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SOVIETŲ ŽAIDIMAS
Viduriniųjų Rytų sąmyšyje

Vytautas Meškauskas

Užpereito pirmadienio stip
rus sprogimas JAV ambasado
je Beirute Vid. Rytus ir toliau 
laiko dėmesio centre. Juo la
biau, kad padėtis ten yra susi
jusi ir su JAV vidaus politikos 
išskaičiavimais. Jordano kara
lius Hussein, pasikalbėjimuo
se su The Wall Street Journal 
korespondente Karen Elliot 
House davė suprasti, jog pre
zidentas Reaganas jam pareiš- 

■ kęs, kad prarasiąs žydų bloko 
balsus 1984 m. rinkimuose, jei 
spaus priimti jo taikos planą, 
tačiau jis esąs įsitikinęs, kad 
galėsiąs laimėti rinkimus ir be 
to bloko paramos. N.Y. Times 
kolumnistas William Safire ra
šo, jog santykiai tarp preziden
tūros ir žydų taip pablogėjo, 
kas atsistatydinęs prezidento 
ryšininkas su žydų bendruo
mene Albert Spiegei. Kartu 
pasmarkėjusiame tarptauti
niame politinio pokerio žaidi
me pasirodė ir kurį laiką ne
matytas žaidėjas.

Pereitame Nr. rašėme, kad 
Husseino atsisakymas pradėti 
derybas dėl Vakarinio Pakraš
čio likimo su Izraeliu, duoda : 
geros progos vėl įsikišti Sovie
tų Sąjungai, kuri žinia, siūlo 
Izraelio-arabų ginčą išspręsti 
tarptautinėje konferencijoje, 
aišku, jai dalyvaujant. Iki šiol 
Washingtono administracijai 
sekėsi prie to neprileisti ir so
vietus iš politini žaidimo iš
jungti. Pirmiausia vadina
mam Camp David procese, 
per kurį Izraelis atidavė Sino- 
jaus dykumą Egiptui, o pasta
rasis - išvijęs sovietų patarė
jus - tapo JAV sąjungininku. 
Vėliau Izraelis, Libane numu 
šęs netoli šimto Sirijos lėktuvų 
ir sunaikinęs daug tankų, pa
kartotinai įrodė JAV ginklų ir 
karinės taktikos pranašumą, 
kas padarė stiprų įspūdį kitų 
arabų kraštų valdovams.

Taip įvykiams susiklosčius, 
Washingtonui labai rūpėtų 
galimai greičiau privesti prie 
kokio nors Vakarinio pakraš
čio likimo išsprendimo. Hus- 
seinas aiškinasi, kad jis atme
tęs Reagano planą, nes PLO 
neleidusi jam atstovauti pales
tiniečių interesų. PLO, bent 
jos vadas Arafatas, paskutiniu 
metu savo laikyseną sušvelni
no. Derybos būtų galimos, sa
ko jis dabar, jei būtų išpildy
tos dvi sąlygos: Izraelio kariuo- 
menė pasitrauktų iš Libano ir 
būtų sustabdytas, kad ir lai
kinai, žydų naujokynų Vaka
riniame Pakraštyje steigimas.

To paties siekia ir Washing- 
tonas, tačiau iki šiol negalėjo 
palaužti Izraelio pasipriešini
mo. Izraelio vyriausybė iš 
principo sutinka atšaukti savo 
kariuomenę iš Libano, bet pir
miau nori gauti garantijų, 
kad iš ten jai negrės pavojus. 
Pasitraukimas be to reikštų,

kad netoli 500 Izraelio karių 
gyvybių buvo paaukota be jo
kios naudos. Izraelis taip pat 
reikalauja, kad iš Libano pa
sitrauktų ir Sirijos kariuome
nė bei ten likę PLO karinių 
padalinių likučiai, kurie vei
kia Sirijos globoje. Izrealis ne
nori nieko girdėti apie naujo
kynų steigimo sustabdymą, 
nes - kaip pareiškė jo kariuo
menės štabo viršininkas gen. 
Rafael Eytan seimo (Knessset) 
užsienio reikalų ir saugumo 
komisijų posėdyje - ‘... kai 
mes ten įsteigsime savo naujo
kynus, viskas ką arabai ten 
galėtų padaryti, tai suktis vie
toje, kaip apnuodyti tarako
nai butelyje!’.

Užpereitą savaitgalį paskli
do žinios, kad Izraeliui visdėl- 
to gali netrukus pasisekti susi
tarti su Libanu dėl kariuome
nės atitraukimo, tačiau atrodo 
jog jos perankstyvos. Neoficia
liai Sirija esanti pasižadėjusi 
kartu su Izraeliu atitraukti ir 
savo kariuomenę, tačiau ba
landžio 16 d. Reuterio agen
tūra pranešė iš Damasko, kad 
Sirija sutiksianti kalbėtis apie 
savo kariuomenės atitraukimą 
tiktai po to, kai Izraelis atsi
trauks. Žinia, tai gali būti tik 
propaganda Sirijos vidaus po
litikos reikalams, tačiau - gali 
būti ir iššūkis Izraeliui vėl 
griebtis ginklo. Jei jis to neda
rys - reikš, kad išsigando nau
jų sovietų ginklų, kuriais jie 
atginklavo Sirijos kariuomenę. 
Būdinga, kad Maskva paskel
bė, jog pavasariop Izraelis ren
giasi pulti Siriją, nors Vakarų 
kariniai stebėtojai sakosi jokio 
naujo Izraelio kariuomenės tel
kimo Libane nepastebėję. Tie
sa, ten skubiai statomi kai 
kurie įtvirtinimai, aerodro
mai, radaro instaliacijos ir ba

Bv David Seavev. USA TODAY

Lietuvos panemunių gotika. Senoji Zapyškio bažnytėlė statyta dar prieš 1578 metus, kada 
Povilas Sapiega aprūpino ją 6 valakais žemės. Manoma, kad ji statyta dar Vytauto laikais.

Kolaboravime su naciais apkaltintų 
lietuvių tragedija D r. Antanas Butkus

S.m. balandžio 17 d. Cle- 
velande, Dievo Motinos para
pijos salėje įvyko inofrmacinis 
susirinkimas dėl tariamų na
cių koloborantų bylų, kurias 

rakai, bet izraelitai aiškina, 
kad tai tik atsaraga karo atve
jui. Ir be to, jie reikalingi Li
bane esančiai 30,000 vyrų Iz
raelio kariuomenei.

(Nukelta į 2 psl.)

veda JAV valdžios speciali 
įstaiga (OSI). Susirinkimą or
ganizavo ir pravedė dr. V. 
Stankus, JAV LB Krašto Val
dybos vicepirmininkas.

Dideliam susirinkusių bū
riui pranešimus padarė adv. 
Povilas Zumbakis iš Chicagos 
ir Rasa Razgaitienė iš New 
Yorko. Pastaroji dirba ‘Ame- 
ricans for Due Process’ įstaigo
je, kuri rūpinasi neteisingai 
apkaltintų Rytų Europos tau
tų žmonių teisių gynyba. Šiuo 
metu adv. P. Zumbakis gina 
penkias lietuvių bylas.

1978 m. JAV kongresas pra* tikslui geriausiai pasitarnauja 
vedė specialų įstatymą, ku
riuo remiantis buvo įsteigta 
OSI įstaiga, su tikslu buvu

sius nacių koloborantus ir karo 
nusikaltėlius patraukti teis
mas. Tos įstaigos tikslai yra kil
nūs, jei teisman būtų traukia
mi tikri nusikaltėliai prieš 
žmoniją, JAV valstybę ir jos 
įstatymus. Deja, praktiškai 
OSI tardymai daugiau prilys- 
ta teroro ir linčio teismui: be 
jokios kritikos priimamos so
vietų depozicijos (teisiniai liu
dijimai). Prokurorų apklausi
nėjimai vykdomi pagal sovie
tų sistemą ir tokie liudijimai 
priimami JAV teismuose 
tikrą tiesą.

už

LINČIO TEISMĄ 
PRIMENANČIOS 
PROCEDŪROS

Apklausinėjamuosius tardo 
4-5 advokatai, apmokami 

JAV valdžios lėšomis. Teismas 
vyksta 4-5 dienas. OSI įstai
gai atstovauja 5-6 advokatai, 
o spaudą - 15-20 žurnalistų. 
OSI advokatai žino, kad jie 
neturi faktų, įrodančių jog jų 
apkaltintas žmogus yra tikrai 
kaltas. Jiems, pagaliau, tiesa 
nerūpi. Jiems svarbu lietuvių 
tarpe surasti kuo daugiau žmo
nių, kuriuos būtų galima ap
kaltinti kolaboravimu su na
ciais. Kad šį tikslą galėtų at
siekti, OSI advokatai stengia
si nustatyti visuomenės nuo
monę prieš kaltinamąjį. Šiam 

spauda ir televizija, kuri labai 
mėgsta sensacijas. Žurnalis
tai gaudo kiekvieną gandą ir - 
jį dar pagražinę - spausdina 
pirmame puslapyje. OSI juk 
svarbu, kad visuomenė pati
kėtų, jog toji įstaiga atlieka 
naudingą darbą, kuris JAV 
Valstybės Iždui labai brangiai 
kainuoja.

Iš sovietų liudininkų nerei
kalaujama pažymėti kokie jų 
santykiai su valdžios advoka
tais, koks jų darbas okupuoto
je Lietuvoje ir kitą. Užtenka 
OSI advokatams paminėti 
bet kokią detalę - nors ji ir ne
atitinka tiesos - kad kaltina
masis būtų įtartas ir vėliau 
apkaltintas kaip kriminalinis 
nusikaltėlis.

Žodžiu, OSI advokatams 
svarbu tik nubausti apkaltin
tąjį, kad ir linčio teismu.

(Nukelta į 4 psl.)
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Kam nauda iš JAV ambasados Beirute susprogdinimo?
- Palestiniečių būklė Libane. - Derybos Meksikoje. 

------------- - Įdomus žaidimas Lenkijoje. -----------
Kas buvo suinteresuotas 

JAV ambasados Beirute su
sprogdinimu? Taikos ir susi
tarimo tame rajone priešai. 
Tų tarpe pirmiausia atsimeni 
Siriją, kurią seka ir kuriai asis
tuoja Sovietija, kas primena 
atentatą prieš popiežių. 
PLO? Toji organizacija nėra 
vieninga. Bet jei karu Palesti
nos neišvaduosi, kodėl atsisa
kyti pasinaudoti Reagano tai
kos planu. Atsakymas kol kas 
toks, kad nebuvo tikima, jog 
Reaganas galėtų priversti Iz
raelį atsisakyti bent dalies 
Vakarinio Pakraščio, jei nesu
gebėjo ten sustabdyti naujo
kynų statybos.

