniu su
sitarimu... pasikeisti straip
sniais. Girdi:

.. tvirtai tikėjau ir da
bar tebetikiu, kad laisvė
je gyvenančios redakci
jos nepabijos komunisti
nio rašinio, jeigu nelais
vėje gyvenančios įsilei
džia — antikomunistini.”

(Nukelta į 2 psl.)

Marijos aukšt. mokyklos auditorijoje dalis lietuvių, dalyvavusių Skuodžių sutikime 1987. IX. 13 d.
E. Būtėno nuotr.

Skuodžių šeima: žmona Irena, Vytautas ir dukra Daiva, jų susitikime su Chicagos lietuviais. 
E. Būtėno nuotr.

Vytautas Skuodis šiltai sutiktas Chicagoje
Antanas Juodvalkis

Sąžinės kalinys ir kovo
tojas už žmogaus teises, ko
munistinės valdžios kaltin
tas ir persekiotas Vytautas 
Skuodis su žmona Irena ir 
jaunesniąja dukra Daiva, iš 
Maskvos per Šveicariją, at
skrido i Chicagą 1987 m. 
rugsėjo 8 d., globojami
BALFo pirm. Marijos ir jos 
vyro Antano Rudžių ir pasi
tikti gausaus būrio lietuvių 
bei laikraštininkų.

Chicagos lietuvių susiti
kimas su laisvės kovotoju 
už žmogaus teises ir tikėji
mą Vytautu Skuodžiu bei 
jo šeima, buvo 1987 m. rug
sėjo 13 d. Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoj. Susi
tikimą organizavo ir jam 

vadovavo BALFo energin
goji pirm. Marija Rudienė. 
Tą sekmadienį Chicaga bu
vo perkrauta įvairiais lie
tuvių' renginiais ir Šiluvos 
atlaidi; procesija, bet į audi
toriją prisirinko tūkstanti
nė lietuvių minia pasvei
kinti ir išgirsti laisvės ko
votoją, atkalėjusį 7-rių me
tų sunkaus režimo lagerio 
bausmę.

Pirm. M. Rudienei pa
kvietus, visiems stovint ir 
plojant, Vytautas Skuodis 
ir šeimos nariai, lydimi tau
tiniais rūbais pasipuošusių 
lietuvaičių, užėmė scenoje 
skirtas garbės vietas. V. 
Skuodžiui įteikta rožių 
puokštė, o žmonai ir dukrai 

prisegti korsažai. Solistui 
Algirdui Braziui vedant 
(prie pianino R. Mockus), 
sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai.

Šio pobūvio organizatorė 
ir vadovė M. Rudienė supa
žindino su Vytautu Skuo
džiu, gimusiu 1929 m. kovo 
24 d. šv. Kryžiaus ligoninė
je, Chicagoje, ir pakrikšty
tu Aušros Vartų bažnyčio
je Benedikto Scott vardu.

1930 m. tėvai grįžo į Lie
tuvą, parsiveždami viena
metį būsimą laisvės kovoto
ją Vytautą Skuodį, susigrą
žinus turėtą savo pavardę.

Vytautas Skuodis 1953 
metais baigė Vilniaus uni
versitetą ir dirbo geologo 
darbą, o 1969 gavo mokslo 
kandidato laipsnį ir pradė
jo dėstyti Vilniaus univer
sitete gamtos fakultete. 
1976 m. pakeltas docentu. 
Įsijungė į tikėjimo laisvės 
gynėjus, rašė studiją apie 
genocidą Lietuvoje. Para
šė laišką JAV prez. J. Car- 
teriui, pažadėdamas kovoti 
už žmogaus pagr. teises ir 
tikėjimo laisvę. 1979. XII. 
d. atleistas iš darbo, o 1980. 
I. 14 d. suimtas ir uždary
tas kalėjime. Nubaustas 
7-riems metams sunkaus 
režimo lageryje ir 5 me
tams ištrėmimo už ”prieš- 
sovietinę agitaciją”. Įkalin
tas Mordavijos Boraševo 
kone entracijos lageryje. 
Kaip pirmas pasaulietis, 
buvo priimtas nariu į Lie
tuvos katalikų komitetą ti-

(Nukelta į 9 psl.)
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Atkirtis Vilniaus rugpiūčio 23 demonstracijai: darbo žmonių 
-----  protesto susirinkimai visose Įmonėse ir Įstaigose. —

■ Iš kitos pusės

Kaip ir galima buvo lauk
ti Vilniaus, kaip ir Rygos 
bei Talino, demonstracijos 
Molotovo-Ribbentropo susi
tarimui paminėti sulaukė 
masinio' ’atkirčio*, kas su
stiprina įspūdį, kad dėl to 
pirmosios demonstracijos ir 
buvo leistos. Taip, pavyz
džiui, Klaipėdos rajono Ju
liaus Janonio kulūkio žem
dirbiai, nepaisant darbyme
čio, pagrįstai pasipiktino — 
praneša ELTA — sužinoję, 
jog rugpiūčio 23 d. pagal 
diversinių radijo stočių ra
ginimą Vilniuje ekstremis
tų mėginimą surengtŲąnti- 
tarybinį užpuoli. Saujalės 
atplaišų akcijoje dalyvavo 
jų žemietis Mikoliniškių 
bažnyčios vargonininkas A. 
Bumbulis, vietinių gyven- 
jų plačiai žinomas kaip ar-, 
šus provokatorius, antita- 
rybininkas. Girdi, jo inicia
tyva, be vietinės valdžios 
organų leidimo neretai apy
linkėje išdygsta kryžiai.

"Aš jau pagyvenęs žmo
gus, — pasakė ELTOS ko
respondentui pensinin kas 
Vladas Jonikas — ir gerai 
pamenu, kaip užjūrio radi
jo stotys pirmaisiais Tary
bų valdžios ir karo metais 
suklaidino nemažai lojalių 
žmonių ir paskatino stoti į 
banditų gretas”.

Jam pritaręs ir Vincas 
Macius, kuris aiškino:

"Nesuprantu, ko bažny
čios tarnai kišasi į valsty
bės reikalus. Tegul būna sa
vo vietoje. Ne religijos dė
ka mes šiandien taip pasi
turinčiai gyvename. Tik Ta
rybų valdžia mus išąvė jš 
klumpių. Anksčiau automo
biliais važinėjo dvarininkai, 
o dabar net skerdžiai”.

Kalbėtojai įvairiose vie
tose — tokių mitingų vien 
Vilniuje ELTA priskaičiavo 
per 40 — kėlė klausimą: 
”Kas davė teisę grupelei vi
suomenės atplaišų kalbėti 
ir veikti tautos, negrįžta
mai pasirinkusios socialisti
nį kelią, vardu?”

Rugsėjo . 3 d. TIESOJE 
Vytas Jančiauskas, akade
minio dramos teatro daili- 
ninkas dekoratorius pareiš
kė esąs internacionalistas ir 
pritariąs "mūsų vadovams”, 
kad jie leidžią klestėti įvai
rių tautybių žmonių savi
veiklos menui. Su malonu

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
vuasto ra likeriu krautuvę —

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

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

Kainos lomos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

mu jis padedąs apipavida
linti rusų, lenkų, žydų liau
dies teatrų pastatymus.

"Rugpiūčio 23 dieną su
žinojęs, kad rengiamas su
sirinkimas prie Onos bažny
čios — rašo jis toliau — 
smalsumo vedamas ir aš ten 
nuėjau. Girdėdamas kalban
čius oratorius, savo stai
gaus būdo vedamas, ir aš 
pasisakiau, nors pasisakyti 
pasiruošęs nebuvau."

Įdomu, kad jis nerašo, ką 
jis ten pasakė, bet dabar 
jau aiškiai nori atpirkti sa
vo kaltę. Girdi:

"Daugiau tokiuose susi
būrimuose n e d alyvausiu, 
nes aš pats esu už sociajis- 
tinę santvarką ir už tary- 
bjį. Lietuvą. Su šio mitingo 
organizatoriais aš nieko 
bendra neturėjau ir neturė
siu.”

Elektrografijos MTI dar
buotojai rugpiūčio 31 d. ne- 
siskirstė namo, o rinkosi į 
aktų salę. Ten partinio ko
miteto sekretoriaus pava
duotojas Q. Charinas pa
reiškė :

"Lietuvoje gimiau ir už
augau. Turiu daugybę lietu
vių draugų su kuriais dali
namės džiaugsmais ir rū
pesčiais. Tai, ką šūkaliojo 
grupė susirinkusiųjų prie 
Adomo Mickevičiaus pa
minklo, yra atviras bandy
mas tarp mūsų pasėti _ne- 
santaiką.”

Komjaunimo Tiesa cituo
ja teisės fakulteto studento 
D. Jurgelevičiaus laišką, 
kuriame jis teigia:

"Demonstracija — pati 
didžiausia veidmanystė. Tai 
Vąkarų masinės^ informaci- 
jos priemonių darbas. Ta
čiau pagrindinis šios akci
jos tikslas — apjuodinti 
mūsų persitvarkymo politi
ką ir vieną jos pusių — vie
šumą”.

Tai kaip čia dabar išeina? 
žmonės, kurie bandė pasa
kyti savo visai pagrįstą nuo
monę prieš kelias dešimt 
metų buvusius įvykius, yra 
p r a vardžiuojami visokiais 
vardais ir laikomi raupsuo
tais už pasinaudojimą teise 
savo nuomenę. Tai kas, kad 
jie dar nesuimti.

Tūlos J. Genytės laiškas 
Komj. Tiesos redakcijai iš
duoda į ką muša ta propa

gandą. Genytės nuomone, iš 
demonstrantų veidų spindė
jo tik neužgesinamas pyk
tis ir kerštas. Ji klausia:

"Nejaugi ši visa šutvė 
ruošiasi ’vaduoti’ Lietuvą? 
Nuo ko ? Nuo gyvenimo, ku
rį turime: gerų butų, kolek
tyvinių sodų, 'žigulių’, im
portinių baldų ?”

"Sugrąžinti? Į kur?”
"Į bedarbių ir skurdžių 

laikus, kai visa Lietuvėlė 
dirbo saujai išrinktųjų.”

"Apginti ’dorą’ vyskupo 
VJBrizgįo vardą, kuris kaip 
ir’jo parankiniai uoliai tar
navo fašistams, žudė nekal
tus žmones.”

"Gerbiama redakcija, pra
neškite tai šutvei, kad ji vi
sai nusišnekėjo ... Aš lie
tuvė, kaunietė, sakau — 
žmonės neklauso ir neklau
sys kvailių ir buvusių nu
sikaltėlių plepalų .. .”

Kaip matome visa ’glas- 
nos’t prąnvkcrkaip rytmie- 
čio migla KGB saulei vėl 
patekėjus ar tik jos lau
kiant.

Obuoliavimas 
su velniu...

(Atkelta iš 1 psl.)

Kaip tai gali atrodyti 
praktiškai ? Faktinai jau 
dabar New Yorke leidžia
moje LAISVĖJE ir Chica
goje — VILNYJE per 80% 
visos spausdinamos medžia
gos yra prisiųsta iš Lietu
vos. Vietoje tik pranešama 
apie jau mirusius vienmin
čius ir padejuojama dėl bai
saus vargo Amerikoje. Už
tikęs kokią įdomesnę, nau
jesnę mintį bolševikų spau
doje skubu ja pasidalinti su 
savo skaitytojais, taip daro 
ir kitų lietuviškų laikraščių 
redaktoriai. METMENYSE 
ir AKIRAČIUOSE pasitai
ko Lietuvoje gyvenančių 
s t r a i p sniai. GIMTASIS 
KRAŠTAS keletą kartų per
sispausdino Iš KITOS PU
SĖS, iš AKIRAČIŲ ir net 
DRAUGO. Apie išeivių pa
žiūras galima sužinoti per 
Voice of America ir Laisvės 
radiją ... Pagaliau kaip 
mes neįtikinėsime, kad pas 
juos pragaras, skaitytojai 
Lietuvoje tuo nepatikės, jei

Atrodo, kad sovietų propaganda iš demonstracijų 
Pabaltijo sostinėse turėjo dvejopos naudos. Visų pirma 
ji parodė, kad prie Gorbačiovo Sovietijoje esama laisvės 
pareikšti atskirą nuomonę. Tai skiriama užsieniui. Vi
duje tačiau pasirodė, kad demonstruoti vis dėlto rizikin- 
ga, nes būsi apšauktas ekstremistu, visuomenės atplaiša 
'įrnet užsienio agentu, kuriam neturi būti vietos sovieti
nėje visuomenėje. Tai antras sovietų propagandos laimė
jimas, nes pasaulinės žinių tarnybos paminėjo tik de
monstracijų faktą, bet n£ pasėkas.

Kaip tų įvykių akivaizdoje turi laikytis išeivija? 
Bronius Nainys rugsėjo mėn. 4 d. DRAUGE rašė:

"Vieni buvome palikti vesti partizaninį karą 
tuoj po antrojo karo, vieni galime palikti ir da
bar ... Ir dabartinius įvykius apžvelgdami, mes 
turime būti labai atsargūs, kad, norėdami padėti, 
tautai nėpakenktumėm. O taip labai lengvai gali 
atsitikti, nes tokiais kritiškais momentais praei
tyje mes per daug išmintingi nebuvome.”

Jis greičiausiai turi galvoje savo lygiai prieš savaitę 
(rugp. 28 d.) rašytą straipsnį, kuriame norėjo iškelti 
Bendruomenės vaidmenį:

"Prieš porą savaičių PLB pirmininko V. Ka- 
manto gyvenvietėje posėdžiaudama PLB valdyba 
staiga patyrė, kad šiais metais grupė narsių Vil
niaus lietuvių... vergiją atnešusią sutartį nori 
prisiminti tyliu, bet viešu susibūrimu ..."

"PLB valdyba greitomis paskleidė tą žinią po 
visą lietuvišką pasaulį, ragindama Bendruomenes 
tą pačią dieną įkošti demonstracijas ... Atrodo, 
kad pastangos pasisekė. Iš pačių lietuvių išeivių 
ir iš kitų šaltinių patyrusi, laisvojo pasaulio spau
da... Vilniaus susibūrimą plačiai išgarsino.”

Ar reikia geresnio įrodymo sovietų propagandai, kad 
demonstracija buvo sukurstyta iš užsienio ir, kaip jie 
skelbta, demonstrantus išlaiko užsienis?

Tas nelemtas noras kad ir neteisingai pasigirti!
(vm)

jiems jų būklė atrodys pa
kenčiama. Ir atvirkščiai, jei 
jiems' blogai, trūksta net 
gryno oro atsikvėpti, jie tai 
žinos ir be 'mainais gauto* 
bendruomenininkų straips
nio. Drunga tačiau kietai 
laikosi savo pažiūros:

"Ir argi vieno tokio 
straipsnio prasimušimas 
į Lietuvos viešumą nebū
tų vertas kad ir dešim
ties sumautų (mano pa
braukta) k o m unistinių, 
mainais atsiųstų?”
Jis, atrodo, užmiršo, kad 

tokiam apsįmainymui rei
kalingas tam tikras apara
tas, nuolatiniai kontaktai, 
kurių sovietai labai pagei
dauja, norėdami juos iš
naudoti savo interesų nau
dai. To bijojo Maceina, apie 
tai įspėjo Vaitiekūnas, bet 
tai visai nąųjas pasaulis 
j agnesnei tų pačių 'fronti
ninkų* kartai. Jie užmiršo 
savo protėvių įspėjimą ne
eiti su velniu obuoliauti, nes 
tik prarasi savo terbą.

Baigiant norėtųsi pasa
kyti, kad mes pabėgom va
dovaudamiesi savo galvom, 
niekeno neraginami. Dau
gumai dėl to atsidarė nauji 
horizontai. Beveik visi no
rime geresnių, laisvesnių 
ryšių su tėvynę, tačiau dėl 
to kaip jais pasinaudoti, 
nuspręsime patys savo pro
tu individualiai. Taip jau n© 
nuo šiandien ir vyksta.

P. S. Gavus seną A. Ma- 
ceino laišką, kuris įkvėpė 
tuos straipsnius, Vilniaus 
ŠVYTURYS pradėjo spaus
dinti jo žmonos dienoraščio 

ištraukas. Apie jas pakal
bėsime sekančiame nume
ryje.

MAINTENANCE 
MACHINIST

Fortune 500 company has 
evening openings for ma- 
chinsts with machine repair 
experience including the fol- 
lowingareas:

• Rebuilt diesfrom spare parts
• Modify equipment from 
verbai Ablueprint instructions
• Some general plant 
maintenence

In addition the candidates we 
seek mušt be able to work as a 
team member in a fast paced 
production environment. Our 
staggered work schedule has 
built in overtime which pro- 
vides for up to 7 days off each 
14 day cycle. Wages up to 
$13 per hour. Excellent com
pany paid benefits startinę on 
date of hire. Applicattons 
available8arn-4pm, Mon-Fri.

CONTINENTALCANCO 
24KILMERRD 

EDISON.NJ 08818 
201*985*4940

EOE M/F/H/V

SEWING MACHINE OPERATORS
Good pay & permanent employment 
for experienced Merrow or Single 
Needle sewing machine operators, for 
day or night shifts, with Mfr. located 
in Kensington convenient to public 
trans. & parking. Apply:

THE LRONEES COMPANY 
Front & Venango Sts. 
(3601 N. Front St.) 

Philadlephia, Pa. 19134 
(33-35)

FOOD ŠERVICE MGR.
FULL TIME

Position for inęjiVidUal with bachelor 
degree in food—riUtrition preferred. 
Būt wi'll consider 90 hour food service 
course with 1 year full time experi- 
ence.

For interview.

EXPERIENCED OPERATOR
NEEDED FULL GARMENT OPER
ATOR. APPLY IN PERSON TO: I & C 
CONTRACTING, 7224 16th AVENUE. 
BROOKLYN, N. Y. 11204, or CALL: 
718-234-0286. (33-39)

RESTAURANT HELP
Marriott Family Corp. accepting ap- 
plications for cooks, waiter/waitresses, 
and other positions available. Excel- 
lent salary and benefits. Apply in 
person to:
HOWARD JOHNSONS RESTAURANT

Rt. 30 & 100 Exton, Pa. 19341 
E.O.E.

(34- 4d)
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Skęstame savo veiklos pelkėje
Juozas Žygas
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Laikas ruoštis!

Kai pirmą kartą už Tėvy
nės ribų minėjome Nepri
klausomybės atgavimo su
kakti, nebuvo nė abejonės, 
kur minėsime sekančiąja. 
Deja ... Politiniai bangavi
mai dar labiau atitolino var
tus į namus, plačiai išblaš
kydami mus visuose žemy
nuose. Tačiau tikėjimas Tė
vynės laisvu rytojumi išli
ko gyvas ir ryžtingas.

Sekantysis vasario mėnuo 
neša jau 70-jį tos sukakties 
minėjimą - beliko vos keturi 
pilni mėnesiai - tačiau nesi
girdi dar, kad būtų rengia
masi tai rimčiau paminėti. O 
gi jau eilė metų, kai po Va
sario 16 d. minėjimų spau
doje - ir dar daugiau priva
čiai - yra pasigendama pras- 
mingesnio, turiningesmo~ir 
oresnio šventės atžymėjimo. 
Jei dabar nebus susigriebta 
- ko gero ir vėl viskas nurie
dės trafaretine linkme, nors 
nėra abejonės, kad yra pa
kankamai kūrybinio ir orga
nizacinio pajėgumo bei ran
kų talkos šventės išryškini
mui. Yra taip pat svarbu ir 
politiniai išnaudoti dabar 
esamą palankų dėmesį Pa
baltijo kraštams.

Ateinančiųjų metų rengi
niai turėtų išsamiai užakcen
tuoti septintojo dešimtmečio 
sukaktį. PL Jaunimo Kong
resas galėtų būti įvadu į spe
cifinius Vasario 16 d. minė
jimus, ką toliau galėtų ryš
kinti Tautinių Šokių šventė, 
Skautijos Jubiliejinė stovyk
la ir kt. didieji renginiai.

Patirtis rodo, kad yra 
svarbu žinoti, kam yra ski- 
riamas-pristatomas tas mi
nėjimas - svetimtaučiams, ar 
mums patiems - nors abiem 
atvejais pasiruošimas yra ly
giai tiek pats svarbus ir ne
turėtų būti suliejamas į vie- 

Jią.
Būtų logiškiau, jei mes pa- 

tys pristatytume savąją kul
tūrą, esamą krašto padėtį ir 
pilnumoje pademonstruotu
me svetimtaučiams gyvą jr 
aktyvią tautos dalį išeivijo
je, vietoje kvietus juos pa
pasakoti mums mūsų tautos 
istoriją ar jos interpretaciją.

Savųjų tarpe minėjimo 
orumas yra nemažiau svar
bus. Jei pasigendame da
lies jaunųjų - dabar laikas 

pažiūrėti kodėl ir ką nors pa
keisti. Gal praverstų įnešti 
konkrečių siūlymų ir darbo, 
vietoje dejonių ir skundų, 
kad minėjimas paliktų ryžto 
ir užsidegimo dvasią mumy
se. Nepriklausomybės su
kakties minėjimas tegu ne
būna vien tik keletos asme
nų projektas, bet visus ap
jungianti šventė. Tai turi 
būti mūsų_visų ryški dekla
racija ir demonstracija, kad 
okupacija ir prabėgą metai 
nenuslopino tautos dvasios, 
nesužlugdė jos laisvės siekio.

