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PAMINĖTAS 
VACLOVAS 
SIDZIKAUSKAS
Lietuvos Laisvės Komite

tas savo ilgus metus buv. 
pirmininkui, pernai miru
siam Vaclovui Sidzikauskui 
prisiminti rugsėjo 22 Kul
tūros Židinyje surengė aka
demiją. Dabartinis LLK 
pirm. V. Vaitiekūnas patei
kė velionio gyvenimo bio
grafinius duomenis: gimęs 
gausioj astuonių vaikų šei
moj 1893,1908 baigęs Veive
rių Mokytojų Seminariją, to
liau mokslus ėjęs Šveicari
jos Friburgo ir Berno uni
versitetuose, Maskvos u- 
to gamtos mokslų ir teisių 
fakultetuose, teisių mokslus 
baigęs Lietuvos u-te, buvęs 
įgaliotu ministeriu Aus
trijai, D. Britanijai, Olan
dijai. Šveicarijai ir Vokie
tijai, buvęs Lietuvos reika
lų advokatu Tarptautinio 
Teisingumo Tribunole Lie
tuvos-Lenkijos ir Lietuvos- 
Vokietijos bylose, buvęs 
Prekybos Instituto lekto
rius, buvęs Vliko delegatū- 
ros Vokietijai, Vliko Vykdo
mosios Tarybos ir apsijungi- 
sio Vliko Valdybos pirmi
ninkas, visą laiką buvęs 
LLK ir Lietuvos delegaci
jos Pavergtųjų Europos 
Tautų Seime pirmininkas, 
dviem atvejais buvęs paties 
to Seimo pirmininku.

Prof. D. Krivickas apibū
dino velionio vaidmenį ne
priklausomos Lietuvos dip
lomatijoje, išryškindamas jo 
didelę reikšmę ypatingai 
Lietuvos-Lenkijos ir Lietu
vos-Vokietijos santykių by
lose. Prof. Br. Nemickas 
kalbėjo apie velionį okupuo
tos Lietuvos rezistencinėje 
diplomatijoje, pabrėždamas 
jo optimizmą, drąsų veržlu
mą ir pasitikėjimą savo bend 
radarbiais, neatsižvelgiant 
kuriai politinei grupei jie 
priklausytų. Velionio diplo
matinis bendradarbis P. Ži
lionis paskaitė jo atsimini
mų iš pirmųjų diplomati
nės tarnybos laikų ištrau
kas. Redaktorius P. Jur
kus įspūdingai pavaizdavo 
jo gyvenimo įvykius skaid
rėmis, pradedant nuo pirmų
jų jo diplomatinių žings
nių 1920 ir baigiant jo labai 
aktyviu reiškimusi Paverg
tųjų Europos Tautų Seime. 
Per pustrečio šimto daly
vių pagerbė buv. LLK pir
mininką. Iš Washingtono 
buvo atvykusi p. Kajeckie- 
nė, iš Waterburio -- dr. 
P. Vileišis. Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo pirminin
kas ta proga atsiuntė savo 
gražų atsiliepimą apie Si
dzikauską ir jo didelį įna
šą kovai dėl sovietų paverg
tųjų tautų išvadavimo. Po 
akademinės dalies kitoje 
Kultūros Židinio salėje buvo 
atgaiva ir dar gerą valan
dą pabendrauta, (k)

• Prof. Stasys Dirman- 
tas, Albinas Kuslis, Mečys 
Šimkus, L. Ramačionis ir 
Motiejus Vaišnys prisiuntė 
po 20 dol. Tautinės Minties 
Keliu leidiniui, tapdami pre
numeratoriais rėmėjais.

ALT S-gos valdyba dė
koja.

• Dr. Jonas Balys, Nau
josios Vilties žurnalo redak
torius, rugsėjo 21 d. buvo 
atskridęs iš Washingtono i 
Elizabethą, New Jersey, 
kur jis skaitė paskaitą 
ALT S-gos skyriaus tautos 
šventės minėjime.

Meninę dalį atliko sol. Bi
rutė Aleksaitė. Minėjime

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas ir Amerikos Lietuvių Kongresas buvo sėkmingas. 
Kongrese dalyvavo apie 400 atstovų, o bankete arti 1000 svečių. Prieš prasidedant kongresui, 
George Dunne, Prezidentas Cook County Board, {teikė ALT pirmininkui dr. K. Bobeliui prokla
maciją skelbiančią 1974 m. rugsėjo 27 ir 29 dienas Amerikos Lietuvių Tarybos dienomis Cook 
apskrityje. Įteikimą stebėjo IUinois senatorius Frank Savickas. Pr. K. Bobelis suvažiavime bu
vo perrinktas ALT pirmininku naujai kadencijai. V. Noreikos nuotrauka

KAS DARYTINA
Akivaizdoje blogėjančios ūkinės būklės

Kai šios eilutės pasieks 
skaitytojus, ūkinių viršūnių 
konferencija Washingtone 
bus jau praeities dalykas ir, 
galima drąsiai teigti, situa
cija nebus pasikeitusi. Gera 
pusė tokių konferencijų yra 
ta, kad jos, nors ir nieko- 
nepakeičia, leidžia lengviau 
suprasti problemos priežas
tis. O jų, jei kalbame apie 
infliaciją, reikia pradėti 
ieškoti bent nuo 1960 metų.

Laisvasis ūkis negali eiti 
viena linija, jis pergyvena 
pokylius ir atoslūgius. 1959 
metų palyginti labai švel
nus atoslūgis privedė prie 
prezidento Eisenhowerio po
puliarumo kritimo ir res
publikonų daugumos kon
grese pranykimo. Pamoka: 
vyriausybė, norėdama išsi
laikyti, negali prileisti prie 
atoslūgio, nors jis ir būtų 
būtinai reikalingas. Prezi
dentas Johnsonas laikėsi va
dinamos ”guns-and-butter” 
politikos t. y. jis vedė la
bai nepopuliarų ir labai 
brangų karą Vietname ne 
tik nedidindamas mokesčių, 
bet taip pat griebėsi kai ku
rių socialinių programų 
(Great Society), kurios irgi

SUTARTYS, KAIP SVIEDINYS
PO KOJOMIS

Kas nežino, kad sovietai 
tol vykdo tarptautinės su
tarties nuostatus, kol tai 
jiems naudinga. Niekas ne
sulaužė tiek tarptautinių su
tarčių, kiek jų sulaužė So
vietų Sąjunga.

Tarptautinių sutarčių esa
ma visokių. Tarp tokių, pav. 
susitarimas rungtyniauti 
sporto arenoje. Ir čia, pilno
je žodžio prasmėje, tarp
tautinė sporto sutartis, so- 

dalyvavo virš pusantro šim
to žmonių iš kaimyninių 
apylinkių ir Nevv Yorko, o 
taip pat ir visa ALT S-gos 
valdyba. Skyriui vadovau
ja Vytautas Abraitis.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

reikalavo bilijonų dolerių. 
Prie to dar prisidėjo unijų 
išreikalauti atlyginimo pa
kilimai, kuriuos nelydėjo 
našumo padidėjimas. Visa 
tai turėjo pasibaigti inflia
cija.

Nixono administracija ti
kėjosi infliaciją sulaikyti 
'padorumo’ ribose, (vesda
ma kainų ir atlyginimo kon
trolę, kuri buvo sėkminga 
tik labai trumpą laiką, ilgai
niui ji vestų prie trūkumų 
ir juodosios rinkos įsigalė
jimo. Už tat jos buvo atsi
sakyta.

Prie tų vidaus bėdų prisi
dėjo du reiškiniai, kurie ne
buvo JAV kontrolėje. 1. 
Naftos kainos pašokimas 
nuo 2.29 iki 11.65 dolerių už 
statinę. Vien tik tai naftos 
tiekiantiems kraštams per 
metus duos 60 bilijonų do
lerių papildomų pajamų. 2. 
Visame pasaulyje pasireiš
kęs maisto trūkumas ir ne 
labai geras šių metų der
lius. Energijos ir maisto 
kainų pakilimas privedė 
prie infliacijos padidėjimo 

RIMAS DAIGŪNAS

vietams tampa paslanki, 
stumdoma ir toli nuspiria- 
ma, kaip futbolo sviedi
nys.

Įvykis šiomis dienomis 
supurtė tarptautinių sporto 
varžybų JAV-se rengėjus. 
Kalbame apie sutartas su 
Sovietų Sąjungos futbolo 
(soccer) varžybas Los Ange
les koliziejuje. Milžiniškas 
stadijonas, Olimpinių žai
dimų palikuonis, kuriame 
sutelpa per 100,000 žiūro
vų, su išskėstais glėbiais 
laukė Sovietų Sąjungos fut
bolo čempiono "Ararat” 
gastrolių. Čia sovietinis čem 
pionas turėjo varžytis su 
garsiąja Meksikos komanda

(Nukelta į 2 psl.)

KAIP DABAR GYVENA
BRAŽINSKAI?

Rugpiūčio pirmoje pusė
je mūsų spaudoje pasirodė 
apie Bražinskus Eltos pra
nešimas, kuriame tarp kit ko 
buvo pasakyta, kad “išklau
sęs advokatų ilgiau kaip tris 
valandas trukusių kalbų, 
teismas posėdį uždarė ir kitą 
posėdį paskyrė rugsėjo 27 
d.”. Mes supratome, kad by
la dar nebaigta, kad dar ji 
bus svarstoma rugsėjo 27 d. 
ir kad Bražinskų likimas dar 
neišspręstas. Tačiau gauta
me Prano ir Algirdo Brazins 
kų laiške rašoma, kad “ge
gužės 21 d. 1974 m. Antra
sis Ankaros Aukštasis Teis
mas, kuris savo posėdžiuose 
svarstė mūsų bylą nuo pat 
rugpiūčio 23 d. 1972 m. nu
tarė Turkijos vyriausybės 
priimtą amnestijos įstatymą 
pritaikyti mums, o vyriau
sias Turkijos respublikos 
prokuroras šį nutarimą pa
tvirtino ir davė Ankaros 
Centrinio Kalėjimo prokuro
rui bei direktoriui įsakymą 
nr. 9 kameroje kalinamus 
Praną ir Algridą Bražinskus 
paleisti į laisvę. Mums buvo 
liepta tučtuojau išsinešdinti 
iš kalėjimo ir eiti, važiuoti 
plaukti ar skristi kur akys 
veda, kur širdis geidžia. 
Kiekvienam kaliniui toks 
pagarginimas yra pats ma
loniausias, tačiau mūsų 
džiaugsmą tuojau pat nu
stelbė rūpestis ką daryti, 
kur dėtis? Juo labiau, kad iš 
pradžios buvo paleistas tik 
Algirdas Bražinskas”.

Toliau jie rašo, kad netu
rėję jokių asmens doku
mentų, jokių vizų įvažiuoti į 
Ameriką ar Kanadą ir abejo- 
ję ar galėsią net su lietu
vių veiksnių pagalba jas 
greit gauti. Netrukus jie pa
matę, kad tos abejonės bu
vusios pagrįstos, o gyventi 
ilgesnį laiką kuriame nors 
sostinės viešbutyje jiems 
atrodę pavojinga "Todėl 
mes kreipėmės, jie rašo to
liau, į Ankaros policiją pra
šydami suteikti mums, Lie
tuvos laisvės kovotojams, lai 
kiną apsaugą nuo rusų agen
tų smurto. Mūsų prašymas 
buvo patenkintas ir gegu
žės 22 d. 1974 m. atsidūrė
me pabėgėlių stovykloje Yoz 
gato miestelyje, turinčiam 
28.000 gyventojų, iškilusia
me pusantro km. virš jūros 
paviršiaus ir esančiame 300 
km. į rytus nuo Ankaros. 
Tokių stovyklų Turkijoje 
yra daug, bet ši laikoma 
saugiausia, ji yra mažiausia 
ir įsikūrusi šalies gilumo
je, toli nuo susisiekimo 
centrų”.

Tarp kitko Bražinskai pa
žymi, kad Yozgato stovyklo
je esą pabėgėlių iš Bulga
rijos, Libijos, Albanijos, 
Graikijos ir Jugoslavijos.

visame pasaulyje, prade
dant su beveik 7% Vokieti
jos ir baigiant 20% Japoni
joje, jau nekalbant apie ki
tus ūkiniai silpnesnius kraš
tus. JAV infliacija per pa
skutinius 12 mėnesių buvo 
palyginti švelni — 11,2%, 
bet ir tai 3 kartus didesnė 
negu pakenčiama ir pagei
daujama.

Iš to kas iki šiol pasa
kyta turėtų paaiškėti, kad 
mūsų t. y. ne tik amerikie
čių, bet ir kitų pramoninių 
tautų pragyvenimo standar
tas yra peraukštas. Mes ne
galime daugiau mokėti už 
energiją ir maistą ir kartu 
džiaugtis visomis kitomis 
gerybėmis kaip anksčiau. 
Tačiau nei viena gyventojų 
klasė nėra pasiryžusi su tuo 
savanoriškai sutikti. Darbi
ninkų unijos reikalauja di
desnio atlyginimo pakilimo, 
kad . . . išlygintų infliacijos 
padarytus nuostolius, žmo
niškumas ir politiniai sume
timai (artėją rinkimai) rei
kalauja kaip nors padidinti 
mokėjimus tiems gyvento
jų sluoksniams, kurie turi 
gyventi iš anksčiau nusta
tytų sumų, pensijų ir pana
šiai. Tie visi reikalavimai 
galutinoje išvadoje veda 
prie socializmo, nes reika
lauja vis didesnės valstybės 
kontrolės visose srityse.

Bet socializmas, kaip 
praktika rodo, nėra idealas. 
Visi gauna tam tikrą mini
mumą, kuris užtikrina tik 
tokį pragyvenimo lygį, ku
ris yra žemesnis negu skur
džių kapitalistiniuose kraš
tuose! Be to, toks pragyve
nimo minimumo užtikrini
mas paprastai yra susijęs 
su visų asmeninių laisvių 
netekimu.

Prezidentas Fordas, penk
tadienį atidarydamas ūkinių 
viršūnių konferenciją, ku
rioje dalyvauja apie 800 vi
sų ūkinių šakų atstovų, pa
brėžė, kad neužtenka tik ko
voti su infliacija, bet kartu 
reikia ir pasirūpinti, kad nė 
vienas gyventojų sluoksnis 
nuo tos kovos per daug ne
nukentėtų. Teoriškai tai 
įmanoma, bet praktiškai su-

rasti tokią visiems priim
tiną formulę yra daug sun
kiau. Kaip tai sekėsi kon
ferencijai, aptarsime kita
me numeryje.

Yozgat miestelis Turkijos gilumoje, kur Bražinskai surado 
prieglaudą.

Stovyklą esant saugoma po
licijos.