Kaip rašo londoniškis The 
Economist, jau buvo nemažai 
progų Izraelį paspausti, ta
čiau praktiškai jomis mažai 
pasinaudota. Savaitraštis tiki
si paramos - įkalbėti Izraelį 
elgtis protingai - iš užsieniuose 
gyvenančių žydų, nuo kurių 
talkos priklauso Izraelis. Juk 
Izraeliui pasilaikius Vakarinį 
Pakraštį ir Gazą, jame - šalia 
3.5 milijonų žydų - gyvens 2 
milijonai arabų. Jau vien dėl
to būsimoms Izraelio kartoms 
dabartinė jo vadų politika at
rodys nepateisinama. O jei Iz
raelis, nepasisekus susitarti • 
dėl kariuomenių atitraukimo 
iš Libano, pasiliks ir pietinėje 
to krašto dalyje kaip okupan
tas, jis valdys daugiau arabų 
negu žydų. Jei Izraelio val
džia to nori - ir ją galima pri- 
skaityti prie nenorinčių su
laukti JAV misijos pasisekimo.

•••
Libane gyvena apie 35,000 

palestiniečių. Tik trečdalis jų 
yra čia pastoviai įsikūrę. JT

SOVIETU 
ŽAIDIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.)
Panašų skaičių Libane turi 

ir Sirija, plūs dar apie 7,000 
PLO karių. Iš viso Sirija turi 6 
šarvuotas ir dvi motorizuotas 
divizijas su 3,800 tankų. Dvi 
divizijos yra apginkluotos ge
riausiais sovietų T-72 tankais 
ir turi tolimos sartilerijos 125 
mm patarankas. Didžiausią 
grėsmę Izraeliui tačiau sudaro 
naujos sovietų priešlėktuvinių 
raketų batarėjos, kurių radiu
sas siekia 155 mylias pagal 
NATO, o pagal Izraelį - 300 
mylių. Taigi, jos galėtų pa
siekti taikinius ne tik Izraelyje 
bet ir Viduržemio jūroje plau
kiojančius JAV laivus. Tas ra
ketų batarėjas aptarnauja ir 
saugo sovietų kariai. Jos gali 
būti panaudotos tik pagal įsa
kymus iš Maskvos, o ne Da
masko.

Neatrodo, kad Sirija jau da
bar galėtų tikėtis laimėti prieš 
Izraelį. Nebent pati Sovietų 
Sąjunga norėtų susirėmimo 
savo jėgų išbandymui. Kaip 
ten būtų, šiandien Viduriniuo
se Rytuose vykstančiam poke
rio žaidime ji gali bent blefuo
ti.

pagalba ( UN Relief and Work 
Agency - UNrwa ) naudojasi 
240,000 . Daug libaniečių 
norėtų, kad palestiniečiai išsi
kraustytų. Bet kur? Izraelis 
tikrai jų nelaukia. Likimo iro
nija tačiau lėmė, kad pietinia
me Libane gyveną palestinie
čiai dabar priklauso nuo Izra
elio kariuomenės globos, bet 
Izraelis įžygiavo į Libaną, 
kad iš ten išvarytų palestinie
čių PLO. Atvirų represijų 
prieš čia likusius palestiniečius 
izraelitai nesigriebia, bet eina 
kalbos, kad jie pro pirštus žiū
ri į vietinių žmonių eksce
sus ... o kartais net juos pa
kurstą, tačiau be jų būtų dar 
blogiau.

Prieš karą Unrwa maistu 
šelpdavo apie 90,000 žmonių, 
duodama jiems po 2,000 kalo
rijų į dieną. Dabar neturin
čių kaip išsimaitinti skaičius 
pašoko dvigubai! Unrwa sto
vyklos nėra panašios į mums 
pažįstamas UNRRA, ar vėliau 
IRO. Faktinai tai miestų 
kvartalai, kurie susilieja be jo
kios aiškios ribos su libaniečių. 
Per Izraelio bombardavimus 
ir kitus karo veiksmus žuvo 
per 5,000 palestiniečių ir 
daug jų gyvenamų namų 
buvo sugriauta. Dabar Un- 
rwa duoda po sklypelį žemės, 
palapinę ir 500 dolerių penkių 
asmenų šeimai įsirengti sau 
pastogę. Libano valdžia ne
nori, kad jie būtų pastovūs, 
įrengti kaip tikri namai. Ta
čiau, būdami labai apsukrūs, 
kai kurie palestiniečiai sugebė
jo pastatyti patogesnius na
mus. Sakoma, kad už leidimą 
pastatyti cementinį stogą, 
kuris vėliau leistų pridėti ant
rą aukštą, reikia duoti $500 
kyšį. Šiaip valdžia leidžia tik 
skardinius stogus. Izraelio 
pramonininkai pasiūlė pirkti 
jų prefabrikuotus namus ir 
net surengė jų parodą, tačiau 

kainos yra palestiniečiams ne
prieinamos. Kiek gerėliau pa
lestiniečiams yra gyventi Bei
rute, kurį kontroliuoja ameri- 
keičiai, britai, prancūzai ir 
italai, tačiau ne libaniečiams - 
t.y. palestiniečiams, nors jie ir 
būtų čia gimę - sunku gauti 
darbo. Geriau tiems, kurių tė
vai ar broliai dirba nafta tur
tinguose kraštuse. Jų uždar
bis labai praverčia Libane li
kusioms šeimoms.

•••

Valstybės Sekretorius Shultz 
lydimas Iždo ir Prekybos Sek
retorių, pereitos savaitės pra
džioje viešėjo Meksikoje, kur 
stengėsi suvienodinti pažiūras 
į Centro Ameriką. Meksikos 
vyriausybė laikosi pažiūros, 
kad niekas neturėtų kištis į ki
tų Amerikos valstybių reikalus 
įskaitant ir JAV. Kaip daugu
mas kitų vyriausybių - ir net 
daugelis JAV politikų - ji tiki
si, kad to galima būtų pasiekti 
jei JAV nebijotų komunistų įsi
galėjimo savo pašonėje.

Pasitaiko nuomonių, kad 
tai tik oficiali pažiūra, nes 
būtų nepopuliaru sakyti ki
taip. Iš tikro net Meksikos val
džia pritarianti JAV paramai 
anti-komunistams. Oficialus 
komunikatas nieko konkretaus 
nepasakė:

‘Dėl Centro Amerikos Sekre
toriai Sepulveda ir Shultz pa
sikeitė pažiūrom apie to rajo
no būklę. Jie sutarė skatinti 
dialogą ir derybas siekiant iš
vengti ginkluoto konflikto, su
darant taikingas sąlygas ir 
ūkinio atkutimo.’

Tuo tarpu sukilėliai Salva
dore, kur tik gali, naikina der
lių, tiltus, susisiekimo priemo
nes ir įmones, kad pasunkintų 
gyvenimą. Laimingu supuoli- 
limu Siaurės Brazilijoje buvo 
priversti dėl benzino stokos 
nusileisti keturi didžiuliai 
Libijos transporto lėktuvai, 
skridę iš Libijos į Nicaragua. 
Jų lakūnai pasisakė gabeną 
vaistus. Patikrinus paaiškėjo, 
kad jie buvo pakrauti ginklais, 
šaudmenimis ir sprogstamąja 
medžiaga. Akyvaizdus įrody
mas, kad ne tik JAV kišasi.

• ••

Birželio mėn. numatytas po 
piežiaus vizitas Lenkijai - 
kaip ir Lietuvos vyskupų ke
lionė į Romą - turėjo reikšti, 
kad tarp Kremliaus ir Vatika
no rastas kaž koks modus vi-

Iš šiame Nr. spausdinamo Kazio Jankūno laiško ma
tyti, kad suklydau pavadindamas gen. S. Raštikį kariuo
menės likvidacijos komisijos pirmininku. Mano kaltė, ta
čiau tik labai formaliai žiūrint. Pagal paties generolo kny
gos "Kovose dėl Lietuvos” II tomo Jankūno nurodytus 
puslapius, vyriausioji Krašto Apsaugos Ministerijos likvi
dacijos komisija, kurios pirmininku buvo d. gen. Vitkaus
kas, padėjėju b. gen. Čepas, o nariu raudonosios armijos 
atstovas gen. maj. šliomin, buvo paskirta neįjungtam į 
sovietų armijos 29 korpą mūsų kariniam turtui išdalinti. 
Raštikis rašo:

"Komisijos darbas buvo labai nesklandus, nes 
visi komisijos nariai buvo užimti kitais darbais. 
Vitkauskas ir Čepas dirbo Vilniuje, tuo tarpu lik
vidacinės komisijos darbas buvo Kaune ... Prity
rusių karininkų skaičius nuolat mažėjo. .. Likęs 
karinis turtas mažėjo, o kai kur net visai žūda
vo... tuo tarpu valstybės kontrolė siuntinėjo bu
vusiems viršininkams griežčiausius įspėjimus ... 
... Dėl tokių nesklandumų d. gen. Vitkauskas ir 
pirmasis korpo komisaras Cariov įsakė man vykti 
į Kauną VADOVAUTI LIKUSIŲ ĮSTAIGŲ IR 
SANDĖLIŲ LIKVIDAVIMUI’.’

Galima ginčytis ar vadovavimas yra geriau ar blo
giau už pirmininkavimą, bet mūsų atveju, tai nesvarbu. 
Pats generolas to savo knygos skyriaus pradžioje sakosi:

"Aš gerai žinau, kad bolševikų karinė ir poli
tinė vadovybė kaip tik ir norėjo sukompromituoti 
mane, kaip buvusį Lietuvos kariuomenės vadą, 
lietuvių, ypač mūsų karių, akyse . ..’’

Jei taip, kodėl generolas pats šiame sumanyme' 'ben
dradarbiavo ?’ Greičiausiai tas jo žinojimas atėjo per vė
lai. Juk kas buvo išgelbėta tuo bendradarbiavimo? Pagal 
knygos 84 psl., karinės įstaigos be atlyginimo perleido 
kareivinių kryžius ir religinius paveikslus artimiausiom 
bažnyčiom. Buvo išgelbėta dalis maldaknygės ’Karys Ka
talikas’. Būtų generolas pabėgęs, juo pasektų ir eilė kitų 
pareigūnų, kurie raminosi: jei jis dar vaikšto laisvas, 
ko man bėgti. (vm)

DĖL GEN. S. RAŠTIKIO

Nuolatinės skilties "Iš ki
tos pusės” autorius (vm)

vendi: t.y. sąlygos, leidžian
čios - kad ir laikinus - norma
lius santykius, kai esamomis 
aplinkybėmis negali pasiekti 
pastovaus ir ilgalaikio susita
rimo. Iš tikro, tačiau, tas mo- 
dus vivendi paliko daug neat
sakytų klausimų, kuriuos išsi
aiškinti Lech Valesa paskelbė 
turėjęs pasitarimų su pogrin
džiu dėl gegužės 1 d. demons
tracijų. Toji yra tarptautinė 
darbo diena, tačiau praktiškai 
būtų panaudota protestui 
prieš vyriausybę. Kaip dėl 
bolševikų - Lenkijos vyriausy
bė su Valesa, bent iki šias eilu
tes rašant, elgėsi švelniai, nors 
pradėjo grąsinti, kad neramu
mai gali priversti ... atšaukti 
popiežiaus vizitą. Į ką Valesa 
atsakė, kad protestas būtų tai
kingas.

balandžio 7 Dirvoje, pacita
vęs kovo 6 Draugo vedamo
jo sakinį, paimtą iš gen. St. 
Raštikio knygoj "Lietuvos 
likimo keliais’’ IV t. iš
spausdinto dienoraščio 1975 
m. liepos 30 d. įrašo apie 
Helsinkio aktų neigiamą 
įvertinimą, toliau tvirtina 
mūsų kariuomenės vadą sa
vo karjerą Lietuvos kariuo
menėj baigusį "kaip jos 
LIKVIDACINĖS KOMISI
JOS PIRMININKĄ’’.