Negali laisvai plevėsuoti 
trispalvė Vilniaus bokšte, 
bet niekas netrukdo mums 
ją iškelti aukštai ir prasmin
gai laisvajame pasaulyje! 
70-ji Nepriklausomybės su
kaktis lai randa mus visus 
gretoje, petys į petį, lietuvį 
prie lietuvio VIENAM IR 
TAM PAČIAM TIKSLUI! 
Dabar yra laikas tam ruoš-
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Yra žinomas lietuviškas 
posakis: ” Vargsta kaip mu
selė po išrūgas”. Musė, pa
tekusi į išrūgas, iš despera
cijos daužosi, bet, kadangi 
visa jos veikla paremta in
stinktu, o ne protavimu, 
tad jai liūdnai ir pasibaigia. 
Veikla nėra lygi veiklai. 
Kiekvienas š_ū kjį liojimas 
dar nėra laikytinas pozity
via veikla, žinoma, energi
ja, išeikvojama, tačiau re
zultatų nėra.

Viename rašinyje visos 
mūsų kovos ir veiklos ne
aprėpsime. Pažiūrėkime tik 
į keletos paskutiniųjų metų 
veiklą. Labai plačiai mūsų 
spaudoje nuskambėjo, ry
šium su Los Angeles olimpi- 
jada, ”Ban the Soviets Coa- 
lition” veikla. Nežeminant 
jų veiklos ir nuopelnų, ten
ka paabejoti — kiek tas 
klausimas Lietuvos reikalui 
padėjo? O labai daug padėti 
negalėjo vien dėl to, kad 
dažnai net patys užmiršo- 
me savo reikalais kalbėti. O 
tiems, kurie jau primiršo, 
pacituosiu, kas buvo spau
doje rašoma: ”Drauge”, 
1984. V. 11 d. taip rašoma: 
”Estų namuose susirinku
siems k o r e s p ondentams 
’Ban the Soviets Coalition’ 
atstovas pripažino, kad koa
licija daug prisidėjo prie 
nedalyvavimo (reiškia so
vietų J. ž.). David Balsiger 
pasakė spaudos konferenci
jai, kad koalicija planavo 
apie 10,000 žmonių demon
straciją, kuri būtų protes
tavusi dėl Afganistano oku
pacijos, Korėjos lėktuvo 

numušimo ir paniekos žmo
nių teisėms visame pasau
lyje.” Taigi, tik Korėjos 
lėktuvas ir Afganistanas! 
Pabaltijo ir Lietuvos klau
simas visai net neminimas, 
o buvo sakoma, Baltų Lygą 
esant centre to judėjimo! 
Tos veiklos įkarštyje Jau
nimo centre įvyko informa
cinis susirinkimas, kalbėjo 
tos lygos atstovas. Taip pat 
buvo kalbama, tik apie Ko
rėjos lėktuvą ir Afganista
ną. Pradėjus man kalbėti, 
kad mes dingome už to Ko
rėjos lėktuvo, keletas mū
siškių man pasakė, kad mū
sų klausimas nebėra aktua
lus. Taigi... nebeaktualus! 
Atrodo, kad mes jau patys 
save įrikiavome į Armėni
jos, Gruzijos, Azerbeidžano, 
Turkestano ir kitų rusiško 
imperializmo aukų eilę, vi
sai užmiršdami, kad mūsų 
kraštų okupaciją dar nėra 
”de jure” pripažinta. Taip 
nejučiomis įsirikiuojame į 
litĮeralų—eilę, kuriems kal
bėti apie sovietinius, nusi
kaltimus nemadoie. Tačiau 
vis madoje kalbėti apie na
cių nusikaltimus!

Dar taip neseniai turėjo
me „pavergtų tautų” savai
tę. Posėdžiavome, demons
travome ... viskas pagal 
seniai nusistovėjusį šablo
ną. O didesnio vietinės 
spaudos ar TV dėmesio, ne
sugebėjome atkreipti. Teko 
dalyvauti keletoje posėdžių, 
atrodo, dirbama, planuoja
ma, parengta literatūra. 
Pirmininkaujan t i s turėjo 
atspausdintą lapuką, kurie 
skirti platinimui, taip sa
kant propagandai. Papra
šiau, kad duotų susipažinti. 
Surašytas ilgiausias sąra
šas ”Captive Nations”. ži
nau, kad rusų nuodėmių są
rašas ilgas, bet šis sąrašas 
kažkaip, atrodė, per daug il
gas. Atidžiai pradėjau skai
tyti. Na, ir ką? Man beveik 
akys iššoko! Tame sąraše, 
tarpe kitų, įrašyta Alžįrąs, 
Libija, Irakas, Sirija, Viet
namas, Korėja ir daugelis 
kitų kraštų, dėl kurių būtų 
galima ginčą vesti. Man 
balsiai išreiškus nusistebė
jimą, tuojau atsirado tokių, 
kurie pradėjo tą sąrašą gin
ti. Kur mes einame? Kam 
tą sąrašą galime parodyti? 
Kokia logika vadovaujantis, 
Alžiras įrešytas prie mūsų, 
arba mes prirašyti prie Al- 
žiro? Kadangi dalyvavau 
posėdžiuose, tad po keletos 
dienų gavau laišką, su pa
pildoma literatūra ir, žino
ma, aukų vokeliu. Teisinga 
ar nevykusi informacija, 
vistiek kainuoja atspaus
dinti.

Po gana didelės propa
gandos per spaudą ir radi
ją atėjo sekmadienis, kuo
met vyko „Pavergtų tautų” 
minėjimas Marųuette Par
ke. Nepaisant didelio karš

čio, susirinko gausybė žmo
nių, bažnyčioje beveik ne
tilpo (kas dabar labai retai 
b e p a s įtaiko). Bažnyčios 
priekyje buvo sustatytos, 
berods 27 vėliavos. Po šv. 
Mišių vyko eisena. Buvo ne
šamos vėliavos ir plakatai. 
Pirmiausia ėjo Dariaus-Gi
rėno posto veteranai su 
JAV vėliava, po jos buvo 
nešama Lietuvos, o paskui 
kitų pavergtų tautų vėlia
vos. Vėliavų nešėjati beveik 
vien lietuviai. Pagal dabar
tines sąlygas, taip sakant, 
veiklos nuosmukio metus, 
eisena gana impozantiška. 
Per tokį karštį buvo gaila 
žiūrėti į mūsų moteris, pa
sipuošusias tautiniais rū
bais, ir vėliavų nešėjus, dė
vinčius švarkus. Bepigu 
mums, kurie maišėmės po 
minią, mes sulindome į me
džių paunksmę.

Daugelio dėmesį atkreipė 
viena vėliava, kadangi spal
vos kaip Mažosios Lietuvos 
vėliavos. Keletas manęs už
klausė, aš ir pats nežino
jau. Pasibaigus eisenai, pa
klausiau tos vėliavos nešė
jo (aktyvaus mūsų veiklos 
dalyvio), kokią vėliavą jis 
nešė, sako — Thailando. 
Nustebau, sakau negali bū
ti, prie ko dabar čia Thai- 
landas? Tai man atsakė: 
„Ant koto buvo užrašyta — 
Thailandas”. Taigi tokiame 
karštyje žmogus vargo, ne
šė, prakaitavo ir visai be
reikalingą vėliavą. Yra Pa
vergtų tautų komitetas, ku
ris organizuoja, tvarko, vė
liavas parūpina ir aukas pa
renka. Nejaugi tame komi
tete nėra nei vieno, kuris 
bent kiek žinotų pasaulio 
geografiją ?

Beje, buvau minėjęs, kad 
buvo nešami ir plakatai, da
bar nebegalėčiau garantuo
ti, kokie plakatai buvo. Ko 
mes patys neatsimename, 
galime pasižiūrėti į nuo
traukas. Tam nuotraukos ir 
daromos, kad mums primin
tų. Laimei, turiu laikraštį, 
kuriame yra tos eisenos 
nuotraukos. Yra aiškiai ma
tomi keletas plakatų: ”WE 
SUPPORT LT. COL. OLI- 
VER NORTH”, „MARCH- 
ING AGAINST COMMU- 
NISM WITH OLIVER 
NORTH”, berods, buvo pla
katų su Nicaragvos ir Af
ganistano šūkiais. Grei
čiausiai buvo plakatų, pri
menančių ir Lietuvą, tačiau 
jie dingo už col. Norįh ir 
Nicaragvos plakatų. Nieko 
blogo nėra atkreipti publi
kos ar TV dėmesį populia
riais šūkiais. Tačiau mes 
patys neturime už jų ding
ti. Visi kiti šūkiai turi būti 
tiktai priedas, pagrinde 
Captive Nations, o dabar 
beveik išėjo col. North pa
radas. Nežinantiems, o to-

(Nukelta į 4 psl.)
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Skęstame savo 
veiklos pelkėje...

(Atkelta iš 3 psl.) 
kių Amerikoje yra daug, 
gali susidaryti įspūdis, kad 
col. North pradėjo kovą, o 
mes jam tik talkininkauja
me. Los Angeles prapuolė
me už Afganistano ir Korė
jos lėktuvo, o dabar už col. 
North ir Nicaragvos.

Taip mes ir dingstame 
rąūsų^ pačij£jveiklo j e. Pana
šiai, kaip ta musė išrūgose, 
nors smarkiai spardosi, bet 
grimsta vis gilyn.

Tokia mūsų veikla nelie
ka nepastebėta, o ne, ji turi 
savo atgarsius. Mūsų veiks- 
niai ir veikėjai mėgdavo pa
sigirti, kad jų didelių pa
stangų ir gerų ryšių dėka? 
JAV prezidentas kasmet pa
skelbia "Pavergtų tautų” 
savaitę. Buvo ir šiemet pa
sidžiaugta, tik per anksto ir 
be didelio reikalo. Džiaugs
mui nebuvo jokio pagrindo, 
ir padėka nepelnyta. O ta 
”Pavergtų tautų proklama
cija” skamba sekančiai: 
”(...) Joje pažymi, jog 
daugeliui sovietų imperijos 
valdomų kraštų ta laisvė, 
kuria mes naudojamės, yra 
paneigta. Tos laisvės kova 
prasidėjo prieš 70 metų Uk
rainoje. Paskutiniu metu ta 
laisvė paneigta Čekoslova
kijoje, Rytų Vokietijoje, 
Vengrijoje, Lenkijoje, Ka- 
zakstane, Latvijoje, Molda
vijoje. Jos siekia dabar ir 
Krymo totoriai. Kitoje pa
saulio dalyje laisvės kovo
tojai, Afganistane, Angolo
je ..." (Draugas, 1987. 
VIII. 5 d.). Perskaičius šią 
proklamaciją, man tuojau 
į galvą šovė mintis ”where 
is the beef ?” Taigi Kazaks- 
tanas, Latvija ir Moldavija, 
o Lietuvos taip ir nėra! Tie, 
kurie sau įvairius nuopel
nus prisiskirti bando, grei
čiausiai ir nepaskaitė. O rei- 
kėtų ne padėkos, bet protes- 
±o! šią proklamaciją paro
džiau keletai mūsų veiks
nių veikėjų: jie labai nuste
bo, buvo neskaitę. ”Negali 
būti, gal čia ”Draugo” ko
rektūros klaida”. Tokia bu
vo jų reakcija. Gali būti ir 
korektūros klaida, bet taip 
nemanyčiau. Nes ne tik Lie
tuva, bet ir Estija nėra mi
nima. Taigi gal kokia ten
dencija, atsakymas į "Glas
nost” uvertiūras?

Bet ko čia stebėti, jeigu 
mes patys save užmiršta- 
me, tad ko iš kitų norėti! 
Kaip jau minėjau, ta pro
klamaciją parodžiau, bet 
iki šiol jokio paaiškinimo 
ar reakcijos neteko girdėti. 
Bet, argi tai svarbu? Jeigu 
išvardinant žymesnius sve
čius ar dalyvius, vienas iš 
jų nepaminimas, tai tuojau 
pajuntama reakcija. "Ir aš 
ten buvau” — ”kokiu būdu 
likau nepastebėtas ?” . — 
”gal rašantysis naujų aki
nių reikalingas?”

Bendrai paėmus, nereikia 
visų kiaušinių sudėti į vie-

■ laiškai Dirvai
NEJAUGI "NEBĖRA 

VIETOS” SVARBIOMS 
DISKUSIJOMS?

Lietuvos krikšto 600 me
tų sukaktis praėjo. Bet tai 
nereiškia, kad nebebūtų ga
lima diskutuoti'dėl kitokios 
krikšto datos ir prasmės?

Romos iškilmių aprašy
mai tęsiasi per užsienio lie
tuvių laikraščius. Tatai ge
ra ir gražu. Bet ar su tuo 
pasibaigė visi mūsų rūpes
čiai ir dabar bus tik džiaug
smas?

Turbūt — ne. Kardinolas 
Lietuvai vis nepaskiriamas. 
Dar svarbiau: Vilniaus ar
kivyskupijos teritorinės ri
bos, joF prikrausymas ne 
Lenkijos, o Lietuvos bažny
tinei provincijai visnejuda 
iš vietos.

Tuo klausimu jau buvo 
tikrai kontroversinis Vliko 

a r e iškimas visuomenei. 
Kai kurios jo tezės atrodo 
labai dar.ginčytinos.

Buvo prof. dr. Br. Ne- 
micko, teisininko J. Vitėno 
ir kitų straipsniai Pasau
lio Lietuvyje, Drauge ir ki
tur.

Po vieno poleminio J. Vi
tėno straipsnio, labiausia 
nustebino Draugo redakci
jos prierašas (Nr. 164, 1987 
m. rupgj. 22 d.): ”šiuo 
klausimu diskusijoms dau- 

ną krepšį, nes krepšiui nu- 
griūvus, bus didelė kiauši
nienė. Tas pat yra su Afga
nistanu ir Nicaragva, ne
reikia savo veiklos jais ba- 
zuoti, galima ir juos minė
ti, bet tik tarp kitko.

Visus kiaušinius į vieną 
krepšį sudėjus, gali pana
šiai išeiti, kaip su "nepri- 
pažinimo” politika. Jeigu 
mes savo veiklą per daug 
Afganistanu remsime, kas 
bus tuomet, jeigu ten bus 
prieita prie kokio nors 
sprendimo? O tai atsitikti 
gali .Spaudoje jau teko 
skaityti, kad komunistinis 
Afganistano valdytojas Na- 
jibullah norėtų užmegsti 
ryšius su buvusiu karaliu
mi Zahir Shach. žinoma, tai 
negali vykti be Kremliaus 
žinios.

Bekalbant apie Afganis
taną ir Nicaragvą, visai 
pradedama užmiršti kitos 
komunizmo aukos. Kas at
sitiktų, jeigu dėl vienų ar 
kitų motyvų Rusija už
baigtų savo intervenciją 
Afganistane ir nustotų na
gus kišti į Nicaragvą. Rei
kia prileisti ir tokią gali
mybę, kadangi rusiškai 
meškai ir dabar jau pilvas 
skauda nuo persiėdimo ir 
nevirškinimo. Jeigu tokia 
galimybė įvyktų, tai rusiš
koji meška tuojau pavirstų 
į mielą meškiuką ir gautų 
kokį dvidešimt bilijonų do
lerių kelnyčių sulopimui. O 
mes liktume ant nudžiūvu
sios šakos sėdėti. 

giau neduosime vietos, nes 
kalba <Tfekompetetingl baž
nytinės teisės ir diplomati
jos asmenys” (!).

Kažin ar ir Draugo re
dakcijoje yra bažnytinės 
teisės ir diplomatijos kom- 
petetingesnių specialistų už 
ilgametį tarptautinės teisės 
ir politinių mokslų specia
listą prof. dr. B. Nemicką? 
Bet jau ir jam nusprendžia
ma ”nebeduoti vietos”__

O rimti klausimai neiš
spręsti ir skaudžios žaiz
dos negyja.

Atrodo, kad tuos svar
bius klausimus kaip tik rei
kėtų judinti, svarstyti, siū
lyti, reikalauti, kovoti. 
Skaitytojai būtų dėkingi, 
jei prof. B. Nemickas ir ki
ti nenutiltų, kad jie būtų 
kviečiami ir būtų duodama 
užtenkamai vietos pasisa
kyti dar laisvoje pasaulio 
lieuviškoje spaudoje.

A. D-as

ŠIŲ DIENŲ JANIČARAĮ

Nudžiugau rugsėjo 3 d. 
DIRVOJE pamatęs VGA ir 
IA. Leono Kriaučeliuno be 
jokių "gal” ir ”bet” pasisa
kymus dėl kelių mūsų išei
vijos "kultūrininkų” (ką tai 
beturėtų reikšti...) posė
džiavimo su KGB "kultūri
ninkais” prie "apskrito sta
lo” Vilniuje.

Tai man priminė, jog 
prieš eilę metų DIRVOJE 
buvo atspausdintas mano 
straipsnis kaip tik tuo klau
simu. Tai buvo 1964 m. spa
lio 26 dienos straipsnis ”Ja- 
NIČARAI”. Reiškia, net 
prieš 23 metus jau teko kal
bėti ta pačia — kvaišo bei 
neatsakingo bendradarbia
vimo — tema.

Manding, mūsiškiams šių 
dienų "apvalaus stalo” am
basadoriams puikiai tiktų 

cjaničarų titulas; Keturiolik- 
tame-penkioliktame amžiu
je turkai išauklėdavo pa
grobtus krikščionių vaikus 
islamo tikėjime ir paruoš
davo juos profesionalų ka
rių — "jąničarų” daliniams, 
kurie buvo aršiausi krikš
čionių naikintojai.

"Ir sovietai iš pavergtojo 
mūsų jaunimo išugdo vie- 
ną-kitą raudonąjį janičarą?) 
Tai nėra nuostabu”, rašiau 
1964 metais. "Tačiau tra
giška yra tai, jog jiems pa
vyksta išugdyti raudonų, 
ružavų ir bespalvių janiča- 
rų čia laisvėje ...”
'Kiek prisimenu į šį įspė

jimą "kultūrininkų” spau
doje tuomet buvo atsiliepta 
atlaidžia šypsena, lengvu 
rankos numojimu. Deja, 
vienokio ar kitokio pobū
džio janičarizmas atrodo 
dar tebeklesti ir 1987 me
tais. Jam išlikti ir suklestė
ti ypač padėjo įvairąusjcai- 
rumo laipsnio JAV mokyto
jai ir profesoriai, kurių al
gas tiesioginiai, ar netiesio
giniai per valstybinius mo

kesčius, apmoka nuo komu
nizmo pabėgę jąničarinių 
kadetu^tėvai. Atrodo, jog 
per lengvai buvo ir tebėra 
mūsų visuomenės žiūrima į 
įvairaus laipsnio janičariz- 
mo apraiškas mūsų spaudo
je ir organizacijose.

Ir dabar, štai sieksniniuo
se sąžinės nusigraudymuo- 
se DRAUGE, M. Drunga 
bando iš tautinės nuodėmės 
pakulų nusimegstršventuo- 
lio aureolę. Jis dangstosi 
Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuvių Fondo reputacijo
mis, kurias jis, o ne jo kri
tikai, įmynė į bendradarbia- 
viso mėšlyną. šlakstosi 
"kraujų ir ašaromis už lais
vę kovojančiųjų” lietuvių, 
kurie, priešingai janiča- 
rams, demonstruoja už ne
priklausomybės atstatymą, 
nebodami jokių "tabu”; 
šaukiasi palaimintųjų, vys
kupų ir pralotų apgynimo, 
bandydamas pagal prel. M. 
Krupavičių, pateisinti savo 
kalbėjimąsi "su pačiu vel
niu, jei iš to bus Lietuvai 

^naudos”. Tačiau istorija 
/Kennedy ir -net Reaganas?) 
ytas-, Trumanas, Churchillis,».
Kenhedų ir net ReaganaSv

‘AĮDber Hdidays”
1987 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

Spalio 6-23 — Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4, 
Helsinki 1 —$1725.00

Gruodžio 26 - Sausio 10 — Maskva 2, Vilnius 5, Riga 
4, Leningradas 3 — $1514.00
Registracijos, inforniacijos reikalu skambinkite:

1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 
1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav
P. O. Box 116, OK;

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

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY FOR DEPARTURES 
FROM BOSTON OR NEW YORK AND AR F. SUJECT TO CHANGES.

M L F
HietuboS Jfonbatf

Mažosios Lietuvos Fondas įsteigtas: 1. rinkti, leisti ir 
skleisti Mažąją Lietuvą liečiančią medžiagą, jos istoriją, 
kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį; 2. parodyti pasauliui, kad 
Mažoji Lietuva nuo amžių buvęs baltiškas — lietuviškas 
kraštas su savita praeitimi.

Tam pritardami, įsijunkite į Mažosios Lietuvos Fondą 
aukomis: 1. RĖMĖJAIS — iki $99.- auka; NARIAIS — $100.- 
ar didesne auka; MECENATAIS — $1,000.- ar didesne auka; 
GLOBĖJAIS-PATRONAIS — $3,000.- ir didesne auka.

Mažosios Lietuvos Fondo valdyba
Taip, noriu-įsijungti ir pridedu čekį sumoje.................................