1 “Nepasisekus pastangoms 
gauti vizas, - toliau Bražins
kai rašo žodis žodin, -- Vil
kas, nežiūrint mūsų aiškini
mų, paskelbė, esą, jei ir bū
tų gautos vizos, Bražinskai 
vis tiek negalėtų iš Turki
jos išvažiuoti, nes jie yra po
licijos priežiūroje. Taip mes 
esame policijos priežiūroje, 
bet ne kaip suimtieji, o kaip 
savanoriškai pasiprašiusieji 
apsaugos nuo rusų agentų 
smurto. Tai nėra joks bu
čius, o tik prieglobstis. Ga
vę tinkamas vizas, mes galė
tume per keletą dienų išva
žiuoti iš Turkijos. Todėl 
mes dar kartą kartojame: 
mums reikalingos vizos, 
vizos, vizos ir daugiau nieko! 
Nežiūrint rusų karštligiškų 
pastangų, mūsų byla Turki
jos teismuose yra baigta ir 
baigta mums palankia pras
me. Svarbiausia tai, jog mes 
turime judėjimo ir išvykimo 
laisvę: esame vispusiškai 
laisvi. Nereikia paisyti besi
tęsiančios teisminės proce
dūros, nes rusai per savo ad 
vokatus apeliaciniais skun
dais ją gali užtęsti ir užtęs 
neribotam laikui. Taip rei
kalam bestivystant ir lietu
viams betūpčiojant vietoje, 
niekas negali būti tikras, 
kad neįvyks kovo 8 d. 1971 
m. bylos nelaimės pasikarto
jimas. Visi tie faktai šauk
te šaukia lietuvių visuome
nę ir veiksnius rimtai susi 
rūpinti ir imtis paveikesnės 
veiklos. Jei kas dar abejo
ja mūsų teisine būkle, štai 
jums iškalbingas faktas: nė 
viename po 1974 m. gegu
žės 21 d. buvusių mūsų teis
mo posėdžių mums jau ne
bereikėjo dalyvauti ir nė 
vienam busimųjų neberei
kės”.

Tai yra desperatiškas 
šauksmas, bet kyla klausi
mas, kuo lietuvių visuome
nė šįkart galėtų padėti? Ji 
prirašė tūkstančius laiškų ir 
telegramų Turkijos vyriau
sybei ir, atrodo, tai labai 
daug padėjo bylai laimėti, 
bet kas toliau? Pradėti rašy
ti laiškus ir siųsti telegra
mas Amerikos ir Kanados 
vyriausybėms? Gal čia ge
riau padėtų mūsų veiksniai, 
kreipdamiesi į atitinkamas 
įstaigas?

Baigdami laišką, Bražins
kai rašo, kad gyvenimas sto
vykloje visais atžvilgiais 
esąs sunkus. Klimatas čia 
aukštai iškilusiame kalna
gūbryje esąs griežtai žemy- 
niškas - vasarą kankiną 
karščiai, o žiemą sibiriški 
šalčiai. “Šilto apdaro netu
rime, o jo būtinai prireiks, 
jei teks čia žiemoti”, jie sa
vo laišką baigia.

Čia lietuvių visuomenės 
parama būtų visiškai kon
kreti: nemanau, kad dėl ap
daro stokos mūsų laisvės 
kovotojams tektų kęsti šal
tį...

V.A.
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AUSTRALIJOS PADAAGĖJE
——■m ANTANAS LAUKAITIS
PRANAS CEKAUSKAS - 
AUSTRALIJOJE

Australijos ir Amerikos 
lietuviškame krepšinyje kas 
gi nežino ar yra pamiršęs 
Prano (Frank) Čekausko pa
vardę. Prieš dešimtį metų 
buvusių Amerikos lietuvių 
krapšinio rinktinės gastro
lių metu, Prano Čekausko

Sutartys...
(Atkelta iš 1 psl.) 

“Club Jalisco". Sovietinis 
“Ararat” sudarytas iš geriau
siųjų gruzinų ir armėnų 
žaidikų. “International 
sports promotions’ organiza
toriai parengė šias rungty
nes, sutarė su sovietu “Fut
bolo federacija”, išplatino bi
lietus, prisiėmė atsakomy
bę už rungtynių pravedi- 
mą.

Sovietinių žaidikų laukė 
atskrendant su Aerofloto 
lėktuvu Montrealio aerodro
me. “Ararat” sudėtis - 26 
žaidikai. Bet sutartą dieną 
lėktuvas “Ararato” koman
dos neatskraidino. Organi
zatoriai gavo telegramą, ku
ria sovietinė “Futbolo fe
deracija” pranešė, kad dėl 
organizatorių neparūpinimo 
kelionės išlaidų žaidikams 
grįžtant namo po rungtynių, 
rungtynės atšaukiamos.

Tuo tarpu, sutarta data 
Meksikos komanda jau lipo 
iš lėktuvo Los Angeles aero
drome!

Rungtynių organizatorius 
parbloškė didžiulės išlaidos 
dėl neįvyksiančių gastro
lių. Sovietinai “Futbolo fe
deracijai” parengs, per teis
mą ieškinį. Užaliarmuota 
FIFA (Tarptautinė futbolo 
sąjunga) ir EUFA (Europos 
futbolo organizacija). “Ara
rato" vadovas Nikita Si- 
minijan pastatytas į sunkią 
padėtį. Su jo vadovauja
ma komanda, kuri turi So
vietų Sąjungos čempiono ti
tulą Maskva pasielgė, kaip 
su mažais vaikais. “Ara
rat” buvo atskraidintas iš 
Kaukazo į Maskvą, žaidi
kai pasiruošė užimti savo 
vietas Aerofloto lėktuve, ku
ris, už kelių valandų turė
tų išlaipdinti juos Montre- 
alyje. Bet buvo gautas įsa
kymas: supakuoti savo baga- 
žą ir grįžti namo (to pack 
up and go home)!

Žaidikai buvo parblokšti 
sujaudinti, prislėgti. Niekas 
nežino, kodėl su kaukazie
čiais žaidikais įvyko toks 
nesiskaitymas, kodėl kauka
ziečių komanda buvo taip 
žiauriai pažeminta, išjuokta 
pasaulinės spaudos ir spor
to atstovų akyse?

Amerikietis, gastrolių or
ganizatorius Bernie Evans 
karčiai sako: “kada jūs 
sueinate į sandėrį su kraš
tais už geležinės uždangos, 
toks dalykas visad gali at
sitikti. Jie ten nelinkę gerb
ti sutarčių”.

Atsargūs gandai gali nu
slėpti įvykio šaknis. Kaip ir 
pabaltiečiai, kaukaziečiai nė
ra be specifinių sovietinių 
‘nuodėmių’. Tautiškumo pro
veržiai visad labai ryškūs, 
kada žiūrovai pagauti žai
dynių aistros. Elgesys ir šū
kiai išduoda, kad sovietinis 
virštautiškumas vra tikras 
režiminis blefas. Žmonės my 
Ii savo tautiškumą. Gina jį ir 
per sporto žaidynes. Taip 
jau nekartą buvo ir Pabalti
jo kraštuose. Kada pasireiš
kia toks antirežiminis ne- 
kryptingumas’, tarptautinės 
sutartys režimo makleriams 
tampa nieko vertais popierio 
skutais.

Detalių nėra, kuo “Ara
rat" nusipelnė Maskvos rūs
tybę? Nuolatinis "nekryptin- 
gumas” kada Maskva susi
tinka su savo pavergtų 
kitataučių sportininkų nuo
taikomis, gali būti “Arara
to” paniekinimo priežastimi.

vardas buvo daugiausiai mi
nimas visoje mūsų ir austra
lų spaudoje, kai jo puikiu 
sviedinio valdymu ir tiesiog 
‘dieviškais’ metimais, žavė
josi ne tik savi, bet ir prie
šininkai. Jo šaltumas ir džen 
telmeniškumas aikštėje bu
vo tikrai pavyzdys visiems. 
Ir po sugrįžimo iš Australi
jos į JAV, Pranas nedin
go iš lietuviškojo sporto, 
bet žaidė ir treniravo paski
ras komandas. Būdamas fi
zinio auklėjimo mokytojas 
ir pats žaisdamas gerose 
amerikiečių komandose jis 
buvo tikras krepšinio autri- 
tetas. Paskutiniųjų gastrolių 
į Europą metu P. Čekaus- 
kas buvo vienas iš lietuvių 
rinktinės trenerių, kurioje 
žaidė ir Australijos lietu
vis E. Palubinskas.

Ir štai, praeitą savaitę 
Pranas su savo žmona, taip 
pat mokytoja, buvo P. Aus
tralijos Švietimo Ministeri
jos atvežtas į Adelaidę, kur, 
mažiausiai jis pasiliks du me 
tus. Pranui Adelaidė ir jos 
aukštas krepšinio lygis yra 
gerai pažįstamas, nes jis čia 
ir atsiekė savo laimėjimus. 
Būdamas dabar 34 metų, 
6-šių pėdų 2-jų colių aukš
čio ir dar iki paskutiniojo 
laiko Detroito universiteto 
vienas iš gerųjų žaidėjų, jis 
nėra apsisprendęs į kurį klu
bą įsijungs ir ar iš viso 
aktyviai žais, ar tik treni
ruos. Kadangi šiuo metu 
Adelaidės lietuvių ‘Vytis’ 
neturi komandos aukščiau
sioje pirmoje divizijoje, tai, 
pagal australų spaudą, ma
noma, kad jis įsijungs pas 
“brolius latvius", kurie Ade
laidėje yra labai stiprūs.

Su Prano Čekausko atvy
kimu į Adelaidę, vytiečių 
krepšininkų žaidimo lygis 
tikrai aukštai pakils ir jie, 
po ilgos pertraukos, gal ir 
vėl galės išsikovoti 25-sios 
šventės meisterystę. Geriau 
sios sėkmės, jau dabar mū
sų Pranui ir jo žmonai, Aus
tralijoje.

Praeitą savaitę Melbour- 
ne įvyko visos Australijos 
1974-jų metų vokalistų ir 
instrumentalistų muzikinės 
varžybos-konkursai, kurias 
pravedė ir globojo “Aus- 
tralian Broadcasting Com- 
mission”. Šio didžiulio ir la
bai svarbaus visame Austra-

Pranas Cekauskas

lijos muzikiniame gyvenime 
konkurso pianino klasės lai
mėtoja tapo mūsų jaunoji 
iškilusi pianistė Virginija 
Inkrataitė, finaluose ypatin
gai gerai atlikusi Prokofiev’s 
Piano Concerto No. 1 in D. 
flat.

Be. savo sėkmingo darbo 
ir įvairių pasirodymų kon
certuose, Virginija Inkratai
tė, gražiai kalbėdama lietu
viškai, dažnai pasirodo ir 
mūsų gyvenime. Savo pui
kiu akompanavimu ji buvo 
didelė pagelbininkė mums 
neužmirštamos kanadietės 
Ginos Čapkauskienės kon
certuose.

Susitarus su Viktorijos 
valstijos universitetų ir 
aukštųjų mokyklų egzaminų 
komisija, Melbourno Lietu
vių Kursų (Modernių Kal
bų Mokykloje) vedėjas Pet
ras Sungaila paskelbė, kad 
Lietuvių Akademinė S-ga 
‘Romuva’ paskyrė 40 austra
liškų dolerių premiją ge
riausiam kandidatui laikan
čiam lietuvių kalba “Higher 
School Certificate” egzami
nus. Antrąją ir trečiąją pre
mijas po 50 ir 30 ameriko
niškų dolerių paskyrė Ame
rikos Lietuvių Fondas.

♦ ♦ ♦
Sydnėjaus lietuviai šach

matininkai šiais metais “Gra 
de Match” turnyruose išsta
tė dvi komandas. Pirmoji 
komanda, vadovaujama Vy
tauto Patašiaus žaidžia aukš 
čiausioje ‘A’ klasėje ir savo 
pirmąsias rungtynes laimė
jo prieš stiprų Canterbu- 
ry klubą, kurio pirmojoj 
lentoj žaidžia buvęs Aus
tralijos šachmatų čempijo- 
nas A. Flatow.
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Skirtumas tarp 
$467 ir $260 yra 5 vai.

Pašnekesys 10 minučių su vakariniu 
pakraščiu prieš 5 valandą kainuoja $4.67.

Kalbėkite 10 minučių su vakariniu 
pakraščiu tuoj po 5 valandos — 
kainuos $2.60.

i> Skirtumas yra 5 valanda.
| Ir skirtumas jums yra maždaug

du doleriai.
Nesvarbu kur jūs skambinsite už savo valstijos ribų, 

jūs sutaupysite pinigus skambindami tarp 5 ir 1 I vai. 
naktį nuo sekmadienio iki penktadienio. (Jūs sutaupysite 
daugiau po 1 1 vai. nakties ir visą dieną šeštadienį ir iki 
5 vai. vak. sekmadienį).

Užsitikrinkite, kad jūs skambinate tiesiog be 
operatoriaus pagalbos.

Tuo sutaupysite sau 
sąskaiton.

@ Ohio Bell

Dial-it-yourself rates apply on sclf-dialed calls (without operator assistance) from residence and business 
phones anywhere in the U.S. (except Alaska) and on calls placed with an operator where direct dialing 

facilities are not available. Dial-it-yourself rates do not apply to person-to-pėrson, coin, hotel guest, 
credit card, collect calls and on calls charged to another number.

Isterija aplink derliaus nuėmimą
Niekas nemato ir niekas 

nepajunta, kaip milžiniški 
plotai Amerikoje apdoroja
mi kombainais derliaus nu
ėmimo metu. Viskas nudir
bama be riksmo, be botagų, 
bei isterijos. Derlių nuė
mus: ir sau duonos pakan
ka, ir Sovietams dalį nu
veža!

Kitaip yra su derliaus 
nuėmimo darbais Sovietų 
Rusijoje. Ten riksmas, bota
gas ir isterija. Panaikinę iš
manų gaspadorių luomą ok. 
Lietuvoje bolševikai taiko 
mūsų tėvynėje riksmo, bo
tago ir isterijos ‘metodus’. 
Apie tai byloja “Valstiečių 
laikraštis” Nr. 104.

Derliaus nuėmimu rūpina
si ... kompartija. Partijos 
rajonų sekretoriai zuja prie 
kiekvieno kolūkio, prie kiek
vieno kombaino. Taip, Kai
šiadorių rajone, Dainių ta
rybinio ūkio laukuose švais
tosi rajono kompartijos sek
retorius A. Verkauskas. Jis 
prievaizdaują darbus, bau
džia, apdovanoja. Pereina
mąja gairelę, kas reiškia 
pirmavimą darbe, komparti
ja davė kombainininkui 
Semanui Semenkovui. Jis 
nupiovė 90 ha ir prikūlė 
beveik 270 tonų grūdų. Su 
juo besivaržą kombaininin
kai lietuviai paliko už jo nu
garos. Mažame kolūkio dar
bų sektoriuje “vyresnysis 
brolis” rodo pavyzdį ir gau
na papildomus už pirmavi
mą rublius. Už prikultus 
grūdus, už kiekvieną toną 
papildomai (po 80 kap. už 
toną) Semenkovas gauna 
216 rublių daugiau. Kiti dar
bininkai, kurie, kaip ir pir
mūnas, dirbą tą patį darbą, 
gauna už prikultą toną po 
80 kap. mažiau. Tokia yra 
sovietinių atlyginimų ‘mora
lė’!

Pirmūnams skirti priedai 
yra jautrus sovietinis bota
gas. Raginimai dirbti skam
ba visur: spaudoje, afišose, 
kolūkio laikraštukuose. Dirb 
ti reikia ne juokais. Kada 
į kolūki neatvyko laukiami 
kombainai, skyriaus vedė
jas, visagalintis komunistas 
Balys Savulionis. mobilizavo 
visus vyrus išgulusius ja
vus kirsti ... dalgiais. Kiek 
tie žmogeliai patalkins dar
bams 1070 hektarų plote 
klausti nereikia. Su dal
giais tūkstančio hektarų ne- 
aDeis. Bet sovietinės ‘mora
lės’ įsakas: visi turi dirbti. 
Koks to darbo padarinys -- 
niekas galvos nekvaršinai

Su dalgiais į laukus išva
ryti vyrai buvo atitraukti 
nuo darbo kolūkio aruoduo
se, nuo surinktų grūdų ven- 
tiliavimo. Skubos keliu drėg
ni grūdai pilami į sandėlius.