Kad gen. Raštikis nebu
vo tokios komisijos pirmi- / 
ninku, kelius kartus patvir
tina pats gen. Raštikis sa
vo "Kovose dėl Lietuvos" 
II t. 81-85 psl. ir "Lietuvos 
likimo keliais” IV t. 544, 
558 ir 611-613 J)sl. Tą faktą 
yra patvirtinę ir pik. V. 
Šliogeris, ir gen. št. pulk, 
ltn. K. Ališauskas savo at
siminimuose.

Kazys Jankūnas, 
Lodi, N. J.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtatelud: J. JANUtAITlS ir J. MAtElKA

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

Kainos šėmos — Pasirinkimas didelio
APSILANKĘ — JSmKIN8rrE.
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TAUTOS FONDO RĖMĖJAMS 
IR NARIAMS

Devintasis metinis Tau
tos Fondo suvažiavimas 
įvyks š. m. gegužės 7 d., 
Kultūros židiny, Brooklyn, 
N. Y.

Ta proga norime jus pa
informuoti apie Tautos Fon
dą, jo veiklą. Tautos Fon
das (angliškai Lithuanian 
National Foundation, Inc.) 
yra vienintelis pasaulyje 
lėšų teikėjas Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto. (VLIKo) veiklai fi
nansuoti. TF yra incorpo- 
ruotas New Yorko valstijo
je, kaip ne pelno siekianti 
korporacija. Dėl to, visos 
aukos Tautos Fondui, JAV, 
yra atleidžiamos nuo fede- 
raliniu mokesčių.

TF veikia per atstovybes 
ir įgaliotinius JAV-se, Ka
nadoje, Australijoje, Angli
joje ir kt. Atstovybės ir 
įgaliotiniai atlieka didelį 
darbą savo apylinkėse pra- 
vesdami vajus, organizuo
dami aukų rinkimą, infor
muodami apie VLIKą ir TF. 
Laukiame jūsų ir kitų būti 
Tautos Fondo talkininkais.

TF VALDYBA organi
zuoja ir koordinuoja atsto
vybių bei įgaliotinių veiklą, 
praveda vajus, atlieka visą 
administracinį ir techniš
ką darbą, atsiskaito su IRS, 
palaiko artimus ryšius su 
VLIKu, finansuoja ne tik 
VLIKą, bet ir ELTĄ lei
džiamą 6 kalbomis ir radijo 
transliacijas į pavergtą Lie
tuvą ir t.t. Niekas negauna 
algos.

TF TARYBA artimai dir
ba su TF valdyba, prižiūrė
dama jos veiklą, nustaty
dama tai veiklai gaires ir 
ieškodama naujų idėjų bei 
būdų jai plėsti ir tobulinti; 
palaiko artimus ryšius su 
VLIKu ir šaukia metinius 
suvažiavimus.

TF FINANSŲ KOMISI
JA planuoja geresnį ir pel
ningesnį pajamų investavi
mą, visada laikydamosi 
konservatyvios linijos.

TF KONTROLĖS KOMI
SIJA kontroliuoja vedamas 
knygas, atskaitomybę. Be 
jų taip pat TF-ą gali kon

troliuoti ir IRS, kuriai TF 
valdyba siunčia metinius 
pranešimus.

TEISINIAI PATARĖJAI 
teikia informacijų apie tes
tamentus ir kt. klausimais. 
Yra apskaičiuota, kad So
vietų Sąjunga vien iš lietu
vių palikimų išveža apie 
$16 milijonų dėl nesudarytų 
ar netiksliai sudarytų tes
tamentų.

Jūsų žiniai patiekame 
trumpą TF finansinę ap
žvalgą: 1982 metais iš viso 
turėta $132,872 pajamų ir 
$120,884 išlaidų. Taigi, liko 
$41,988: Pridėjus 1982 m. 
sausio 1-ai kasos likutį iš
1981 TF balansas 1982. 
XII. 31 buvo 5143,680. Tai 
nėra mažai, tačiau turime 
daryti kas įmanoma, kad 
TF iždas būtų kuo dides
nis, nes nežinome kada gali 
prireikti ir stambių išlaidų 
pajudėjus politinei svars- 
tyklei...

LIETUVOS LAISVĖS IŽ
DAS (angliškai LITHUA- 
NIAN LIBERTY CHEST) 
įįurtas 1979 m. veikia Tau
tos Fondo žinioje. L. Lais
vės Iždo kapitalas yra nelie- 
čamas. Jis teks Lietuvai, 
kai ji vėl atgaus nepriklau
somybę; tik tų sumų palū
kanos gali būti naudojamos 
Lietuvos laisvės kovai per 
VLIKą. L. Laisvės Iždas
1982 m. turėjo $80,469 pa
jamų. Iš jų 63% buvo testa
mentiniai palikimai 24% 
aukos ir 13% palūkanos. 
Liet. Laisvės Iždo balansas 
1982. XII. 31 buvo $119,142. 
Įsiamžinkime save ir savo 
artimuosius Lietuvos Lais
vės Ižde dabar ir testamen
tuose ...

Visiems TF aukotojams 
siunčiame ELTA biulete
nius lietuvių (o jei kas pa
geidauja — anglų kalboje) 
veltui. Liet. ELTA skelbia
me ir visus aukotojus. Lau
kiame adresų, kam galėtu
me pasiųsti, jei kas nėra 
TF aukotojai. Gal norite — 
mielai pasiųsime TF Įsta
tus. Džiaugsimės ir dabar 
sulaukę Jūsų nuoširdžią au-

Šuoliais artėjame prie di
džiųjų šių metų išeivijos gyve
nimo įvykių: Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimo, Dai
nų Šventės, sportinių varžy
bų, jaunimo sąskrydžių, sto
vyklų, studijų dienų. Karto
jama lietuviškoji opera ‘I Li- 
tuani’, rengiamos dailės paro
dos, susipažinimo ir atsisveiki
nimo pobūviai — sudarytų šių 
reikšmingų įvykių foną. Mū
sų periodikoje, kaip ir per lie
tuviškąsias radio valandėles, 
diskutuojamos ir skelbiamos 
būsimų įvykių apybraižos, siū- prigimtį ar kilmę (descent) - 
lomi planai ir jau nustatinėja
mos griežtokos ir kontroversi
nės ateities ‘platformų’ gairės. 
Bet pirmoje eilėje turėtume 
skirti du - labai skirtingus sa
vo esmėje - šių Pasaulio Lietu
vių Dienų aspektus: lietuviš
kosios reprezentacijos ir lietu
viškosios tremties politikos.

Šių metų birželio mėnesio 
pabaiga ir liepos mėnesio pra
džia sutrauks Chicagon tūks
tančius patriotiškai nusiteiku
sių lietuvių. Galingai suskam panašią analogiją ir apie kitus 
bės lietuviškoji daina iš šimtų 
choristų krūtinių, tautiškais 
rūbais ir gintaro karoliais pasi 
dabinusios lietuvės moterys de 
monstruos Chicagos gatvėmis 
ir įvairių renginių salėse. Įvy
kiai, tikriausia, atkreips dėme čių priežasčių: 
sį ir didžiosios amerikiečių 
spaudos bei televizijos, sukvies 
tieji garbės svečiai prisimins 
gal kiek ilgiau - dabar paverg
tą - buvusią laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą.

Visa tai didelės organizaci
jos reikalaują užmojai. Tam 
esama sudarytų net 17-ka - sa
vanoriškų, pasišventusių Lie
tuvos reikalui asmenų - komi
sijų, dirbančių labai įtemptai. 
Kadangi visą šio renginio, ar 
renginių komplekso naštą ne
ša Amerikos Lietuvių Bendruo- šaulio LB savo seime daryti ir 
menė, daugiausia chicagiš- 
kiai, tai ir visi busimieji orga
nizaciniai nuopelnai (eventu
aliai ir klaidos) bus įrašytos jų 
sąskaiton.

Antrajame Pasaulio Letu- 
vių Dienų aspekte - lietuviš
koje politikoje - kaip jau mum 
įprasta, vis dar klaidžiojame. 
Šia proga norėtųsi užsiminti ir 
apie patį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vardą. Prie 
Baltijos gyvena ar vegetuoja 
apie trys milijonai lietuvių. 
Lietuvių Enciklopedijos duo
menimis, pasitraukusiųjų į va
karus (II-jo Pasaulinio karo pa 
sekoje) vargu besusidarytų 
5% likusios tautos. Neturint 
atstovų iš TEN, o senajai emi
gracijai beveik neįsijungus į 
‘dypukų’ sukurtą organizaciją 
- Lietuvių Bendruomenę, ko
kią gi mes turime teisę vadin
tis Pasaulio Lietuvių Bendruo
mene? Geriausiu atveju tai 
būtų tik Vakarų Pasaulio (ar 
hemisferos), ar Laisvojo Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenė. 
Mes čia prilygstame amerikie
čiams, kurie - beveik vieni vi
same pasaulyje lošdami beis-

ką, bei sugestijas, patari
mus, adresų ...

Tik Jūsų finansinė para
ma įgalina ginti Lietuvos 
bylą ir skleisti informaci
jas!

Tautos Fondas
P. O. Box 21073
Woodhaven, N. Y. 11421 

bolą - vietinių komandų var
žybas vadina vvorld series.

Nežinia kas ir kur sugalvojo 
istoriją, kad žmogus gimęs Lie 
tuvoje ar ir kitur iš lietuvių tė
vų, kartu su gimtąja nuodėme 
atsineša ir Lietuvių Bendruo
menės - šalyse, valstybėse ar 
valstijose registruotos (incor- 
porated) organizacijos - ne
diskutuotiną nario knygutę. 
‘Come on!’ - pasakytų ameri
kietis tai išgirdęs. Daugiausia 
ką čia būtų galima sugalvoti, 
tai kad visi lietuviai - pagal 

yra lietuvių BENDRIJOS (ne 
bendruomenės) nariai. Ame
rikos lietuviams-komunistams 
niekas nėra atėmęs teisės va
dintis lietuviais dėl jų komu
nistinių įsitikinimų. Ir tikriau
siai jie, per buvusį gyventojų 
surašinėjimą, taip ir užsirašė. 
LB jų kratosi ‘kaip velnias kry 
žiaus’ - anot lietuviškos patar
lės, o pagal LB siūlomą kilmės 
doktriną jie būtų tikrieji LB 
nariai. Galima būtų išvesti 

skirtingai galvojančius lietu
vius ir toliau dar įrodinėti tos 
herezijos beprasmiškumą. 
Faktiškai, išeivijos lietuviai 
yra pasiskirstę po jiems patin
kamas organizacijas dėl sekan 

nesutikdami 
su kurios nors organizacijos ve
dama lietuviška politika (reor
ganizuotieji), norį priklausyti 
tiktai kultūrinėms organiza
cijoms, norėdami priklausyti 
tik bažnytinėms organizaci
joms, savišalpinėms organiza
cijoms (susivienijimams), ar 
politinėms organizacijoms bei 
klubams.