Vardas ir pavardė

Gatvė

Miestas Valstija Zip Code

AUKAS SIŲSTI: Foundation of Lithuania Minor, c/o R. Bun- 
tinas, 908 Rob Roy Place, Dovvners Grove, III., 60516.

patyrė, jog pokalbiai su 
Raudonuoju "velniu” tik 
velniui išeina į naudą

Neatrodo, kad su M. 
Drunga, dėl jo aiškaus ben
dradarbiavimo f a n atizmo, 
galima rimtai "diskutuoti”, 
kaip jis to reikalauja iš 
DIRVOS bendradarbių. Jo 
užmetimas, kad "kolegos 
’Dirvoje’ taip lengvai nu
smuko iki OSI lygio”... yra 
gryniausias intelektualini^ 
TfrufiganizmaS. Reiškia, jis 
gerai žino neturįs jokių ar
gumentų pateisinti žygio, 
kurio vien pačiu faktu, pri
pažįstama Sovietų teisė į 
Lietuvos okupaciją. Nenuo
stabu, kad jis griebiasi įvai
rių kilnių argumentu savo 
savo slaptam (kas jam, 
kaip "plačios demokratijos” 
neva tai šalininkui, nebūtų 
leistina), žygiui pateisinti. 
Tame nieko naujo? Butą 
bandančių pateisinti ir net 
i š a u kštintai "seniausiąją 
profesiją”, net remiantis 
šventraščio posakiu (sena
me vertime) apie gausių 
nuodėmių atleidimą, "nes ji 
daug mylėjo”.

Vilius Bražėnas
Bonita Springs, Fl.
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KŪRYBA IR MOKSLAS 11
KATRIUTĖ STEPONAITYTĖ - MARIJOŠIENĖ

IŠĖJO Į ANAPUS Stasys Santvaras

Visi, kurie buvom ar te
besam arčiau Marijošių šei
mos, niekad jos kitaip ne- 
vadinom — Katriutė, tiktai 
Katriutė. Tai buvo šviesi, 
svetinga, maloni, artimo 
meilės (krikščioniškąja to 
žodžių prasme) niekuomet 
nestokojusi moteris, savo 
gyvenimą ir daugybę dar
bų atidavusi tautai, šei
mai, gal daugiausia — lie
tuviškajam jaunimui.

Ir štai ta kilni moteris, 
keletą metų ryžtingai kovo
jusi su jos sveikatą prislė- 
gusiom negalėm, rugsėjo 3 
d Putnamo, Ct., Day Kim- 
ball ligoninėje išėjo j Ana
pus. Rugsėjo 7 d. ji iškil
mingai palaidota Putnamo 
Nekalto prasidėjimo seserų 
kapinėse, kur jos artimiausi 
kaimynai (turbūt ilgiem 
laikam) bus E. Ciplijauskie- 
nė (dr. Birutės Ciplijaus- 
kaitės motina), prof. Juozas 
Brazaitis, o keliolika žings
nių į šiaurę’ nuo jos kapo 
— poetas kan. Mykolas 
Vaitkus.

Velionė K. Marijošienė 
buvo gimusi Lietuvoje 1905 
m. kovo 21 d., taigi pirmą
ją pavasario dieną. Gal dėl 
to ir jos būde, jos patrauk
lioje asmenybėje žėrėjo tiek 
daug šilimos ir giedros 
spindulių. Ji buvo baigusi 
Lietuvos universitetą Kau
ne, kai kurias studijas gili
nosi Austrijoj ir Latvijoj. 
Jos tėvai — Pilypas ir Pra
nė Daneliūtė - Steponaičiai. 
Kaip regim, K. Steponaity
tė Marijošienė mirė jau 
peržengusi savo amžiaus 82 
metų slenkstį. Laiko dova
na jai — graži ir įspūdinga, 
o jos netektis vis tiek yra 
rūsti ir sopulinga.

Katriutė Steponaity tė- 
Marijošienė, kaip paliudijo 
velionės vyras prof. Vytau
tas Marijošius, buvo giliai 

Marijošių šeima: prieky dukterys dr. Elona ir seselė Igne, sėdi prof. Vytautas Marijošius, 
velionė K. Marijošienė ir sūnus Marius.

įsisąmoninusi seną romėnų 
posakį, kad ”sveikame kūne 
būna ir sveika siela”. Dar 
žalioje jaunystėje velionė 
įsijungė į sporto ir kitokią 
to pobūdžio veiklą. Keletą 
metų ankstybom ryto va
landom iš Kauno radijofono 
skambėdavo skaidrus Ste
ponaitytės balsas — rūpes
tingai ir žinoviškai paruoš
tos programos visom ir vi
siem, kurių sveikatai reikė
jo rytmetinių kūno mankš
tų. Daugelis nepr. Lietuvos 
lietuvių tuo velionies dar
bu pasinaudojo. Bet jaunai 
merginai (tada ji dar buvo 
netekėjusi) kiekvieną die
ną kelti 5 ar 6 vai. ryto, be 
abejo, reikėjo turėti valios, 
ryžto ir idealizmo.

Nuo to meto K. Steponai
tytė pasidarė populiarus 
žmogus Lietuvoje. Kiekvie
ną vasarą kvepiančiame Pa
langos pušyne, Baltijos pa
krantėje, buvo rengiamos 
mokytojų, skautų ir sporti
ninkų stovyklos. Ir čia per 
visą vasarą galėjai išgirsti 
velionės balsą, pasigėrėti 
energinga ir kūrybinga jos 
siela, šimtam nepr. Lietu
vos mokytojų, skautų ir 
sportininkų ji atidavė savo 
patirtį, žinias, savo bendra
darbių ir mokinių tarpo, 
s p i n duliavo idealistinėm 
nuotaikom, skatino kūno 
kultūros kėlimą tautoje, 
Lietuvos mokyklos ilgus 
metus naudojosi jos paruoš
tom kūno kultūros ugdymo 
programom. Aišku, tie ve
lionies darbai nėra tik raso
toje pievoje palikti pėdsa
kai, kuriuos pakilusi saulė 
tučtuojau sudegina.

Lietuvių liaudies šokiai 
— kita erdvė, kurion visa 
širdimi buvo pasinėrusi K. 
Steponaitytė - Marijošienė. 
Kaip žinom, dar šio amžiaus 
pradžioje lietuvių kalba ir 

visa mūsų tautinė kultūra 
buvo skandinama į panieką 
ir į užmarštį. Mūsų liaudies 
ar tautiniai šokiai dar tebe
buvo gyvi, bet paskandinti 
sutemose, beveik niekam 
nežinomi, kerpėm apžel
dinti. Reikėjo tuos šokius ir 
žaidimus atrasti, apvalyti, 
stilizuoti, į platesnius kul
tūrinio gyvenimo barus iš
vesti.

Šiandien lietuvių liaudies 
šokiai, kaip visi matom, 
yra neatskiriama ir didžiai 
reikšminga mūsų dvasinės 
kultūros dalis, jau nekartą 
pagyrimų, pripažinimo ir 
pergalių susilaukusi ir tarp
tautinės liaudies šokių var
žybose. šioje kultūrinės vei
klos erdvėje velionė K. Ste- 
ponaitytė-Marijošienė (gre
ta Baronaitės ir kt.) yra 
pionierė, pati tautinių šokių 
jieškojusi, juos stilizavusi, 
kaip choreografė juos sta
čiusi, suorganizavusi ir į 
viešumą išvedusi ne vieną 
šokių sambūrį, su jais da
lyvavusi liaudies šokių fes
tivaliuose. Prieš tuos jos 
darbus tegalim tik žilas ir 
jaunas galvas lenkti.

Lietuvos okupacijų ir 
antrojo pas. karo atblokšta 
į Ameriką, K. Steponaitytė- 
Marijošienė su šeima įsikū
rė ir keletą metų gyveno 
New Britaine, Ct.; čia ji 
įsteigė šeštadienių lituanis
tinę mokyklą, buvo tos mo
kyklos vedėja ir mokytoja, 
netrukus toje vietovėje su
organizavusi ir lietuvių 
skautų būrelį. Kai jos šei
ma persikėlė į Hartfordą, 
Ct., kur jos vyras Vyt. Ma
rijošius Hartfordo univer
siteto Hartt Muzikos mo
kykloje pradėjo dirbti pro
fesūros darbą, ir čia velio
nė tuoj įsijungė į lietuvių 
visuomeninę ir kultūrinę 
veiklą — mokytojavo litua-

A. A. K. Steponaitytė-Marijošienė 
A. Dziko nuotr.

nistinėje mokykloje, dėstė 
liaudies šokių meną JAV ir 
Kanados liet, šokių moky
tojų kursuose, ilgus metus 
Putnamo seselių rengiamo
se stovyklose dirbo su jau
nimu, paruošdama šokių 
festivalių programas, Hart
forde suorganizavo lietuvių 
liaudies šokėjų sambūrį, ku
ris ir iki šiol dar tebėra gy
vas. Be to, ilgėlesnį laiką 
ji buvo Moterų klubų fede
racijos Hartfordo lietuvių 
moterų klubo pirmininkė. 
Taigi ir JAV velionė K. Ma
rijošienė nebuvo pamiršusi 
lietuvių visuomenės darbų 

Velionės K. Steponaity- 
tės-Marijošienės į Putnamo 
seselių kapinaites palydėti 
susirinko turbūt 200 asme
nų, moterų ir vyrų. Nuo
stabą kėlė tai, kad jų dau
gumą sudarė viduriniosios 
ir jaunosios kartos žmonės. 
Iš artimesnių ir tolimesnių 
apylinkių juos turbūt atve
dė ir pagarba Marijošių šei
mai, ir tai, kad daugumas 
jų ne vienu atveju buvo pa
jutę velionės dvasinę šili
mą, jos kuriamų lietuvybės 
laužų šviesą. Gedulingąsias 
šv. mišias Putnamo seselių 
šviesioj ir erdvioj koplyčioj 
atnašavo Hartfordo lietuvių 
parapijos klebonas kun. Ma
tutis, jam asistavo šeši lie
tuviai kunigai. Atsisveikini
mo žodyje dabartinis Put
namo seselių kapelionas 
kun. dr. V. Cukuras tarė, 
kad velionė Marijošienė bu
vo gerumo, teisingumo, san
doros ir taurumo nešėja į 
aplinkos žmonių tarpą. Ir 
tai yra tiesa, anaiptol ne 
pagražinti žodžiai.

Iš tikro, velionė K. Stepo
naitytė-Marijošienė, išeida
ma į Anapus, gedule ir siel
varte paliko vyrą prof. Vyt. 
Marijošių, dukrą dr. Eloną 
ir žentą, Yale univ. profeso
rių, Rimą Vaišnį bei jų šei
mą, Putnamo Nekalto pra
sidėjimo seserų vienuolyno 
seselę Gražiną-Ignę, aukštą 
New Yorko bankų pareigo- 
nį sūnų Marių ir jo šeimą, 
keturias seseris — Jadvy
gą Sarneckienę, gyv. Aus
tralijoj, vienuolę Agnietę, 
gyv. Šveicarijoj, Antuanetę 
Steponaitytę, gyv. Kanados 
Toronte, Benjaminą Stepo
naitytę, gyv. Lietuvoj (lai
mingu sutapimu — pasta
roji galėjo dalyvauti sesers 
Katriutės laidotuvėse), pen
kis vaikaičius ir Br. Marijo- 
šiaus šeimą Toronte, Kana
doj (Br. Marijošius su sū
num buvo atvykę į laidotu
ves). Visiem velionės šei
mos nariam ir* artimiesiem 
čia reiškiama nuoširdžiau
sia užuojauta.

Velionei K. Steponaity- 
tei-Marijošienei gal nebus 
per sunki svetingosios 
Amerikos žemė, nes tuo tar
pu Putname, Ct. gyvena 
jos vyras, žymusis nepr. 
Lietuvos Operos teatro diri
gentas, Hartfordo univ. 
prof. emeritas Vyt. Mari
jošius ir duktė seselė Igne, 
o tai juk reiškia, kad velio
nė atgulė į dar nepamirštų 
kapinių kauburėlį. Mirusio
ji dar bus gyva ir tų lietu
vių širdyse, kurie atvyko ją 
palydėti į amžiną atilsį, ku
rie mintimis ir atodūsiu iš 
tolo ją prisimena ir gerbia.
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25 metai be Pijaus Žiūrio
Vytautas Šliupas

Prieš 25 metus — 1962 
m. rugsėjo 18 d. — Cleve
lande mirė didis Lietuvos 
mylėtojas, patrijotas, kovo
tojas už lietuvių teises, che
mijos inžinierius Pijus Jo
nas žiūrys.

Tie (kurie turėjome privi
legiją pažinti, niekad neuž
miršime jo pasišventimą ir 
pasiaukojimą savo tautos ir 
tautiečių labui. Nesvarbu ar 
sutikome su jo pažiūromis 
ar kovojome prieš jas, bet 
vistiek jį gerbėme už nu
veiktus darbus.

Pijus J. žiūrys girqėl893 
m. spalio 16 d. Marijampo
lės apskrities Jonaukos kai
me. Amerikon atvyko būda
mas vos 6 ar 7 metų jau
nuolis, kartu su broliu Fe
liksu ir tėvais. Būdamas ga
bus, be didelių sunkumų 
baigė pradžios mokyklą ir 
gimnaziją Kingstone, Pa. ir 
po to 1918 metais Syracuse 
Universitete gavo BS laips
ni chemijoje.

Ilgesnį laiką dirbo Lietu
vos Atstatymo Bendrovėje, 
kuri buvo įkurta 1916 m. 
JAV-se su tikslu padėti Lie
tuvai ūkiškai atsikurti po 
I-jo pasaulinio karo. Jis čia 
pradėjo ir rašinėjimą į lie
tuviškus laikraščius, pir
miausia į tos bendrovės lei
džiamą mėnraštį "Lietuvos 
Atstatymas”. Įsigijęs dau
giau drąsos ir patirties 1933 
metais įsteigė savo paties 
cheminę dažų laboratoriją 
Lakewood, Ohio mieste. Į 
šią ”Ace Laboratories” fir
mą atėjo dirbti ir brolis Fe
liksas, vėliau ir sūnus Vik
toras.

Pijus žiūrys nuo pat jau
nų dienų aktyviai veikė 
įvairiose lietuviškose orga
nizacijose: Tėvynės Mylėto
jų Draugijoje, Susivieniji
me Lietuvių Amerikoje 
(buvo SLA 50 metų jubilie
jaus ruošimo pirmininku), 
laike 1920-22 metų pirmi
ninkavo Sandarai. Persikė
lęs gyventi prie Clevelando 
aktyviai reiškėsi įvairiose 
tautinės srovės organizaci
jose. 1945-48 metais pirmi
ninkavo Lietuvai Vaduoti 
Sąjungai (LVS). kuri buvo 
įkurta 1941 metais po tau
tininkų pasitraukimo iš 

y ALTo ir gyvavo iki 1948 
m. kada LVS vėl sugrįžo į 
ALTą. Vienas iš to laiko at- 
žymėtinų LVS darbų buvo 
JAV pasiuntinio Lietuvoje 
Owen J. C. Norem, D. D. 
knygos "Timeless Lithua- 
nia" išleidimas (Amerlith 
Press, Chicago, III., 1943, p. 
299), kuri buvo plačiai iš
dalinta svarbiesiems val
džios vyrams.

Norėdamas nenuilstamai 
kelti Lietuvos išlaisvinimo 
klausimą Amerikos valdžios 
pareigūnų tarpe, Pijus žiū
rys buvo suorganizavęs 
American Friends of Lithu- 
anTa in~Ohio draugiją-!?!ai 

ilgą laiką vadovavo. Kaip 
pirmininkas palaikė labai 
artimus ryšius su sęnato- 
riais Robert A. Taft, Tom 
Connally, Jerry Voorhees, 
su įtakingu Cleveland Plain 
Dealer žurnalistu Spencer 
D. Irwin ir kitais.

Kartu su to laiko veikė
jais, Antanu Oliu ir AI 
Kumskiu, 1945 metų spalio 
mėn., kaip LVS delegatas, 
Pijus žiūrys vyko į San 
Francisco miestą sekti 
Jungtinių Tautų steigiamą
ją konferenciją ir ten kla
binti Lietuvos išlaisvinimo 
reikalą. Daug važinėjo su 
reikalais į Washingtoną, su 
prakalbomis po lietuviškas 
kolonijas, daugelyje vietų 
organizavo Amerikon atvy
kusio prezidento Antano 
Smetonos kalbas. Kaip dide
lis tautininkas, o taip pat 
ir bekompromisinis Dr. Jo
no Šliūpo minčių sekėjas, 
Pijus žiūrys turėjo įsigijęs 
nemažą priešų kitaip galvo- 
jančiųjų lietuvių tarpe. Ne 
vieną kartą jam teko smar
kiai grumtis tiek su 'Drau
go' redaįtoriumi Leonardu 
šimučiu, 'Naujienų' Pijum 
Grigaičiu, tiek ir su 'Dirvos' 
Kaziu S. Karpiumi, bet vi
si vidujiniai ginčai būdavo 
užmirštami kada buvo gi
nami esminiai Lietuvos rei
kalai, tada jie visada ras
davo bendrą darbo kelią. 
Nors ir labai laisvų pažiū
rų, Pijus žiūrys niekada ne
bendravo su lietuviais ko
munistais.

Po antrojo pasaulinio ka
ro, iš savo asmeniškų san
taupų aktyviai ir dosniai 
šelpė lietuvius karo pabėgė
lius Vokietijoje; pagelbėjo 
atkviesti į JAV mūsų išgar
sėjusį "(Imlioms” dainų ir 
šokių ansamblį. Taipgi, kol 
sveikata leido, 1959-61 me- 
tais buvo Lietuvių Bend
ruomenės centro valdyboj e. 
Dažnai ir nenuilstamai rašė 
lietuvių spaudoje: Ameri
kos Lietuvyje, Vienybėje ir 
Dirvoje. Už nuopelnus Lie
tuvai buvo apdovanotas Ge
dimino Ordinu.

Su pirmąja žmona, Ame
rikos lietuvaite Birute, tu
rėjo ir išauginęs išleido į 
mokslus du sūnus — advo
katą Stasį, dabar jau pen
sininką Albuquerque, N.M.; 
agronomą Viktorą, irgtpen- 
sininką Rochesteryje, N. Y. 
ir vieną dukterį Daratą, gy
venančia taipgi Rochestery
je. Po antrojo pasaulinio 
karo vedė Amerikon atvy
kusią Martyno Yčo našle 
Hypatija filiūpaitę Yčienę, 
šiais metais balandžio 17 d. 
atšventusią 94-jį gimtadie
nį, dabar gyvenančią pas 
dukterį Eveliną Yčaitę, Al- 
buquerque, N. M.

Paskutiniuosius savo am
žiaus metus Pijus žiūrys 
gyveno prie gražaus Erie 
ežero, Avon Lake, Ohio

Inž. P. Žiūrys, min. P. Žadeikis ir adv. A. Olis

miestelyje. Jis dirbo be po
ilsio ir skundimosi iki pat 
mirties, kada vėžio ligos pa
kirstas apleido šį pasaulį 
sulaukęs tik 69 metus. Prieš 
25 metus, negailestingai 
mirčiai apsilankius jo na
muose, ne tik Clevelando, 
bet ir visos Amerikos susi
pratę lietuviai neteko dide
lio kovotojo.

Tegu šis Pijaus Jono žiū
rio prisiminimas būna pa
vyzdžiu kaip reikia darbuo
tis ir aukotis mūsų myli
mos tėvynės ir tautiečių la
žui.

Inž. Pijų žiūrį gan gerai 
pažinojau asmeniškai, tai 
čia pridėsiu keletą žiupsne
lių intimesnių prisiminimų.

Pirmu kart man teko lan
kytis jų svetinguose na
muose 1936 metais. Tada 
buvau vos tik 6 metų am- 
žiaus, kada kartu su tėvu 
ir mama keliavome po Ame
riką. Mano tėvas, Dr. Jonas 
šjiūpas, vyko iš vieno mies
to į kitą su paskaitomis, o 
aš su mama buvome to ma- 
ratoniško maršruto gerokai 
išvarginti. Pijus žiūrys par
sivežė mus į No. Ridgeville, 
Ohio poilsiui. Man tai su
darė didelį džiaugsmą nes 
ten radau 3 savo amžiaus 
vaikus su kuriais galėjau 
susikalbėti lietuviškai. Bet 
didžiausią įspūdį man darė 
jaunųjų žiūriu peteliškių- 
drugelių kolekcija, ir jų pa
čių garažo pastogėje įreng
ta peteliškių auginimo pe
rykla. Kiek atsimenu, ketu
rias dėžes tų peteliškių po 
stikliniu uždangalu parsive
žiau į Palangą ir nusinešęs 
į mokyklą rodžiau drau
gams.

Po šių atostogų pas žiū
rius, kitas didelis veikėjas 
Juozas J. Bachunas mus 
nusivežė pas save į Tabor 
Farm, Sodus, Mich. čia man 
didelį įspūdį darė žuvavi- 
mas St. Joseph upėje, gau
sybė Šv. Jono vabalėlių 
(Fireflies) ir tenai gyve
nantis "Dėdė Morfius”.

Sekantis susitikimas su 
Pijum žiūriu buvo jau 1947 
metų rudenį, tuoj po mano 
ir mamos atvykimo į Ame
riką iš karo nuteriotos Eu

ropos. žiūriai mane kaip ka
ro pabėgėlį parsivežė į na
mus į Lakewood, vėliau 
Avon Lake, Ohio, ir čia ap
gyvendinę leido man baigti 
gimnaziją 1948 m. pavasa
rį. Pijaus žiūrio pastango
mis man buvo išrūpinta 
3-jų metų stipendija Ohio 
Wesleyaii_ Universitete stu
dijuoti matematiką. Vasa
ros metu grįždavau į Avon 
Lake. Vienos vasaros metu 
išdažiau jų baltą, didžiulį, 
dviejų aukštų namą, užsi
dirbau savo pirmuosius 
$100 Amerikoje, ir rude
niop, už $65 nusipirkęs 1932 
metų dvivietį Plymouth au
tomobilį išvykau į Chicagą.