Vėliau, kada žmonės sugau
na atvangos nuo lauko dar
bų, puola apiplėkusius grū
dus perkasinėti, ventiliuoti.

Apie tokius ‘papildomus’ 
darbus nežino laisvojo pa
saulio ūkininkai.

Bet ir kombainų grupių 
sudarytos ‘dalgininkų’ bri
gados. Jie kerta javus lomo
se, ten, kur kombainai ne 
įvažiuoja. Gerai žinome, kad 
laisvojo ūkininkavimo kraš
tuos javai nesėjami tereno- 
je, kurios kombainas negali 
apdirbti.

Po laukus zuja prievaiz
dų ir kompartinio personalo 
automobiliai. Registruoja
mas kiekvienas darbininko

žingsnis. Apie neskubiuo
sius, arba nesuskumbančius 
rašo kolūkio laikraštukuo
se: tokių pavardės tuč tuo
jau visiems žinomos, išjuo
kiamos, paniekinamos...

“Atsakomybė už derlių” -- 
toks yra naujas, šiam rude
niui taikomas šūkis. Su ko
lūkio vadovybės talka vieti
niai kompartijos skyriai prie 
vaizdauja derliaus nuėmimą, 
terorizuoja vargšus kolūkie
čius.

Kada bus panaikinta kol
chozinė baudžiava, atkris 
didžiuliai tranų bei dyka
duonių kadrai, kurie minta 
ir tunka iš kolūkiečio prakai
to.

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį
lietuvį kailininke, jSCJ 

Chicagoje vkr
NORMANĄ SS 
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 ŽS® 
(įstaigos) ir
677-8489 (buto)

Chicągo, III. 60601
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ANTANAS SMETONA 
IR SPAUDA

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND. OHIO 44103

Prezidentas Antanas Smetona kai lankė Chicagos lietuvius...
Iš Margučio foto archyvo

Chicagoje ruošiamas An
tano Smetonos pagerbimas, 
jo šimtojo gimtadienio pro
ga, yra sveikintinas ir rem
tinas.

Rengimo komiteto pirm. 
Mečys Valiukėnas š.m. rug
sėjo 16 d., sušaukęs lietu
viškos spaudos darbuotojus, 
informavo apie to komiteto 
padarytus žygius ir numa
tomą programą. Be akade
mijos ir kt. renginių, numa
toma Antano Smetonos raš
tų, jo redaguotų bei leistų 
laikraščių ir žurnalų pa
roda. Paroda įvyks Jaunimo 
Centre, Čiurlionio galerijo
je. Atidarymas š.m. spalio 
4 d. (penktadienį) 7 vai. 
vak. ir tęsis iki spalio 9 d. 
imtinai.

Tai vertas ypatingo dėme
sio renginys. Šią parodą 
surengti įgalino Draugo 
red. Broniaus Kviklio turi
moji medžiaga, kurią mielai 
ne tik skolina, bet talkina
mas Liudo Kairio, ją apipa
vidalina ir išdėsto.

Šie metai tremties lietu
vių tarpe yra virtę Anta
no Smetonos metais. Dides
nės lietuvių kolonijos, ypač 
JAV, šią sukaktį jau pami
nėjo ar dar ruošiasi minėti.

Deja, kitos kolonijos nėra 
tokios laimingos, kaip Chi- 
caga. Jos neturi galimybės 
suruošti tokią A. Smetonos 
raštijos parodą kokią ruošia 
Chicaga.

Kaip žinome, A. Smetona 
buvo ne tik valstybės pre
zidentas, bet daugiau rašy
tojas - laikraštininkas. Jo 
visas gyvenimas yra pašvęs
tas lietuvių tautos žadini
mui ir ugdymui. Kilimu bū

damas tikras lietuviško ūki
ninko vaikas, neprarado tos 
savybės nei mokslus baigęs, 
nei gyvendamas mieste, nei 
būdamas ilgametis Lietuvos 
valstybės prezidentas. Kai
mas, Lietuvos ūkininkas jam 
buvo ne tik artimi, bet tie
siog įaugę į jo kraują ir 
kaulus. Visi jo raštai šauk
te šaukė kaimiečius šviestis, 
mokslintis ir kelti kultū
rą. Jo svajonė buvo šviesi 
kultūringa ir pasiturinti Lie
tuva.

Anuo metu lietuvių ūki
ninkų ir darbininkų gyveni
mas buvo sunkus ir tam
sus. Iš vienos pusės rusiško
ji administracija, iš kitos -- 
sulenkėjusi bajorija - dvari
ninkai, spaudė ir niekino 
lietuvį artoją. Reikėjo ryž
to ir pasiaukojimo pažadinti 
miegantį milžiną, atgaivinti 
tautinę sąmonę. Tuo laiku 
nedaugelis šviesuolių ryžosi 
sunkiam ir nedėkingam dar
bui. Tie žmonės rusų admi
nistracijos buvo persekioja
mi, o dvarininkų ir senų
jų klebonų -- niekinami ir 
išjuokiami. Antanas Sme
tona buvo vienas iš nedau
gelio to meto šviesuolių, ku
ris nepabūgo nei perse
kiojimų, nei pažeminimų, nei 
įžeidinėjimų, bet nuosekliai 
ir neatlaidžiai šaukė tautą į 
žūtbūtinę kovą prieš pri
spaudėjus ir niekadėjus.

Ano meto spaudos dar
bas buvo daug sunkesnis ir 
vargingesnis už šių laikų. Ir 
spaudą atgavus, kelias buvo 
sunkus ir dygliuotas. Ma
ža buvo sugebančių ne tik 
rašyti, bet ir paskaityti,

Jurgis Kiaunė su žmona Sofija savo namuose.

Jurgis Kiaunė kovotojas dėl 
savo krašto laisvės K. KLASTAUSKAS

Š.m. rugsėjo 8 d. Brook
lyne, Apreiškimo parapijos 
salėje LVS Ramovė New 
Yorko skyriaus vadovybės 
Jurgis Kiaunė buvo pakel
tas Garbės Nariu ir apdo
vanotas specialiu garbės dip 
lomu. Šio nusipelniusio Lie
tuvių tautai ir valstybei 
vyro pagerbimo proga, pa
žvelkime bent kiek į jo nuei
tą gyvenimo kelią.

Jurgis Kiaunė gimė 1896 
m. lapkričio 13 d. Bučionių 
kaime, Surviliškio valsčiu
je, Kėdainių apskr. ūkininko 
šeimoje, kurioje augo 5 sū
nūs ir 2 dukterys.

Pradžios mokslą pradėjo 
gimtajame kaime slaptoje J. 
Klimo mokykloje kur pra
moko lietuviškai skaityti ir 
rašyti. Vėliau pateko į Kre
kenavos tais laikais rusišką 
pradžios mokyklą. Iš čia per
sikėlė toliau mokytis į 
Panevėžio progimnaziją, ku
rią baigė 1915 m. Pirmasis 
pasaulinis karas sutrukdė 
tolimesnį mokymąsi. Laike 
karo Kiaunė neteko tėvo ir 
turėjo rūpintis ūkiu. Karo 
audra išsklaidė Kiaunių šei
mą ir Jurgis, kaip pabėgė
lis, 
jis pateko į lietuvių bendra
butį. Frontui pasistūmėjus 
į rytus, jis liko Vilniuje ir 
dirbo pabėgėlių tarpe kaip 
sanitaras, o vėliau įstojo į 
garbės miliciją pačių lietu
vių suorganizuotą. Pradėjus 
veikti ‘Ryto’ draugijos peda
goginiams kursams, kurių 
vedėju buvo A. Stulginskis, 
Jurgis vėl tęsė mokslą. 
Baigęs kursus 1916 m. atvy
ko į sulenkėjusią Jonavą ir 
čia įkūrė pirmąją lietuvišką 
pradžios mokyklą, kurioje 
jis buvo vienintelis mokyto
jas. Taigi, nuo to laiko jis 
pradėjo pedagoginį darbą. 
1917 m. atvyko į Kauną mo
kytis pedagoginiuose mo
kytojų kursuose. Čia kiek 

atsirado Vilniuje. Čia

prenumeruoti ar platinti. 
Jei šiandie skundžiamės lie
tuviškam raštui nepakanka
mu dėmesiu, mažu skaitan
čiųjų skaičiumi, tai anuo 
metu šimteriopai buvo sun
kiau. Ne tik reikėjo parašy
ti ir išspausdinti, bet taip 
pat pralįsti pro akylius ru
siškus cenzorius.

Taigi, ruošiamoji spaudi
nių paroda, parodys, kokio
mis sąlygomis ir priemonė
mis teko dirbti ano meto 
laikraštininkams ir leidė
jams. Netrūko jiems nei ryž
to, nei kantrybės, nei 
tikėjimo šviesesne ateitimi. 
Jų darbas ir ryžtas atnešė 
mums tautos aušrą ir valsty
bės nepriklausomybę.

Chicagiškiai turi labai re
tą progą pamatyti neeilinį 
renginį. Ypač lituanistinių 
mokyklų vedėjai turėtų iš
naudoti progą ir mokinius 
atvesti į šią parodą. Jauni
mas savo akimis pamatytų 
anų laikų kovos priemones 
prieš Lietuvos okupantą. 

pasimokęs, rudenį pradėjo 
mokytojauti Žeimių pra
džios mokykloje, o vėliau 
mokytojavo aukštųjų Kaplių 
mokykloje, Šėtos parapijoje. 
Tai buvo laikai, kada lietu
vių tauta jau matė laisvės 
prisikėlimo prošvaistę. Ky

lantis patriotizmas daugiau
sia veikė jaunuomenę ir ji 
jautė, kad teks eiti ir lais
vinti atbundančią Lietuvą, 
Nerimo ir jaunas mokytojas 
Jurgis Kiaunė.

1918 metų pabaigoje Kiau 
nė atvykęs į Vilnių dalyvau
ti mokytojų konferencijoje 
ir išgirdęs, kad yra kviečia
mi lietuviai patriotai ginti 
tėvynę nebegrįžo į mokyklą, 
bet stojo savanoriu ginti tė
vynę nuo daugelio priešų, 
kurie norėjo pasigrobti Lie
tuvą. 1919 m. bolševikų gau
joms užimant Vilnių, jis kar
tu su kitais lietuviais pasi
traukė iš Vilniaus ir atvyko į 
Šėtą. Čia jis tuoj ėmėsi or
ganizuoti naujus būrius sa
vanorių ir radęs nemaža pri
tarėjų įstojo į Panevėžio 
partizanų būrį. Per kauty
nes su bolševikais 1919 m. 
buvo sunkiai sužeistas. Iki 
tol sužeistų savanorių ne
buvo užregistruota, todėl 
Jurgis Kiaunė skaitomas 
pirmuoju sužeistuoju kovose 
dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės.

Po šio sužeidimo Jurgis 
pasigydęs Kauno miesto 
ligoninėje, jau Lietuvai at
gavus nepriklausomybę ir 
sudarius reguliarią Lietu
vos Armiją įstojo. Tapo ką 
tik įsteigtos karo mokyklos 
pirmos laidos kariūnu ir tais 
laikais trūkstant karininkų, 
buvo paskirtas į pirmąjį 
gusarų pulką. Nor ir jau at
sikūrus Lietuvai dar ilgai rei 
kėjo ir mūsų reguliariai 
kariuomenei kovoti su prie
šais. Dabar jau Kiaunė kaip 
gusarų leitenantas vėl iš
vyko į frontą ir dalyvavo 
kovose prieš bolševikus, 
lenkus ir bermontininkus. 
Kiaunės būta narsaus kario. 
Pakliuvęs Jurgis švietėjas 
laisvę, netrukus iš jos 
pabėgo.

Pasibaigus kovoms ir atsi- 
stačius laisvai Lietuvai, J. 
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K. Klastausko nuotrauka

Kiaunė apsigyveno Kaune 
ir įstojo į suaugusių gimna
ziją, kurią baigęs pradėjo 
studijuoti Vytauto Didžio

M. Klivečkienė sega gėles pakeltiems Į garbės narius rarnovė- 
nams.lš kairės J. Šlepetys, J. Kiaunė ir M. Klivečkienė.

K. Klastausko nuotrauka

jo universitete ekonomiją, 
tačiau po kelių metų iš eko
nominio fakulteto perėjo į 
teisių. Universitetą baigė 
gaudamas diplomuoto teisi
ninko vardą.

Išėjęs iš kariuomenės 
dar kurį laiką mokytojavo, 
bet vėliau buvo paskirtas 
Švietimo Ministerijos spe
cialių mokslų referentu. 
Jam kaip tiktai ministerija 
pavedė steigti specialias 
mokyklas. Tad jis įsteigė 
pirmąją keramikos mokyk
lą ir aukštesniąją prekybos 
mokyklą, kurios buvo direk
toriumi.

Bolševikų pirmos okupaci
jos metu buvo atleistas iš 
darbo, bet vėliau pasisekė 
gauti darbą Panevėžio gim
nazijoje, bet ir čia kaip 
nepatikimas neužilgo buvo 
iškeltas į Vilkaviškio gim
naziją. Čia mokytojaujant 
prasidėjo rusų-vokiečių ka
ras. Kai bolševikai iš Lietu

vos buvo išvyti Jurgis 
Kaune tuoj griebėsi organi
zuoti vietos valdžią ir bu
vo Vilkaviškio komendan
tu ir šaulių rinktinės vadu.

1942 m. Kiaunė atliko teis
mo kandidato stažą ir po to 
buvo paskirtas Apylinkės 
teismo tardytoju, o vėliau 
buvo apylinkės teisėju. 1944 
m. rudenį pasitraukė į va
karus ir 1919 m., spalio 29 d. 
atvyko į Ameriką ir apsigy
veno Brooklyne, N.Y.

Jurgis Kiaunė nebuvo 
vien tiktai narsus karys sa
vanoris, švietėjas, teisinin
kas, bet nuo pat jaunys
tės plačiai reiškėsi kaip ne
pavargstantis visuomeninin
kas. Jis dalyvauja daugely
je organizacijų steigime, 
renkamas į jų centro valdy- 
b as visur parodydamas di
delį darbštumą ir iniciaty
vą. Vos pradėjęs dirbti mo
kytojo darbą įsijungė į liau
dies švietimą ir kaimo jau
nuomenės organizavimą. Ša
lia to, rūpinosi ir mokytojo 
profesiniais reikalais, daly
vaudamas jų konferencijose. 
Atlikęs kario pareigą ka
riuomenėje jis įsijungė į šau
lių eiles. Ypatingai žymi jo 
veikla yra Aukštosios Pa
nemunės šaulių tarpe kur 
jis buvo būrio vadu, vėliau 
kuopos ir bataljono vadu. 
Panemunės šauliai, jam bū

nant vadu, išvystė didelę 
kultūrinę veiklą. Čia buvo 
įsteigti nuosavi šaulių na
mai. 1941 m. pasižymėjo 
partizaųinėse kovose prieš 
okupantus.

1924 m. Kiaunė dalyvau
ja steigime Lietuvos Lais
vės Kovų Invalidų draugi
jos, kurios vicepirmininku 
yra ir dabar tremtyje. 
1926 m. pradeda organizuoti 
Lietuvos Kariuomenės Kū
rėjų Savanorių Sąjungą ir iš
renkamas į jos centro valdy
bą.