Taip išsiaiškinę galėtume 
atsakyti į du Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimą lie
čiančius klausimus: ką gali Pa 

ko negali. Pasaulio LB, turė
dama pilanteisį ‘charter’į’ gali 
savo suvažiavime ar seime 
spręsti visus su organizacija su
rištus klausimus, k.a.: valdo
mųjų ar patariamųjų organų 
rinkimus (Valdybas ir tary
bas), diskutuoti pasiūlytus po
litinius planus ir organizacijos 

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

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

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

‘platformą’, juos 100% priim
ti (juk - opoziciją išvaikius - 
kas gi begali jiems ‘šokti į 
akį?), tuos nutarimus paversti 
įsakymais ir įsakyti savo na
riams juos vykdyti ir t.t. Tai 
visa Pasaulio LB gali, be jokio 
skrupulo, daryti ir niekas šioje 
laisvoje šalyje jiems to negali 
uždrausti.

Ko gi NEGALI? Jeigu pa
jėgtume pravesti visuotinį lais
vojo pasaulio lietuvių pasisa
kymą mūsų politiniais klausi
mais (poli), tai manyčiau, kad 
nežiūrint esamų nuomonių, 
kad mūsų vyriausieji politiniai 
organai (VLIKas irALTA) lai
kui bėgant gal ir reformuoti
ni, lietuvių Bendrijos didžioji 
dauguma pripažintų juos išei
vijos politinio gyvenimo auto
ritetais. Demokratiškai galvo
jant (kada mažuma turi pa
klusti daugumai), kiekvieno 
lietuvių pareiga būtų jų klau
syti ir juos remti moraliai, fi
ziškai ir finansiškai. Tad ir 
atsakymas į klausimą, ko Pa
saulio LB seimas negali, 
būtų: nei Pasaulio LB seimas, 
nei jos vadovybė negali JAI 
NEPRIKLAUSANTIEMS pa- 
vieniems asmenims, jų orga
nizacijoms, juo labiau demo
kratiškai išrinktiems ir partijų 
bei federacijų principais besi
tvarkantiems išeivijos vyriau
siems organams primesti savo 
valią ar nurodyti jiems jų veik 
los liniją.

Pasaulio LB galia ribojasi 
tik savo organizacijos nariais, 
kurių ji JAV priskaito tik 8000 
- palyginus su tuo milijonu (ži
noma, įskaitant ‘mirusias sie
las' ir penktos ar šeštos kartos 
palikuonis).

Didžioji laisvojo pasaulio lie
tuvių Bendrijos dauguma vis 
dėl to labai pageidautų, kad 
šis seimas priimtų vieningumo 
ir bendradarbiavimo princi
pais grįstus nutarimus, tuo su
stiprindamas nelengvas trem
ties rezistencines pastangas: 
laisvame pasaulyje kovoti pa
vergtos tėvynės šviesesnei atei
čiai.

(jr)
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KOLABORAVIME SU NACIAIS APKALTINTU 
LIETUVIU TRAGEDUA...

■ laiškai Dirvai
(Atkelta iš 1 psl.)

Teismo proceso metu - netie
sioginiai! - yra bandoma per
rašyti Lietuvos istorija: asme
niškus tariamus nusikaltimus 
stengiantis suversti ant visos 
mūsų išeivijos, ją diskredituo
ti, tuo pačiu diskredituojant ir 
laisvosios Lietuvos istoriją, kas 
pirmoje eilėje yra svarbu ir so
vietams.

Šiam tikslui įgyvendinti 
OSI įstaiga negaili nieko. Pi
nigų jai užtenka, nes visas iš
laidą apmoka JAV valstybės 
iždas - atseit mokesčių mokė
tojų, o jų tarpe ir mūsų pini
gais!

TEISMO PROCEDŪROS 
IŠKRAIPYMAS

Liudininkų apklausinėjime 
ir teismo procese apsilenkia
ma su JAV teismų nuostatais, 
ar visai jų nepaisoma:

1. Discovery law. - Iš anks
to negalima sužinoti kuo kal
tinamasis yra kaltinamas. Tas 
sužinoma tik teismo dieną, 
pateikiant jam ištisus tomus 
‘medžiagos’, dažnai rusų ar 
kita jam nesuprantama kalba.

2. Liudininkams įvaryti 
baimę.

3. Statue of Limitations. Ta 
riami nusikaltimai padaryti 
prieš virš 40 metų. Liudinin
kai daugumoje išmirę, tikslių 
dokumentų nėra ir t.t.

SOVIETAI IŠKRAIPO 
LIETUVOS ISTORIJĄ

Sovietams Lietuvos istoriją 
perrašyti savo teritorijoje la
bai lengva. Tą jie gali pada
ryti Enciklopedijoje užklijavę 
sufalsifikuotą lapą. Sunkiau 
tai padaryti užsienyje. Ir to
dėl jiems yra labai svarbu 
OSI teismo eigoje įregistruoti 
kaip galima daugiau sufalsifi
kuotų dokumentų. Salia to, 
jiems svarbu kovoti prieš Ame

‘Ąrpber Holidays” 

EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

(su Ryga)

Birželio 15 — $1528.00 
(su Ryga)

Birželio 22 — $1338.00
Liepos 13 — $1528.00 

(su Ryga)
Liepos 20 — $1338.00
Rugpjūčio 3 — $1338.00
Rugpjūčio 17 — $1528.00

Rugsėjo 7 —$1338.00
Rugsėjo 19 —$1143.00
Rugsėjo 26 —$1110.00
Spalio 5 — $1229.00

(su Ryga)
Gruodžio 26 — $1175.00

(su Ryga)

Registracijos, informacijos reikalu 
SKAMBINKITE

1-800-722-1300 (TOOL FREE) 
Massachusetts ir Kanadoje 1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES.

rikos Balso ir kitų informacijos 
šaltinių skleidžiamą tiesą. Ir 
čia OSI teismas labai daug 
pasitarnauja, nes jį atidžiai 
seka sensacijas mėgstanti Ame 
rikos spauda ir televizija, visą 
tai priimdama už tiesą.

Sovietų tikslus šiose bylose 
lengva suprasti, o JAV laiky
seną - žymiai sunkiau. Tokio 
žiauraus teisinio proceso suža
lojimo nebuvo net Senatoriaus 
McCarthy ‘raganų medžioji
mo’ laiku. Viena iš jų - tai 
amerikiečių noras pateisinti II 
Pasaulinio karo metu jų pačių 
padarytas diplomatines ir stra 
teginęs klaidas. Iš kitos gi pu
sės - pataikauti labai stipriai 
žydų įtakai Kongrese.

MŪSŲ REAKCIJA 
APVERKTINAI SILPNA

Iki šiol mūsų veiksnių ir vi
suomenės reakcija buvo per
daug mėgėjiška. Bylą pažįstą 
žmonės jau yra amžiumi pa
žengę, ar pavargę, ar jau ir 
mirę. Vien atmintimi pasi
kliauti nebegalime, o gi su se
nąja karta miršta ir istorija, 
nes ji nėra tinkamai uždoku- 
mentuota. Dažnai teisme tė
ra vien tik sovietų dokumentai. 
Ir deja, jų yra 1000 prieš mū
sų vieną.

LIETUVIŲ TEISĖMS 
GINTI KOMITETAS

Naujai suorganizuotas Lie
tuvių Teisėms Ginti Komite
tas neseniai pradėjo darbą. 
Jam reikia veiksnių, organiza
cijų ir plačiosios visuomenės 
talkos. Komitetas turi suorga
nizuoti finansinę pagalbą ne
teisėtai apkaltintiems lietu
viams, kuri padengtų bent 
minimalines gynimo išlaidas. 
Reikia surinkti visą medžiagą, 
liečiančią II Pasaulinio karo 
metu sovietų bei nacių veiks
mus, reikia sukataloguoti vi

sus iki šiol gautus paliudiji
mus, ypatingai iš sovietų šalti
nių.

Iš kitos pusės reikia suorga
nizuoti stiprią akciją JAV 
Kongrese, kad papildytų OSI 
įstatymą. Iki šiol lyg ir buvo 
pradėta veikla tą įstatymą at
šaukti, tačiau be teigiamų re
zultatų. Kongresmanai bijojo 
užpykinti įtakinguosius žydų 
sluoksnius, nes pastarieji įžiū
rėjo, kad akcija panaikinti tą 
įstatymą buvo antisemitiška.

Mums reikia ne to įstatymo 
panaikinimo - nes ir mes prita
riame, kad tikruosius karo nu
sikaltėlius prieš žmoniją ir 
prieš JAV įstatymus reikia 
bausti - bet yra svarbu, kad 
tame nubaudimo procese ne
nukentėtų visiškai nekalti žmo
nės. Ir nemažiau svarbu, kad 
tuo nebūtų klastojama istorija.

Mes turime prašyti JAV 
Kongresą, kad tas OSI įstaty
mas būtų papildytas taip, kad 
juo remiantis teismo procedū
ra būtų pritaikyta tokia pat, 
kokia yra taikoma kiekvienam 
kriminalistui. Sį įstatymo pa
pildymą Kongrese pravedus, 
mes atsiektume labai daug:
1. Kiekvienas kaltinamasis 
gautų JAV valdžios apmoka
mą advokatą ir 2. Prokurorai 
pirma turėtų teismui pateikti 
dokumentuotus įrodymus, jog 
įtariamasis yra padaręs krimi
nalinius nusižengimus; 3. Kal
tinimų išvengtų labai daug 
žmonių, nes teisman negalėtų 
patraukti su fiktyviais kaltini
mais.

SKUBIAI REIKALINGA 
SUTELKTINE AKCIJA

1. Informuoti lietuvius, 
kad į OSI reikalavimus liudyti 
nereikia atsiliepti, kol jie ne
bus teismo formaliai patvir
tinti.

2. Neduoti jokių parodymų 
nepasitarus su savo advokatu, 
ar su Lietuvių Bendruomenės 
bei kitų organizacijų tuo klau
simu informuotais pareigū
nais.

3. Padėti Lietuvių Teisėms 
Ginti Komitetui surinkti me
džiagą apie Il-ro Pasaulinio 
karo metu pasirodžiusią doku
mentaciją dėl sovietų ir nacių 
nusikaltimų prieš lietuvius, 
žydus ir kitas tautybes.

4. Aukoti ir telkti lėšas kal
tinamųjų gynimui bei doku- 
mentacinės medžiagos ruoši
mui, kad JAV Kongrese kuo 
greičiau būtų papildytas įsta
tymas, liečiąs OSI teisminę 
procedūrą.

Reikalas neatidėliotinai sku
bus ir nepaprastai svarbus. 
Mus žiauriai pakaltintų istori
ja, jei liktume neveiklūs ir pa
syvūs šiuo klausimu. Sutelkti- 
nai ir sutartinai veikdami gar
bingai atremsime ir išgyvensi
me ir tą, mus ir mūsų Tautą 
ištikusią nelaimę.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

WANTED EXPERIENCED
SAUSAGEMAKEIi

Or one with knovvledge to be trained 
for assi:;ting owner in making 
sausages. Steady vvork for qualified 
man. Excellent opportunity.