Gyvenant pas žiūrius di
džiausią įspūdį man paliko 
Pajaus žiūrio neišsenkama 
energija, darbštumas^ ir 
nuoširdumas. Visą dieną 
nusidirbęs savojoje "Ace 
Laboratories”, grįžęs namo 
jis nesėdėdavo sudėjęs ran
kų. Dažniausia paėmęs lai
velį vakarais mes važiuoda
vome žuvauti į Erie ežerą 
arba į Sandusky įlanką. Jei 
nežuvaudavome, tai jis ra
šydavo straipsnius ir laiš
kus įvairiais lietuviškais 
reikalais. Bet jo mėgia
miausias tuo laiku užsiėmi
mas būdavo visus mus vesti 
į rūsį, kur masinės produk
cijos sistema pakuodavome 
siuntinėlius_skirtiis lietuvių 
pabėgėlių sušelpimui Euro- 
poje. Kiek daug vakarų mes 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delta E., Wiliiam J. Sr., 

William J. jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

praleisdavome kraudami į 
kiekvieną siuntinėlį konser
vuotas mėsas, riebaluszpie- 
no miltelius, šokoladą, ciga
retes, kojines ir kitokius 
reikalingus dalykėlius. Taip 
kas savaitė išeidavo, nema
žiau kaip 20 pakietų mūsų 
vargstantiems lietuviams. 
O tais laikais tokios siuntos 
brangiai jam kaštavo. Ir vis 
tai eidavo iš Pijaus kiše
nės, kuri niekad neužsida
rydavo šalpos reikalams.

Pabėgėliams pradėjus di
desniais skaičiais atvykti į 
Clevelandą, jie visi rinkda
vosi pas žiūrius, tai pata
rimų ieškodami, tai trum
pai čia apsigyvendami, tai 
politinę veiklą diskutuoda
mi. Kaip amerikiečiai kad 
sakytų: "Never a dūli eve- 
ning!”

Tai tokie yra malonūs 
mano asmeniški prisimini
mai apie tą kūnų j į lietuvį 
patrijotą — inž. Pijų Joną 
įjūrį, kuris ir mane ir kitus 
tautiečius priėmė ir prižiū
rėjo reikalo valandoje.

• Kęstutis ir Meilutė Kiš
kiai, Downers Grove, III., 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 23 dol. 
Ačiū.

• Dr. M. J. Eymontt, 
Cherry Hill, N. J., atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 13 dol. 
Ačiū.
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Nekrologai Vladas v'jeikis
Nepatogu prisipažinti. 

Man patinka skaityti ne
krologai. Ar tai ne baisu? 
Bet pasvarstykime. Kiek 
čia išreikšta šviesių min
čių, kiek artimo meilės pri
rašyta. Skaitydamas nekro
logus žmogus pasijunti gy
venąs kitame pasaulyje. 
Viskas taip prakilnu. Didin
gi darbai vienas kita veja, 
ir liūdesys tave apgaubia: 
kodėl tas žmogus negyve
no ilgiau ? Koks nuostolis 
visiems. Kaip gaila, kad ap
rašomasis negali paskaity
ti. O gal jis ir skaito, kur 
ant debesėlio sėdėdamas.

čia tenka prisiminti ir 
tuos labai juodais apvadais 
paskelbtus skelbimus, kur 
giminės ar šiaip sau pažįs
tami savo liūdesį pareiškia. 
Dėl to negaliu nei menkiau
sio žodelio pasakyti. Tai 
tikra mūsų sunkiai gyve
nančių laikraščių parama. 
Ko nabašninkėlis nesuge

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 S t., Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

bėjo padaryti gyvas būda
mas, tai jo vardu paskuti
nį kartą dar paremiama 
mūsų spaudos žodis, čia 
jau reikia nulenkti galvą.

Viso to akivaizdoje aš la
bai susirūpinau, ką gi apie 
mane pasakys, .kada aš gu
lėsiu ir į jokius ginčus ne- 
įsivelsiu. Net ir M. D. man 
bus neįdomus. Nei Bendruo
menė, nei ALTas, nei VLI- 
Kas. O ką jau kalbėti apie 
Reganą. Tad kreipiausi į 
savo gerą pažįstamą, kuris 
labai raštingas, su prašy
mu: "parašyk apie mane, 
kada jau aš pats nebega
lėsiu nei rašyti nei skaityti. 
Bet norėčiau žinoti, ką tu, 
velnio vaike, parašysi”. 
Net nupirkau nauią bol 
pointą. Sakau tebūnie aiš
kiai įrašyta, kad nebūtų jo
kių korektūros klaidų.

Ir štai ką jis parašė:
"Buvo prakilni ir iškilni 

asmenybė. Turėdamas dau-

gybę talentų nešykštėjo jų 
dalinti į kairę ir į dešinę. 
Nebuvo pakankamai jver- 
tintas būdamas gyvas. Net 
padoraus pagerbimo nebu
vo surengta. Kaip gaila, 
kad tik dabar mes suprato
me ir įvertiname jo di
džius nuopelnus. Buvo labai 
kukli asmenybė. Na, gal im
davo dainuoti, nors neturė
jo nei balso nei klausos. 
Bet mes visi juk tą daro 
me. Ypatingai vertino visų 
daromus didžius žygius ir 
pritardavo kilniems užmo
jams. Na, gal vieną kitą ir 
iškoliojo, bet anie buvo tik
rai verti. Kas liečia išgėri- 
m , tai nugerdavo, bet tik 
labai svarbiais atsitikimais: 
kai būdavo labai liūdnas, 
arba kai labai linksmas. Dėl 
to į Alkoholikus Anonimus 
nebuvo reikalo kreiptis. Ko 
jis ir nedarė.

Jeigu viešai kalbėdavo, 
tai labai trumpai. Neturė
damas ko pasakyti nutylė
davo. Tai buvo pavyzdys 
tiems, kurie neturėdami ko 
sakyti daug kalba. Paliko 

mums labai gerą posakį, ku
rį atsiminsime amžinai: 
"Nutilk, tu snargliau, jei 
neturi ką pasakyti". Tai bus 
įrašyta kur nors aukso ar 
bent vario raidėmis.

Patriotas buvo visu savo 
kūnu. Įsipjovus pirštą, bėg
davo kraujas: geltonas, ža
lias ir raudonas. Nors tas 
kraujas buvo kasdien gadi
namas įvairių niekadėjų 
įvairiuose spausdiniuose.

Labai mėgo knygas. Ne
praleisdavo mažiausios pro
gos, kad gautų kur pasisko
linti naują leidinį. Ypatin
gai atidžiai skaitydavo pa
skutinį puslapį, kur buvo 
surašyti knygos rėmėjai. 
Pagal prie jų~pavardžių pri
dėtas dolerines skaitlines, 
nutardavo su kuo dar gali
ma kalbėti, kurį reikia ig
noruoti, o su kuriuo susiti
kus net nesisveikinti.

Pabaigai turiu pasakyti, 
kad prakilnumas buvo jo 
asmenybės kelrodys. Neabe
joju, kad ir dabar jis užleis 
damai vietą ant debesėlio. 
Jis jau toks. Na, gal žvilg- 

ters ar dar yra tuščių debe
sėlių. Kaip sakiau: jis jau 
toks žmogus.”

Tai va, ką mano išmoks
lintas raštingas draugas pa
rašė. Paskaitęs, sakau, "gal 
pakeistum ką nors?” O jis 
man rėžia: "Ką tu, Stalino 
laikus nori grąžinti? Gor
bačiovas visiems bumas 
atidarė. O tu man nori už
daryti ?”

Prieš tokius argumentus 
ką tu čia gali pasakyti ar 
būtum gyvas ar miręs. Bet 
visdėlto pakėliau šiokį tokį 
ginčelį. Sakau: "čia poezi
jos trūksta. Labai jau rea
listiniai viskas išdėliota. 
Bent Maironį būtum paci
tavęs". Dasikasę iki geros 
bonkos dugno, priėjome 
k o m promisinį susitarimą. 
Jis parašys nekrologą apie 
mane, o aš apie jį. Labai 
norėčiau pamatyti savo ra
šinį atspaustą. Nes gi kiek
vienas autorius trokšta sa
vo mintis matyti ant popie
riaus juodomis raidėmis at
muštas.

• Vladas Žilinskas, Trea- 
sure Island, Fl., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 18 dol. Ačiū.

• Alfredas Simontis, 
Lakewood, Oh., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 33 dol. Ačiū.

• Bronė Macijauskienė, 
Sunny Hills, Fl., atnaujin
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 50 dol. Ačiū.

• Zigmas ir Marina Rau- 
linaičiai, Manahawkin, N. 
Y., atnaujindami Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
33 dol. Ačiū.

Dalila Mackialiene

Dirvos 1987 m. konkurse premijuota novelė

Skaudžiai čia lankėsi pirmą kartą. Praną 
Skaudį jis prisiminė iš mokslo dienų. Nors 
draugais nebuvo, bet prisiminimas liko, šis pri
siminimas padvelkė tėviškės ūkanomis, nakti
gone ilgais vasaros vakarais, vėžiavimu ežerėly. 
Akyse staptelėjo paliktas sodas su raudonais 
obuoliais; pajuodę telefono stulpai, užverstas 
sniegu kelias kai jiedu su broliu ant savo pa
čių pasigamintų pašliūžų šliuožė mokyklon. Anų 
dienų akimirka aplankė, blykstelėjo ir prapuolė.

Viktorą nustebino šios šeimos šaltumas. 
Moterys neužėjo į raštinę pasisveikinti. Ir šį 
rytą išsiskubino anksti, kai jis, atsiklaupęs, mė
gino išrauti piktžolę, giliai įaugusią tarp įtrū- 
kusio cemento. Kai atsitiesė, — pamatė tik nu
einančiųjų nugaras. Viena iš jų ramstėsi laz
dele.

Viktoras mėgo poilsiauti gulimoje kėdėje. 
Kai užeidavo karščiai, sumažėdavo vasarotojai, 
jis ramiai sėdėjo pavėsyje, klausėsi kardinolų 
giedojimo, palmių lapų šnarėjimo ir, užmerkęs 
akis, klaidžiodavo po pievas ten Lietuvoje: va
rinėjo karves po dirvonus, arė, akėjo. Anksti 
netekęs motinos, dirbo ir moteriškus darbus: 
melžė karves, girdė teliukus, ir valgį išvirdavo, 
šeima daugiausiai maitinosi barščiais, bulvė
mis, lašiniais, skilandžiu. Rudenį avelę, ar net 
porą, parsigriaudavo, ir barščių skonis jau bū

davo kitoks. Tik duoną kepdavo tėvas, žiemo
mis lankė mokyklą. Prisimena ir savo pirmąją 
meilę Marytę. Marytė — rausvais veideliais ir 
šviesiom, stangriai supintom kaselėm, šypso
davos mėlynomis akutėmis. Tai tos akutės ir 
įkrito širdin dvyliktuosius einančiam Viktorė
liui. Ji dažnai atvėgdavo pas jį, ganantį karves 
ten prie beržynėlio kur augo dideli išpūstapil- 
viai baravykai. Kai pamatydavo Marytę, net 
baravykus užmiršdavo išrauti...

Dabar beliko tik išblukę atsiminimai ma
žais žingsneliais nubėgusios vaikystės. Lik ne
išrautas baravykas po didžiuoju beržu, liko 
Marytė, nuplaukusi su šiurkščia gyvenimo sro
ve į priešingą pusę. Jam pradėjus lankyti 
Amatų Mokyklą, kitaip susiklostė gyvenimas, 
ir Marytės atminimas liko tik poilsio akimir
komis, užklystančiomis tada, kai širdis pasine
ria į nostalgijos gelmes. O tada gyvenimas ver
čiasi, lyg vagos po artojo kojomis.

— Vistik būtų malonu dar kartą pamatyti 
tą vaikystės karalaitę — ištarė garsiai, smauk
damas kepurę nuo akių.

— Tai pavėsiauji? — Su pavydo gaida 
prašneko, begrįžtąs nuo pajūrio, Pranas. Pri
ėjęs prisėdo ant gretimos kėdės ir, atsmaukęs 
šiaudinę skrybėlę ant viršugalvio, dairėsi ap
link.

— žinai, šitas tavo barakėlis vertas pusmi- 
lijonio. Galėtum parduoti ir pinigus investuoti 
kitur. Tegu pinigas neša pinigą. Matai, būdin
gas čia nekoks, ale vieta, broleli! čia gali išva
ryti dangoraižį iki paties mėnulio. O gal žadi 
parduoti ? — Pasirėmęs ant alkūnės, žingeidžiai 
tyrinėdamas Viktoro veidą, užklausė. — Kad 
aš tokią nuosavybę turėčiau, — seniai būčiau 
milijonierius, o tu, matai, vis dar šlavinėji pats. 
— Iššaukiančiai atsistojo ir, vieną koją užkė
lęs ant kėdės, ranka pasirėmė atlošo.

— Tai kad man gana tiek, kiek turiu. Ir 
taip neturiu kam palikti. Va, pusę užrašiau 
svetimai moteriai, kuri čia pas mane gyvena ir 
padeda man tvarkyti biznį. Dalį palikau Fon
dams, laikraščiams, Vasario 16 gimnazijai. Gi
minių neturiu nei čia, nei Lietuvoj. Brolis žuvo 
partizanaudamas, o sesuo mirė Sibire. Nei vie
nas vaikų neturėjo. Tai kam liks tie turtai?

— O ta moteris, kuri, sakai čia gyvena, 
kas ji, žmona, ar tik... — Ir čia šyptelėjo, 
dviprasmišku žvilgsniu perbėgdamas Viktoro, 
gulinčią pozą.

— Ji našlė. Vyras dirbo> Čikagoje mėsos 
fabrike. Vieną rytą paslydo ant kruvinų grindų 
ir pataikė ant kablio, kuris slenka aplinkui su 
prikabintais jaučių šonais. Pasitaikė, kad kab
lys buvo tuščias, tai begriūdamas ir pasikabino 
jis ant to kablio. Tiesiai per nugarą, per pačią 
širdį. O ji liko su dviem berniukais, tada dar 
tik gimnazijoj. Perskaitęs laikrašty tokią baisią 
žinią, parašiau ir pasiūliau pagalbą. Aš gi turiu. 
O jai reikia vaikus mokyti. Mokslas gi kainuo
ja. Tai taip ir prasidėjo. Padėjau išmokslinti 
vaikus su tokia sąlyga: vaikai turi gerai kal-

(Nukelta į 8 psl.)
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Europos lietuviškųjų studijų savaitėje (2)
PAKLAUSIMAI DĖL 

PASKAITŲ

A. Palavinskas, Vokieti
jos kultūros draugijos pir
mininkas, paklausė, kodėl 
Europos Lietuvis prisilaiko 
tam tikro prolenkiškumo. J. 
Vilčinskas prašė nurodyti 
kai kuriuos pavyzdžius. 
Jam buvo atsakyta;, kad 
lenkų Solidarumo Sąjūdis 
per daug propaguojamas.

S. Kasparas pasisakė, kad 
Europos Lietuvio leidėjai ir 
redakcija išgyvendintų lauk 
visas lenkų egzilinės vyriau
sybės žinias, bendrai visus 
prolenkiškus rašinius. Ir 
būtų laikas nutraukti visus 
santykius su antilietuviš
kais lenkais.

Dr. A. Shtromas kalbėjo, 
kad tokios kalbos kaip S. 
Kasparo jį patį padaro ne 
tik antilenku, bet kartu ir 
antilietuviu. Jis sakė, kad 

A
Sveikiname buvusį savo chorvedį muziką

VINCĄ MAMAITĮ, 
gyvenanti Sunny Hill, Fl., sulaukusį savo 
garbingo 80-tojo gimtadienio.

Malonūs Vincai ir ponia, geros sveika
tos, daug laimingų ir sėkmingų antrosios 
jaunystės metų linki:

Didžiosios Britanijos Londono 
parapijos choro vedėjai; 

Justinas Černius, Vincentas 
O’Brien, choristai, parapijos 

klebonas ir taryba.

reikia su lenkais kalbėtis ir 
juos prikalbinti, kad jie vie
šai pasmerktų Želigovskio 
smurto aktą ir daugiau ne
bereikštų savo pretenzijų į 
Lietuvos teritoriją.

S. Kasparas vėl klausė, 
kokie lenkai tai turėtų pa
daryti? Lenkų egzilinė vy
riausybė, Lenkijos dabarti
nė komunistinė valdžia, ar 
kažin kokia tai lenkiška 
mišrainė šiuo metu esanti 
lenkų pogrindyje. Nežiūrint 
visko, S. Kasparas sakė, 
kad šių studijų dalyviai ga
lės pamatyti lenkų egzilinės 
vyriausybės narius su jų 
prezidentu, kuris neseniai 
prisiekė lenko vyskupo aki
vaizdoje, kad laikysis Len
kijos sienų ir 1938 metų 
Lenkijos konstitucijos, ryt
dienos lietuviškajame cent
riniame Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukakties 

minėjime. O kasgi juos pa
kvietė, tai lietuviškasis cen
trinis komitetas šioms iškil
mėms rengti. Ar bereikia 
didesnės draugystės.

VI. Bajorinas prašė šiuo 
reikalu pasisakyti, Centri
nio komiteto pirmininką 
kun. dr. J. Sakevičių. šis 
pasakė, kad bažnyčion visi 
priimami kokie jie bebūtų, 
geri, nusidėjėliai ir kiti. 
Tuo buvo užbaigtas Euro
pos Lietuvio klausimas.

Paklausimuose dėl -Vliko, 
Jonas Tomkus iš Paryžiaus, 
prašė paaiškinti Vliko rei
kalų pranešėja Z. Jurą, ko
dėl Vilkas nepaskiria Vliko 
atstovo Prancūzijos lietu
viams? Z. Juras atsakė, kad 
Birutė Venskuvienė visuo
met Vliko seimuose atsto
vauja Prancūzijos L. B-nės 
lietuviams.

P. Varkala pastebėjo, ka
da buvo kuriama Lietuvių 
Bendruomenė, prel. M. Kru
pavičius lankėsi D. Brita
nijoje, išaiškindamas, kad 
Lietuvių Bendruomenės pa
reigos bus lietuvybės išlai
kymo ir visi kiti su ją su
sieję reikalai.Tad ir šian
dieninė PLB turi laikytis 
jos įsteigėjų nuostatų. Vil
kas dirba politinį darbą, 
PLB su Kraštų Lietuvių 
Bendruomen ė m i s atlieka 
lietuvybės išlaikymo darbą.

Toliau S. Kasparas iškė
lė klausimą PLB atstovui Z. 
Jurui, apie įvykusį Vilniuje 
prie apskrito stalo "Sėskim 
ir pakalbėkime’’ Maskvos 
”Rodinos” — "Tėviškės” 
draugijos Tarybinės Lietu
vos skyriuje, kuriame daly
vavo lietuviškos išeivijos 
veikėjai. M. Drunga — PLB 
valdybos vicepirmininkas,

DETROIT
• A. A. Eduardas Vasi

liauskas mirė rugsėjo 10 d. 
sulaukęs 74 metus. Rugsė
jo 14 d. po atlaikytų šv. An
tano bažnyčioje mišių palai
dotas Our Lady of Hope 
kapinėse.

L. Mockūnas, E. Kamins
kas, Kęstutis Keblys, o iš 
tarybinės Lietuvos veikėjų 
didžiulis būrys, kuriame 
buvo svarstoma, kaip išplės
ti lietuviškos išeivijos san
tykius su Maskvai parsida
vusiais tarybinės Lietuvos 
atstovais. Čia S. Kasparas 
prašė Z. Jurą paaiškinti, 
kokia tą politinė PLB kon
ferencija Washingtone bus, 
kai PLB valdybos žmonės 
veda derybas su okupuotos 
Lietuvos Maskvai parsida
vėliais. Ar toje konferenci
joje bus svarstoma kaip 
įsteigti "Tėviškės" draugi
jos skyrių išeivijoje ,ar to
je konferencijoje bus pra
šyta PLB valdybą atsistaty
dinti už padarytas klaidas 
ir derybas su Lietuvos oku
pantais.

Z. Juras pasisakė, kad 
nieko apie šį pasitarimą 
Vilniuje nežinąs ir nieko ne
galįs pasakyti, bet jeigu ir 
buvo, nieko čia blogo, daug 
šiais laikais žmonių važiuo
ja į Lietuvą, o kokia bus 
politinės konferencijos dar
botvarkė, dar neturįs žinių.

Teko nugirsti salėje bal
są, dabar Z. Jurui turėtų 
būti aišku kodėl Vilkas esąs 
atsargus santykiuose su 
PLB, kurios valdybos žmo
nės veda dviveidę politiką, 
vieną kalbą, o kitą daro.

S. Kasparas

Nuliūdime liko: žmona 
Bronė, sūnūs Petras ir Edu
ardas, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

• Viliaus Bražėno paskai
ta ruošiama spalio 11 d. 12 
vai. šv. Antano parapijos 
kavinėje. Vilius Bražėnas 
iš Floridos kalbės apie OSI- 
KGB ilgąją ranką. Po pa
skaitos vaišės. Bilietai gau
nami pas skyriau iždininką 
Antaną Grinių. Kaina 8 dol. 
Rengia Lž S-gos Detroito 
skyriaus valdyba.

• Balfo Detroito skyrius 
spalio mėn. vykdo aukų rin
kimo vajų. Aukas priims 
Balfo rinkėjai sekmadie
niais prie lietuviškų para
pijų bažnyčių. Aukas gali
ma pasiųsti ir paštu sky
riaus iždininkui tokiu ad
resu : Vladas Staškus, 10037 
Hazelton, Redford, Mieli. 
48239.