Studijuodamas universi
tete įstojo į studentų tauti
ninkų Korp. Neo-Lithuania 
ir 1925-26 metais buvo tos 
korporacijos pirmininku. 
Jam pirmininkaujant bu
vo pradėti statyti Kaune 
Neo-Lithuania rūmai. Ir da
bar Neo-Lithuania yra korpo 
racijos filisteris. Būdamas 
studentu rūpinosi ir tauti
niu požiūriu jaunuomenės 
organizavimu kaime, gimna
zijose ir kitose mokyklose. 
Drauge su kitais vienmin
čiais A. Konce, Ciburu ir 
kitais, paruošė įstatus ir įs
teigė “Jaunosios Lietuvos 
organizaciją. Taip pat yra 
vienas iš iniciatorių ir steigė 
jų Lietuvių Mokytojų dr. J. 
Basanavičiaus vardo sąjun
gos, kuri įsteigus to paties 
vardo liaudies universitetą, 
atliko stambų švietimo ir kul 
tūrinį darbą visuomenėje.

Už dalyvavimą laisvės ko
vose ir nuopelnus lietuvių 
tautai Jurgis Kiaunė buvo 
apdovanotas Savanorių Kū
rėjų ir Nerpiklausomybės 
medaliais, Gedimino ir Vy
tauto Didžiojo ordinais. Lat-
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Jie vakarieniauja tryse: Karnys, Arvis ir Juta-Jutovs- 
kis, saviškių tarpe vadinamas Gudu, nes jis kilęs kažkur 
nuo Pripetės pelkių.

Karnys amžiumi vyriausias. Jis orus ponas: širmi 
plaukai, žila trikampė barzdelė - kruopščiai prižiūrima, 
dailiai apkarpyta. Karnys mėgsta puoštis. Jis net marš
kinius siūdinasi Londone, o be pilkos Stetsono 
skrybėlės niekad viešiau nepasirodo. Jo specialybė -- 
įvairios finansinės painiavos, kurias megzdamas, Karnys 
parodė nemenki} sugebėjimų. Majoras jį aukštai ver
tina.

Gudas darbuojasi kultūros baruose, tarp mokslo bei 
meno žmonių. Jis, aišku, puikiai kalba lietuviškai. Dis
kusijose Gudas kandus ir stebėtinai taiklus, tik deja, iš
oriniu patrauklumu nepasižymi. Jis nedidelio ūgio ir 
visas jo svoris tarsi sustumtas į pilvą, užkrintantį ant 
kelnių diržo. Jo reti plaukai nuolat atrodo riebaluoti, lyg 
jis niekad netrinktų galvos, o žemžiūrės akys, pavož
tos po storais akinių stiklais, visai neturi blakstienų. 
Bet paduok Gudui oponentą - jo gabumai bematant at
siskleis.

Arvis jauniausias. Tur būt, tik dėl to Majoras jam da
vė tarnybą šeštajame skyriuje. Sritis įdomi, pilna pui
kiausių progų pasižymėti -- jaunam, gabiam velniui ge
resnio veiklos lauko ir norėdamas nerastum, šeštasis 
skyrius savo jauniklius lepina: kiekvienas pradedan
tysis tuojau pat vadinamas ‘emocijų instruktorium’. 
Vien už tą skambų vardą Arvis turėtų, rodos, Majorui 
atsidėkoti. Kitas jo vietoj būtų išsinėręs iš kailio. Bet 
Arvis, eilę metų besisukinėdamas lietuvių išeivijos tar
pe, neparodė nei polėkio, nei veržlumo. Liesas kaip slie
kas, apgailėtinai’ ištįsęs, bespalvius plaukus nusikirpęs 
ežiuku - ar tai toks turėtų būti ‘emocijų instrukto
rius’, meilės reikalų žinovas? Negana to: kai Arvis ko 
nors išsigąsta ar ima varžytis, kai kurių žodžių jis nie
kaip negali ištarti. Sakysime, ‘svetimoterystė’ jam visa
dos išeina ‘svetimorystė’, o ‘šašas’ -- arba ‘ša
šas’, arba ‘sašas’... Kaip tokiam gali sektis?

Arviui ir nesiseka. Papeikimas lydi papeikimą. Jis pra
žiopso geriausias progas, neįvykdo lengviausių užduo
čių. Apie sudėtingesnies misijas nėra ko nė kalbėti.

Ak, tas Arvis! Jis tikras nemokša.
Kiek kartų Majoras, netekęs kantrybės, užrikdavo:
- Arvi, Arvi, kur man tave dėti? Tu ne tik žmonių ne- 

sugundai, tu stačiai juos nuo nuodėmės atgrasini. Net 
tuos, kurie ir be velnio - būtų patys savo emocijos par
klupę. 0 tie, kurie turi taip vadinamus dorovinius 
pagrindus, tave stačiai paspiria į šalį, kaip šiukšlę. Susi- 
imt, sūnau, susiimk!

Tačiau Majoras niekad Arvio nebara piktai. Vis lyg 
patardamas, lyg tėviškai pamokydamas. Nėra abejonės 
- jis Arvį kažkodėl mėgsta, nors visai neaišku, už ką...

O šiaip Majoras - oho-ho! Jis kietas ir drausmė visuo
se skyriuose griežta. Už tą niekas net mintyse jo nepa
peikia. Suprantama: darbo daug, padėtis aukšta, atsa
komybė didelė. Juk Majoras, o ne kas kitas, suka pasau
lį! Nuolat nauji planai, nuolat nauji projektai, užmo
jai... Ir net mažiausias parėdymas neprasmunka be jo 
parašo.

Majoras stambus, atletiškai sudėtas. Jo galva visai pli
kai nuskusta ir, keista, tatai jam net teikia patrauklu
mo. Jis nuolat dėvi tamsius megztinius ir pypkės nepa
leidžia iš rankų. Kartais jis atrodo panašus į locmaną, 
kartais į pastorių, kartais į futbolo komandos trenerį. Tik 
retais atvejais jo žalsvom akim prabėga įstriži žibu
rėliai ir tada akimoju paaiškėja, kas jis iš tikrųjų yra.

Majoras (niekas jo kitaip nevadina) mėgsta kuklų sa
vo vardą. Tai dar liekana tų laikų, kai jų būrys buvo ne
didelis. Nūnai visa institucija beveik neaprėpiamai 
išaugo. Bet, panašiai, kaip karalius Kserksas, atmin
davęs kiekvieno kareivio vardą ir veidą, Majoras 
puikiai pažįsta savo pavaldinius. Asmeninis ryšys - sėk
mės laidas! Majoras tą žino. Jis rūpinasi net mažiausiu 
pėstininku milžiniškoj šachmatų lentoj. Ypač tais, ku
riems sunkiai einasi. Ypač Arviu.

Kas tą vaikiną graužia? Majoras buvo jam pasiūlęs 
net psichoanalizę. Bet Arvis nuo tos minties išsigan
dęs atšoko ir prašė dar palūkėti. Kaip jis galėtų išpasa
koti savo problemą? Pačiais svarbiausiais momentais, 
kai Arvis turėtų sukaupti visas savo jėgas į jam pavestą 
uždavinį, jo rankos tarsi nusvyra - jis ima pats liūliuotis 
saldžioj migloj, jis ima pats svajoti apie kažkokius, jam 
nepažįstamus jausmus. To Arvis niekam nesako, apie tai 
jis bijo net žodeliu prasitarti. Kas jį suprastų?

Arvis yra beviltiškas velnias. Visai, visai beviltiškas. 
Be jokių perspektyvų ateičiai. Jo bendradarbiai tą žino ir 
dažnai su pasigailėjimu palinguoja galvom: “Vargšas 
Arvis!”

Tačiau šiandien Gudas ir Karnys pasikvietė Arvį vaka
rieniauti! Ir ne bet kur - į šauniausią restoraną, vardu 
‘Raudonė’, pagarsėjusį ne vien lietuviškų velnių tarpe. 
Viduramžiška ‘Raudonės’ atmosfera ir puikūs patiekalai

Dirvos premijuota novelė

plačiai žinomi. Čionai valgo rinktinė publika, tauriausia 
grietinėlė, pats pragaro elitas. Antradieniais užeina 
net Majoras su savo asmeniniu sekretorium ir karo reika
lų referentu. Majoras nevalgo mėsos - jam specialiai 
atskraidinami vėžiukai ir karosai iš Platelių ežero.

‘Raudonės’ biznį pradėjo du broliai žemaičiai, uoliai 
darbavęsi Medininkuose vyskupo Juozapo Arnulfo Gied
raičio laikais. Juodu užklysdavo ir vyskupijos virtu
vėn, kur tąsyk viešpatavo garsus virėjas, atvykęs iš 
Nesvyžiaus dvarų ir kadaise gamindavęs įmantrius val
gius kunigaikščio Radvilo-Žuvelės puotoms. Abu Žemai
tijos kipšiukai buvo gabūs -- juodu išmoko visų virtuvės 
paslapčių. Jiems buvo leista toje srityje tobulintis. Puo
tavimas, lėbavimas, smaguriavimas -- dėmesio verti 
laukai. Neveltui net pradžiamokslyje rašoma: “Išmokyk 
smaguriauti - išmokysi ištvirkauti” arba “Ko žvėris 
nepraris, padarys gomurys.”

Ilgainiui abu virėjai išmoko patenkinti reikliausio go
murio užgaidas. Todėl nenuostabu, kad jų ‘Raudonė’ 
išaugo į prašmatnų pragaro restoraną, kuriuo nūnai di
džiuojasi negausi lietuviškų velnių grupė. Verta didžiuo
tis: tegu kuri kita etninė mažuma susilaukia tokio tarp
tautinio pripažinimo! Bendrai, lietuviško velnio tipas pa
sikeitė. Retai dabar besutiktum primityvų, gauruotą 
kipšelį, vaizduojamą Basanavičiaus Ožkabalių pasakose. 
Pamažu pragare išblėso ir lietuviško velnio diskriminaci
ja.

‘Raudonė’ nuolat perpildyta. Iš anksto telefonu nesu
sitarus, didžiojon menėn dar įmanoma šiaip taip 
įsisprausti, bet pabandyk gauti vietą ‘Riterių kuore’!

Dantytas kuoras išmūrytas pagal Raudonės pilies pla
nus. Pačiame viršuje įrengtra apvali svetainė, išklota vil
kenom. Staliukai pristumti prie pat išgaubtų langų, už 
kurių siūbuoja eglių viršūnės. Tolumon atsiveria nuosta
bus vaizdas: kiek akim užmatai, leipsnoja pragaro ugnys. 
Svetainėj visados jauki prieblanda - ją nušviečia sienoje 
pritvirtinti deglai.

Arvis čionai atsidūrė pirmą kartą ir negali viskuo at
sistebėti. O labiausiai tuo, kad Gudas ir Karnys, sėkmin
gai besidarbuoją velniai, jį, tokį nevykėlį, pasikvietė 
‘Raudonėn’.

Kas įvyko?
A! Šiandien pragare pasklido gandas, kad Arviui pasi

sekė. Pirmą ir vienintelį kartą jam pasisekė! Jis 
saupainiojo, sumazgė, suraizgė netįkėtiną porą: daktarą 
Mindaugą Norkaitį ir ponią Jūratę Svilienę. Kol tuodu 
pavyzdingi lietuviai gyveno ne tame pat mieste, guviau
si ‘emocijų instruktoriai’ atkusdavo į juos dantis, šeš
tasis skyrius išbandė visas priemones, bet nei vieno ne
galėjo palaužti. Jūratė buvo atsidavusi šeimai iki eks
tazės: savo Sniegutę kasdien nuvesdavo ir parvesdavo 
į darželį, pati siuvo jai rūbelius, išmargintus kišku
čiais ir žemuogėm, o jokio kito vyro, rodos, net nepaste
bėdavo, išskyrus tą, su kuriuo sumainė žiedus Šv. Petro 
bažnyčioje. Rimas Svilas buvo ašis, apie kurią sukosi 
laiminga, nušvitusi Jūratė.

Panašiai gyveno ir daktaras Norkaitis: laisvalaikiu 
su vaikais dažydavo inkilėlius, slėgdavo lietuviškus sūre
lius, sekmadieniais žmonai nešdavo pusryčius į lovą, pats 
jai išspaudęs apelsinų sunkos stiklinę ir orkaitėje pa- 
šildęs trapių Pillsbury pyragėlių. Visos draugės Lidijai 
Norkaitienei pavydėdavo.

Bet štai, Svilas, mechanikos inžinierius, gauna naują 
paskyrimą: iš Bostono į Detroitą!

Svilai apsigyvena Livonijoj. Nuo jų namo iki Norkai- 
čių sodybos - dvidešimt minučių kelio.

Netrukus abi šeimos susitinka.
Tarp Jūratės ir Mindaugo pasimaišo Arvis.
O toliau - įvykiai ima klostytis žaibišku greičiu!
- Hells-bells, - nusipšypso Majoras, skaitydamas ra

portą ir pasišaukia Arvį. - Tu sūnau, mane nustebinai, 
tikrai nustebinai. Skaitau ir gėriuosi. Jei Norkaitį su
painiosi su Sviliene, vienu kirčiu parmesi žemėn du ne
įveikiamus stulpus. Darbuojies pagirtinai, viskas rieda 
kaip sviestu patepta. Tik įvykdyk planą iki galo, ir gausi 
paaukštinimą.

Iš Majoro kabineto Arvis išeina kaip ant Sparnų. 
Jį apstoja visi sekretoriato velniai, sveikina, linki sėk
mės. žinia apie naują, kylančią žvaigždę tuojau pat 
pasklinda po visą pragarą.

Štai, kodėl Gudas ir Karnys, pasitarę tarpusavy, pa
sikvietė Arvį į ‘Raudonę’. Iki šiol Arvis darė tik gėdą lie
tuviškų velnių vardui, bet, atrodo, jo laimės ratas pasi
suko... Pragare, kaip ir žemėj, tautinė ambicija tebėra la
bai stipri.

*♦*

Gudas pasirinko troškintą paršelį su baravyku au
sikėm, Karnys, kaip visuomet, valgo šerno kepsnį, api
piltą raudonu vynu, o Arviui, kuris patiekalų sąraše visai 
nesusigaudo, juodu užsakė svieste keptą jerubę su 
kadugio uogų padažu, a la Prince, atseit, pagamintą ku
nigaikštiškai, pagal Radvilo-Žuvelės pomėgius.
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Bet Arvis tik baksnoja šakute iščirškintą paukštelį, iš
kėlęs dešinėj rankoj peilį, nežinodamas, nuo kur pradė
ti, kaip ir kur durti.

-- Čiupk, vaikine, rankom! -- juokiasi Karnys. - Juk ži
nai, kaip valgydavo kunigaikščiai. Paskui pirštus galė
si nusiplauti rožių vandeniu. Matai, šalia padėtas 
sidabarinis dubenėlis su plūduriuojančiu rožės lapeliu.

Abiems jo draugams atlaidžiai besišypsant, išalkęs Ar
vis ima traškinti burnoj tirpstančią jerubę.

- Pasiutusiai skanu! - sako jis, laižydamas pirštus ir 
visai pamiršęs rožių vandenį. - Velniškai skanu! Aš net 
neįsivaizdavau, kad esama tokių kungaikiškų... kuni- 
gaitiškų valgių.

- Taigi! - Karnys draugiškai nušluosto sviestuotą Ar
vio smakrą servieta. - Nebuvai ragavęs jerubės?

- Tik pasakose girdėjau apie jebures... apie jeeeru- 
bes. - Arvis taip susijaudina, kad jam kliūva kiekvienas 
rečiau vartojamas žodis. -- Bet niekad neragavau. 
Nei jerubės, nei tetete...

- Tetervino, - užbaigia Gudas, matydamas, kad Ar
vis lengvai neišsikapstys iš tetervino kilpos. - Dabar 
būsi jerubės ragavęs, būsi praplėtęs bendrojo išsilavi
nimo akiratį.