Sunday & Monday closed.
HANS SAUSAGE HOUSE

114 CENTER ST. 
STOCKBRIDGE, MICH. 49285 

517-851-7785
(15-21)

DĖL LIETUVIŲ 
SODYBOS STATYBOS

1983 m. balandžio mėų, 
21 d. "Dirvoje” atspausdin
tas straipsnis ”Kam bus 
pavesta Lietuviu Sodybos 
statyba?” šiuo pareiškimu 
pastebime, kad autorės su
sirūpinimas yra peranksty- 
vas ir kartu įtaigus, jog 
Lietuvių Sodybos Statybos 
Komitetui trūktų tautinio 
solidarumo jei pasirinktų 
statybininką ne lietuvį.

Ne be rūpesčio savo tau
tiečių gerbūviu atsirado mi
lijoninė parama Lietuvių 
Sodybos statybai. Savo lai
ką ir iš dalies išteklius keli 
asmenys aukoja tęsdami 
šio projekto realizavimą tik 
dėl to, kad pasitarnautų ir 
savų tautiečių gerbūviui.

Penkiems parinktiems 
kandidatams — statybinin
kams, tarp jų ir vienam lie
tuviui, pirminiai planai tik 
šiomis dienomis yra įteikia
mi įkainavimo pasiūlymams 
ir atsakomybės dokumen
tams pristatyti. Statybos 
kontraktoriumi bus parink
tas ir valdžios Įstaigai pri
statytas tvirtinimui tas 
statybininkas, kurio kvali
fikacijos atitiks mums sta
tomus reikalavimus. Pole
mika spaudoje šiuo klausi
mu, ypač kai ji remiasi sen
timentais, o ne faktais, ga
li tik šiame darbe daugiau 
kenkti, negu padėti.

Lietuvių Sodybos' 
Statybos Komitetas

RAŠYTOJAI IR 
PREMIJOS

Puikus dalykas yra pre
mijos. Jos išjudina visuo
menės nuotaikas, skatina 
kūrėjus pasitempti ir kriti
kus smailinti plunksnas. 
Dirvos ir Draugo literatūri
niai konkursai turi jau sa
vo nusistovėjusias tradici
jas ir tam tikrą konkurso 
dalyvių anonimišką orumą, 
būtent, jei nelaimi, niekas 
nežino, kad bandei.. . Siun
čiami rankraščiai, užklijuo
jami vokeliai, pažymint 
"nelaimėjus — neatidary
ti”. .. . Paskui įtampa, pa
galiau sprendimas, kuris 
priimamas tylint, kad ne
išsiduoti.

Rašytojo gyvenimas išei
vijoje toli gražu nėra grįs
tas nei materialinėmis ge
rybėmis, nei garbe. Knygos 
išleidimas dabar jau yra ta
pęs materialinio įsipareigo
jimo mecenato ieškojimo, 
rėmėjų verbavimo marato
nu. Išleidus knygą, įdėjus 
tūkstančius valandų, ji 
siunčiama kolegoms, redak
toriams, recenzentams ir 
visiems tiems, kuriems ją 
siųsti reikalauja nerašyti 
mūsų įstatymai. Kai kurie 
mandagiai atsako, kiti net 
padėkoja, o kiti visiškai ne
reaguoja. Karčiai prisime

ni stovėjimą eilėje pašte, 
knygų pakavimą, adresavi
mą sąrašų sudarymą. O ki
šenėje skylė didėja.

Lietuvių Rašytojų Drau
gija paskelbė 1982 metų 
grožinės literatūros premi
jos komisiją. Premijos me
cenatas Lietuvių Fondas. 
Gražu ir pasigėrėtina. Ta
čiau štai kabliukas — ra
šytojai, išleidę 1982 me
tais savo knygas, turi net 
po PENKIS EGZEMPLIO
RIUS prisiųsti draugijos 
pirmininkui į Chicagą, o jis 
jau savo ruožtu turbūt jas 
persiųs į tolimą Los Ange
les, kur sudaryta jury ko
misija. Nusišypsai grau
džiai pavartai savo kny
gą ... Galimybių laimėti 
maža, nes komisiją sudaro 
vistik paprasti mirtingieji, 
nežiūrint to, kad jų dau
guma yra pripažinti rašyto
jai. Permetus akimis per
eitų metų literatūrinį der
lių, beveik galima spėlioti, 
kas laimės.. . Tik kyla 
mintis — kodėl rašytojų 
draugija savo kolegas dar 
papildomai apsunkina, rei
kalaudama siųsti net po 
penkis egzempliorius? Argi 
rašytojai rašytojų neskaito, 
jų knygų neperka ir savo 
kolegų neremia? Jury komi
sija turėtų būti perskaičiu
si visas knygas, susipažinu
si su visais leidiniais. Kitas 
klausimas: kas atsitiks su 
nelaimėjusių knygomis? Su 
persiuntimu vidutiniai to
kia siunta turėtų kainuoti 
virš 60 dolerių. Ar jos bus 
grąžintos nelaimėjusiems? 
O jei ne, kienos jos dabins 
knygų lentynas? Draugijos 
bibliotekos(?), archyvų? Ir 
koks likimas tų rašytojų, 
kurie grynai iš savigarbos 
savo "egzempliorių” nesiūs? 
Būtų tikslu, jei į šiuos klau
simus rašytojų draugijos 
pirmininkas galėtų atsaky
ti, kol dar nepasibaigė ter
minas. Lygiai ir premijos 
mecenatas Lietuvių Fondas 
turėtų į tokios premijos 
skyrimą pažiūrėti giliau ir 
jautriau. Brangus yra kiek
vienas lietuviškas žodis ir 
kiekviena sunkiai pasaulį 
išvydusi knyga. Rašytojų 
draugija turėtų praplėsti 
savo akiratį, kad jo apimtis 
paliestų ir tuos, kurie ne
ieško protekcijų, draugų ir 
pažinčių. Jei draugijos są
rašuose yra pavardžių, ku
rios nepasižymi dideliais 
raštais, tai juose taip pat 
pasigendama ir tų, kurie ra
šo ir savo raštais džiugina 
plačias skaitytojų mases. 
Skaitau ir perku visas lie
tuvių rašytojų knygas. Gal 
ir aš galėčiau būti pakvies
tas į komisiją? Aš bent vi
sas knygas turiu, ir jų man 
nereikėtų siųsti. To paties 
reikia tikėtis iš komisijos 
narių.

M. Vėjas
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žemaičiai nesi riboj o ko

vomis su krikščioniškaisiais 
ordinais ; jie, reikalui esant, 
visad buvo pasirengę kovo
ti ir rytuose ginant tenai 
aisčių pozicijas. Kai 1370 
metais Algirdas su savo ir 
Kęstučio armijomis sumušė 
Maskvos kunigaikštį Dimi- 
trijų, šis klaupėsi prieš Al
girdą ant kelių Kremliaus 
vartuose.17

Algirdas, lygiai kaip jo 
tėvas Gediminas, užimtuo
se slavų kraštuose laikėsi 
atodairingos politikos ne-

Kalbos vargai
T. Klyga

pažeidžiančios žmonių reli
ginių įsitikinimų bei jų pa
pročių. Pagal Pichelį tai bu
vo tęsimas Ringaudo pradė
tos politikos ”— duoti val
domiesiems nuostatus la
biausiai atitinkančius jų 
dvasinius ir tautinius po
reikius.”18 Reikia, tačiau, 
manyti, kad atodairingu- 
mas bei tolerancija netiek 
buvo Ringaudo sumanytas 
mostas, kiek jis išplaukė iš 
pačių aisčių dvasinės būse
nos. Aisčiams būdingi cha
rakterio bruožai visad bu
vo (ir yra) svetingumas, 
žmoniškumas ir atodairin- 
gumas. šitai gali iliustruo
ti Karlo Pichelio (auto
riaus) žodžiai, kuriais jis

Blek
[5. 'Sklue h

Išeivijoj musų kalba 
sparčiai blėsta, nyksta. Jau
nimas nebeišmoksta savos 
kalbos, išskyrus išimtis. 
Kaltė krinta ant vyresnių
jų. Jie skurdina kalbą dve
jopai: vis daugiau atmie- 
šia svetimybėm, arba, nete
kę kalbinio jausmo, ją iš vi
daus sujaukia, t. y. savus 
žodžius ar junginius netin
kamai vartoja. Svetimybių 
atsikratyti nesunku — tik 
įsidėmėk ir ryžkis daugiau 
tų barbarizmų netarti, pvz. 
vietoj retežiai sakyk gran
dinės, vietoj bakūžė — lūš
nelė, trobelė, vietoj ružavas 
— rausvas ir t.t. Bet kai 
mum išblėsta savų žodžių 
tikroji prasmė, jau sunku 
savą klaidą atpažinti. Pvz 
skaitom spaudoj: Jam pa
deda daugelio kalbų žinoji
mas. Arba nekrologe rašo
ma: Velionis žinojo daug 
kalbų ... Iš tiesų tai skam
ba lyg humoro pašaipa. Juk 
žinoti daug kalbų yra tik 
juokas, t. y. žinoti, kad to
kios ar anokios kalbos yra 
pasauly, kad įvairios tautos 
jomis kalba. Kas kita, kiek 
tų kalbų pats moki, kuriom 
pajėgi kalbėtis ir suprasti ? 
žinoti ir mokėti — nėra tas 
pat. Ir jei žodį tari ne savo 
vietoj kalba ardoma iš vi
daus. Panašiai vietoj atmi
nimo sakom atmintis, vie
toj tetėno sakom dėdė, vie
toj apsiauti — užsidėti (ba
tus) etc.

Padažnėjo dabar ir tikslo 
aplinkybės — naudininko 
su bendratim nepaisymas. 
O tai ypač savita mūsų kal
bos frazė, ji teikia daugiau 
t i kol ūmo, net ir lankstaus 
grakštumo kalbai. Ją atme
tus, kalba tampa skurdes
nė. Ir sakinys nesklandus. 
Pvz.: šis leidinys skirtas 
skaitytoją supažindinti su 
okupuota Lietuva (reikia: 
skaitytojui supažindinti). 
Arba: šį įvykį atžymėti 
ruošiame minėjimą (šiam 
įvykiui atžymėti). Ar įsi
dėmėsime ? 

apibūdina po Vytauto vė
liava kovojusius karius 
tuoj po Žalgirio mūšio lai
mėjimo: ”Dar net mūšiui 
nepasibaigus lenkų kariai 
ir jų samdytoji kariuome
nė (vakarų Europos sava
noriai) leidosi plėšikauti 
priešo stovykloje, pilnoje 
visokio lobio, kai tuo tarpu 
geriau disciplinuoti lietu
viai ir žemaičiai, atsisakę 
tokių grobstymų, ėmėsi 
slaugyti sužeistuosius savo 
ginklo brolius, ištikimai ko
vojusius šalia jų; jie taipgi 
rūpinosi ir belaisviais. Gy
venimo ir mirties reikalai 
jiems stovėjo pirmoje vie
toje.”19 čia reikia prisimin
ti, kad lenkų sava ir sam
dytoji kariuomenė jau iš 
seno buvo krikščionys, kai 
tuo tarpu lietuviai buvo tik 
ką apsikrikštiję, o žemai
čiai dar tebebuvo pagonys.