• "Ramovė” Detroito sky
riaus naujoji valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirmi
ninkas Vytautas Kutkus, 
vicepirm. ir iždininkas My
kolas Abarius, sekretorius 
Romas Macionis, parengi
mų vadovai Bronius Valiu
kėnas ir Balys Telyčėnas.

• Pilėnų vasaros sezono 
stovyklos uždarymas įvyko 
rugsėjo 13 d. Privažiavo 
daug svečių. O Selenienė su 
šaulėmis visus skaniai vai
šino. Kuopos pirm. Br. Va
liukėnas padėkojo visiems 
už dovanas ir atsilankymą.

(ag)

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

(Atkelta iš 7 psl.)
bėti lietuviškai. Ir ne tik kalbėti, bet skaityti 
ir rašyti. Dabar abu jau užaugę, dailūs vyrai. 
Lietuviškai ir kalba ir rašo. Išėjo abudu į gy
venimą, o ji liko pas mane. Daviau gražų kam
barį, moku algą. Ji man daug padeda: tvarkosi 
su sąskaitomis, su valytojomis. Dažnai ir val
gyti išverda. Nusibosta restoranų maistas. No
risi ir lietuviškų barščių užsrėbti. Vienas sū
nus jau vedęs ir turi mergaitę. Tokia miela 
šviesiaplaukė. Tikras žvirblis, — čirškauja ne
sustodama. Atvažiuoja čia per kiekvienas Ka
lėdas. Mane vadina seneliu. Ir kaip tu ją ne
mylėsi? Myliu, kaip savo, ir jaučiuosi, kad tu
riu šeimą, — pakeitęs poziciją, Viktoras nu
leido galvą ir susimąstė.

Parymojęs ant atsiminimų, Viktoras vėl 
prašneko:

— Matai, mano sveikata ne labai tvirta, 
tai man pravartu turėti nuolatinį žmogų prie 
savęs. Jeigu kas kokios, tai nors pagalbą pri
šauks. Aš gi nieko artimo neturiu. Ji net ne
žino, kad jai esu pusę turto užrašęs. Geriau, kad 
nežino. Jeigu žinotų, tai gali norėti, kad grei
čiau kojas užriesčiau. O tada jau būtų nuodė
mė, — ir juokaudamas pridėjo, — turtas su
gundo ir kilniausią žmogų. A, bet aš tik juo
kauju. Ji labai OK. Jei ta mano širdis būtų tvir
tesnė, tai gal ir pagalvočiau apie bendrą gyve
nimą. O dabar — kam? Kam save užkrauti 
kitam? žinai, kaip yra su širdimi, čia tu esi, 
čia tavęs nėra. Tu atrodai dar tvirtas, — nu
kreipė kalbą ir pasisukęs apmetė žvilgsniu kė
dėje pusiau gulintį Praną.

— Negaliu skųstis, negaliu skųstis, žinai,

kartais ir mano širdis suvirpa, kai daugiau iš
geriu, ar porą naktų nepamiegu kaip reikiant. 
Kai susimetam prie pokeriuko, tai, porą kartų 
kortas padalijus, žiūrėk, jau saulė teka. Azarte 
laikas greit pralekia. O aštuntą reikia būti dar
be. Darbas atsakingas. Tegu velniai! Vis žadu 
nebelošti, bet negi draugai tave supras. — Grei
tai atsistojo ir pradėjo vaikščioti baseino pa
kraščiu, lyg pajutęs kylančius nervus, kaip lo
šiant pokerį.

— Man jau seniai gydytojai siūlė naujas 
gyslas į širdį įkišti. Bet, pagalvojau, ką aš čia 
benuveiksiu, jeigu porą metų ir pridės? Ko ne
privalgei, — neprilaižysi, kaip tas sako. Ir iki 
šiol operacijai neprisiruošiau. Gal jau ir nerei
kės. — Lyg išpažintį baigęs, Viktoras atsiduso 
ir, pasivertęs ant kito šono, užmerkė akis.

Pranas nusimetė viršutinius, laipteliais 
nusileido į baseiną ir visu ūgiu išsitiesė ant 
vandens paviršiaus. Matėsi tik besikilnoją ran
kos ir kojomis judinamas vanduo. Porą kartų 
perplaukęs baseiną, atsigulė ant nugaros ir pa
skendęs plūduriavo nuo vieno baseino krašto 
iki kito.

Užmerkus akis, sunėrus rankas ant krūti
nės, siūbavo baseinas, vienaaukštis pastatas ir 
palmių viršūnės.

Prasivėrė durys ir pasirodė juodaplaukė 
moteris, susuktais į kuodą plaukais, šviesiomis 
kelnėmis, mėlynais taškais išmarginta blius- 
kute ir artėjo prie užsimerkusio Viktoro. At
sargiai palietė petį, perbraukė delnu per popil
kę galvą, išsiėmus iš kišenės popierinę servie- 
tėlę, nušluostė aprasojusią kaktą ir tyliai pra
šneko :

— Viktorėli, gal pusryčiausim? Jau de
šimta valanda.

Viktoras, prisilaikydamas jos rankos, lė
tai atsikėlė, pažiūrėjo į saulę, jau artėjančią 
prie palmės kamieno, ir tingiu žingsniu pradėjo 
eiti durų link. Paskui apsisuko, atsisėdo ant 
suolo palmės pavėsyje ir, žvelgdamas kažkur 
į tolį, paprašė:

— Gal tik kavos puodelį atnešk, Konstan
cija. Valgysiu kiek vėliau. Dabar nenoriu. Ka
vos tai mielai išgersiu — tą didįjį, molinį puo
duką.

Konstancija staptelėjo, atidžiai pažiūrėjo 
Viktorui į veidą ir, linktelėjusi galva, nuėjo.

Pranas, su neslepiamu įtarimu sekęs šią 
sceną, skėstelėjo rankomis ir, atsispyręs į ce
mentinį kraštą, nuplaukė skersai baseiną.

Pamatęs ateinančią Konstanciją su puode
liu kavos ant mažo padėklo, Pranas lipo iš van
dens ir ant paskutinio laipstelio sustojo. Lyg 
atsitiktinai, padaręs stovinčios statulos pozą, 
braukdamas aukštyn nukritusius ant šono plau
kus, paklausė:

— Gal, ponia, malonėtumėt ir man puo
delį kavos? Mielai čia su Viktoru kartu išger- 
tume. Nors prie pusryčių aš jau ištuštinau porą 
puodelių, bet nuo kavos niekada neatsisakau. 
Ir su cukrum, jeigu, tamsta, malonėtumėt, — 
nusaldinęs balsą, kalbėjo Pranas.

Konstancija klausiamai pažvelgė į Viktorą, 
šis linktelėjo galva:

— Jeigu nebūtų sunku, atneškite. Ačiū.
Konstancija pajuto antipatiją šiam aro

gantiškai nusiteikusiam atvykėliui ir, paėmus 
padėklėlį, išėjo. (Bus daugiau)
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V. Skuodis šiltai sutiktas Chicagoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kinčiųjų teisėms ginti. At
likęs 7-rių metų koncentra
cijos lagerio bausmę, buvo 
tremiamas Į Magadaną, kur 
draudžiama be specialaus 
leidimo lankytis net šeimos 
nariams.

V. Skuodį sveikino vysk. 
Vincentas Brizgys ir gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza, 
dėkodami už jo tautinę ir 
religinę veiklą komunistų 
pavergtoje Lietuvoje ir lin
kėdami gerai įsikurti Chi
cagoje, įsijungiant į išeivi
jos kultūrinį ir visuomeni
nį gyvenimą. Sveikintojų 
ir linkėjimų eilę papildė 
šių organizacijų vadovai: 
VLIKo tarybos vardu — 
pirmininkė F. Mackevičie
nė, JAV LB Krašto valdy
bos — vicepirm. Br. Juode
lis, Ateitininkų federacijos 
vardu J. Polikaitis, Skauti- 
jos vardu — Irena Kere- 
lienė, Amerikos tautinės 
sąjungos vardu E. Valiukė
nienė, Lietuvių šaulių są
jungos tremtyje pirm. K. 
Milkovaitis, Jaunimo sąjun
gos pirm. dr. A. žlioba, Lie
tuvos Vyčių vardu Alg. 
Brazis, ALTos vardu prel. 
J. Prunskis ir vėliau atvy
kęs dr. J. Valaitis ir Krikš
čionių demokratų pirm. An
tanas Rudis. Jaudinantis 
momentas buvo, kai buvusi 
ilgametė gen. konsule Juzė 
Daužvardienė a p s ikabino 
Vyt. Suodį ir džiaugėsi jo 
atvykimu į savo gimtąją 
Chicagą, o šis jai įteikė 
gautųjų rožių puokštę.

Kun. A. Kulbis nušvietė 
V. Skuodžio gimimo metri
kų suradimo aplinkybes ir 
įrodė, kad Sovietinėje Lie
tuvoje gyvenantis Vytautas 
Skuodis yra tas pats, kurio 
tėvai gyveno kun. Kulbio 
tėvų name prieš grįždami į 
Lietuvą ir buvo pasikeitę 
pavardę į Scott, o sūnų pa
krikštiję Benedikto vardu. 
Tuo reikalu net du kartus 
(1975 ir 1976 m.) lankėsi 

Balfo pirm. Marija Rudienė, vadovavusi Skuodžių susitiki
mui su Chicagos lietuviais. E. Būtėno nuotr.

ok. Lietuvoje ir nuvežė su
rastą gimimo metriką, ku
rią galėjo panaudoti atgau
ti pilietybę ir grįžti į gim
tinę. Bet V. Skuodis tuo ne
pasinaudojo ir pasiliko ko
voti už žmogaus pagr. tei
ses bei tikėjimo laisvę.

Pagaliau prie mikrofono 
prisiartino ir Vytautas 
Skuodis, susirinkusiųjų su
tiktas atsistojimu ir ilgu 
plojimu. Tai buvo nepapras
tai įspūdingas momentas ne 
vienam išspaudęs džiaugs
mo ašarą. V. Skuodis buvo 
sujaudintas ir nesitikėjęs 
tokio susitikimo. Čia Šilu
vos procesija, niekieno ne
trukdoma, su vėliavomis ir 
giesmėmis minia žygiavo 
gatvėmis į bažnyčią. Koks 
kontrastas su ok. Lietuva! 
Čia dabar pilna salė žmonių, 
džiaugsmingai sveikina jį ir 
šeimą. Jis nesijaučiąs nusi
pelnęs tokio susitikimo, bet 
neatsisakąs nuo savo prin
cipų ir toliau kovoti prieš 
barbarų mindomas pagrin
dines žmogaus teises, ne
leidžiant laisvai reikšti sa
vo minčių, susirinkimų, ti
kėjimo išpažinimo. Jis sa
kė: ’Tki šiol klausiau savo 
sąžinės balso ir pagal jį vei
kiau ir gyvenau. Jeigu nu
sipelniau tokios didelės pa
garbos už tai, kad buvau 
įkalintas už savo įsitikini
mus, kad šeima buvo perse
kiojama, tai tik lašelis 
krauju persunktoje tautos 
dramoje. Ko tada nusipelnė 
Gintautas Iešmantas, Balys 
Gajauskas, Viktoras Pet
kus, šventųjų aureolės ver
ti kunigai — švarinskas, 
Matulionis?” Toliau Vyt. 
Skuodis priminė tūkstan
čius tautiečių išvežtų į Si
birą, žuvusių, pasirinkusių 
politinių emigrantų dalią. 
Išeivija taip pat sudaro Lie
tuvos dalį ir turi didelį 
vaidmenį Lietuvos naujau
sių laikų istorijoje. Džiau
gėsi šioje Atlanto pusėje at
rasta kita Lietuva, dirban-

Vytautas Skuodis kalba 1987. IX. 13 d. Marijos mokyklos 
auditorijoje Chicagoje. E. Būtėno nuotr.

čia didelį tautinį darbą. Pa- 
bėžė pogrindžio spaudos 
svarbą kovoje su išoriniais 
ir vidaus reiškiniais, vedan
čiais prie išsigimimo. Nors 
žiauriai persekiojama ir 
primityviomis priemonėmis 
rašoma pogrindžio spauda 
dalinai teikia dvasinį peną, 
kurio taip labai trūksta ko
munistų valdomiems žmo
nėms. Prašė važiuojančius 
į Lietuvą, pasiimti bent po 
vieną kitą lietuvišką knygą 
ir jas ”užmiršti” ar palikti 
Lietuvoje. Išeivijos leidiniai 
yra dauginami ir skaitomi.

”Lietuvai pažadėjau, nors 
grįžti gal ir neteks, likusią 
gyvenimo dalį Jungtinėse 
Amerikos Valstijose būti iš
tikimas Lietuvai ir jai pa
dėti, kiek leis mano sugebė
jimai”, pareiškė V. Skuo
dis. Šį jo pareiškimą susi
rinkusieji sutiko atsistoję, 
ilgais plojimais.

Vytautas Skuodis dėkojo 
visiems padėjusiems pa
siekti šį laisvės kraštą, bet 
ypatingą pagarbą ir padėką 
išreiškė Marijai Rudienei ir 
Antanui Rudžiui, už jų pa
stangas pasiekti Chicagą ir 
dabar teikiamą globą.

V. Skuodžio emigravimą 
į gimtąjį kraštą, likusieji 
b e n draminčiai nevienodai 
vertina: vieni džiaugiasi, 
kad ištrūko iš pragaro ir 
galės naudotis žmoniškomis 
gyvenimo ir veiklos sąlygo
mis, kiti nuogąstavo, kad 
susilpnės laisvės kovotojų 
gretos. Išeivija džiaugiasi 
sulaukusi užgrūdintą ir ryž
tingą laisvės kovotoją, nes 

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.

jų gretos silpnėja, o jaunie
ji nejaučia rezistencinės 
dvasios. Susitikimas baig
tas giesme ”Lietuva bran
gi”

Sąžinės kaliniui Vytautui 
Skuodžiui ir jo šeimai lin
kime gerai įsikurti ir nepa
simesti Amerikos nežabotų 
laisvių jūroje, bet jungtis į 
lietuvių organizacijas,, sie
kiančias padėti persekioja
miems broliams lietuviams 
ir kovojančias už Lietuvos 
laisvę bei lietuvybės išlai
kymą.

NEW YORK

TAUTOS ŠVENTĖ 
NEW YORKE

Tautos šventė rugsėjo 
8-ji diena New Yorko lie
tuvių buvo paminėta Ap
reiškimo parapijos bažny
čioje rugsėjo 13 dieną pra
dedant 11 vai. pamaldomis. 
Po pietų salėje prasidėjo iš
kilmingas minėjimas, ku
riam vadovavo A. Samusis.

Lietuvos generalinis kon
sulas Anicetas Simutis tarė 
sveikinimo žodį priminda
mas tos šventės reikšmę lie
tuvių tautai ir priminė kuo 
mums buvo svarbus Vytau
to Didžiojo asmuo. G. že
maitaitis ir P. Jurkus išsa
miai priminė Vytauto lai
kus, to laikotarpio galybę, 
krikščionybę ir politiką. 
Jurkus plačiau nušvietė 
apie krikščionybės įsitvirti
nimą Lietuvoje pradedant 
nuo 1387 metų kada Lietu

va priėmė krikštą. Taip pat 
kalbėjo A. Vakselis.

Kun. K. Pugevičius supa
žindino klausytojus su reli
ginės šalpos veikla, kuriai 
jis vadovauja ir pabrėžė, 
kad joje dirba pasišventęs 
mūsų jaunimas nors ir la
bai menkai atlyginamas, to
dėl tam darbui labai reika
linga aukų.

Nors oras nelabai palan
kus buvo, bet žmonių su
sirinko gana daug. (eč)

PHYSICAL 
THERAPIST 
Stoff therapist full time 
opening. yirginia license or 
eligible. 76 bed rural ho- 
spital yvith varied case load 
including orthopedic and 
home health services. Che- 
sapeake Boy sailing and 
fishing in the "Land of Plė
šant Living”. Salary com- 
mensurate with experience 
and outstonding benefits 
package. Contoct: Perton- 
nel Office, Rappahannock 
General Hospital, Harris 
Drive, Kilmarnock, VA 
22482 (804) 435-8000.

DIETARY SUPERVISOR
DIETARY

Supervisor full time for Health Care 
facility. Candidate mušt have adequ- 
ate education and supervisory ex- 
perience in dietary field. Call: 201- 
239-9300. E. O. E. (32-35)

RN/LPN
Full or part time, all shifts. 180 
bed long term care facility. Excel- 
lent benefits. New salary guide.

WATERVIEW NURSING CENTER 
CEDAR GROVE, N. J.

Call: DIRECTOR OF NURSING 
201-239-9300 

E. O. E.
(32-35)

SECURITY OFFICERS
Active or retired NY law enforcement 
officers wanted for P/T or F /T secu- 
rity positions irt lower Manhattan 
financel area. Good starting pay & 
benefits. Call today 212-714-7392. 
Ask for Mr. McKinley. (24-26)

JEWELRY
MOLD CUTTER/CASTERS

Experienced/Full & Part time Jewelry 
manufacturer seeks Mold Cutter / 
Casters. Experience preferred, būt 
willing to train right individual.

• Blue Cross /Blue Shield
• Major Medical
• Life lnsurance
• Pension Plan
• 2 Weeks paid Vacation /Hol.
• Brand New A/C Factory
• Free Employee Parking

FOR INTERVIEW CALL SALLY:

201-865-2400
Equal Opportunity Employer M /F 

(24-26)

STITCHER
Person w/sewing exp. to do mending 
6c minor aiteration to work clothes 
in Dorchester, Mass.

617-282-5730
(33-35)

FORELADY
EXPER1ENCED FORELADY. MT. 
VERMON AREA. $400.00 A WEEK. 
AIR CONDITIONED FACTORY. ALL 
UNION BENEFITS. CALL:914-664- 
0995 DAILY 7-5 P. M. (3133)

ASSISTANT ADMINISTRATOR
Qualified individual needed for 180 
bed Nursing Home. Please send re- 
sume to:
ADMINISTRATOR AT WATERV1EW 

NURSING CENTER 
536 RIDGE ROAD 

CEDAR GROVE, N. J. 07009 
E. O. E.
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Lietuviai krepšininkai Australijoje
Antanas Laukaitis

Rugpiūčio pabaigoje virš 
savaitės laiko visoje Austra
lijos didžiojoje spaudoje mir
gėjo aprašymai ir nuotrau
kos apie Sov. Sąjungos vyrų 
krepšinio rinktinės gastro
les Australijoje. Vakarinių 
žinių metu rungtynių mo
mentus galima buvo stebėti 
televizijoje ir rezultatus 
klausyti per visas radio sto
tis. Ko ne kiekviename ap
rašyme ar žiniose buvo gir
dima Raimondo Marčiulionio 
ir Valdemaro Chomičiaus 
pavardės, ne kartą paminint 
kad jie yra iš Lietuvos.

Pradėję nuo Perth’o, per 
Adelaidę, Canberrą, Sydnė- 
jų, gastroles jie pabaigė Mel* 
bourne ir tuoj pat po rung
tynių išskrido į N. Zelandiją. 
Varžybų susitikimai baigėsi 
6:0 sovietų pergale, tačiau 
paskutinės rungtynės Mel- 
bourne baigės ko ne svečių 
pralaimėjimu, nes normalus 
laikas baigėsi rezultatu 102: 
.102 ir tik pratęsime svečiai 
atsiekė pergalę 110:108. Ir, 
lygiai kaip Sydnėjuje, kai 
sovietų komanda prieš rung
tynių galą turėjo tik trijų 
taškų persvarą ir juos - gal 
būt ir nuo pralaimėjimo - iš
gelbėjo viens po kito lietu
vių Marčiulionio ir Chomi
čiaus šeši metimai, taip ir 
Melbourne, kaip ir kituose 
miestuose, daugiausiai taš
kų įmetė Sarūnas-Raimun- 
das Marčiulionis, vadinamas 
čia net krepšinio ‘vunderkin
du’.

Kaip ir kituose miestuose, 
taip ir Melbourne su Sydnė- 
jumi, žaidimo visi stadionai 

Supažindinkit savo bičiulius 
su DIRVA.
Atsiuskit jų adresus.
lie gaus keletą, numerių VELTUI!
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DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:

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

Adresas ....................................................................................
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buvo pilnai užpildyti, rung
tynes stebint nuo 7,000 iki 
12,000 žiūrovų. Po paskuti
niųjų rungtynių Melbourne, 
svečių komandos treneris 
Alesander Gomeski, pripa
žintas vienu iš geriausių pa
saulyje, pasakė, kad Austra
lijos krepšinio komanda yra 
viena iš aukščiausiai iškilu
sių visame pasaulyje.

Visas rungtynes paskiruo
se miestuose stebėjo ir 
nemažai lietuvių, Sydnėjuje 
turėdami net ir gražius pla
katus su lietuviškais įrašais 
ir sveikinimais, kuriuos žai
džiant matė ir abu iškilieji 
lietuviai krepšininkai, vė
liau pasakydami, kad tas 
juos dar daugiau paskatino 
iškelti gerą lietuvio krepši
ninko vardą. Vėliau, po 
rungtynių privačiai susiti
kus su abiem žaidėjais, jie 
manęs juokais ir paklausė:

— Mums įdomu, už ką gi 
čia jūs lietuviai plojate ir 
ką palaikote?