Kitą sykį užsisakysi ir teterviną, - priduria Kar
nys. -- ‘Raudonė’ jį moka patiekti: su spalgenų 
zefyru, kad jį kur! Pats pamatysi. Juk dabar, kai gau
si paaukštinimą čionai dažniau užsuksi. Gana tau mai
tintis hamburgeriais ir striaubti iš popierinių puodelių 
‘Coca-Colą’!

- Aha! - išsišiepia Arvis ir atplėšia jerubės šlaunį.
- Laikas ir tau kultūringiau gyventi, -- tęsia Gudas. - 

Laikas, taip sakant, prasikrapštyti akis. Kilniau valgy
ti, tauriau gerti, ar surpanti? Ir plačiau galvoti!

- Gerai, kad priminei, - Karnys pakelia Burgundijos 
vyno bonką ir žinovo atsargumu pripila stiklus. - Iš
gersim, bičiuliai, tauraus gėrimo. Į tavo sveikatą, Arvi!

- Aha! -- vėl amteli Arvis ir, nepaleisdamas paukš
čio iš vienos rankos, kita pastveria stiklą.

Kai jie visi nugeria vyno, net ir Arvio varžymasis 
pamažu atslūgsta. Jis patogiau įsitaiso kėdėje ir jaučia, 
kaip visu kūnu ima pleventi maloni, jauki šiluma.

Už lango, rodos, ranka pasiekiamos, sujuda eglių 
viršūnės. Prabėgęs vakaro vėjas bus jas nejučiomis su- 
šiaušęs. Lauke jau visai sutemę.

Svetainėj pasigirsta švelni cimbolų muzika. Reiškia, 
jau aštuonios, nes kiekvieną vakarą, iki pusės dešimtos, 
‘Riterių kuoro’ svečius linksmina senas velnias, beveik 
aklas cimbolistas, kadaise gyvenęs Rūdninkų girioj ir 
dar Vytauto laikais atklydęs Lietuvon su chanu 
Tochtamišium.

Valandėlei visi užsiklauso melodingai skambančių cim
bolų.

- Sakyk, Arvi, - neištvėręs klusteli Gudas, -- kaip tau 
atėjo tokia, stačiai geniali, mintis?

-- Mintis? Kokia mintis? -- nenoriai atsiliepia Arvis, nes 
jis dar norėtų klausytis cimbolų. Dar ir dar!

-- Na, gražiausia! - Gudas pasitaiso akinius. - Ko gi 
mes čionai susirinkome atšvęsti? Už tavo planą, brolau, 
kilojame stiklus. Tad, papasakok, kaip tau atėjo galvon 
Norkaičio ir Svilienės kombinacija?

-- Aš net nežinau, - Arvis gūžteli pečiais. - 
Viskas įvyko savaime. Viskas susiklostė pripuolamai. 
Man neatrodo, kad tai mano nuopelnas.

- Nekuklauk, vaikine, - gudriai mirkteli Karnys. - Ne- 
kuklauk, o pasakok.

- Gerai, - Arvis atsilošia kėdėj ir ima barbenti stalą 
pirštais. -- Gerai, aš papasakosiu. Nors labiausiai dabar 
norėčiau klausytis tų cimbolų. Tokia graži muzika. To
kia... Lyg skambėtų žvaigždės, lyg suoktų volungės ir 
kvepėtų radastos. Lyg būtų vakaras, pilnas meilės ir ...

- Matai, matai! - nusijuokia Karnys Gudo pusėn. -- Še, 
koks romantiškas berniokas!

- Nebūtų šeštojo skyriaus velnias, - atkerta Gudas. 
-- Jie, taip sakant, iš meilės valgo duoną. Jiems galvon 
įkalti ištisi poezijos posmai, kad reikalui esant, netek
tų ieškotis žodžio kišenėj. Ar ne tiesa, Arvi? Juk jums 
dėstomas erotinės lyrikos kursas.

-- Gražiausia pasaulio poezija, -- užsisvajojęs Arvis 
primerkia akis ir tada, prisitaikydamas prie cimbolų 
muzikos, pusbalsiu padeklamuoja:

Liūliuoja vilnys pamaži, 
Aukštai žvaigždutės pasimatė; 
Ir štai iš vandenų graži 
Išplaukia dieviška Jūratė.

Arvis akimirkai sustoja, lyg jis pats būtų pamatęs 
jūros deivę ir, jos apžavėtas, būtų netekęs žado:

Balta, kaip vandenų puta...

- Žaliai lig pusės pridenta! - atbaigia Karnys. - Cha- 
cha! Tą prisimenu ir aš.

- Grįžkim, bičiuliai, prie detroitiškės Jūratės, -- nu
traukia Gudas. -- Kaip, kur, kada ir kuo pridengta 
išplaukė Jūratė Svilienė?
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Ar Vytautas Didysis girdėjo 
Geležinio Vilko staugimą? 
Istoriškai literatūriniai Vytauto Alanto 
samprotavimai, minint Tautos Dienq 

š. m. rugsėjo 22 d. Bostone
Motto: Jei velnią Įsileidai į savo vežimą, tai 

turėsi jį parsivežti ir namo.
Žmonių išmintis

Anot žmonių pasakymo, 
apie Žmogų esą galima spręs 
ti iš jo darbu, bet ta išmin
tis kažkaip sušlubuoja , kai 
mes mėginame spręsti apie 
Vytautą Didįjį iš jo veik
los: mes pamatome jo kojas, 
bet kažkaip neįveikiame ap
rėpti visos jo statulos, mes 
iš tikrųjų pasijuntame, Balio 
Sruogos žodžiais tariant, 
stovį ‘milžino paunksnėje’.

Jis buvo didelis karvedys, 
įžvalgus ir lankstus politi
kas bei diplomatas, švaistė
si kalaviju tarp rytų ir va
karų ir tarp šiaurės ir pie
tų, kovodamas dėl dinasti
nių sumetimų, savo intere
sų ir Lietuvos savaranku
mo, jis blaškėsi tarp Vil
niaus, Krokuvos, Marijen- 
burgo, Lucko, Gardino, Tra
kų ir kitų miestų bei pilių, 
jis varė įvairiom kalbom mil
žinišką diplomatinį susira
šinėjimą su imperatoriumi, 
popiežiumi, Kryžiuočių Or
dinu, lenkais, rusų kneziais 
ir totorių chanais, jis keitė 
tikėjimus pagal reikalą. Iš 
gimimo jis buvo Amžino
sios Ugnies garbintojas, 
kaip ir jo tėvai Birutė ir 
Kęstutis, paskum, pabėgęs 
pas kryžiuočius 1383 m. Tep- 
liavoje apsikrikštijo Vygan
do vardu, lenkai jam davė 
Aleksandro vardą, o, anot 
jo paties žodžių, valdyda
mas Lucką, jis turėjęs dėtis 
stačiatikiu. Pagalios po at
kaklių ir permainingų kari
nių bei diplomatinių kovų 
jis sukūrė milžinišką imperi
ją nuo jūros iki jūros, be 
jokios abejonės, tapdamas 
galingiausiu rytų Europos 
valdovu ir... mirė neužsidė- 
jęs tikrai pelnyto ir jo pa
dėtį atitinkančio karališko 
vainiko.

Prisipažinsiu, kad žvilgte
rėjęs į Vytauto Didžiojo im
perijos žemėlapį, aš visada 
truputį pasimetu, nes jos ri
bos kažkaip dingsta be galo 
tolimuose, lyg ūkanuotuose 
akiračiuose, o vėlgi, grįžęs 
tikrovėn, pagalvoju, kad ir 
jis buvo žmogus ir darė klai
das, tik ir jo klaidos, mūsų 
nelaimei, irgi buvo valdo- 
viškai didelės. Labai dažnai 
būna, kad vienvaldžio mo
narcho vienas plunksnos 
brūkštelėjimas nuskamba 
per visą tautos istoriją ir 
nulemia jos likimą, teigia
mai ar neigiamai atsiliepda
mas jo ainiams, nors, tiesą 
sakant, nuo tokių posūkių 
nėra apdrausta nė viena, 
kad ir demokratiškiausiai 
valdoma valstybė. Vytautas, 
atrodo, stengėsi įgyvendinti 
savo dėdės Algirdo politiką, 
pagal kurią visa Rusija turė
jo priklausyti Lietuvai. Juk 
nebe reikalo Algirdas daužė 
kardu Maskvos sienas iš 
pykčio, kad negali jų paimti. 
Vytauto galvoje tikriausiai 
švaistėsi svajonė pačiam at
sisėsti Maskvos Didžiojo 
Kneziaus sostan, tačiau to 
tikslo nepasiekė nei jo dėdė, 
nei jis pats.

VYTAUTO PORTRETAS 
IR ASMENYBĖ

Istorikai sutinka Vytautą 
buvus žemo ūgio ir ‘smul
kių veido bruožų’. Jo ma
jestotiškame antspaude jis 
atvaizduotas apsisiautęs dau 
giaklosčiu, prabangiu apsiau 

talu, kaip kad viduramžiuo
se mėgo siaustytis valdo
vai, dešinėje rankoje lai
kąs kalaviją, kairėje - vytį. 
Jo veidas tikrai ‘smulkių 
bruožų’, labai rimtas, beveik 
rūstus. Mes nežinome, ar 
antspaudo dailininkas išgra
viravo tikrąjį Vytauto veidą, 
ar tik valdovo simbolį, aišku 
tik tiek, kad jis nė kiek nepa
našus į tą Vytautą, kuri 
mes matėme nutapytą Vil
niaus Katedroje prie didžio
jo altoriaus kabančiame pa
veiksle ir kurį vaizdavo mū
sų dailininkai bei skulpto
riai.

Dėl Vytauto asmenybės, 
rodos, dviejų nuomonių nė
ra. Net ir lenkai, nors jo ne
mėgo, bet vis vien išsita
ria apie jį pagarbiai, o mūsų 
istorikai jį laiko beveik ant
žmogiu. Be lietuvių kalbos, 
jis dar nąokėjo rusų, lenkų, 
vokiečių, lotynų, gal ir toto
rių kalbas. (Mus stebina 
kur ir kaip jis tiek kalbų ga
lėjo išmokti, nuo pat jaunys
tės būdamas iki kaklo pasi
nėręs valstybės reikaluose, 
ir kas buvo jo mokytojai? 
Juk jis negalėjo gimti su pil
na galva svetimų kalbų!). 
Jo darbštumas buvo nepap
rastas ir jam priskiriami šie 
žodžiai: “Visada laiko nusto
ja tas, kas jo laukia”. Val
gydamas ar keliaudamas jis 
diktuodavo laiškus keletui 
raštininkų iškart. Vytautas 
labai mėgo lošti šachmatais 
ir, gal būt, nusižiūrėjęs į tą 
žaidimą, planuodavo savo 
politikos ėjimus toli į ateitį, 
juo labiau kad, siekdamas 
savo užsibrėžtų tikslų, jis 
pasižymėjo lakiu, aštriu pro
tu, tvirta valia, ryžtu ir dide
le ištverme. Jis turėjo būti 
kur kas pranašesnis už savo 
amžininkus aprėpti ano me
to įvykiams, panaudoti juos 
savo naudai ir daugiau ar 
mažiau numatyti ateitį. Į ti
kybinius reikalus jis žiūrėjo 
tolerantiškai, matyt, dėl to, 
kad Lietuva, priėmusi krikš
čionybę vėliausiai, neišgyve
no vakarų Europoje siautė- 
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jusio viduramžių religinio 
fanatizmo. Kalbant šių dienų 
kalba, tikėjimo atžvilgiu Vy
tautas buvo didelis libera
las. Santykiuose su svetim
taučiais jis buvo išdidus, mė
go reprezentuotis, apdo
vanodamas juos gausiomis 
ir brangiomis dovanomis, 
bet su savaisiais elgėsi pap
rastai ir draugiškai. Savo di
dikus jis laikė tvirta ranka, 
nepakentė prieštaravimų, 
bet buvo teisingas ir savo 
bendradarbiams atsilygin
davo pagal jų nuopelnus. 
Jei dar pridursime jį buvus 
gerą organizatorių, tai neži
nau ar dar būtų galima kas 
pridėti prie to kone antžmo
gio portreto. Tur būt jo am
žininkai nebe pagrindo jį 
gretino su Aleksandru Di
džiuoju ir Cezariu.

Nėra abejonės Vytautą 
buvus genialią, labai dide
lių polėkių asmenybę. Mū
sų didžiųjų monarchų Min
daugo, Traidenio, Vitenio, 
Gedimino, Kęstučio ir Algir
do grandinėje Vytautas bu
vo paskutinė ir tvirčiausia 
grandis. Savo pirmtakų va
rytą politiką jis nuosekliai 
išvarė iki galo: stiprino Lie
tuvos valstybingumą ir plė
tė imperijos sienas, bet, 
kaip jo pirmtakai, ignoravo 
tautinę kultūrą ir neįvedė 
lietuvių kalbos į valstybinį 
gyvenimą. Gal būt, kad kaip 
tik dėl savo didvalstybinės 
politikos jis nebeturėjo laiko 
stabtelėti ties vidaus rei
kalais, sakysime, pavesti 
kokiam lietuviui mokslinin
kui -- o jei tokio nebuvo, pa
ieškoti jo kaimynuose -- su
daryti lietuvišką alfabetą 
ir lietuvių kalbą padaryti 
valstybine kalba. Kodėl 
Lietuvos valdovai to nepa
darė, yra didžioji mūsų is
torijos paslaptis, kurios, tur 
būt niekad neįspėsime. Visi 
kaimynai turėjo savo tauti
nį raštą, tik neturėjo lietu
viai. Skaičiuojant nuo Min
daugo laikų iki nepriklauso
mybės atkūrimo, t.y. iki 
1918 m. įsivesti lietuvių kal-

Vytautas Didysis prie Juodųjų jūrų.

bą į valstybinį gyvenimą 
mes pavėlavome mažiausiai 
700 metų. Tragiška, didžiu
lė, nedovanotina mūsų di
džiųjų valdovų klaida!

GELEŽINIO VILKO 
LEGENDA

Tai vis istoriniai faktai, 
bet leiskite man kryptelė
ti į šalį ir stabtelėti ties 
interpretacija Geležinio Vil
ko legendos, atsiradusios 
Gedimino ir Vytauto gady
nėje.

Mes turime tris garsias 
legendas: apie Eglę žalčių 
karalienę, kur išryškinamas 
šeimos ištikimybės moty
vas, apie Jūratę ir Kasty
tį, kur įspėjama, jog mirtin
giesiems pragaištinga leistis 
į meilės nuotykius su ne
mirtingaisiais, nes galų gale 
negailestingas Likimas nu
baudžia abu drąsuolius ir 
apie Geležinį Vilką legen
dą, kurios prasmę galime 
aiškinti dvejopai - patys die
vai per sapną įkvepia valdo
vui mintį statyti stiprų mies
tą ir geležinio žvėries kauks 
mu paskelbti pasauliui jo ga
lybę.