Vertindamas Vytautą, 
kaip valdovą, karį ir diplo
matą, Pichelis priekaištau
ja jam už aisčių tradicijų 
netausojimą. Yra tiesiog 
ironiška, kad Lietuvos val
dovai, būdami taip toleran
tiški ir pilni atodairos sve
timoms kultūros užkariau
tuose kraštuose, jau nuo 
Vytauto laikų ėmė nebesi
skaityti su savos tautos 
aistiška kultūra.

”Nors Didysis Kunigaikš
tis Vytautas teisėtai yra 
vertinamas didžiulės impe
rijos sukurimu,” sako Pi
chelis, "jis tuo pačiu laiku 
yra kaltas bemaž visų ais
čių tradicijų ir papročių 
sunaikinimu Lietuvoje savo 
valdymo laiku.”20 Pichelis 
aštriai kritikuoja Vytautą 
už tai, kad jis pardavinėjo 
kilmingųjų titulus sveti
miesiems, daugumoje pirk
liams, kurie dažniausia nie
ko .neišmanė apie karą ir 
kurie buvo svetimi tautai ir 
jos reikalams. Taip palaips
niui žlugo glaudūs ryšiai 
tarp vadų ir tautos; tauta 
juos niekino. Tarp vadų ir 
tautos atsivėrė spraga; jie 

virto viens kitam svetimi. 
Anksčiau vadai (žemesnie
ji kunigaikščiai) turėjo val
džią paveldėjimo keliu. Jie 
buvo su tauta suaugę, jau
tėsi už ją atsakingi. Tauta 
gerbdavo juos. Kovose va
das žūdavo už karius, ka
riai už vadą.21 Žemaitijoj 
šitoks būdingas aisčiams 
glaudumas tarp valdančių
jų ir tautos dar ilgam išli
ko.22

Kai žemesnieji kunigaikš
čiai buvo pakeisti tautai 
svetimais didikais, lietuvių 
tauta gyveno be savos kul
tūros (aisčių) elito. Pana
šiai įvyko ir su vyriausiais 
Lietuvos valdovais: po Vy
tauto Lietuvos didžiųjų ku
nigaikščių gyslose tekėjo 
kaskart daugiau slaviško 
kraujo, ir jie netruko nu
tolti nuo aisčių gyvenimo 
būdo ir tradicijų. "Įvairiau
sias kraujo, kultūros ir re
ligijos mišinys per kelis de
šimtmečius sunaikino ais
čių tradicijas, su tokiu kil
numu bujojusias tūkstant
mečiais.”23

2. MONGOLAI

Karlas Pichelis šitaip 
apibūdina mongolų žygį į 
Europą XIII-jo šimtmečio 
pradžioje: "Azijos mongo
lai, Vadinti Džengiskano 
"Auksine Horda”, įsiveržė 
Europon su tokia katakliz
mine furija, kad rytinės ir 
centrinės Europos valsty
bės buvo perdaug išgąsdin
tos, kad galėtų reikiamai 
pasipriešinti. Džengiskanas 
pretendavo į visą Europą 
iki pat Atlanto krantų, ir 
Europos užkariavimas at
rodė nebeišvengiamas, iki 
jo armijos dešinysis spar
nas nekryptelėjo į šiaurę 
link Lietuvos ir Žemaitijos. 
Čia mongolai nelauktai pa
tyrė didelių nuostolių, ku
riuos jiems suteikė prana
šesni Žemaitijos raiteliai. 
Mongolai buvo apstulbinti 
žemaičių stoka baimės prie

du prie jų nepaprasto mik
lumo jojime ir neišpasaky
tos drąsos kovose, šitaip 
nustebinti, buvę taip pasi
tikį savimi, mongolai dar 
labiau buvo demoralizuoti 
žemaičių žvėriškumu kovo
se vyras prieš vyrą, ir da
bar pirmą kartą po jų di
džiojo pasistūmėjimo Euro
pon mongolai pradėjo veng
ti susidūrimo su šituo taip 
agresyviu ir bauginančiu 
priešu.”24 Aisčių pergalin
gai armijai vadovavo žemai
čių kunigaikštis Ringaudas.

Pirmasis mongolų susi
dūrimas su aisčiais įvyko 
1223 metais, mongolams 
pareikalaujant iš lietuvių 
duoklės. Tuo laiku vyriau
sias Džengiskano sūnus Jo- 
chis ką tik buvo nusiaubęs 
pietų slavų žemes, tuo būdu 
pasiekdamas aisčiu teritori
jas. Lietuvos kunigaikštis 
Erdvilas, Ringaudo brolis, 
įteikdamas mongolų pasiun
tiniams dvi ietis pasakė: 
"Perduokite šitas ietis sa
vo viešpačiui, kuris, nors ir 
nugalėjo puse pasaulio, ne
turi pakankamai jėgos su
mušti Lietuvai.”25 šituo 
mostu Jochikanas buvo iš
šauktas dvikovon; priklau
somai nuo to, kurią ietį jis 
pasirinks, jis arba kausis 
su Erdvilu arba su Ringau
du.

Įsižeidę Erdvilo atsaky
mu, mongolai peržengę Di- 
nieprą ties Pripete, kame 
jie buvo Erdvilo visiškai su
mušti. Su kariuomenės li
kučiais Sabutas, pagrindi
nis Jochio generolas, grįžo 
į Saarajaus miestą ant Kas
pijos jūros.26 Dabar Jochi
kanas žinojo, kad jeigu jis 
neis į dvikovą su Ringaudu, 
jis praras prestižą saviš
kiuose, o eiti į dvikovą jis 
bijojo dėl jam nuo vaikys
tės besikartojančio sapno, 
kadi jis bus sutaršytas auk
sinio žaliaakio aro besilei
džiančios saulės šalyje. Jis 
jautė, kad tas aras ir buvo 
auksaplaukis, žaliaakis Rin

gaudas.27
Po ilgo delsimo Jochis 

pagaliau drįso stoti dviko
von su Ringaudu. 1227 me
tai stepėse tarp Volgos ir 
Diniepro abiejų kariuome
nių akivaizdoj Jochis pra
laimėjo, Ringaudui jį sun
kiai sužeidus sava ietimi, 
kai jis jį nubloškė nuo ark
lio. Nugalėtas Jochis perda
vė Ringaudui savo brangų 
’aukso kardą’, savo valdžios 
simbolį, duotą jam jo tėvo 
Džengiskano pagal mongolų 
papročius.28 (Tas kardas 
nuo tada žemaičių Saulės 
giminės valdžios ženklas, 
perduodamas paveldintiems 
kunigaikščiams iš kartos į 
kartą. Jis dingo tik 1894 
metais29). Jochi mirė nuo 
žaizdų po 6 savaičių. Tais 
pačiais metais mirė ir pats 
Džengiskanas.

Po 10 metų Jochio sūnus 
Batu su didele armija vėl 
brovėsi Europon. Mongolai 
sunaikino Maskvą 1238 me
tais; užėmė Kievą 1240; 
nugalėjo lenkų armiją 1241, 
Tais pačiais metais jie per
žengė Oderį ir sumušė len
kų ir vokiečių jungtines jė
gas. Kiek vėliau tais pa
čiais metais jie sumušė 
vengrus. Visi tie Europos 
kraštai pateko mongolų 
kontrolėn iligi Dunojaus ties 
Austrija.30 "Ligi šito laiko 
Batukano armijos buvo ne
nugalimos ir pilnai įsitiki- 

(Nukelta į 6 psl.)

16 p. 95.
17 Cf. p. 99.
18 p. 86.
19 pp. 140-1.
20 p. 167.
21 Cf. Ibid.
22 Cf. p. 168.
23 p. 105.
24 p. 297
25 p. 38
26 Cf., p. 39
27 Cf., p. 40
28 cf. Ibid.
29 Cf. p. 298
30 Cf. pp. 55-7
31 pp. 57-8
32 Cf. p. 64



Nr. 17 — 6 DIRVA 1983 m. balandžio 28 d.

Iš Lietuvos pogrindžio leidinio 'Aušrų’

BAUDŽIAUNINKAI
Iš ok. Lietuvos mokytojo užrašų

Kokia sunki nuotaika grį
žus iš šitų, taip vadinamų, 
mokytojų pasitarimų. Jau
tiesi tarsi suniurkytas, su- 
landytas, lyg purvais aptaš
kytas. Į tave, j tavo vidų, į 
tavo sąžinę metė, vertė, py
lė visokius nešvarumus, 
auklėjimo, grasino, mokė... 
Tu sėdėjai salėje, o iš sce
nos, iš tribūnos į tave vis 
liejosi ir liejosi visoki „iš
mintingi” žodžiai, pasitari
mai, pamokymai, nurody
mai, įspėjimai, "pasipikti
nimai”, gąsdinimai... Sė
di čia, apačioje, toks men
kas, bejėgis, silpnas, kvai
las ... Ir ką tu darytum, 
kaip gyventum, kaip nepra
žūtum be šitų visų pamoky
mų nurodymų ir perspėji
mų ! ? Todėl kiekvienais me
tais, kiekviena proga, kiek
viename pasitarime ir susi
rinkime ant tavo galvos vis 
pilasi ir pilasi neišsenkantis 
žodžių srautas ... Kiekvie
ną tavo darbelį, kiekvieną 
tavo žingsnį, kiekvieną tavo 
žodį turi teisę tyrinėti, na
grinėti, vertinti, girti ar 
peikti. Tave, tavo mintis, 
tavo veiksmus turi teisę 
mėsinėti, visiems rodyti. Ir 
kuo kvailesni, kuo absurdiš
kesni, kuo mažiau pagrįsti 
tie kaltinimai ir reikalavi
mai, tuo kategoriškiau jie 
pateikiami.

Koks tu kvailas1, mokyto
jau !..

Ir kokie išmintingi, ko
kie teisūs tie, kurie tave 
moko!..

Net ir tie tariami "įverti
nimai”, pagyrimai, visi tie 
tuščiaviduriai liaupsinimai 
skirti tik tavo beteisišku
mui ir bejėgiškumui išryš
kinti.

ŽEMAITIJA...
(Atkelta iš 5 psl.) 

nusios, kad mongolų valdos 
bus pratęstos ligi Atlan
to”31 Tik dar reikėjo prieš 
tai sutvarkyti aiščius šiau
rėje. Tam padaryti Batuka- 
nas pasiuntė didelę savo 
armijos dalį vadovaujamą 
jo brolio šaibeko. 1241 me
tų gruodžio mėnesį Ringau
das su savo žemaičiais vi
siškai sumušė mongolus1 
ties Lyda, žuvo ir pats šai- 
bekanas.32 Į žemaičių ran
kas pateko dideli turtai 
kaip karo grobis, kuris, 
anot autoriaus, greičiausia 
ir šiandien tebėra paslėp
tas Žemaitijoje. Lydos mū
šis reiškė mongolių galybės 
kritimo tašką. Pagrindinė 
jų jėga tada jau buvo pa
laužta, nors vėlesnės istori
jos eigoje jie dar pajėgiai 
pasireiškė kai kuriuose ry
tų Europos mūšiuose.