— Na, žinot, — paaiški
nau jiems — mes čia gyveną 
ir jau čia gimęs ir augęs jau
nimas, palaikėm silpnesnius 
ir savo gyvenamo krašto at
stovus australus. Tačiau kai 
tik bent vienas iš jūsų abiejų 
turėdavo sviedinį ir daryda
vo tiesiog dieviškus, tritaš
kius metimus, tai tikriausiai 
neliko nei vieno lietuvio pub
likoje, kuris už jus nebūtų 
plojęs ir rėkęs, kas atkreipė 
net ir kaimynų australų dė
mesį.

— Tikrai puiku, ir ačiū! — 
nusišypsoję pasakė abu žai
dėjai.

DIRVA

Šios visos krepšinio rung
tynes, prieš antrą pasaulyje 
stipriausią vyrų krepšinio 
komandą, Australijoje sukė
lė labai didelį susidomėjimą. 
Visų miestų stadionai, talpi
nantieji nuo 6,000 iki 12,000 
žiūrovų, buvo pilni. Ir net 
didžiajame Sydnėjuje, kur 
rugby žaidimas yra užspau
dęs ne tik krepšinį, bet net 
ir futbolą (soccer), Didžiojoj 
Entertainment salėj buvo 
užpildytos visos vietos.

Prieš australus sovietų 
komandoj žaidė: po 4 ukrai
niečius ir rusus, du lietuviai 
(patys geriausi, Chimičiui 
esant komandos kapitonu), 
po vieną latvį ir estą. Ko
mandoje yra geras susižai- 
dimas ir ypatingai puikus fi
zinis žaidėjų pasiruošimas. 
Metimai yra labai geri, iš
naudojant ko ne visas bau
das, ypatingai lietuvių gy
nėjų - Marčiulionio ir Chomi
čiaus. Įdomus buvo austra
lų trenerio pareiškimas, kad 
jo komandos žaidėjai jau 
įstengia sutvarkyti didžiuo
sius sovietų komandos žai
dėjus - kaip ir veteraną VI. 
Tkačenko 7’3” ūgio ir sve
riančio 308 svarus - tačiau 
jie dar jokiu būdu negali su
doroti krepšinio taškų ma
šinos medžiotojų Marčiulio
nio ir Chomičiaus, kurie ver
žiasi nesulaikomai ir jų už
dengimai beveik yra neįma
nomi. Nenuostabu todėl, 
kad ko ne per visas rungty
nes abu sumėtė daugiausiai 
taškų.

Salia kasdieninių aprašy
mų paskirų miestų dienraš
čiuose, labai įdomus ir ilgas 
straipsnis tilpo visos Austrą 
lijos bendrame ‘The Austra- 
lian’ dienraštyje, pavadintas 
‘Tour a reminder of Boom- 
er’s Baltic heritage’. (Boom- 
ers vardu yra vadinama Aus 
tralijos krepšinio rinktinė.) 
Šiame ilgame straipsnyje 
skaitytojams primenama, 
kaip šios istorinės gastrolės 
Australijoje - ir net visas 
Sov. S-gos krepšinis, lygiai 
kaip ir Australijos - turi pri
siminti ir būti dėkingi už sa
vo pasaulinio lygio žaidimą 
trims Baltijos kraštų valsty
bėms - tai Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai - kurios Sov. 
S-goj davė tokių pasaulinio 
masto krepšininkų kaip Mo
destas Paulauskas, Arvydas 
Sabonis ir čia matomus Rai
mondą Marčiulionį ir Valde
marą Chomičių.

Pati Australija pradėjo kil
ti krepšinyje nuo 1950 metų, 
kada pokariniai baltai emi
grantai atsirado čia ir atsi
vežė iškilųjį krepšinį, gerai 
žaisdami jau savo kraštuose, 
ir vėliau jį patobulinę, gy
vendami pokarinėse emi
grantų stovyklose, žaidžiant 
su amerikonais. Ir čia, Aus
tralijoje, jie įdiegė naujos, 
europietiškai amerikoniškos 
krepšinio dvasios, kuri stip
riausiai pradėjo reikštis Pie-
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Krepšininkai užkandžiauja: V. Chomičius, A. Svaldenis, G. 
Vėtra ir S. Marčiulionis.

tų Australijoje ir Victorijoje> 
Algis Ignatavičius, buvęs 
1956 metų olimpinės Austra
lijos rinktinės kapitonas, kar> 
tu su nedidelio ūgio gynėju 
ir puikiu sviedinio valdytoju 
bei geru metiku Stasiu Dar
giu, latviais Peter Bumbergs 
broliais Danciais ir Tiliks, 
reprezentavo olimpines rink 
tinęs ir žaidė 1962 metų Pa
saulio krepšinio pirmenybė
se Maniloj, Filipinuose. Po
10-ties metų iškilo garsusis 
Edis Palubinskas, Muenche- 
no olimpiadoj tapęs antru 
daugiausiai taškų padariusiu 
žaidėju, o Montrealio olimpi- 
jadoj jis jau tapo pirmuoju. 
Meksikoje, per rungtynes 
prieš Meksikos rinktinę, jis 
įmetė 49 taškus, australams 
laimint 127:124. Sis rezulta
tas buvo pats didžiausias iš 
visų iki šiol žaistų olimpinių 
rugntynių. Iš latvių aukštai 
iškilo Andy Blicavs.

Nesenai Australijos krep
šinio žurnalas ‘The Austra- 
liant Basketballer’ pravedė 
savo skaitytojų apklausinė
jimą, norint sužinoti, kas per 
paskutinius 15-ka metų buvo 
pats geriausias Australijos 
krepšininkas, 
kas buvo išrinktas, gauda
mas kone dvigubai daugiau 
balsų už kitus.

Baltijos kraštų krepšinio 
tradicijos tęsiasi ir dabar, lie 
tuviškos kilmės Vak. Aus
tralijos žaidėjui A. Vlahov 
reprezentuojant Australiją 
ir, iš Lietuvos prieš 4-rius 
atvykusiam, sydnėjiškiui 
Audriui Svaldeniui esant vie
nu iš iškiliausių Australijos 
krepšininkų. Ir šiandien Bal 
tijos kraštuos, ypatingai Lie 
tuvoje - kaip mini laikraštis - 
krepšinis yra pats populia
riausias sportinis žaidimas. 
Straipsnio pabaigoje, su ap
gailestavimu, tariama:

— Pagalvokime, kas būtų 
jei Marčiulionis žaistų už 
mus?

Edis Palubins - moderniškiausias

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės dm los.

MARTINS ir GUN'ARS KAULINS Lakeuood. Ohio

Visa australų spauda? labai 
gražiai atsiliepia apie šias 
krepšininkų gastroles, pašte 
bedami, kad ir komandoje 
matosi ‘glasnost’ dvasia. ‘Si
dabrinė lapė’ - treneris Go-. 
melski labai mandagiai atsa
ko į visus klausimus, duoda 
dažnus komplimentus Aus
tralijai, australams ir krep
šiniui. Jis pats yra apsiren
gęs su puikiu kostiumu ir at
rodo kaip tikras biznierius. 
Juokais australų paprašytas 
‘patvarkyti’ jų komandinius 
priešus naujazelandiečius, 
jis biznieriškai ir paklausė:

— O kiek - tūkstantį, du 
ar daugiau - duosit? ...

Iki šiol daugumas australų 
publikos įsivaizdavo sovietų 
sportininkus panašius į ro
boto tipo rusų boksininką iš 
filmos ‘Rocky IV’, tačiau - pa 
matę krepšininkus ir sužino
ję, kad geriausi iš jų yra lie
tuviai - labai ir labai pakeitė 
savo nuomonę. Kad štai ir 
mūsų Valdas Chomičius, ko
mandos kapitonas, su savo 
baltu kostiumu, moderniškai 
kirptais plaukais, net ir su 
taip vadinama ‘žiurkės uode
gėle’ užpakalyje, atrodo kaip 

Australi
jos ‘Yuppie’ iš iškiliųjų Syd- 
nėjaus ar Melbourno prie
miesčių. Vakarietiškų madų 
prisilaiko ir Marčiulionis, 
sekdamas dr. J. ir Magic 
Johnson filmą ir priduoda
mas amerikoniškos krepši
nio mokyklos manieras.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat.o->wiOe on your »»<»•

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

suvažiavimas
Antanas Juodvalkis

Korp! Neo-Lithuania di
džiosios sueigos vyksta 
kas dveji metai, šaukiami 
vyr. valdybos, šių metų di
džiąją vyr. valdyba sušau
kė Darbo dienos savaitga
lyje, 1^87 m. rugsėjo 5-6 
d. d. Karaičių „Gintaro” 
vasarvietėje, Union Pier, 
Michigan. Dalyvavo dau
giau pusšimčio korporantų, 
daugiausiai iš Chicagos ir 
jos apylinkių.

Suvažiavimas pradėtas 
iškilmingu posėdžiu. Įnešus 
Korp! vėliavą (V. Plioplys 
ir Indrė Toliušytė) ir val
dybai užėmus prie prezi
diumo stalo vietas, sugiedo
tas Lietuvos himnas. Pir
mininkė Kazė Brazdžionytė 
tarė įvadinį žodį, o arbiter 
elegantiarum Vaclovas Ma
žeika perskaitė ilgoką dvie
jų metų bėgyje mirusių ko
legų sąrašą, kurie pagerbti 
atsistojimu ir tyliu susi
kaupimu. Mirusiųjų tarpe 
yra ir paskutinis dar buvęs 
gyvas Korporacijos steigė- 
jas Leonas Abaravičius ir 
komunistų uždarytos Korp! 
Neo Lithuania filisterių są
jungos paskutinės valdybos 
pirmininkas. Sibiro kanki
nys, du Domas Cesevičius.

Korp! Neo-Lithuania 65 
metų sukakties proga žo
džiu sveikino Amerikos lie
tuvių tautinės sąjungos 
vardu — vicepirm. Vida 
Jonušienė, o raštu — Nau
josios Vilties redaktorius 
Vytautas Abraitis, Antanas 
Diržys ir New Yorko pada
linio pirm. dr. Jonas Lenk- 
taitis.

Apie Korp! Neo-Lithua
nia 65 metų veiklą kalbėjo 
žurnalistas Vytautas Kas
niūnas. Savo paskaitoje kė
lė pirmųjų korporantų veik- 
Įą^ir_Jygino su dabartimi. 
Atsakymus palikdamas su
rasti patiems klausytojams.

Suprantama, kad netekus 

Grupė neolituanų iš Nepr. Lietuvos laikų: Br. Tiškus, S. Mankus, P. Vėbra, V. Mažeika, 
V. Račkauskas, M. Valiukėnas, J. Grigaitis, J. Žemaitis ir A. Juodvalkis.

savosios žemės, kurioje 
Korporacija gimė, augo ir 
bujojo, jos veikla svečiose' 
šalyse neranda tvirto pa-( 
grindo ir jaunųjų studentų 
nesuvilioja. Geru~neolitua- 
nu, kaip ir geru lietuviu bū
ti reikia nępaprasto pasi
ryžimo ir ištvermės, o to
kių šiandien jau sunkoka 
surasti. Daug patogiau ir 
parankiau eiti pasroviui su 
svetimųjų mase, kaip ne
pasiduoti jų įtakai ir neat- 
laidžiai siekti savosios tau
tos laisvės. Tik vienas ki
tas išsižada teikiamų pato
gumų ir ryžtasi kovoti už 
Lietuvos laisvę bei kalbos 
išlaikymą. Garbė ir padėka 
jiems.

Vida Jonušienė, ALT S-gos 
vicepirmininkė, sveikino neoli
tuanų suvažiavimą, linkėdama 
toliau nenuilstamai dirbti.

Po iškilmingojo posėdžio, 
išnešus vėliavą ir sudarius 
prezidiumą, kuriam pirmi
ninkauti pakviestas Anta
nas Juodvalkis, o sekreto
riauti Jonas Grigaitis, pra
sidėjo posėdžiai. Pagal pa
teiktą darbotvarkę, sudary
tos šios komisijos: nomina-

V. Kasniūnas skaito paskaitą neolituanų suvažiavime. Už stalo vyr. valdyba: inž. V. Ma
žeika, dr. A. Arbas, pirm. K. Brazdžionytė, V. Plioplys. Prie vėliavos I. Tolušytė ir R. Gulbi- 

Visos nuotraukos V. A. Račkauskonas.

ei jų (pirm. J. žemaitis), re
gistracijos ir spaudos-nuta- 
rimų (pirm. M. Valiukė
nas).

Valdybos nariai pranešė 
apie pastarųjų dviejų me
tų veiklą. Pirmininkė Kazė 
Brazdžionytė dalyvavo LB 
šauktuose pasitarimuose dėl 
JAV LJS atgaivinimo ir at- 
stoyųjjįrinkimo į šaukiamą 
jaunimo kongresą, buvo nu
vykusi į Vieną ir dalyvavo 
pavergtų tautų ruoštose de
monstracijose bei VLIKo 
seime Londone, Anglijoje. 
Vaclovas Mažeika painfor
mavo, kad mecenato Simo 
Kašelionio palikimo tvarky
mas eina prie pabaigos ir 
greitu laiku laukiama teis
mo patvirtinimo ir pinigų 
pervedimo Korp! Neo-Li
thuania vyr. valdybai. Ly
giagrečiai su testamento 
tvirtinimu yra tvarkoma 
Korp! Neo-Lithuania re
gistracija Illinois valstijoje 
ir išgavimas atleidimo nuo 
federalinių mokesčių.

Advokatams filisteriams 
— Audronei Karalienei ir 
Vitui Misiuliui bei testa
mento vykdytojams išreikš
ta suvažiavimo vardu padė
ka už jų kolegišką visų rei
kalų tvarkymą.

Taip pat V. Mažeika pa

Dalis suvažiavimo dalyvių: M. Valiukėnas, dr. L. Kriauče
liūnas, T. Blinstrubas, A. Juodvalkis ir Br. Tiškus.

informavo, kad Dirvos no
velės mirusio mecenato Si
mo Kašelionio premijų sky- 
rima perėmė Korp! _Neo- 
Lithuania___vyr. valdyba. 
1986 m. premija 600 dol. 
įteikta konkurso laimėto
jui rašytojui Anatoliui Kai
riui per Korporacijos šven
tę, o 1987 m. novelės kon
kurso laimėtojai režisierei 
Dalilai Mackialienei premi
ja 600 dol. bus įteikta taip 
pat per Korp! šventę Chi
cagoje.

Iždininkas Arvydas Igna- 
tonis pranešė, kad nežiūrint 
padarytų išlaidų, kasoje 
dar yra pakankamas likutis 
ir laukia pervedant Simo 
Kašelionio palikimo. (Pa
staba. Simo Kašelionio pa
likimo pagrindinė suma ne
liečiama, o bus naudojamos 
tik palūkanos).

Kontrolės komisijos var
du pranešimą padarė pirm. 
Jonas Grigaitis. Visi išmo
kėjimai atliekami čekiais ir 
nepateisintų išlaidų neras
ta. Siūlė iždo atskaitomybę 
patvirtinti.

Garbės teismas bylų ne
turėjo, pasidžiaugė pirm. 
Vytautas Račkauskas.

Naujosios Vilties žurna
lo leidėjų vardu kalbėjo 
ALT S-gos pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Jis pasi
džiaugė, kad mirus redak
toriui Aleksui Laikūnui, N. 
Vilties rdedakcijos klausi
mas pavyko teigiamai iš
spręsti ir N. Viltis eis to
liau. N. Vilties redaktorium 
pakviestas Vytautas Abrai

tis, sudaręs redakcinę ko
legiją, Į kurią įeina $Jr. An
tanas Butkus, dr. Algirdas 
Budreckis ir poetas Stasys 
Santvaras. N. Vilties žur
nalas baigiamas paruošti ir 
netrukus bus atiduotas 
spaustuvei. Kviečiami pre
numeruoti, remti ir skai
tyti.

Apie projektuojamą Kor
poracijos leidinį pranešė 
redakcinės kolegijos pirm. 
Bronius Tiškus. Jis patei
kė numatomo leidinio apim
tį ir planą, bet dėl sveika
tos stovio, pasitraukė iš 
pirmininko pareigų. Suda
rytas trijų asmenų — Jono 
Jurkūno, Vytauto Kasniū- 
no I ir Antano Juodvalkio 
redakcijos prezidiumas, ku
riam pavesta pastudijuoti 
galimybes leidinį parašyti 
ir išleisti.

Pirmosios dienos posė
džiai' baigti laužu, sukurtu 
Michigano ežero pakrantė
je. Padainuota ir paben
drauta.

Antroji suvažiavimo diena

Sekmadienio posėdžiai 
pradėti mišiomis, kurias at
našavo kun. Juozas Vaiš- 
nys, S J, asistuojamas Vy
tauto Kasniūno. Pamoksle 
prisiminta Korp! Neo-Li
thuania 65 metų veiklos su
kaktis ir įnašas į lietuvių 
kultūrinį gyvenimą.

Antras darbo posėdis 
pradėtas laiku, išklausant

(Nukelta į 12 psl.)
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Korp! Neo-Lithuania leidinio komisija. Sėdi iš kairės: V. 
Kasniūnas, A. Juodvalkis ir pirm. J. Jurkūnas. Stovi: M. Valiu
kėnas, V. Račkauskas ir Br. Tiškus.
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SUVAŽIAVIMAS
(Atkelta iš 11 psl.)

gyvųjų padalinių praneši
mus. žodinius pranešimus 
padarė Chicagos padalinio 
pirm. Vitas Picmlvs ir St. 
Petersburgo, Fl. pirm. Ce
zaris Modestas. Paminėtas 
Korp! Neo-Lithuania ir Lie
tuvos nepriklausomybės at
gavimo sukaktys, dalyvau
ta bendroje veikloje, ruoš
ti pramoginiai renginiai. 
Veiklesnieji neolituanai da- 
Ivyauia bendrinėse šalpos, 
lietuvybės išlaikymo irJLie- 
tųvai laisvės atgavimo in
stitucijose. dažnai užimda
mi vadovaujančias^yietas.

Pranešimai iššaukė gy
vas diskusijas, siūlymus ir 
pasisakymus. Visų norai 
yra dideli ir geri, bet trūks
ta pasišventėlių jiems' įgy
vendinti. Jaunųjų korporan- 
tų įsijungimas į Korporaci
jos ir bendrą lietuvių veik
lą nėra pakankamas, nes 
užsiiėmę darbais ir šeimų 
auginimu, nesuranda laiko 
lietuvių visuomeninėje vei
kloje aktyviau pasireikšti. 
Bėdos yra ne vien Neo-Li- 
thuanijos, bet visos lietuvių 
išeivijos, o receptą surasti 
nėra lengva.

Baigus diskusijas, prieita 
prie naujų organų rinkimo, 
o šiuo metu nelengva suras
ti kolegas, kurie imusi iš
laikyti Korporacijos gyvas
tingumą.

Suvažiavimo patvirtinta 
nominacijų komisija, kurią 
sudaro Juozas žejnaitis 
(pirm.), Rasa Plioplytė ir 
Rimas Gudinąs, surado 
kandidatus ir pasiūlė suva
žiavimui patvirtinti. Šį kar
tą dominavo jaunieji filis
teriai, kurių didžioji dalis 
studentavimo dienomis va
dovavo Korporacijos pada
liniui. Komisijos pirm. Juo
zas žemaitis į valdybą pa
siūlė šiuos kolegas: Audro- 
nę.Gulbininę, Vidą Jonušie- 
nę, Jurgį Lendraitį, Algį 
Augaitį ir vyresniųjų atsto
vą. Vaclovą Mažeiką, pra
ėjusioj valdyboj nešusį di
džiąją veiklos naštą. Atro
dė, kad valdybos sudarymas

bus vienas iš lengviausių 
uždavinių, bet čia atsirado 
nenumatytas atvejis, kai 
kolega V. Mažeika atsiėmė 
savo kandidatūrą. Jaunųjų 
kolegų sutikimas buvo są
lygojamas vieno vyresnių
jų dalyvavimu valdyboje, o 
tas numatytas vyresnysis 
ir buvo Vaclovas Mažeika. 
Paskelbus pertrauką ir nu
matytiems valdybos na
riams pasikalbėjus su V. 
Mažeika, pavyko jį palenk-

ti ir gauti sutikimą dar du 
metus padirbėti Korporaci
jos gerovei.

Išrinkus vyr. valdybą, ki
ti organai buvo lengvai su-, 
daryti ir suvažiavimo pa
tvirtinti. Į kontrolės komi
siją išrinkti: Jonas Grigai
tis, Vita Girdvainienė ir 
Juozas Andrašiūnas.. Gar
bės teismas liko tas pats: 
V. Račkauskas (pirm.), J. 
Graužinis, A. Karalienė, J. 
Stravinskas ir M. Valiūkė-

nas. Korp! tarybą sudaro giasi j lietuvišką veiklą, ži- 
vyr. valdyba, padalinių pir
mininkai, leidinių redakto
riai ir 10 rinktų narių. No
minacijų komisijos siūlymu 
j tarybą išrinkti: dr. Alvy
das Arbas. Edvinas Jįalce- 
ris, Cal., Rimas Bitėnas, N. 
Y., K. Brazdžipnytė, A. Jo
nušas, A. Juodvalkis, J. Jur
kūnas, III., V. Stankus, Oh.> 
I. Tolįųšytė ir A. Vaitiekai- 
tis, lyiich.

Sudarius vadovybę, pri
ėmus nutarimų komisijos 
siūlymus, padėkojus buv. 
valdybai už jų dviejų metų 
darbą ir palinkėjus naujai 
valdybai sėkmingos ir dar
nios veiklos, suvažiavimas 
baigtas GAUDEAMUS.