Kodėl staugė vilkas, o ne, 
sakysime, tauras, stumbras 
ar liūtas? Sunku pasakyti, 
bet atsimintina, kad vilkas 
kažkaip yra tvirtai įsipilieti- 
nęs legendose ir mūsų tauto
sakoje. Romos įkūrimas sie
jamas su legenda apie Ro
mulą ir Rėmą, kuriuos mai
tinusi vilkė, vilkas atžymė
tas senovės egiptiečių pa
minkluose, mūsų tautosaka 
labai gausinga vilko motyvų. 
Čia dažnai vilkas vaizduo
jamas kaip žmonių gerada
ris ir nuskriaustųjų globė
jas. Mūsų žmonės sukūrė pa
sakose net ir baltą vilką, 
lyg tuo norėdami pabrėžti, 
jog jis nesąs tik plėšrusis 
žvėris. Lietuviuose labai pa
plitusi vilko pavardė su dau
gybe variantų. Vilkas, ma
tyt, turi žmogui kažkokią 
sunkiai išaiškinamą atrakci
ją. Šiaip ar taip, kartą gimu
si ir turinti giliai įleidusi 
šaknis į tautos dvasią, le
genda tampa amžina. Gele
žinio Vilko legenda tebėra 
taip pat aktuali, o gal net ir 
dar aktualesnė Šiandien, 
kaip kad Vytauto laikais. Ją 
kūrė greičiausiai ne vienas 
dainius, o valstybiškai nusi
teikęs kolektyvas, išreikšda
mas anos gadynės nuotai
kas.

Klausantis legendos 
mums tuojau krinta akysna, 
jog čia eina kalba apie kaž
kokią nepaprastą galybę: 
staugia ne paprastas vilkas, 
o geležinis ir staugia taip, 
lyg kad staugtų šimtas 
vilkų. Tą staugimą anuomet 
girdėjo visa rytų Europa, ir 
jis susiliejo su Baltijos ir 
Juodųjų Jūrų bangų ošimu. 
Geležinio Vilko staugimas 

buvo Lietuvos galybės ir 
valstybingumo išraiška. Kai 
išminčius Lizdeika, aiškinda
mas sapną Gediminui, išpra
našavo,? kad “tu, valdove, 
pastatysi ant to kalno pilį, 
kurios garsas aidės per pa
saulį, kaip Geležinio Vilko 
staugimas, o jis staugs kaip 
šimtas vilkų”, tai jis jau tu
rėjo pagrindą taip kalbėti, 
nes Gedimino imperijos ri
bos jau toli buvo nukeltos į 
rytus, ir jo auganti galybė 
rodė, jog gairės bus smaigs
tomos dar toliau.

Ar Vytautui buvo žinoma 
Geležinio Vilko legenda?

Istorikas Juozas Jurginis 
rašo, kad Lietuvos Metraš
tyje, kuris buvo sudarytas 
iki XV amžiaus pabaigos ir 
XVI amžiuje, “Gediminas 
skelbiamas Vilniaus įkūrėju 
ir pasakojama jo sapno apie 
Geležinį Vilką legenda”. 
(Juozas Jurginis. Legendos 
apie lietuvių kilmę, 36 psl., 
Vilnius, 1971 m). Atseit, 
Metraštis galėjo būti rašo
mas dar Vytauto laikais ir 
sunku įsivaizduoti, kad kęs- 
tutaičiai nebūtų girdėję pa
davimų apie savo senelį. Juk 
šiaip ar taip ta legenda 
buvo gediminaičių šeimos 
nuosavybė, sakyčiau, tradi
cija. Kęstučio šeimos na
riams negalėjo būti nežino
ma, kad Vilnių įkūrė jų se
nelis Gediminas, kitaip sa
kant, Kęstučio šeimoje Vil
niaus įkūrėjo atsiminimai 
turėjo būti dar labai gyvi 
Vytauto laikais.

Galų gale čia ne taip 
svarbu, ar Vytautui buvo ži
nomas ar nežinomas Gedimi
no sapnas, bet svarbiausia, 
kad, jam viešpataujant, iš 
Vilniaus pilies bokšto Gele
žinio Vilko staugimas ėjo 
garsyn, ir jo balsą vis aiš
kiau girdėjo ne tik lietuviai, 
bet ir rusai, totoriai, lenkai 
ir vokiečiai, ir jo garsas 
pasiekdavo imperatoriaus ir 
popiežiaus sostus. Vargu ar 
tauta būtų galėjusi sukur
ti dar išraiškesnį Lietuvos 
galybės bei valstybingumo 
simbolį! Galima sakyti, kad 
Geležinio Vilko legenda tapo 
aplamai Lietuvos galybės 
simboliu, o itin Vytauto lai
kais, kada Lietuva pasiekė 
savo galybės viršūnę. Ir ka
žin ar būtų per daug pasaky
ta tariant, kad Geležinio 
Vilko legenda yra amžinai 
gyvuojančios, niekad nenu
tylančios lietuvių tautos 
simbolis? Geležinis Vilkas 
Gedimine kalno viršūnėje 
kartais staugia garsiau, kar
tais tyliau, bet jis niekad 
mums nenutyla. Jį girdėjo 
viduramžiais mūsų proseno
liai, jį girdėjo visų gadynių 
lietuviai kultūrininkai ir ko
votojai už tautos laisvę ir 
garbę, jį girdėjo savano
riai kūrėjai, į jį atsiliepė 
laisvės kovotojai 1972 m., 
kai Romo Kalantos gyvojo 

deglo padegti pasipylė Kau
no gatvėse, reikalaudami 
Lietuvai laisvės, ir ar negir
dime mes, išsisklaidę po visą 
pasaulį Geležinio Vilko stau
gimo, kviečiančio mus vie- 
nybėn ir bendran kūrybin
gam žygin už tautos laisvę?

KARALIAUS VAINIKAS 
PASIEKIAMAS RANKA, 
BET NEPASIEKTAS

Mintis vainikuoti Vytautą 
karaliumi, galima sakyti, 
anuomet slankiojo ore. 1398 
m. Lietuvos didikai suvažia
vę Slonime apšaukė Vytau
tą karaliumi. Atseit, jis bu
vo apšauktas karaliumi dar 
prieš 30 metų, kada jis pats 
pradėjo vainikavimosi bylą. 
Kodėl jis tada to titulo ne
priėmė mums šiandien kaž
kaip neaišku. Gal ir tei
singa ta istorijos teorija, 
kad įvykius reikia aiškinti 
išeinant iš to meto aplinky
bių ir iš jų daryti išvadas. 
Zenono Ivinskio nuomone, 
Vytautas tada nepriėmęs 
karališkos garbės dėl to, kad 
rengęsis karui su totoriais ir 
nenorėjęs pyktis su len
kais, kurių pagalba jam 
buvusi reikalinga. Gal ir 
taip, bet proga buvo praleis
ta. Jis tada rengėsi kariau
ti su totoriais ir prie Vorsk- 
los mūšį žiauriai pralaimė
jo. 1429 m. Vytautas pasie
kė savo galybės viršūnę. 
Tai aiškiai matome iš tais 
metais įvykusio Lucko suva
žiavimo, kurį Vytautas su
šaukė popiežiaus Martyno V 
pavestas. Į jį atvyko Vokie
tijos imperatorius Zigman
tas, Bizantijos imperato
riaus pasiuntiniai, popie
žiaus legatas, Lenkijos ka
ralius, Moravijos ir Pamarės 
kunigaikščiai, kryžiuočių Or
dino magistras, vokiečių ku
nigaikščiai, Hanzos miestų 
atstovai, Maskvos Didysis 
Knezius, daugybė rusų Kne- 
zių ir totorių chanų, jau 
nebekalbant apie Lietuvos 
didžiūnus. Kaip prabangiai 
svečius priėmė ir vaišino 
Vytautas paskum garsas pla 
čiai nuaidėjo per visą Euro
pą. Besvarstant tarpvalsty
binius Europos reikalus, su
važiavime iškilo ir Vytauto 
vainikavimosi klausimas. 
Matyt, paveiktas Vytauto 
galybės ir turto, jį iškėlė 
pats imperatorius. Jei tikė
ti lenkų metraštininku Dlu
gošu, jis kreipėsi į Jogailą 
tokiais žodžiais:

-- Klausyk, mielas broli, 
juk kai aš ir tu blizgame 
puikiais vainikais, didelė 
skriauda ir neteisybė mūsų 
bendram broliui Aleksand
rui Vytautui, kad jis neturi 
karališkos garbės. Pano
rėk sutikti su tuo, parodyk 
jam savo palankumą ir leisk, 
kad per mane, kuris, kaip

(Nukelta į 6 psl.)
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Ar Vytautas Didysis
(Atkelta iš 5 psl.) 

Romos karalius, turiu tą ga
lią, jis būtų paskelbtas nauju 
karaliumi ir taptų lygiu man 
ir tau: tegul vainikas puo
šia ne tik tavo galvą, bet 
ir tavo tėvynę Lietuvą.

Jogaila atsakė, kad jis my
lįs Aleksandrą Vytautą, lin
kįs jam visokios garbės bei 
sėkmės ir sutinkąs jį pa
puošti ne tik karaliaus, bet 
ir imperatoriaus vainiku. 
(Dr. V. Daugirdaitė-Sruogie 
nė, Lietuvos istorija, 262 
psl. Tėvynės Mylėtojų Drau
gija, Chicago, 1956 m.).

Skaitant visą tą vainika- 
vimosi bylą susidaro įspū
dis, kad Jogaila bent iš pra
džios buvo nuoširdus ir ne
sipriešino Vytautui vaini
kuotis. Gal į senatvę jam pa
budo sąžinė ką jis padarė 
blogo Lietuvai, įkinkydamas 
ją į lenkų vežimą. Juk ei
damas į Lenkiją užkuriom, 
jis ir visą Lietuvą, tuomet

AUKOS 
DIRVAI

J. KIAUNĖ...
(Atkelta iš 3 psl.) 

vijos vyriausybė taip pat jį 
pagerbė Latvijos Nepriklau
somybės medaliu už dalyva
vimą kovose laisvinant Lat
vijos valstybę iš bolševikų. 
Taip pat latviai jam suteikė 
Rygos miesto garbės pilie
čio vardą ir apdovanojo 
Latvijos Nepriklausomybės 
žvaigžde. Čia Amerikoje 
New Yorke buvo apdovano
tas Amerikos Lietuvių Le
giono štabo garbės ženklu.

Tremtyje, Vakarų Vokie
tijoje, nors gyvenimo ir 
veiklos sąlygos buvo sunkios 
bet ir čia Kiaunė nenulei
do rankų. Muencheno sto
vykloje pradeda steigti lie
tuvišką gimnaziją, adminis
truoja šoferių kursus, įstei
gia Hanau stovykloje koope 
ratyvinę krautuvę ir prisi
deda prie kitų naudingų lie
tuvių bendruomenei įstaigų 
sudarymo. Taip pat jis bu
vo aktyvus dalyvis organi
zuojant bendruomenę, atstei 
giant Lietuvos Karių Sava
norių ir kitas organizaci
jas. Greta visų darbų Kiau
nė dar gilino teisių moks
lus Munechene norėdamas 
daugiau pažinti vokiečių tei
sę ruošdamasis gauti dak
tarato laispnį, bet emigraci
ja sukliudė užbaigti šias 
pastangas.

Nemažesniu darbštumu 
Jurgis Kiaunė dalyvaują vi
suomeniname gyvenime at
vykęs į Ameriką. Jį mato
me aktyviu nariu Bendruo
menėje, Akad. tautinių kor
poracijų sambūry, Lietuvių 
mokytojų draugijoj, Lie
tuvių veteranų Sąjungoje 
Ramovėje, Amerikos Lie
tuvių Taryboje, Amerikos 
Lietuvių Tautinėje Sąjun
goje ir kitose organizacijo 
se.

Šie Jurgio Kiaunės veik
los bruožai vaizduoja jo kil
nius ir aukštus tikslus dirb
ti tėvynei ir tautai.

Nuo Lietuvos priešų Jur
gis Kiaunė yra daug nuken
tėjęs bet laimingai išvengė 
Sibiro ir kovose mirties, ta
čiau jo senutė motina buvo 
išvežta Sibiran ir ten mirė, 
brolis žuvo kautynėse nuo 
priešų kulkų, pasipriešinęs 
išvežant Sibiran. Kiti šeimos 
nariai ir artimieji kenčia 
dar ir šiandien bolševiki
nę katorgą. Kovos, audrin
gi pergyvenimai ir patirti 
vargai yra nemažai paveikę 
Jurgio sveikatą. Bet žmonos 
dantų gydytojos Sofijos Ba- 
niukaitytės-Kiaunienės, sū
naus Kęstučio ir marčios Jo
nės Lasaitės-Kiaunienės ap
linkumoje turi geras sąly
gas gyventi, dirbti ne vien 
sau bet tėvynei Lietuvai ir 
savo artimui lietuviui, kurie 
yra visi jam broliai.

Ši tauraus vyro Jurgio 
Kiaunės biografija tegul bū
na pavyzdžiu kaip reikia gy
venti ir dirbti savo tautai 
ir valstybei ir kaip reikia 
kovoti dėl savo krašto lais
vės.

didesnę už Lenkiją valstybę, 
įmetė Jadvygai į sterblę. 
Tai vienintelis toks atsitiki
mas visoje pasaulio istorijo
je.

Atsirado ir lenkų ponų pri 
tariančių Vytautui, bet vys
kupas Zbignievas Olesnic- 
kis, kitų ponų palaikomas, 
sukėlė didžiausią opozici
ją. Zbignievas kaltino Vy
tautą, kad jis siekąs vaini
ko dėl savo ambicijos ir no
rįs nutraukti unijos ryšius 
su Lenkija. Bendrame lietu- brolio galvos ir pats ja pa- 
vių ir lenkų posėdyje kilo 
toks ginčas ir triukšmas, 
kad nebebuvo galima susi
kalbėti. Tuomet Vytautas 
triukšmą numalšino ir ra
miai, šaltai šypsodamas ta- katilą kliūstelėjo žibalo im- 
rė:

- Jei taip, tai aš panaudo
siu kitas priemones savo 
tikslui pasiekti, -- Ir išdi
džiai su lietuviais iš menės 
išėjo.
Kitą dieną lenkai iš Lucko 

išvažiavo. Po keleto die
nų Lucką apleido ir impe
ratorius, gausiai Vytauto 
apdovanotas.

Tuomet įsiutę lenkai su 
jiems būdinga arogancija, 
nesivaržydami priemonė
mis, užsuko prieš Vytautą 
savo politinį, diplomatinį pergamentus, atgaivino se- 
ir propagandinį aparatą vi- ną imperatorių ir popiežių 
duje ir užsieniuose laikyda- ginčą įrodinėdami, jog im- 
miesi šūkio: -- Imk ką gali peratorius neturįs teisės 
mušk ką apgali! - Dar tebe- karalių vainikuoti, kad ta tei

B. Karklius, Cleveland ..$2.00 
V. Kriščiūnevičius, Detroit 5.00 
V. Kairys, Chicago..........1.00
R. Vadopalas, Cleveland 2.00
A. Vaškelis, Dearbom Hts. 2.00 
Alf. ir O. Mikulskiai,

Cleveland ......................10.00
E. Vaitkus, Stratford .. 5.00

trošką, kuris dėl karaliaus 
titulo nuplėšęs karūną nuo

sipuošęs. Be to, Vytautas 
davė Zbignievui suprasti, 
kad karo nenorįs, bet esąs 
pasiruošęs visam kam.

Tuo tarpu į verdantį

peratorius, apdovanodamas 
Vytautą Slibino ordinu, ku- 
ruo būdavo apdovanojami 
tik patys aukščiausi digni
toriai, prisiekę neapleisti 
ordino galvos - imperato
riaus ‘laimėje ar nelaimė
je’. Tas Vytauto pagerbi
mas lenkus vėl labai sujau
dino ir suerzino.