(Bus daugiau)

★
Tik charakteris gali ug

dyti charakterį. Bet kokį 
charakterį ugdys tie, kurie 
patys neturi charakterio ? 
Kurie pataikūniškai kiek
viena proga linkčioja prieš 
viršininkus ir viršininkė
lius, išplakti ir apspjaudyti 
veidmainiškai mušasi į krū
tinę, prisipažįsta būtas ir 
nebūtas kaltes, nuolankiau
siai teisinasi ir žada žada 
žada pasitaisyti, padaryti 
išvadas, pasistengti...

Bailios, šiaudinės sie
liūkštės, drebėdamos . dėl 
rublio, linkčioja į visas pu
ses, taškosi seilėmis besi- 
teisindamos ir bekaltinda- 
mos kitus, arba puola, kal
tina, kritikuoja savo bend
radarbius, pažįstamus, pa
šalinius.

Ar galės tokie bestubu
riai šliužai ugdyti tvirtus, 
tiesius, save gerbiančius 
žmones ?!

Vis dėlto, kiek daug dva
sinių baudžiauninkų mūsų, 
mokytojų, eilėse, štai N mo
kykla buvo pakaltinta už 
nepakankamą ateistinį dar
bą. Na ir puolė teisintis, ir 
žadėti, ir kaltinti kitus!.. 
Ir tėvai kalti, ir pradinių 
mokyklų mokytojai kalti, ir 
moterėlės kaltos, ir vietos 
klebonas gyventi neduoda. 
Paskui pasipylė pažadai ap
svarstyti, pasitaisyti, pasi
stengti, nenusileisti, neap
sileisti ... Koktu klausytis, 

šunuodegiav imas iki 
šleikštumo...

★
Sėdi ir mąstai: kas tu 

esi — mokytojas, pedago
gas, jaunosios kartos auklė
tojas, jauno žmogaus for
muotojas, kuriam tėvai pa
veda savo vaikus, tauta pa
tiki savo ateitį, ar menkas, 
silpnas, apykvailis (šitai vi-, 
są laiką tau stengiasi įteig
ti aukščiau stovinčios ir to
liau matančios organizaci
jos) , bejėgis žmogelis, ama- 
tininkėlis, įrankis kitų ran
kose, su kuriuo ką nori, tą 
daro ? 1 Kas esi: savarankiš
ka, atsakingą darbą apsi
ėmusi asmenybė, ar bejė
gis ir bailus baudžiaunin
kas, klusniai vykdąs sveti
mą valią ir svetimus nuro
dymus, be savo įsitikinimų, 
be savo principų, be žmogiš
kos savigarbos ? ..

★
Ar mes tikime tuo, ką 

skelbiame? Kuo įtikinėjame 
vaikus, savo mokinius? Ar 
tikime taip vadinama ko
munistine morale, kuri vi
sur, kur tik įsigali, gyveni
mą paverčia moraliniais 
griuvėsiais? Ar tikime so
cialine lygybe ir teisingu
mu, kai milijonai žmonių 
įbaudžiavinti kolchozuose, 
uždaryti vergų stovyklose, 
ištremti už įsitikinimus; kai 

valstybiniai darbdaviai į 
nieką neatsižvelgdami gali 
tvarkyti visų dirbančiųjų 
darbą ir atlyginimą, kai 
liaudies uždirbtus pinigus 
gali švaistyti kur nori ir 
kaip nori, o pačius žmones 
palikti skursti; kai tuo pa
čiu metu valdančioji klasė, 
komunistiniai feodalai, ypač 
jos viršūnė skęsta pertek
liuje ir prabangoje? Ar ti
kime tarybine demokratija, 
žodžio, sąžinės ir kitomis 
"laisvėmis”, kai patys net 
nekaltą kritinę pastabėlę 
bijomės garsiai pasakyti ?

Jei netikime, tai kodėl 
meluojame sau ir, svarbiau
sia, taip vergiškai paklus- 
nai stengiamės tuo įtikinu 
ti tuos jaunus, patikimus 
žmones, melu užteršti jų 
protus?

O jei tikime? Tada dar 
blogiau: esame jau dvasi
niai ligonys, luošiai, su per
filtruotais smegenimis, ku
riems net du kart du jau 
ne keturi!

Ar mes, mokytojai, pa
galvojame, ar susimąsto
me, kokį vaidmenį šiandien 
vaidiname likiminėje tau
tos kovoje, kokią atsakomy
bę nešame prieš istoriją Vi
sa tai, kas dabar pas mus 
vyksta, gali turėti lemia
mos reikšmės visai mūsų 
tautos ateičiai. Lietuvių 
tauta šiandien yra pastaty
ta prieš dilemą žūti ar iš
likti. Esame įmurkdyti į 
baisų tautų lydymo katilą, 
kuriame plūduriuoja jau ne 
vienos tautos tik likučiai. 
Esame nuodijami baisiais 
moraliniais nuodais. Prie
varta brukama svetima ide
ologija. Ir visiškai neturi
me teisės pasirinkti ne tik 
politinį sava rankiškumą, 
bet net pasipriešinti morali
niu! blogiui.

Tautoje yra jėgų, kurios 
priešinasi šiai slinkčiai į 
pražūtį. Tauta instinktyviai 
jaučia kas neša jai pražūtį 
ir ginasi visais įmanomais 
būdais. Tačiau šis pasiprie1- 
šinimas yra daugiau gaiva
liškas, tuo tarpu kai prie
šingos jėgos veikia planin
gai ir organizuotai. Jų įran
kiais yra visos oficialios in
stancijos, jų tarpe ir mo
kykla. šalia neutralaus tiks
lo — dėstymo, jai yra pa
vesta įskiepyti mums sveti
mą ideologiją. Pats didžiau
sias krašto pavergimas 
įvyksta ne tada, kai sveti
ma valstybė įveda savo ka
riuomenę ir palieka garni
zonus, bet tada, kai iš tau
tos sąmonės išdildomas lais
vės ir savarankiškumo troš
kimas. Tikroji okupacija 
yra tada, kai okupuojama 
ne tik teritorija, bet žmo
nių širdys ir protai.

Militarinei krašto okupa
cijai įvykdyti rusai pasitel

kė stribus. Dvasinei okupa
cijai vykdyti nusisamdę 
mus, mokytojus. Mums, 
mokytojams, šiandien pa
vesta iš jaunosios kartos, iš 
vaikučių širdžių rauti tai, 
ką jiems įdiegė tėvai, ką 
nuo amžių vertino ir bran
gino visa tauta. Mes klus
niai trypiame visas vertin
giausias savo krašto tradi
cijas, tvčiojamės iŠ šven
čiausių savo mokinių įsiti
kinimų, spjaudome į tautos 
praeitį, iki koktumo lanks- 
tomės prieš visokius mums 
pakištus "didvyrius”, "iš
vaduotojus”, naujai sukur
tus dievukus. Bijomės at
viriau pasakyti savarankiš
kesnę mintį, o gyvenimo 
patirties neturinčius vaikus 
prisispyrę įtikinėjame, kad 
gyvename pačioje laisviau
sioje ir demokratiškiausioje 
šalyje. Į mūsų rankas ati
duotus vaikus mes ruošia
me ne savo tautai, bet sve
timos imperijos valdovams. 
Ruošiame jiems patikimus 
pavaldinius, net būsimus 
janyčarus, kuriuos vėliau

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

BALTIC
TOURS

17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 512: gegužės 12 - 28 $1,699 
Kelionė 714: liepos 14-30 $1,799 
Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 $1,699 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varšuvoj,

1 Frankfurte

15 DIENŲ LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 818: rugpjūčio 18 - rugsėjo 1 $1,689 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Varšuvoj, 2 Krokuvoj,

1 Frankfurte

14 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 621: birželio 21 - liepos 4 $1,669 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 2 Suvalkuose,

1 Frankfurte

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA 
Kelionė 427: balandžio 27 - gegužės 8 $1,279 
Kelionė 607: birželio 7-18 $1,569 
Kelionė 705: liepos 5-16 $1,569 
Kelionė 809: rugpjūčio 9-20 $1,569 * 
Kelionė 906: rugsėjo 6-17 $1,569 
Kelionė 104: spalio 4-15 $1,279 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Leningrade, 2 Maskvoj

12 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
Kelionė 510: gegužės 10-21 $1,329 
Kelionė 719: liepos 19-30 $1,569 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte

Visi išvykimai iš New Yorko ir Bostono
Daromi giminių iškvietimo dokumentai 
Dariaus-Girėno sukaktuvinis kalendorius — $5.00
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
293 Auburn St.

Newton, Mass. 02166
617 965-8080/969-1190

galės siųsti pavergti kitų 
tautų (kaip šiandien jau 
vyksta Afganistane).

Taip, norėdami ar neno
rėdami, bet šiandien mes 
esame valdžios įrankiai, 
svetimos, mūsų tautą pa
vergusios valstybės, samdi
niai, jos užmačių ir tikslų 
vykdytojai.

Bet nuo mūsų daug pri
klauso, kokiais įrankiais bū
sime: gerais ar blogais.

P. Savėnas 
(Aušra Nr. 33,1982, spalis)

PHYSICAL THERAPY 
Northeast Ohio Devetopmentil 
Center, a 660-bed residenbal fa- 
dity for the mentally retarded, 
with locabons in Broadne* Hts., 
Cleveland and Warren$nHe Twp. 
b soliciting interested groups for 
the provision of Physical Therapy 
servtce for clients who reside at 
all 3 campuses. Interested groups 
atole to provide above services 
should contact John Šautose, Asst.

Supt, at
(216) 526-5000. Ext.
232 by March 28 for 
specifications.

1983 M.
KELIONĖS 
Į LIETUVĄ
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Ir gyvenimas — tik sauja peleni;

Prisiminimai apie Kazimierą Bridžių
(3) Vladas Civinskas

1934 m. pabaigoje Mūsų 
Kraštas, persikėlė iš Panevėžio 
į Šiaulius. Persiorganizuoda
mas į visos Lietuvos provinci
jos laikraštį, Suvalkijos atsto
vu pasikvietė K. Bridžių, pa
siūlydamas ir padorią algą, ir 
honorarus už rašinius. Bri
džius pasiūlymą priėmė ir jau 
1934 m. gruodžio mėnesį atsi
dėjo naujam darbui, Suvalie- 
čio redagavimą perduodamas 
tada, ir vėliau, savo artimiau
siam draugui Jurgiui Kala- 
kauskui-Kalakoniui. Bet prie 
Mūsų Krašto jis kaž kodėl ne
pritapo ir po kelių mėnesių pa 
sitraukė iš naujosios tarnybos. 
Negalėdamas sugrįžti į Suval
kietį, jis susirado gerąir įdomų 
darbą Marijampolės Cukraus 
Fabriko administracijos kon
toroje ir joje išliko iki pirmo
sios rusų invazijos į Lietuvą. 
Nuo žurnalistikos jis neatitrū
ko. Kartkartėmis jo straips
niai pasirodydavo tai viename 
tai kitame laikrašty, dažnai J. 
Kalakausko redaguojamame 
Suvalkietyje.