Programą išsėmus ir vi
sus reikalus aptarus, glau
desniam pabendravimui ir 
atsikvėpimui susirinkome į 
tradicini alutį. Dalyvavo 
geras pusšimtis korporantų 
ir jų šeimų narių, išdainuo
ta visa dainų skrynelė, pa
bendrauta ir suartėta.

noma, yra labai gražių iš
imčių. Reikia tikėtis ir 
laukti viduriniokų ir jau
nųjų didesnio dėmesio Kor
poracijai ir lietuviškai vei
klai.

CAPE COD

Suvažiavimas buvo dar
bingas ir tvarkingas. Ap
tarta ateities veikla, leidi
niai planai. Sielotasi beatsi
randančia spraga tarĘjAme- 
rijwj£jssimol^inu^ ^kor- 
porantu ir savoj^ž^mėj e iš
augusių, nes pastarieji yra 
slegiami amžiaus naštos ir 
traukiasi iš aktyvios veik
los, o jaunieji nenoriai jun-

SBH /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Avinę/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta.
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. 

Penktadieniais 9:00 iki 6:00. 
Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

MEMBER

FSLIC

DVIGUBA SUKAKTIS

Šį mėnesį Bronė ir Anta
nas Jucėnai iš Centerville, 
Mass. ir Juno Beach, Fla. 
iškilmingai atšventė.-garbin
gą 50 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Dalyvavo vai
kai ir 10 vaikaičių ir didelis 
būrys draugų suvažiavusių 
iš įvairių vietovių.

Vyriausia dukra Liuda 
vadovavo visoms ceremoni
joms ir pasveikino savo tė
velius visos šeimos ir visų 
vardu. Sūnus Antanas jaut
riais žodžiais ir dukra Mil
da pabaigė nuoširdžius svei
kinimus tėvams, linkėdami 
visa ko geriausio ir sveika
tos.

VI. židžiūnas pasveikino 
LB Cape Cod apylinkės var
du, dėkodamas Bronei ir 
Antanui Jucėnams už leidi
mą naudotis jų sodybą pik
nikams ir įteikė simbolinę 
dovaną, gražiai tautiniais 
motyvais išpiaustytą "San
daros Skrynią" su įrašu.

Bendros dovanos įteikėjų 
vardu su humoru kalbėjo 
apie praeitį ir ateitį, visus 
gražiai prajuokindamas če- 
sius Mickūnas.

Apie savo sesutės Bronės 
pirmuosius 50 metų kalbėjo 
brolis Stasys Mineika pri
mindamas įdomių įspūdžių 
iš jaunystės laikų.

Kaip gerus dainininkus ir 
draugus 
sveikino 
Irena ir

Prie
taurių sugiedota Ilgiausių 
metų ir palinkėta geriausios 
sveikatos, iaimės ir džiaugs
mų.

"Auksiniai" jaunieji kar
tu su jaunimu gražiai pašo
ko ir pasilinksmino kartu 
žiūrėdami su džiaugsmu į 
ateitį. Bronė ir Antanas 
nuoširdžiai padėkojo vai
kams, vaikaičiams ir sve
čiams už dovanas ir linkė
jimus.

Kitą dieną, jauniausios 
Jucėnų dukros Gailės ir J. 
Callo dukrelė buvo pakrikš
tyta Rimos vardu. Tai yra 
jau dešimtas Jucėnų vaikai
tis ir pirmas Cape Cod rea
lus prieauglis. Linkime ge
riausios sėkmės ir laimės 
Įsikurti čia Cape Cod.

Bronę ir Antaną 
iš Floridos atvykę 
Eug. Manomaičiai. 
pakeltų šampano

(jed)

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4

BOB'SBIGBOYRESTAURANT 
Full-Port time pceitiom ovali for hord 
Markino, energetlc people. Excellent 
benefits & competltlve wooes depend- 
Ino on exper. Positlons aveli: 

CASHIER - HOST - HOSTESS 
WAITER/WAITRESS

BAR Attendant & UTILITY PERSON 
Apply in person, at Bob's Bis Boy In 
Villanova, Loncaster Avė & 320, or Call 

215-527-7489, Div. of Marriott. 
EOE. M/F/H
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Tautos šventės rengėjai ir programos atlikėjai. Petras Maželis, Ramona Alseikaitė, An
tanas Polikaitis, Pranas Dovydaitis, Matilda Marcinkienė, Raimonda Apeikytė, Kristina Švarcai
tė, Vytautas Šeštokas, Vincas Dovydaitis, Antanas Kiškis, Onutė Dovydaitienė ir Ramūnas Bu- 
žėnas. VI. Gilio nuotf.

Tautos šventės minėjimas Los Angelėje
Antanas Mažeika

A. A.
ELENAI M. TALBOTT

po sunkios ligos mirus, jos vyrui Dr. TAL
BOTT, tėvui Clevelando BALFo skyriaus 

pirmininkui VINCUI APANIUI su šeima ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime.

BALFo Clevelando Skyriaus 
valdybos nariai

ALT S-gos Los Angeles 
skyrius didžiai vertindamas, 
mūšy didžiąsias šventes, š. 
m. rugsėjo mėn. 6 d., sek
madienį, surengė įspūdingą 
Tautos šventės minėjimą.

Minėjimas pradėtas Ame
rikos ir Lietuvos vėliavų 
pakėlimu. Dalyvavo organi
zacijos su savo vėliavomis 
ir plačioji Los Angeles ir 
apylinkių visuomenė. Vė
liavų pakėlimui vadovavo ir 
trumpą žodį tarė ramovėnų 
pirm. Vladas šimoliūnas.

Iškilmingas mišias šv. 
Kazimiero parapijos švento
vėje atnašavo prelatas Jo
nas Kučingis, savo pamoks
le labai gražiai ir reikšmin
gai iškeldamas religinius ir 
tautinius mūsų Tautos 
bruožus. Štai kelios mintys 
pasakytos pamoksle: "Gim
sta ne tik žmonės, bet ir 
tautos. Dievo Apvaizda, 
vystydama savo planus, į 
pasaulio tautų tarpą įrikia- 
vo ir mus, lietuvius. Mums 
teko šmotelis žemės prie 
Baltijos jūros, Nemuno ir 
Vilijos upių žiotyse. Šioje 
vietoje iškilo žmonės, ku
rie nešioja lietuvių vardą. 
Prie šios tautos vaikų ir 
mes turime laimės priklau
syti. Todėl rugsėjo 8-ji ir 
yra skirta šiai mūsų tautai 
paminėti, švęsti"... "Mes 
nežinome, kodėl Vytautas 
savo vainikavimosi dienai 
pasirinko rugsėjo 8-ją, ku
ri yra kartu ir Marijos gi
mimo diena. Ar čia nereik
tų įžvelgti ne aklą istorinį 
sutapimą, bet gilų ir pras
mingą Apvaizdos mintį"... 
"Lietuva, nėra atsisakiusi 
savo tikėjimo ir vilties į sa
vo tautos ateitį ir prisikėli
mą”. .. "Mes neturime į da
bartinę lietuvių tautos pa
dėtį žiūrėti, kaip į beviltiš
ką. Ji yra sunki ir kritiška, 
bet ne beviltiška. Kiekviena 
sunki situacija yra linkusi 
užmesti mums savo pesi
mizmą ir beviltybę. Jeigu 
mes esame laisvi žmonės, 
mums nevalia pasiduoti šiai 
nelaimės diktatūrai"...

šv. mišių metu giedojo 
solistai Rimtautas Dabšys 
ir Antanas Polikaitis paly
dimi bažnytinio choro, ku
riam vadovavo komp. Bro
nius Budriūnas. Gražios re
liginės ir tautinės giesmės, 
vėliavos, uniformuoti šau
liai ir ramovėnai ir moterys 
pasipuošusios tautiniais rū
bais, darė šią mūsų Tautos 
šventę dar prasmingesne.

Minėjimas-akademija įvy- 
vyko šv. Kazimiero parapi
jos salėje. ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus pirm. Rū
ta Šakienė pasveikino taip 
gausiai susirinkusius. Mi
nėjimą vesti pakvietė sky
riaus narę Ramoną Alsei- 
kaitę. Pasipuošusi tauti
niais rūbais, gražia lietuvių 
kalba Ramona Alseikaitė 
sklandžiai vadovavo progra
mai.

Vėliavoms įnešus, solistas 
Antanas Polikaitis, akom
panuojant muzikei Raimon
dai Apeikytei, sugiedojo 
Amerikos himną.

Sveikinimo žodžiui iš
kviestas Lietuvos generali
nis konsulas Vytautas Če
kanauskas. P a s v e ikinęs 
Tautos šventės proga susi
rinkusius, padėkojo ALT 
S-gos Los Angeles skyriui 
už surengimą mūsų didžios 
šventės minėjimo. Savo kal
boje pasidžiaugė, kad tau

Dalis publikos Tautos šventės minėjime. Pirmoje eilėje iš dešinės: Edmundas Arbas, Ma
tilda Marcinkienė, Rūta Šakienė, Antanas Mažeika, Liucė Mažeikienė, Janina Cekanauskienė, 
kons. Vytautas Čekanauskas, Filomona Galdikienė, Ona Mekišienė. VI. Gilio nuotr.

ta yra gyva, kas rodo š. m. 
birželio mėn. Rygoje ir rug
piūčio mėn. 23 d. Vilniuje, 
Rygoje ir Taline įvykusios 
d e m onstracijos. Perspėjo^ 
kad perdaug vilčių į Gorba
čiovo "glasnost" nedėtume. 
Turime ir toliau dar su di
desniu pasišventimu padėti 
broliams lietuviams paverg
toje Lietuvoje.

Programos vedėja Ramo
na Alseikaitė prieš iškvies- 
dama prelegentę viešnią 
Matildą Marcinkienę iš Chi
cagos, supažindino mus, kad 
prelegentė yra labai veikli 
lietuviškoje veikloje, yra il
gametė Amerikos Lietuvių 
Tarybos Chicagos skyriaus 
pirmininkė, Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos ir 
Tautinių Namų Chicgagoje 
skyrių valdybų narė. De
šimtį metų išbuvusi Lietu
vių Moterų Federacijos Klu
bo Chicagos skyriaus pir
mininkė. Gabi švenčių ir 
minėjimų organizatorė. Šią 
vasarą suorganizavusi ir 
sėkmingai pravedusi garsų
jį Pavergtų Tautų minėji
mą lietuviškajame Mar- 
ųuette Parke.

Savo gerai paruoštoje ir 
įdomioje kalboje prelegentė 
nušvietė Tautos šventę.

Publika prelegentės kalbą 
atidžiai klausėsi, o jai už

baigus patenkinti nepagai
lėjo plojimų.

Vėliavas išnešus prasidė
jo meninė dalis. Iškviestas 
režisierius Petras Maželis 
apibūdino laureato Anato
lijaus Kairio 600 metų Lie
tuvos krikšto jubiliejaus 
proga parašytą veikalą 
"Krikšto vanduo". Ištrau
kas iš to veikalo paskaitė 
aktorius Vincas Dovydaitis 
ir Antanas Kiškis. Geri ak
toriai labai įspūdingai ir 
įdomiai atliko savo paskir
tį, o publika nuoširdžiai 
gausiais plojimais jiems 
padėkojo.

Muzikalinę dalį atliko pi
anistė kompozitorė Raimon
da Apeikytė. Ji paskambi
no : Balio Dvarioni čiuožyk
la, Bronio Budriūno Aud
ringi dėmesys virš Kauno ir 
Franz Liszt Vengų Rapso
dija No. 6. Jos didis talen
tas sužavėjo klausytojus. 
Su pasigerėjimu klausėmės 
ir džiaugiamės jos meistriš
ku skambinimu. Publika net 
atsistojimu ją pagerbė ir 
plojimais iškvietė bisui dar 
kartą į sceną.

Programai pasibaigus me
nininkai ir programos daly
viai buvo pakviesti į sceną. 
Skyriaus pirmininkė Rūta 
Šakienė padėkojo visiems 
programos dalyviams, o 
skyriaus valdybos nariai 
Pranas Dovydaitis, Vytau
tas šeštokas, Ramūnas Bu- 
žėnas, Kristina Švarcaitė, 
Ona Dovydaitienė ir Petras' 
Maželis įteikė programos 
dalyviams gėlių ir dovanas.

Sugiedotas Lietuvos him
nas.

Po minėjimo visi susirin
kusieji buvo pavaišinti ka

vute, pyragais bei sumušti
niais. Publika dar ilgokai 
vaišinosi ir dalinosi šventės 
įspūdžiais.

Reikia pasidžiaugti, kad 
Tautos šventės minėjime 
dalyvavo gausus skaičius 
žmonių, programa graži, 
įdomi ir trumpa. Padėka 
priklauso ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus pirminin
kei Rūtai Šakienei ir visai 
skyriaus valdybai.

Sekantis ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus renginys 
bus Naujųjų Metų sutiki
mas. Skyriaus narių susi
rinkime nariai pasiūlė val
dybai atgaivinti gražią tra
diciją švęsti Naujųjų Metų 
sutikimą. Valdyba mielai 
sutiko šį pokylį surengti 
Lietuvių Tautinių Namų sa
lėje. Visi kviečiami jame 
dalyvauti.

• "Naujoji Viltis” žur
nalo redakcija primena kny
gų leidykloms ir žurnalų lei
dėjams, norintiems, kad jų 
leidiniai būtų paminėti ar 
recenzuojami žurnale "Nau
joji Viltis", prašomi siųsti 
šiuo adresu: Naujoji Viltis, 
P. O. Box 1071, Palm Coast, 
Fla. 32035.

• LSS IlI-ji tuntininkų 
konferencija įvyks š. m. 
spalio 9-12 d. d. Beaumont 
stovyklavietėje prie Cleve
lando.

Pagrindinė tema pasiruo
šimas 1988 m. VII tautinei 
stovyklai, kuri įvyks neto
li Clevelando.

Konferencijoje kviečiami 
dalyvauti vadovai ir vado
vės galį talkinti pasiruoši
me stovyklai.

Informacijos išsiuntinė
tos vienetų vadovam. Regis
truotis pas ps. Oną šilėnie- 
nę, 24301 Oakhill Dr. Eu
clid, Ohio 44117, telef (216) 
531-8207.

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

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

LB Bostono apylinkės 
rengtas Tautos šventės mi
nėjimas įvyko rugsėjo 12 
d. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos trečio aukš
to salėje. Jis sutraukė apie 
150 vietos ir apylinkės lie
tuvių, kurių tarpe daug bu
vo viduriniosios ir jauno
sios kartos atstovų. Minė
jime išklausyta Algio Avi- 
žieno kalba ”Kaip mes ga
lime padėti Lietuvai šian
dien” ir Toronto lietuvių 
trio atlikta meninė progra
ma, o taip pat perskaitytas 
prezidento R. Reagano svei
kinimas. Minėjimą atidarė 
apylinkės pirmininkas inž. 
Brutenis Veitas, o jį prave
dė Marius žiaugra. Minėji
me sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai, kuriuos 
pianinu skambino komp. Je
ronimas Kačinskas. Meninė
je programoje daugiausia 
reiškėsi sol. Vaclovas Povi
lonis. Kai kurias dainas at
liko visas trio, kurį sudaro 
Vaclovas Povilonis, Vytau
tas Spundulis ir Valdas Sa- 
mulevičius. Dėl jų atliktos 
programos publikoje buvo 
reiškiamos įvairios nuomo
nės.

MIRĖ A. AUSIEJIENĖ
Rugsėjo 12 d. Cape Code 

po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Ada Ausiejienė, palikda
ma vyrą Petrą, dukterį Ri
tą, sūnų Liną, tris anūkes 
šiame krašte, o Lietuvoje — 
motiną, dvi seseris ir brolį. 
Velionė palaidota rugsėjo 
14 d. Centerville kapinėse.

GRAŽUS PAVYZDYS
Inž. Juozas Materas iš 

Kalifornijos buvo atvykęs į 
Brocktoną aplankyti savo 
motinos Marijos Janonie
nės. Ta proga jis paaukojo 
per Laisvės Varpą 500 dol. 
Vasario 16-sios gimnazijai 
Vakarų Vokietijoje. Inž. J. 
Materas yra viduriniosios 
kartos atstovas, gana sun
kiomis sąlygomis mokslus 
baigęs šiame krašte. Jis 
yra pasiekęs gana aukštos 
vietos savo profesijoje, bet 
neužmiršta lietuviškų rei
kalų. Tarp kitko jis yra na
rys Lietuvių Fondo, kuris 
šiemet mini savo reikšmin
gos veiklos 25-rių metų su
kaktį, stengdamasis užbaig
ti ketvirto milijono dolerių 
pagrindinio kapitalo suda
rymą. Pagaliau jis remia 
ne tik Lietuvių Fondą, bet 
taip pat kitas lietuviškas 
apraiškas. Tai gražus vidu
riniosios kartos atstovo įsi
jungimas į lietuvišką veik
lą. Neabejotinai tai įtaka jo 
motinos Marijos Janonie
nės, kuri su savo mirusiu 
vyru Lietuvos savanoriu 
Fulgentu Janonių yra įstei
gusi Lietuvių Fonde stipen
dijų fondą, iš kurio jau ei
lė metų duodamos stipen-

LIETUVIAI
■■ Petras Viščinis

dijos gabiems, bet neturtin
giems lietuviams studen
tams, kad po išsimokslini
mo jie būtų naudingesni lie
tuvių tautai.

PAGERBIMO BANKETAS
So. Bostono Lietuvių Pi

liečių draugijos metinis 
banketas su menine progra
ma įvyks lapkričio 1 d. 
draugijos namo trečio aukš
to salėje. Bankete bus pa
gerbta Monika Plevokienė, 
uoli įvairių parengimų šei
mininkė ar talkininkė, ne
nuilstamai dirbanti toje sri
tyje daugelį metų. Jos pa
gerbimu bus pareikšta pa
dėka visoms kitoms darbo 
bitelėms, kurios nevisuomet 
susilaukia reikalingo pripa
žinimo ir įvertinimo.

PARAPIJOS BAZARAS
šv. Petro lietuvių parapi

jos So. Bostone metinis ba- 
zaras vyks lapkričio 8 d. 
nuo 11 vai. ryto ligi 5 vai. 
po pietų So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos ant
ro ir trečio aukšto salėse. 
Kaip visuomet, jame bus 
daug rankdarbių, įvairių do
vanų, lietuviškių valgių, 
įdomių žaidimų. Kasmet to
kie bazarai sudaro gražią 
pinigų sumą parapijos rei
kalams. Dabar jie ypač rei
kalingi, kai planuojamas 
parapijos pastatų pertvar
kymas.

DŽIAUGIAMASI 
PASKYRIMU

Bostono ir apylinkės lie
tuviai džiaugiasi, kad šio 
krašto a d m i n istracijoje 
aukštoms pareigoms paskir
ta Ona Skirma Makaitytė- 
Kondratienė iš Washingto- 
no, D. C., duktė Gražinos 
Makaitienės - Lileikienės ir 
mirusio Broniaus Makaičio, 
išaugusi ir subrendusi Bos
tono lietuvių tarpe. Kaip ži
noma, ji paskirta šio krašto 
žemės ūkio ministerijos 
Maisto ir mitybos patarna
vimų įstaigos administrato
re. Anksčiau jai teko eiti 
įvairias pareigas respubli
konų partijoje, vieną kartą 
sumaniai pasirodant televi
zijoje vykusiose aktualiose 
diskusijose. Dabar jai teks 
vadovauti darbui, kuriam- 
skiriami bilijonai dolerių. 
Spaudoje paskelbta jos nuo
trauka su prez. R. Reaga
nu, kai po paskyrimo ji bu
vo supažindinama su prezi
dentu. Vietos lietuviams 
ypač malonu, kad iš jų tar
po kilusi lietuvė sugeba su
derinti savo aukštas parei
gas šio krašto administra
cijoje su lietuviškais rei
kalais, pagal galimybę da
lyvaudama lietuviškoje vei
kloje.

RENGINIAI

• Rugsėjo 27 d. 3 vai. po
piet sol. Lilijos šukytės kon
certas, rengiamas Lietuvos
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Buv. Neringos skaučių tunto Clevelande tuntininkė E. Nainienė perduoda vėliavą naujai 
tuntininkei J. Taorienei. V. Bacevičiaus nuotr.

Neringos tunto sueiga
Clevelando Neringos skau 

čių tuntas pradėjo skautiš
kus metus labai įdomiai ir 
gražiai pirmadienį, rugsėjo 
14 d.. Šv. mišias atnašavo 
kun. Gediminas Kijauskas, 
abiejų tuntų kapelionas. Mi
šiose dalyvavo Neringos ir 
Pilėnų tuntai, skautininkai, 
skautininkės ir svečiai. Po 
mišių, 7:30 v.v., įvyko Nerin 
gos tunto iškilmingoji suei
ga Dievo Motinos parapijos 
žemutinėje salėje.

Iškilmės prasidėjo su vė
liavos pagerbimu, Lietuvos 
himnu ir skautų malda. Vy
riausios Skautininkės įsaky
mus perskaičius, s. Elena 
Nainienė oficialiai perdavė 
Neringos tuntą s. Julijai Ta
orienei. Buvo perskaityti 
naujosios tuntininkės įsaky
mai ir juose paskelbta tunto 
vadija. Tuntininkė s. J. Tao- 
rienė nuo pat mažens pri
klausė Neringos tuntui ir 
yra visų mergaičių mėgiama. 
Tikime, kad jos skautiški su
manymai ir energija padės 
tuntui augti ir klestėti.

krikšto sukakties minėjimo 
komiteto Bostone.