Į savo propagandos ve
žimą lenkai įsisodino ir 
Krokuvos universiteto tei
sės žinovus, kurie, ištraukę 
iš archyvų apdulkėjusius

mušk ką apgali! - Dar tebe
keliaujančiam per Lenkiją sė priklausanti tik popie- 
imperatoriui Jogaila atsiun- žiams. Į tą balsą karštai at- 
tė laišką, prašydamas Vy- siliepė Prahos teisininkai 

įrodinėdami lenkų teisės ži
novų tezės klaidingumą.

Lenkai kreipėsi ir į popie
žių prašydami įsikišti į gin
čą. Popiežius iš tikrųjų pa
rašė imperatoriui drausda
mas Vytautą vainikuoti, kad 
paskum nereikėtų to žygio 
‘atšaukti’, o Vytautui para
šė draudžiąs vainiką priim
ti.

Vytauto karūnacija pasi
darė ne tik vidaus, bet ir 
taprtautinė problema. Į gin
čą įsikišo ir kryžiuočių or
dino magistras, žodžiu intri
gos virte virė viduje ir už
sieniuose. Vytautas tuo tar
pu ruošėsi karui ir vaini- 
kavimosi iškilmėms paskyrė 
rugsėjo 8-ją dieną.

(Pabaiga sekančiame 
numeryje)

tauto nevainikuoti, nes tai 
galį sukelti karą ir nutrauk
ti ryšius su Lenkija. Zigman
tas tuojau jam atsakė 
išreikšdamas nusistebė
jimą, kad jis taip greit pa
keitęs savo nuomonę, o Jo
gailos laiško nuorašą impe
ratorius pasiuntė Vytautui. 
Lenkai tame laiške Vytautą 
įžeidė ir pažemino. Žinia 
apie tai pasklido po visą kraš 
tą, ir lietuviai, be galo 
užsirūstinę, šaukė protes
tuodami, kad jie nesą 
Lenkijos vasalai!

Vytautas parašė Jogailai 
priekaištaudamas, kad jis 
sulaužęs savo žodį: vienaip 
kalbėjęs akyse, o kitaip už 
akių. Grįžęs Trakuosna jis 
parašė Jogailai kitą laišką, 
pabrėždamas, kad “dievo ma 
lone esu dar gyvas ir man 
nereikia lenkų ponų išrinki
mo... Juk seniai esu išrink
tas Lietuvos valdovu ir di
džiuoju kunigaikščiu, Lietu
vą valdau ramiai ir tikrai”, 
ir savo laišką baigia šiais 
žodžiais: “Jei norėčiau, jei 
pagaliau nutarčiau vainikuo
tis, nežinau, ar tie, kurie 
tau, karaliau, taip patarė, 
galėtų man sutrukdyti?”.

Taip rašydamas Vytautas, 
matyt, dar nepažinojo pa
kankamai gerai lenkų būdo, 
o gal savo išdidybėje per 
daug iš aukšto į juos žiūrė
jo. Jogaila jam atsakė, kad 
nieko nežinąs apie aną įžei
džiantį laišką, kuris grei
čiausiai buvo suklastotas ir 
pasiųstas be jo žinios. Jo
gaila pakartotinai ir viešai 
pasisakė už Vytauto ketini
mus vainikuotis, bet įtampa 
didėjo, ir abi pusės ėmė 
ruoštis karui.

Vidaus fronte lenkai šau
kia susirinkimus protestuo
dami prieš Vytauto kėslus 
sutraukyti unijos ryšius ir 
karštligiškai ieško būdų pa
stoti jam kelią į karališką 
sostą. Pagalios karūnos po
nai suvažiavę Sandomire ta
riasi suradę kardą Gordijaus 
mazgui perkirsti: nutaria 
Jogailą nuvainikuoti ir Len
kijos karaliumi apvainikuoti 
Vytautą. Pats Zbignievas 
skuba į Gardiną pas Vytau
tą ir iškalbingai jam aiški
na tokio persitvarkymo nau
dą Lietuvai ir Lenkijai, 
neužmiršdamas pažymėti, 
kad Jogaila jau esąs senas 
ir silpnas, tačiau ta jo graž
bylystė atsikaria į Vytauto 
aiškų: Ne! Jis atsako, kad 
atimti karališką vainiką iŠ 
Jogailos “būtų neteisinga ir 
pasibiaurėtina”. Esą visi jį 
galėtų kaltinti, kaip garbė-

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

J. Kiemaitis, Germantown 8.00 
L. Dautartas,

Dichmond Hts................... 5.00
J. Tamošiūnas, Detroit ..25.00 
V. Ripskis, Evergreen Park 2.00 
J. Biliūnas, Mentor .... 2.00
L. Kapeckas, Hartford .. 2.00 
J. Beržanskis, So. Norwalk 5.00 
Nijolė von Kiparski,

Huntsburg .....................  5.00
B. Norvaišis, Cleveland .. 7.00
R. Gulbinas, Oak Lawn .. 2.00
M. Premen, Westlake ....10.00
J. Yčas, Toronto .........  7.00
A. Andriušius, Dorchester 5.00 
Clevelando Pensininkų

Klubas, Cleveland ....10.00 
A. Dziakonas, Rochester 2.00 
O. Karnėnas, Cleveland 7.00 
A. Ruigys, Los Angeles .. 2.00

Miežaitis, Elizabeth
A. Ščiuka, Rochester .
J. A. Ramonas,

Orland Park ............
Lithuanian Women’s

Club, Chicago ........
S. Skirmantas,

Los Angeles ............

Į TEATRO FESTIVALĮ 
ATVEŽA 'NAKTĮ’

J.

Visiems aukotojams 
va nuoširdžiai dėkoja.

3.00
3.00

5.00

3.00

2.00

Dir-

"ŠILAINĖ” WASHING- 
TONO VASAROS 

TEATRE
š. m. rugsėjo mėn. 14 ir 

15 d. Ketvirtame tarptauti
niame vaikų festivalyje 
”Wolf Trap” vasaros teatro 
amfiteatre — Filene Center 
ir lauko scenoje su dideliu 
pasisekimu, keliems tūks- 
tūkstančiams žiūrovų ste
bint, keturis kartus šoko 
"Šilainės” tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja Ga
lina Gobienė.

Į Washingtoną atvykti 
šokėjų grupei kvietimą ir 
kelionės išlaidoms padengti 
pašalpą iš Žemės Ūkio de
partamento išrūpino Wa- 
shingtono Lietuvių Moterų 
Klubo pirmininkė Aldona 
Bačkaitienė.

Los Angeles Lietuvių Dra 
mos Sambūris entuziastin
gai ruošia scenai savo tradi
cinę premjerą: rašyt. Jur
gio Gliaudos 3-jų veiksmų 
dramą ‘Naktis’. Veikalas bus 
pastatytas Los Angeles sce
noje 1975 m. sausio 11 d. 
naujoje latvių salėje (River- 
side Dr., L.A.). Dramos siu
žetas yra skaudi šių dienų 
tikrovė, kur yra natūralisti
nių, tragiškų scenų, todėl 
būtų malonus pageidavimas 
vaidiniman nevesti vaikų ir 
nepilnamečių.

Su šiuo veikalu, Padėkos 
savaitgalyje, Sambūris daly
vaus Chicagoje rengiamame 
IlI-me Teatro Festivalyje.

Sambūriui pirmininkauja 
Gražina Raibienė. ‘Naktį’ re
žisuoja nuolatinė Sambūrio 
režisierė Dalila Mackialie- 
nė. Vaidina (alfabeto tvar
kai: Vidmantas Ąžuolaitis, 
Danutė Barauskaitė, Viltis 
Jatulienė, Stasė Pautienie- 
nė, Manfredas Prišmantas, 
Raiša Urbanienė, Rimantas 
Žukas. Režisūros padėjėjai: 
Balis Mackiala ir Pranas Ur- 
banas.

Per paskutiniuosius dve
jus metus aktyvi Sambūrio 
sekcija ‘Išlaisvintos mote
rys’ užkariavo losangeliečių 
dėmesį. Grupė dalyvavo 
Long Beach (3 kartus) ir San 
Francisco išvykose. Atliko 
Balfo, Lietuvių Fondo (3 
kartus), SLA parengimų 
programose. Surengė (kartu 
su ‘Lietuvių Dienomis’) A. 
Gustaičio knygos ‘Saulės 
šermenys’ pristatymą. Suor
ganizavo Meno šiupinį (dai
nos ir ištraukos iš dramų).

Sambūris surengė A. Lands
bergio dramų fragmentų va
karą ir Vilniaus sukakties 
minėjime atliko meninę pro
gramos dalį.

Kasmet Dramos Sambū
ris ateidavo su premjera. 
Teatro festivaliui ir mūsų 
scenai ruošiamas veikalas 
‘Naktis’ yra 1975 metų prem 
jera. JAV Lietuvių teatro 
festivaliuose Sambūris buvo 
du kartus premijuotas. Re
žisūros išradingumas ir iš- 
mąstymas, vaidybos kokybė 
sulaukė labai gerų spaudos 
vertinimų. Sambūris princi
pingai eina parinktu keliu: 
imami veikalai yra lietuvių 
autorių, nauji, modernūs. 
Šis principingumas, ryžtas 
imtis drąsios problematikos, 
teatrinių naujovių ir neveng 
ti tikrovės skaudulių, pa
traukia mūsų teatrinį jau
nimą, kuris nori, kad mūsų 
scena išliktų moderni ir jau
na. Jaunųjų teatralų atran
dama kasmet. Scenos meilė, 
vaidybos meno pažinimas, 
įsitraukimas į kolektyvą - 
Sambūrio jėga. Jaunimas įsi
jungia į mūsų scenos darbą. 
Jurgio Gliaudos ‘Naktis’ Chi
cagoje ir Los Angeles 
scenose, vėl atidaro Sambū
riui kūrybines perspekty- 
vas- (kd.)
(Iš ‘Lietuviai Amerikos Va
karuos’)

MACHINIST 
Exp’d. engine lathe operator able 
to work from blueprints & verbai 
instruction w/min. supervision. 
Top wages, pd. hospitalization. 
Bergen Machinery Products Ine., 
1050 Goffle Rd., Hawthorne, N.J. 
201-427-8959. (70-75)

TAUPYKITE DABAR

BALTIC APTS. 
CONDOMINIUMS

506-71st Avė. St. Pete 
Beach, Fla 33706. 1 and 2 
bedroom apts. beautiful, 
modern, De Luxe; near 
beach, stores and trans- 
portation. Small complex, 
low maintenance fees. 
Adults, no pets. Brokers in- 
vited 24,500 and up.

Tel. (813)360-8766.

Pas mus ne visi tarnautojai 
yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7*Ą% — 4 mėty su $10,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6J/i % — 1 mėty su $1,000, minimum.

Member F.S.L I.C., Washington. D.C. Eqiial Opportunity Lendflr

NURSES RN’s—LPITs 
Where Are You Hidiog?

We wont fo giv» good potiont care 
būt we connot do if without your help.

WE NEED YOU!
Ali štiifts. Full or part time. 

Call Mrs. Letento for an appofntment 8 ta 4:31
ABBEY NURSING HOME — 482o5 Euclid Avė.
Cleveland, Ohio Tel.(216) 421-8580

J

aint 
thony

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

Juozas Gribauskas, vedėjas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

HEAT TREAT 
STRAIGHTENERS

Have openings for 1 experienced and 1 apprentice Straightener. 
Good rates, shift premium. Paid Insurance, Pension plan.

Apply Personnel Dept.

N. A. WOODWORTH CO.
1300 EAST 9 MILE, FERNDALE, MICH.

Telephone 313-541-7500
An ’Eųual Opportunity Employer

(70-73)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• LKVS "Ramovė” Cleve
lando skyriaus nariu susi
rinkimas įvyks š. m. spalio 
6 dieną, 4 vai. po pietų Lie
tuvių Namuose apatinėje 
salėje.

Visi sk. nariai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

• SLA 14 kuopos narių 
sueiga įvyks spalio 6 d. Al-

DIRVAI PAREMTI RUDENS RALIUS
SPALI012 D., ŠEŠTADIENI p*-adžia vai. vak. Lietuvių Namų salėje.

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS
STALAI (DEŠIMČIAI ASiVlENŲ) AR PAVIENIOS VIETOS REZERVUOJAMOS IŠ ANKSTO 
KREIPIANTIS It DIRVĄ (TEL. 431-6344) ARBA ILSIUOS ASiMENIS: J. MOCKUS 681-5295, 
S. ASTRAUSKAS 943-5948, V. BENOKRAITIS 481-5175, E. JAKULIENE 333-6876, 
A. BUTKUS 932-9944, K. KARALIUS 229-2419, V. STUOGI_S 486-2387, A. LAIKUNAS 
382-9851. BILIETO KAINA ASMENIUI (ŠILTA VAKARIENE IR GĖRIMAI) 12 DOLERIŲ.

Šokiams gros Clevelando populiarus orkestras 'Svoboda”
bino ii’ Genovaitės Karsokų 
sodyboje, 18123 Landseer 
Avenue. Be įprastinu kuo
pos reikalų aptarimo, bus 
paskutinės metinės sueigos 
gruodžio 1 d. darbotvarkės 
aptarimas. Svarbiausi rei
kalai bus SLA 14 kuopos 
valdybos narių ir kitų pa
reigūnų rinkimai 1975 me
tų laikotarpiui ir Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 
pradininko bei kūrėjo Auš
rininko Dr. Jono Šliūpo mi
nėjimas. Metinė SLA 14 
kuopos narių sueiga įvyks

CLEVELANDO
ABITURIENTAI

• Lietuvių abiturientų, 
baigusių šiais metais aukšt. 
mokyklas, pristatymas vi
suomenei įvyks š. m. spalio 
5 d. Lietuvių Namuose.

• Asta Bložytė baigė Na- 
zareth Akademiją ir toliau 
mokslus tęsia Smith Col- 
lege, Mass.

Lietuvių Namuose. Po su
eigos ten pat numatoma 
vakaronė. Abejose sueigose 
iždo sekretorius Povilas Šu
kys priims apdraudų mo
kesčius. Kuopos nariai pra
šomi sueigose dalyvauti. 
Asmeniški kvietimai šiuo 
reikalu nebus siunčiami.

Kuopos Valdyba

• Amerikos Lenkų Kon
gresas vienbalsiai nutarė 
■remti Ralp Perk, respubli
konų kandidatą Į JAV Se
natą, kaip palankus Rytų 
Europos tautų išeiviams, 
kurių tėvynės yra izoliuo
tos geležinės uždangos.

• Išnuomojamas butas 5
kambarių antrame aukšte 
su garažu So. Euclide, 1524 
Sherbrook Rd. Vyresnio am
žiaus žmonėms ir be nami
nių gyvulių. Patogus. susi
siekimas autobusais ir ar
ti prekyviečių. Skambinti: 
381-3762. (72-73)

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Reafty, 31715 
Vine St., Willowick. Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

STAIGA MIRĖ JUOZAS STOŠKUS

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

TOOL MAKER 
SURFACE GRINDER IIAND 
MILLING MACHINE HAND

Muši have job shop experience — 
Close tolerance work. Steady.
KENMORE TOOL AND 

MFG., INC.
453 1 INDUSTRIAL PARKWAY 

W1LLOUGHBY. OHIO 
216-946-6000

(73-75)

• Irena Bakūnaitė baigė 
Notre Dame Akademiją. 
Studijuoja Lakeland Com- 
munity College med. lab. 
techniką.

AUTOMATIC
Screvv Machine Operator 

SET-UP MEN
Acme Gridley experience only, per* 
rnanent position, top wages. The best 
fringe bcuėfits and good vvorkitig 
conditions.

SO'LAR MACHINE 
PRODUCTS CO. 
29350 NORTHL1NE 

ROMULUS. MICH. 48174 
3I3-94I-37OO

(72-74)

Floridoje dažnai pajuo
kaujama — girdi čia toks 
geras oras, kad mirštančių 
labai maža. Gal ir yra da
lis tiesos, kad šiltame ore 
senesni žmonės ilgiau gyve
na. Bet ir čia negailestinga 
giltinė nesnaudžia.

Š. m. rugsėjo 9 d. besi
maudant, staiga širdies 
smūgio ištiktas mirė Juozas 
Stoškus, clevelandiškiems 
gerai žinomas ir pažįsta
mas. Jis virš 20 metų išgy
veno Clevelande, kilimo Vil
kaviškietis. Buvo visų ger
biamas ir mylimas, labai 
pareigingas. Clevelande gy
vendamas priklausė prie 
daugelio organizacijų: LB, 
Balfo, šv. Jurgio parapijos. 
Didelis skautų rėmėjas. 
Skaitė lietuviškus laikraš
čius ir juos rėmė! Sulaukęs 
pensijos ir turėdamas sąna
rių negalavimus — 1970 
metų išvyko į šiltąją Flori
dą senatvę praleisti.

Floridoje jautėsi labai ge
rai — mažai lankė daktarus. 
Atvykęs į St. Peterburgą, 
tuojau įsijungė į Liet. Klu
bo narių eiles. Klubo veik
loje, visada buvo pareigin
gas ir veiklus.

Vienus metu buvo išrink
tas Liet. Klubo Tarybos di
rektoriumi. Visada juokau
davo, kad Floridos šiltoje 
saulutėje išgydė visas ligas. 
Bet sulaukus 72 metų širde
lė pavargo ir atsisakė toliau 
tarnauti.

Velionis Juozas iškeliavo 
amžinybėn palikdamas di
deliame nuliūdime žmoną 
Uršulę, dukterį Eugeniją 
Grajauskienę, gyvenančią 
Kanadoje, sūnų Vytautą 
dar tebesimokinantį.

A. a. J. Stoškaus palaikai, 
jo dukters Grajauskienės 
rūpesčiu (velioniui gyvam

pageidaujant) buvo išga
benti į Kanadą, Hamiltoną, 
kur buvo palaidotas šv. Jo- 
no-Aušros Vartų Lietuvių 
kapinėse.

Mielas Juozai, ilsėkis ra
mybėje svetingoje Kanados 
žemelėje.

St. Peterburgo Liet. Klu
bo nariai ir klubo vadovy
bė a. a. Juozo Stoškaus žmo
nai ir kitiems šeimos arti
miesiems reiškią gilią užuo
jautą. E. V.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS _ _ _ _

/bperior /avino/
■and LCAN ASSOCIATION

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

FOUNDRY GRAY IRON 
Experienced Journeyman 

Squeezer Floor 
MOLDERS 

and 
LABORERS

Mušt be able to pass physical 
examination. Good houriy rate. 
Prince benefits. Pension plan. 
Insurance package including 
major medical.

Write apply or call collect 
KENT FOUNDRY CO.

514 Butterworth Southwest
Grand Rapids, Mich. 4.9504 

616-451-8423
(70-79)

SIUVĖJOS PRIE MAŠINŲ
Prityrusios ar norinčios iš

mokti. Aukštas valandinis atly
ginimas ir akordinis darbas. Ap
mokėtos šventės ir atostogos. 
Plius kiti priedai. Malonios dar
bo sąlygos.

WORK IVEAR CORP.
1768 E. 25th (So. of Payne Avė.) 

Cleveland, Ohio
(70-76)

WANTED IST CLASS SKILLED 
PROTOTYPE MECHANIC 
LAYOUT DRAFTSMEN 

DESIGNERS 
TOOL-DIE REPAIRMEN 

Medium sized automolive paris manu* 
faclurer has immediale openings. 
Good vorking conditions, fringe ben- 
efils, overtime, and Blue Cros», and 
pension plan. Apply 

FERRO MFG.
1380 E. VVOODBRIDCE 
DETROIT MICH. 48207 

(72-81)

SPALIO 5 D. Segtasis abiturien 
tų pristatymo balius Lięt. Namuo
se.

SPALIO 12 D. Dirvos balius 
Lietuvių Namų salėje.

SPALIO 13 D. šaulių šeimyni
nis pobūvis Lietuvių Namuose.

SPALIO 20 D. Dr. D. Kesiū- 
naities mirties sukakties minė
jimas-akademija.

SPALIO 20 D. Šauliai rodys 
du filmus apie širdies ligas ir 
vėžį.
SPALIO 26 D. BALFo sukaktu 

Vinis balius Liet. Namuose.

LAPKRIČIO 2 D. Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos metinis susi
rinkimas Liet. Namuose.

LAPKRIČIO 9-10 D, Lietuvių 
Dienos. Ruošia LB Clevelando 
apylinkė.

LAPKRIČIO 17 D. šaulių in
formacinis susirinkimas.

LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos 
kariuomenės šventės minėji
mas. Rengia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 24 D. Kristaus Ka
raliaus šventė. Ruošia ateitininkai.

GRUODŽIO 8 D. 4 v.p.p. Lie
tuvių Namuose Vytauto Puško- 
riaus piano rečitalis. Rengia 
Ateities klubas.

GRUODŽIO 24 D. Pensininkų 
klubo bendros Kūčios.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimas Lietuvių Namuose. 
Ruošia LB Clevelando apylinkė.

1975 M.

VASARIO 1 D. Literatūros va
karas. Rengia moksleiviai ir stu
dentai ateitininkai.

VASARIO 8 D. Tradicinis blynų 
balius. Rengia Pilėnų tunto skau
tų tėvų komitetas.

KOVO 22 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.
BALANDŽIO 5 D. ALIAS ir Ohio 

Lietuvių Gydytojų Draugijos pava
sarinis balius Lietuvių Namuose.

BALANDŽIO 6 D. Židiniečių 
madų paroda Nauj. parap. salėje.

★
Už reguliarius taupymo indėlius 

mokama 5^%
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama įf/z°/o —
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20.000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių (mokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitas, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 StreeL Cleveland. Ohio *44119 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★
DARBO VALANDOS

Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė Įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA. GERAI VĖSINAMA IR YRĄ DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

CLEIELMDO RITMU! BALIUS
V

Šeštadienį, spalio 5 d., 7:30 vai. vak.
LIETUVIŲ NAMUOSE.

PROGRAMA VAKARIENĖ — ŠOKIAI.

BILIETAI — JAUNIMUI $5.00. SUAUGUSIEMS $10.00

Stalus dešimčiai asmenų galima užsisakyti pas: Alvydą Narbutaitį 
(461-0282) ar Jūratę Petraitytę (531-1058).

BALANDŽIO 12 ir 13 D. Ateiti
ninkų šeimos šventė.

BALANDŽIO 19 D. Grandinėlės 
Šventinis va karas-balius.

BALANDŽIO 26 D. Čiurlionio 
ansamblio 35 m. sukakties kon
certas.

GEGUŽES 16-18 D. Lituanisti
nio instituto suvažiavimas.

GEGUŽES 24-25 D. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos su
kaktuvinis seimas ir banketas.

BIRŽELIO 22 D. Pensininkų 
klubo Joninių gegužinė.

AUTOMATED ELECTRIC FOUNDRY
EXCELLENT OPENINGS FOR:

SHELL CORE MACHINE MECHANICS 
GENERAL MAINTENANCE MECHANICS 
FOUNDRY MAINTENANCE MECHANICS 

ELECTRIC1ANS
OPENINGS FOR ALL SHIFTS.

(All with subetantial Indulrial Trduble Shootmu F.xperience) • 
Steady work (or qualified help. Overtime. Top wagt*a. F.xcellent vvorking 

condition and benefits.
APPLY CALL OR VVHITE

GRANE CO.
P. O. BOX 530, WASHINGTON, 10WA 52353 

319-653-5401
An F.qual Opportunity Lmployer

Skaitykit ir platinkit 
.DIRVĄ

PLATING PRODUCTION
SUPERV1SOR

Reųuired for Chrome plating plant. 3 years plating and super- 
vision ejęperience required. Good working conditions. All fringe 
paid benefits. Salary to be discussed.

Apply call or write to:

FREELAND INDUSTRIES LTD.
BOX 960

KINGSVTLLE, ONTARIO, CANADA
519-733-2303

(70-76)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Chicagoje įsisteigė Lie- nas Gudelis, dr. Vladas ši- 
tuvių Spaudos Klubas iš maitis, dr. Kazys Šidlauskas 
vietinių spaudos darbuoto- ir Valerijonas Šimkus. Į rė
jų. Steigiamajame susirin- vizijos komisiją: Kazimie- 
kime dalyvavo apie 30 as- ras Povilaitis, Antanina 
menų. Į valdybą išrinkti: Repšienė ir Anatolijus če- 
Petras Stravinskas, Marty- pulis.

Tautinės Sąjungos veikėjai

A. A.

IEVAI TREČIOKIENEI

mirus, jos vyrui ALBINUI TREČIO

KUI, ALT S-gos garbės nariui, reiškia

me nuoširdžią užuojautą

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos

Valdyba

Vilties Draugijos šimtininkei

A. A.

IEVAI TREČIOKIENEI

mirus, jos vyrui ALBINUI TREČIO

KUI, Vilties D-jos šimtininkui ir Dir

vos bendradarbiui reiškiame gilią užuo

jautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

A. A.

STASEI BASTIENEI

mirus, jos vyrui PRANUI BASČIUI, 

Tautinės Sąjungos veikėjui, Vilties 

D-jos šimtininkui ir Dirvos bendradar

biui reiškiame gilią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

A. A.

STASEI BASTIENEI

Kanadoje mirus, jos seseriai AGOTAI 

ir BRONIUI TIŠKAMS, ALT S-gos E. 

St. Louis skyriaus veikėjams, nuošir

džią užuojautą reiškia

ALT S-gos E. St. Louis
Skyriaus Valdyba

Prezidento ANTANO SMETONOS 
minėjimas Chicagoje

Minėjimo iškilmingas posėdis-akademija įvyks 
1974 m. spalio 6 d., sekmadienį, 3 vai. p. p. Maria HS 
salėje. Programoje: Vytauto Alanto paskaita, Vytau
to Smetonos piano koncertas ir Audronės Simonaity
tės, Prudencijos Bičkienės trumpas dainų koncertas. 
Programos vedėja Birutė Pūkelevičiūtė.

Tos pat dienos ryte bus pamaldos už Velionį An
taną Smetoną ir Sofiją Smetonienę, švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 10:30 vai. ir 
Evang. Liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčioje 10 
vai.

Antano Smetonos laikmečio paroda atidaroma 
Čiurlionio Galerijos patalpose, 5620 So. Claremont 
Avė., spalio 4 d. 7 vai. vak. Parodoje išstatoma: A. 
Smetonos knygos, jo redaguoti lietuvių, vokiečių, rusų 
ir kt. kalbomis laikraščiai, žurnalai, jo gyvenimo nuo
traukos, laiškai, filatelija ir kita istorinė medžaga. 
Parodos lankytojai galės nukilti į laisvą Lietuvą ir 
susipažinti su jos vaizdais iš pirmų šaltinių — to 
laikmečio dokumentų. Paroda lankoma: atidarymo 
spalio 4 d. vakarą, spalio 5 ir 6 dienomis nuo 11 vai. 
ryto iki 9 vai. vak., spalio 7, 8 ir 9 dienomis vakarais 
nuo 7 iki 9 vai.

Lietuviškoji visuomenė maloniai kviečiama Pre
zidento Antano Smetonos minėjime, visučse jo ren

• Stasė Bastienė, Dirvos gio, mirė Toronto ligoninėje 
bendradarbio Prano Basčio š. m. rugsėjo 24 d. Palaido- 
žmona, ištikta širdies smū- ta rugsėjo 28 d.

Mielam ir didžiai gerbiamam

PRANUI BASČIUI,

jo žmonai mirus, reiškiu nuoširdžią 

užuojautą

Dr. Juozas Kaškelis

Tautines Sąjungos Garbės nariui,

mielam bičiuliui

ALBINUI TREČIOKUI,

žmonai IEVAI mirus, reiškiame gilią 

užuojautą

Elena ir Kazimieras 
Pocius

Mūsų mielajai ir neužmirštamai

a. a. STASEI BASTIENEI staigiai mirus, 

giliam liūdesy likusį jos vyrą PRANĄ, 

seserį ir svainį AGĄ ir BRONIŲ TIŠKUS 

kartu su kitais giminėmis ir artimaisiais 

nuoširdžiai užjaučiame

Kazimiera ir Aleksas Laikūnai
Jūratė ir Vitas Kokliai 

giniuose, gausiai dalyvauti. Įėjimas laisvas. Minėji
mą rengia jungtinis Chicagos lietuvių organizacijų 
komitetas.

Minėjimui Rengti Darbo Komitetas
M. VALIUKĖNAS, Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos atstovas
J. JASAITYTĖ, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos atstovė
A. GULBINIENĖ, LST Korp! Neo-Lithuania 

atstovė
H. BAGDONIENĖ, Lietuvių Moterų Federacijos 

atstovė
T. BLINSTRUBAS, Amerikos Lietuvių Tarybos 

atstovas
V. TALLAT-KELPŠA, Lietuvos Skautų-čių 

atstovas
J. TAMULIS, L. Kariuomenės Savanorių- 

Kūrėjų S-gos atstovas
V. IŠGANAITIS, L. Šaulių Sąjungos Tremtyje 

atstovas
Dr. K. ŠIDLAUSKAS, L. Krikščionių Demokratų 

atstovas
A. JUŠKEVIČIUS, Lietuvių Veteranų Ramovės 

atstovas

• Bronius Aušrotas, Dir
vos bendradarbis gyv. Flo
ridoje, susižeidė ranką ir il
gesnį laiką negalėjo rašyti 
Dirvai straipsnių. Linkime 
greičiau pasveikti.

• Rochesterio lietuviai 
skautai š. m. spalio 5 d. ren
gia šv. Jurgio parapijos sa
lėje, 555 Hudson Avė., savo 
veiklos 25 metų paminėji
mą, kuriame Toronto Gin
taro ansamblis atliks meni
nę programą. Pradžia 8 v. v.

• J. Tamošiūnas, gyv. De
troite, atnaujindamas > pre
numeratą Dirvai paremti 
atsiuntė auką 25 dol. Ačiū.

• R. Premeneckienė, West- 
lake, Ohio, atnaujindama 
prenumeratą, Dirvai parem
ti pridėjo auką 10 dol. Ačiū.

• L. Banis, Vilties d-jos 
šimtininkas, Dirvai paremti 
įteikė auką 25 dol. Ačiū.
1 Skaitykit DIRVĄ

A. A.

IEVAI TREČIOKIENEI

mirus, liūdinčius vyrą ALBINĄ TRE

ČIOKĄ, sūnų ALBINĄ ir marčią AL

DONĄ ir anūkus šioje liūdesio valan

doje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime

Ona Biežienė,
Bronė ir Antanas Kalvaičiai

A. A.

VLADUI NORKUI

mirus, jo seseriai ONAI ir ANTANUI

JUODVALKIAMS su šeima, reiškiame

nuoširdžią užuojautą

Elena ir Kazimieras 
Pocius

Mūsų mielai kaimynei
A. A.

ONAI DAGIENEI
mirus, jos vyrą ANATOLIJŲ, dukterį IRENĄ ir 
sūnų ARNOLDĄ su šeimomis giliai užjaučiame

. Kostas ir Emilija 
dirviniai
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