• Spalio 4 d. 2 vai. popiet 
Šv. Kryžiaus katedroje Mi
šios aukojamos kardinolo 
Bernard Law, minint Lietu
vos krikšto sukaktį. Mišių 
metu giedos sol. Marytė Bi- 
zinkauskaitė, o vargonais 
gros dr. Vytenis Vasylifi
nas.

• Spalio 4 d. 6 vai. vakaro 
Lantana restorane Randol- 
phe banketas, kuriame me
ninę programą atliks sol. 
Marytė Bizinkauskaitė ir 
sol. Benediktas Povilavi- 
čius, akompanuojami komp. 
Jeronimo Kačinsko. Banke
tą rengia Lietuvos krikšto 
minėjimo komitetas.

• Spalio 10-12 d. įvyks 
Lituanistikos instituto su
važiavimas su paskaitomis 
visuomenei So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos na
muose, 368 W. Broadway.

• Spalio 18 d. Los Ange
les lietuvių dramos sambū
rio vaidinimas „Valdovas”, 
rengiamas Tautinės sąjun
gos Bostono skyriaus.

Naująją ir buvusią tunti- 
ninkes sveikino su gražiais 
linkėjimais bei dovanomis 
Vyriausia Skautininke Stefa 
Gedgaudienė, s. Irena Ged- 
rienė - Skautininkių D-vės 
vardu, s. Remigijus Belzins- 
kas ir ps. Algis Miškinis - 
Pilėnų tunto vardu, ir Nerin
gos tuntas.

Po iškilmių vaišės ir lau
žas vyko lauke. Aukštai kilo 
skautiško laužo liepsnos ir 
plačiai sklido skambių dainų 
aidai. Vakaras buvo tikrai 
įdomus ir gražiai praleistas.

Neringos tuntas kviečia 
mergaites, kurios įdomauja
si skautybe (priimamos nuo 
4 metų amžiaus), kad ateitų į 
sueigą drauge su tuntu pra
leisti kelias valandas, pilnas 
skautiško darbo ir dainų. Su
eigos vyksta kiekvieną pir
madienį 7-9 v.v., Dievo Moti
nos žemutinėje salėje.

Jei norima daugiau infor
macijų, kreiptis į tuntininkę 
s. J. Taorienę, tel. 531-9491.

LAUKIAME NAUJŲ 
SKAUČIŲ!

v.sk. A.Bielinienė

Šv. Kazimiero lit. mokyklos dir. R. Apanavičius kalba į 
mokinius pradedant mokslo metus. V. Bacevičiaus nuotr.

LAKE W00D
BOARD OF EDUCATION

OFFERS F R E E ADULT BASIC EDUCATION CLASSES

• Speaking and understanding English for newcomers
• Basic English and Maths for beginners
• High School Equivalency Certificate course for better job pos* 

sibilities. Your chance to graduate
• Skili s refreshner course for previously learned school subjects.

JOIN US ANY TIME
Locations; — Lakevvood High School, Main Bldg., Room 310 

Harrison Learning Center, Entrance 2080 Dowd
Times — Mornings and evenings at Harrison 

Evenings at the High School

For more information ask for Trish at 529-4081.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• RUGSĖJO 26 — Lietuvių 
namų metinis balius ir klubo 
premijos įteikimas.

• RUGSĖJO 27 D. Ateiti
ninkų šeimos šventė.

• SPALIO 17 D. Pabaltiečių 
vakaras Lietuvių namuose. 
Ruošia Amerikos Lietuvių Ta
ryba, Latvių sąjunga ii’ Estų 
taryba.

• SPALIO 25 D. Skautinin
kių Draugovė pristato Aureli
jos Balašaitienės romaną SKE
VELDROS.

• SPALIO 31 D. Neringos 
tunto tradicinis balius.

• Lapkričio 7-8 D. D. Lietu
vių Dienos.

• LAPKRIČIO 21 D. L.K. 
V.S. Ramovės kariuomenės 
šventės minėjimas.

• LAPKRIČIO 28 D. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis suvažiavimas ir balius.

1988 M.
• BALANDŽIO 30 D., šeš

tadienį, Lietuviškos skautybės 
Fondo vakaras Lietuvių Na
muose.
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KULTŪRINĖ PREMIJA 
KUN. G. KIJAUSKUI
Lietuviu klubo 1987 me

tų visuomeninė bei kultūri
nė 1,000 dol. premija pa
skirta kun. Gediminui Ki- 
jauskui, S. J. Premijai kan
didatus atrinko visuomenės 
komisija, kurią sudarė Ri
ta Balytė, Aldona Miškinie
nė ir Pranas Joga.

Komisija ypatingai išsky
rė kun. Kijausko vadovau
jamos Dievo Motinos para
pijos ir jo asmenišką įsipa
reigojimą remti lituanistinį 
švietimą, kultūrinę veiklą ir 
tautiško religinio ugdymo 
darbus.

Kun. G. Kijauskui premi
ja bus įteikta rugsėjo .26 d. 
Lietuvių namų metiniame 
baliuje. Asmenys, kurie dar 
norėtų dalyvauti laureato 
pagerbime, prašom skubiai 
rezervuoti vietas tel. 531- 
2131.

• Edward Heighan, JAV 
Atstovų Rūmų narys, pa
tiekė rezoliuciją dėl religi
nės laisvės suvaržymų ir 
persekiojimų ok. Lietuvoje, 
kuri buvo Atstovų Rūmų 
priimta vienbalsiai (400 
prieš 0).

Be to, jis kreipėsi į Vals
tybės sekretorių Shultz, ku
ris tuo metu vedė derybas 
su sovietų užs. reikalų mi
nistru Shevardnaze, kad 
būtų iškeltas Povilo Pečiu- 
laičio atvejis, 64 m. Ame
rikos lietuvio, kuris Sovie
tijoje kalinamas, kad jam 
būtų leista atvažiuoti pas 
brolį Praną Pečiulį, Broad- 
view Hts., Ohio.

• Clevelando miesto Di- 
vision of Building and 

tėvynės 
arsai

SAVAITINĖ RADIJO PROGRAMA, 
GIRDIMA SEKMADIENIAIS 
6:00 — 7:00 VAL. VAKARO.

RADIJO STOTIS 

wcpn
Programos vedėjas Juozas Stempužis 

4249 Lambert Road, Cleveland, Oh. 44121 
Tel. (216) 382-9268

Housing Neighborhood Ac- 
tion Team inspektoriai tik
rins rezidencinius ir ko
mercinius pastatus North 
Collinwood, Ward II, kur 
gyvena nemažai lietuvių. x 

Tikrins ar nenusižengta 
miesto nuostatams, o jei 
tokių bus, duos 30 dienų 
pastatus sutvarkyti.

• Žalgirio šaulių kuopos 
šauliai su šeimomis ir drau
gais rugsėjo 27 d. 1 vai. p. 
p. prašomi atvykti į šaudy
mo sezono uždarymą ir kar
tu pabendrauti gražioje 
gamtoje.

• Donald P. Mull (Mulio- 
lis) kandidatuoja į teisė
jus Garfield Heights Muni- 
cipal Court.

Donald P. Mull advokato 
praktika verčiasi jau 35 me
tus Clevelando apylinkėje 
Jis yra II Pas. karo vetera
nas, priklauso advokatų ta
rybai ir gyvena Brecksville.

Garfield Hts. Municipal

Nr. 35 — 15DIRVA

Lietuvos krikšto sukakties minėjimo Clevelande rugsėjo 13 d. programos atlikėjai ir ren
gėjai: prel. L. Tulaba, N. Palubinskienė, D. Staniškienė, pianistė L. Šarkaitė, kun. G. Kijauskas, 
poetas K. Bradūnas ir K. Žiedonis. V. Bacevičiaus nuotr.

Court apima Maple Hts., 
Brecksville, Independence, 
Cuyahoga Hts., Valley 
View, Newburn Hts. ir Wal- 
ton Hills.

Jo kandidatūrą remia 
įvairių tautybių organizaci
jos, jų tarpe ir Lietuvių de
mokratų klubas. .

Išrinkite Mull teisėju.

• Sol. Bronius Kazėnas ir 
pianistė Laima šarkaitė at
liks muzikinę programą 
Lietuvių namų metiniame 
baliuje, šį šeštadienį, rug
sėjo 26, Lietuvių namų sa
lėje.

Bronius Kazėnas, Cincin- 
nati universitete įgyjęs mu
zikos doktoratą, gyvai da
lyvauja amerikiečių ir lietu
vių muzikiniame gyvenime. 
Jis diriguoja Youngstowno 
simfonijos chorą, yra Čiur
lionio ansamblio meno va
dovas ir dirigentas, su gra
žiu pasisekimu dainavo Lie
tuvių operos pastatymuose.

Pianistė Laima šarkaitė, 
prieš ketverius metus daly
vavusi Kultūros tarybos 
jaunųjų muzikų konkurse, 
dabar studijuoja fortepijo
no muziką Clevelando vals
tybiniame universitete pas 
prof. Andrių Kuprevičių. 
Abiejų menininkų pasiro
dymas Lietuvių namų ba
liuje laukiamas su dėmesiu.

• Dailininkas Kęstutis 
Kizevičius savo naujuosius 
tapybos darbus eksponuos 
spalio 3 ir 4 dienomis Die
vo Motinos parapijos audi
torijoje. Paroda atidaroma 
šeštadienį, spalio 3, 7 vai. 
vak.

• Lietuvių namų admi
nistracija praneša, kad į jų 
metinį balių dar yra laisvų 
vietų. Užsiregistruoti gali
ma, paskambinus tel. 531- 
2131. Svečiai ištisą vakarą 
bus vaišinami gėrimais vel
tui. Gintaro šeimininkės pa
tieks skanią vakarienę, o 
serbų Melodijos orkestras 
gros pramoginę ir šokių 
muziką. Visi kviečiami į 
pirmąjį šio rudens balių.

• Clevelando Neringos 
tuntas ruošia Lietuvių Na
mų salėje tradicinį vasarai 

palydint kaukių balių, šeš
tadienį, spalio 31 d. 7 vai. 
vak. Bus kokteiliai, o po to 
seks programa, skani vaka
rienė ir šokiai. Gros ”Slo- 
gar Ensėmble”. Kaukės ne
privalomos, ateikite, nes 
vakaras bus pilnas įdomių 
kaukių ir vaizdų, skanių 
valgių, ir netikėtumų.

Dėl bilietų, prašome 
kreiptis į Marytę Puškorie- 
nę, tel. 486-8613.

PENSININKŲ IŠVYKA

Rugsėjo 16 d. lietuviai 
p e n sininkai, nepaisydami 
lietų žadančios dienos, ap
lankė gausiai apgyvendintą 
ir pavyzdingai sutvarkytą 
Clevelando zoologijos sodą.

Pensininkai dėkingi sodo

i

- Lithuanian Credit Union
- Lietuvių kredito kooperatyvas

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE
767 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito kooperatyve Ohio 

valstijoje.
DARBO VALANDOS: antradieniais, trečiadie

niais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 
9:00-3:00 p. p., penktadieniais nuo 9:00-6:00 v. v. 
SEKMADIENIAIS: nuo 11:00 iki 12:00 vai. die
nos, Dievo Motinos parapijos patalpose — 18022.

Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119.

MOKAME 
AUKŠTESNIUS 

NUOŠIMČIUS UŽ: 
Taupymo sąskaitas
Certifikatus
IRA
Čekių sąskaitą 
Pensijų čekių sąskaitą 
(Direct Deposit acct.)

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheąues, priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas 
patarnavimas.

administracijai už nemoka
mą nuvežimą, parko lanky
mą ir atvežimą atgal.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

HOUSE FOR SALE
17903 Brazil, ranch, 3 

bedroom, jdining room, full 
basement, large yard.

Matas Realty
486-2530

HOUSE FOR SALE
East 236 St. Bungolow. 

31/? bedroom, 2 car garage, 
4 types of fruit tree and 
fenced yard. Call: 731-1486.

(35-36)

SKOLINAME GERIAU
SIOMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
• Asmeniniams reikalams
• Automobilių pirkimui 

Namų remontui 
(Home equity) 
Namų pirkimui 
(Mortgages)



DIRVA
AKADEMINIO SKAUTŲ 

SĄJŪDŽIO 
AKIVAIZDINIS 

SUVAŽIAVIMAS

Po daugelio metų yra 
šaukiamas AKIVAIZDINIS 
SUVAŽIAVIMAS. Jis įvyks 
1987 m. spalio 16, 17 ir 18 
dienomis Chicagoje. Suva
žiavime dalyvauti kviečiami 
visi Sąjūdžio nariai. Daly
vauti galima asmeniškai ar 
per įgaliojimus. Įgaliojimai 
turi būti patvirtinti sky
riaus valdybos ar Vadijos. 
Teisę balsuoti turės visi na
riai ir narės susimokėję na

A. A.

ADAI AUSIEJIENEI
mirus, jos vyrui PETRUI AUSIEJUI ALT 

S-gos Bostono skyriaus nariui, dukrai RITAI 

ir sūnui LINUI su šeimomis, Lietuvoje jos 

motinai GRASILDAI VELIČKIENEI, sese

rims BIRUTEI STENSILIENEI, MARYTEI 

KURAPKIENEI ir broliui JUOZUI VELIČ

KAI bei visiems artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia.

ALT S-gos Bostono
Skyriaus Valdyba

PADĖKA

Rugpiūčio 21 d. staigiai ir netikėtai mirusi mūsų sesutė
TERESĖ STANKŪNAITĖ

buvo palaidota Bostone Forest Hills kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui Albertui Kon- 

tautui už maldas koplyčioje, šv. Mišias už velionės sielą 
ir palydėjimą i amžino poilsio vietą.

Dėkojame visiems už dalyvavimą šermenyse ir lai
dotuvėse. Ačiū p. E. Vasiliūnienei už pravestą atsisvei
kinimą koplyčioje Jr kalbą Moterų Federacijos vardu, 
p. Ir. Manomaitienei, kalbėjusiai Neo-Lithuania vardu 
ir inž. Br. Veitui, atsisveikinusiam Liet. Bendruomenės 
vardu.

Dėkojame visiems, užprašiusiems šv. Mišias, atsiun- 
siuntusiems gėles, aukojusiems Lietuvių ir Tautos Fon
dams ir pareikštas užuojautas žodžiu bei raštu.

Dėkojame ir laidotuvių direktoriui J. Kasperui už 
malonų patarnavimą.

SESERYS IR ARTIMIEJI

A. A.

GENUTEI 
BRUZGULYTEI-McINTYRE 

mirus Londone, reiškiame gilią užuojautą 
jos seseriai BIRUTEI DZENKAUSKIENEI 

ir jos šeimai bei visiems artimiesiems.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Daytona Beach 

Skyrius

rio mokestį už 1987 metus. 
Tą bus galima atlikti regis
truojantis.

Pilna informacija išsiun
tinėta visiems kurių adre
sus turime. Deja, dalis ne
palaiko ryšių su organizaci
ja ir AD MELIOREM ne
gauna, kuriame randasi pil
na informacija. Vis dėl to 
kviečiame suvažiavime da
lyvauti. Informaciją teikia, 
ir registraciją priima Aldo
na ir Antanas Rauchai, 
10423 Broadmoor Drive, 
Palos Hills, III. Telefonas: 
(312) 598-7438. Nedelsda
mi registruokitės iš anksto,

Prie a. a. Petro Sako kapo. VI. Gilio nuotr.

kad pilnai dėl Jūsų pasi- 
ruoštumėm. Jei negalėsite 
dalyvauti, kviečiame finan
siniai paremti šį suvažiavi
mą.

Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Vadija

• ALT S-gos Tarybos na
rių ir skyrių pirmininkų su
važiavimas įvyks š. m. spa
lio 18 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė., Chicagoje. Po
sėdžio pradžia 11 vai. ryto.

Darbotvarkėje: Tautinės 
spaudos ryšiai su Sąjunga; 
Vyr. valdybos santykiai su 
skyriais. Tautinės Kultūros 
Fondo steigimo reikalai ir 
einamieji reikalai.

Apie dalyvavimą praneš
ti Sąjungos valdybos sekre
torei E. Valiukėnienei, 5958 
So. Troy St., Chicago, III. 
60626, tel. (312) 434-7270.

• VLIKo seimas įvyks 
spalio 9-11 d. d. Montrealy- 
je, Kanadoje, Aušros Var
tų parapijos salėje.

Visais seimo reikalais 
kreiptis į seimo rengimo ko
miteto pirm. J. šiaučiulį tel. 
(514) 768-3674. Viešbučio 
kambarių registracijos rei
kalais kreiptis į S. Staške- 
vičienę (514) 347-0583.

• Lituanistikos Instituto 
suvažiavimas įvyks š. m. 
spalio 10 ir 11 d. d. So. Bos
tone Lietuvių klube.

Programoje jungiamoji 
tema — ”Lietuva pokario 
okupacijoje”.

Pagrindiniai kalbėtojai: 
inž. A. Girnius, dr. B. Ma- 
čiuika, J. Damauskas, dr. V. 
Kelertienė, dr. I. Maziliaus- 
kienė, dr. Br. Vaškelis, dr. 
S. Goštautas, dr. R. Šilba
joris, dr. T. Remeikis ir dr. 
inž. J. Gimbutas.

Suvažiavimą globoja LB 
Bostono apylinkės valdyba.

• Lietuvos Vyčių vidurio 
apygardos šuva žiavimas 
įvyks Dayton, Oh. Roadway 
viešbuty j rugsėjo 25-27 die
nomis.

Lietuvių socialiniame klu- 
klube rugsėjo 26 d. bendro
je vakarienėje meninę pro

gramą atliks Clevelando vy
rų oktetas ir Daytono vėje
liai šokėjai.

Sekmadienį šv. Kryžiaus 
bažnyčioje mišias atnašaus 
vysk. P. Baltakis.

• Režisierių ir teatro dar
buotojų pasitarimas ruošia
mas Chicagoje Jaunimo 
Centre spalio 31 d. 10 vai. 
vak. Pasitarimą organizuo
ja LB Kultūros taryba.

• Inž. Kazimieras Pocius, 
Vilties draugijos pirminin
kas, iš Beverly Shores, Ind., 
kaip praneša P. Petrutis, 
pirmasis užsisakė stalą 
Margučio baliuje.

• Rimvydą Valiukėnaitė- 
Reilly, Laramie, Wy., at
naujindama Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 20 
dol. Ačiū.

RAŠINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tau

tinė Sąjunga skelbia RAŠI
NIŲ KONKURSĄ JAUNI
MUI. Tema — 1. NE LIE
TUVOJE GIMUSIO JAU
NIMO PAREIGA LIETU
VAI, ir 2. KAIP IŠLAIKY
TI JAUNIMĄ AKTYVIŲ 
LIETUVIŠKOSE ORGANI
ZACIJOSE.

Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga kviečia ir ska
tina visą lietuvišką jaunimą 
(iki 35 m. amžiaus) daly
vauti konkurse. Rašinys tu
ri būti bent penkių (5) ma
šinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mo
kytojai bei įvairių organiza
cijų vadovai, prašomi pa
skatinti jaunimą rašyti 
aukščiau minėtom temom.

Konkurse dalyvaujan
tiems bus skiriamos trys 
premijos:

I. — $250.00
II. — $150.00
III. — $100.00

Premijų paskirstymui, 
jury komisija bus sudaryta 
ir paskelbta vėliau.

Tema turi būti pasirašy
ta slapyvardžiu. Kartu su 
tema, prisiųsti užklijuotą 
voką su vardu, adresu, ir 
amžiumi. Konkurso rašiniai

LOS ANGELES
DVEJI METAI BE 
A. A. PETRO SAKO

Rugsėjo mėn. 10 d. 8 vai. 
ryto a. a. Petro Sako drau
gai ir bičiuliai susirinkome 
šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje pasimelsti ir pa
gerbti a. a. Petrą. Šv. mi
šias už jo sielą atlaikė kle
bonas dr. Algirdas Olšaus
kas.

Po pamaldų, keletas de- 
setkų mašinom patraukėme 
kapų link, čia prie gražiai 
gėlėmis papuošto antkapio 
su pagarba pamaldžiai ak
torius Vincas Dovydaitis 
pravedė maldas, jam prita
rė visi susirinkusieji. Su
giedota Marijos giesmė ir 
Tautos himnas. A. A. Petro 
našlė Rūta Šakienė pakvie
tė visus susirinkusius pus
ryčių.

Gražioje Sakų rezidenci
joje grupavomės į mažus 
ratelius, prisiminėm drauge 
išgyventas dienas su a. a. 
Petru. O jų čia šiuose na
muose yra labai daug; jis 
mėgdavo rankų darbą ir 
būdamas gabus, paliko daug 
gražių namo papuošimų. 
Visų susirinkusiųjų vardu 
Feliksas Masaitis, Petro ar
timas draugas, tarė keletą 
žodžių, paminėdamas a. a. 
Petro draugišką ir veiklią 
asmenybę. Padėkojo mielai 
našlei Rūtai Šakienei už 
mielą pakvietimą pagerbti 
ir pasimelsti už jos mylimo 
vyro sielą. Režisierius Pet
ras Maželis savo žodyje ap
gailestavo, kad a. a. Petrą 
tik trumpą laiką pažino, nes 
neseniai buvo atsikėlęs iš 
Clevelando.

Svečiams pasistiprinus, 
p. Rūta Šakienė padėkojo 
a. a. Petro draugams ir bi
čiuliams už atsilankymą ir 
maldas. (am) 

turi būti prisiųsti iki 1988 
m. sausio mėn. 15 d., sekan
čiu adresu: Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga, c/o 
Vida Jonušienė, 12500 Paw- 
nee Rd., Palos Park, Illinois 
60464.
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