Be Bridžiaus Suvalkietis iš
silaikė tik dvejus metus. Ne- 
matytdamas čia jokios ateities 
Kalakauskas, išleidęs paskuti
nį numerį, pasitraukė į Kau
ną. Mažunaitis naujo redak
toriaus neieškojo - ar nerado - 
ir liko Kaune, užmiršdamas 
Suvalkietį ir su juo surištus še- 
šerių metų rūpesčius.

Bet Marijampolė neilgai te
buvo be savo laikraščio. 1937 
m. gruodžio mėn. Suvalkietį 
pakeitė Suvalkų Kraštas, be 
pertraukos ėjęs pustrečių me
tų, t.y. iki pirmųjų bolševikų 
okupacijos dienų. Laikraščio 
leidėjas buvo Bronius Sirutis, 
vienas Dirvos bendrovės dali
ninkų, spaudė ta pati Dirvos 
spaustuvė, redaktorius - Kazi
mieras Bridžius.

Ar Suvalkų Kraštas taip pat 
naudojosi valdžios parama — 
apie tai neteko girdėti, bet 
anose Marijampolės sąlygose 
tai būtų buvę visai normalu. 
Darbo sąlygos buvo geros. 
Kaip ir Suvalkietyje, Bridžius 
čia turėjo laisvas rankas. Nau
jas leidėjas buvo rūpestingas 
ir taktiškas žmogus, adminis
tracija tvarkinga. Bridžiui 
pirmą kartą per daugelį metų 
neteko rūpintis kas, kuo ir ka
da apmokės laikraščio sąskai
tas ir atlyginimus už darbą. Ir 
dar viena naujovė, kurią Mari
jampolėje žinojo tik Šaltinis: 
Suvalkų Kraštas mokėjo bend
radarbiams honorarus, o tai 
buvo svarbu organizuojant 
platesnį talkininkų tinklą.

Bet iš tarnybos cukraus fab
riko Bridžius jau nesitraukė. 
Suvalkų Kraštui buvo atiduo
dami tik laisvalaikiai.

Nuo pirmosios bolševikų 
okupacijos Bridžius pasitrau
kė į Vokietiją. Dirbo informa
cijos tarnyboje Berlyne, Kara
liaučiuje, ir vėl Berlyne, iš ku
rio toliau į Vakarus pasuko tik 
tada, kai bolševikai jau buvo 
prie Elbės. Apsigyvenęs Ha- 
nau lietuvių stovykloje, čia iš
tisus dvejus metus redagavo ir 
tvarkė užsienio ir vidaus žinių 
biuletenį, skirtą stovyklos lie
tuvių informacijos reikalams.

1947 m. pabaigoje jis apsi- 

sisprendė už emigraciją į Ka
nadą ir su pirmąja lietuvių 
grupe išvyko miškų kirtimo 
darbams. Bet miškininku jis 
netapo. Pakeliui - laive, jis ir 
dar pora lietuvių - buvo išskir
tas iš grupės ir pasiųstas į auk
so kasyklas Pickle Crow mies
telyje, Ontario provincijos 
šiaurės vakaruose.

Nuo 1948 m. vasaros, susi
radę vienas kito adresus, ryšį 
palaikėme tik laiškais. Per 
tuos 34 metus, iki jo mirties, 
buvome susitikę tik du kartus: 
1966 metų vasarą porą mė
nesių viešėjo pas mus Čikago
je, o 1974 metų rudenį porai 
dienų buvau užsukęs pas jį 
Toronte.

‘Aišku, tu norėtum žinoti, 
kur mano šis aukso miestas’ -

Užjūrinis paskambinimas
leidžia jums girdėti jų šypseną

Hours

7am-1pm
1pm-6pm
6pm-7am

dėl užjūrio

______ Rate levels_______ 10 mins.
EUROPE Including tax

Standard $14.77
Discount 11.10
Economy 8.88
Jeigu jūs turėtumėte klausimų 
skambinimų, išsukit nemokamai numerį
1 800 874-4000. Mes atsakysime į visus jūsų 
klausimus ir pasakysime kaip lengva išsukti 
tarptautiniam skambinimui.

Kažkaip Italija neatrodo taip toli kada 
jūs skambinate.

Yra taip gera vėl girdėti jų balsus, 
beveik lyg būtumėte kartu su jais.

$8.88 už 10 minučių yra žema kaina 
Italijai ir daugumai kraštų Europoje, kada 
Jūs patys išsukate numerį naktį nuo 6 vai. 
vak. iki 7 vai. ryto.

(g)OhioBell

rašė jis viename savo pirmųjų 
laiškų. - ‘Jį gali rasti tik smul
kiame Kanados žemėlapyje. 
Siame šiaurės vakarų Ontary- 
je yra nemažas šv. Juozapo 
ežeras, o nuo jo už kokios 30 
mylių ir aš kas naktį žiūrau į 
tikrą šiaurės pašvaistę, kuri 
yra gražesnė, negu mūsų poe
tai pajėgė ją aprašyti, jos ne
matę.’

Tą Pickle Crow susiradau 
JAV kelių atlaso Kanadai skir
tuose lapuose. Miestelis toli 
nuo pagrindinių kelių ir tik vi- gal būtų taip atsitikę, jei ka- 
durvasarį gali būti pasiekia
mas negrįstu keliu per miškus, 
brūzgynus ir akmeningus 
laukus iš Thunder Bay, esan
čio vakariniame Superior eže
ro gale. Vienintelis tikras su 
Pickle Crow susisiekimas tik

komerciniais lėktuvais, skir
tais keleiviams ir transportui 
per Winnipegą, o gal ir per 
Torontą.

Su Pickle Crow Bridžių rišo 
tik 10 mėnesių sutartis, bet jis 
buvo daugiau susirūpinęs jos 
pratęsimu, negu grįžimu į ci
vilizaciją. Jį gąsdino laikraš
čiuose žinios apie pasunkėju
sią Kanados ekonominę padė
tį ir jis, jausdamasis nebe jau
nas ir bijodamas kitur tapti be 
darbiu, nedrįso skirtis su ka
syklomis. Taip ta dešimt mė
nesių pavirto į ilgus aštuonio
lika savanoriškos katorgos me
tų. Ne kartą pesimizmu per
sunktuose laiškuos su karteliu 
juokaudavo, kad jis tikriausia 
jau niekad neišvyks iš Pickle 
Crow ir to miestelio kapinyne 
niekas nesuras net jo kapo. Ir 

sykių kompanija, nesulaukda
ma aukso kainų pakilimo ir ne 
pakeldama augančių produk
cijos išlaidų, 1966 m. vasarą 
nebūtų atleidusi savo darbi
ninkus ir uždariusi kasyklas.

Kažkodėl jis nemėgo did-

miesčių ir tada, kai kiti darbi
ninkai išsiskirstė po Torontą, 
Winnipegą, Edmontą ir kt., 
jis su keliais draugais pasuko į 
pietryčius ir bandė įsikurti va
karinio Superior ežero pakraš
čio miestuose. Nesisekė. Jis 
gaudavo darbų, bet visi jie 
buvo trumpalaikiai, ar tik po 
kelias valandas per dieną. O 
kaip pagaliau pati paskutinė ' 
viltis liko Torontas, jis buvo 
toks pat vargšas, kaip kad pir
mą kartą atsiradęs Kanadoje, 
tik - žinoma - dvidešimt ar 
daugiau metų senesnis.

Bet ir Toronte bent paken
čiamai įsikurti nepavyko. To
kio amžiaus žmonėms darbų 
visur maža, o jam kliudė ir su
silpnėjusi sveikata. Draugam 
padedant jis išsirūpino pagal
bą iš miesto šalpos įstaigų ir 
skurdo iki pirmųjų pensijos 
mokėjimų. Pasianudodamas 
draugų patarimu, jis laiku pa 
prašė buto naujai statomuose 
pigiųjų butų namuose, kuria
me, jo žodžiais tariant, pasi
juto esąs buržujus su savo vo- 

(Nukelta į 8 psl.)
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PRISIMINIMAI APIE K. BRIDŽIU...
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nia ir telefonu. Dabar jau ga
lėjo gyventi, tik tas gyvenimas 
buvo dar nuobodesnis, nes vis 
rečiau ir rečiau ėmė lankyti 
draugai, kuriems tas miesto 
pakraštys nebuvo pakeliui.

Jau po jo mirties iš torontiš
kių draugų patyriau, kad jis, 
atvykęs į Torontą, buvo pradė
jęs taip girtauti, jog atrodė, 
kad jis pats save susinaikins. 
Apie tuos girtavimus jis nėra 
užsiminęs nei viename iš savo 
laiškų, bet priežasčių - galėju
sių pastūmėti į beviltiškumą - 
jis neslėpė : ji buvo sugniuž- 
džiusi Čikaga. Jis čia susitiko 
daugybę pažįstamų iš Hanau 
ir kitų Vokietijos stovyklų, ku
rie prieš nepilnus dvidešimt 
metų buvo toki pat beviltiški 
skurdžiai kaip ir jis. Bet da
bar — čia beveik visi turtingai 
įsikūrę, gyveno be rūpesčių sa
vuose namuose, važinėjo sa
vais automobiliais, leido į 
mokslą vaikus, o svarbiausia - 
nesirūpino artėjančia senatve. 
Vis tai buvo didžiulis kontras
tas *... palyginus su mano gy
venimu, kuris mane tiesiog ap
stulbino. Tokių dalykų nie
kad nesitikėjau. Ten, šiaurėj, 
mes visi buvome panašūs var
go paukščiai. Ir jei skyrėmės 
vienas nuo kito, tai tik kokiu 
šimtu dolerių kišenėje. Kai 
vienas mano kasyklų bosas, iš
keldamas dukteriai vestuves, 
už vaišes raukydamasis sumo
kėjo 500 dolerių — man atrodė 
beprotystė. Bet kai Čikagoje 
už vestuvių vaišes vienas ma
no draugų nė nemirktelėjęs su 
mokėjo virš 4,000 dolerių — 
tai jau buvo už mano vaizduo
tės ribų. Iš draugų patyriau, 
kad Toronte lietuviai gyvena 
nei kiek neblogiau. Ir aš ne
galėjau sau atleisti už bailu
mą palikti kasyklas, daug kar
tų galvodamas, kad tik savižu 
dystėje nusiraminimas. Ne- 
nusižudžiau. Ir čia trūko drą
sos...’

Gal būt šis pasibaisėtinas 
girtavimas ir buvo svarbiausia 
jo sunkaus ‘stroke’ priežastis. 
Atėjęs aplankyti draugas jį ra
do be sąmonės kambary ant 
grindų, bet dar su gyvybės žy
mėmis. Nuvežus į ligoninę, 
buvo rastas kraujo krešulys 
smegenyse, bet tokioje vietoje, 
iš kurios buvo galima pašalin
ti operacijos būdu. Bridžius 
tebebuvo be sąmonės ir reika
lingus operacijai formalumus 
sutvarkė V. Paulionis. Apie 
nukritimą ant grindų, išveži
mą į ligoninę ir operaciją, Bri
džius sužinojo tik iš draugų 
bei operacijos paliktų žymių. 
Kiek apsveikęs, kelis mėnesius 
jis buvo apgyvendintas sveiks
tančiųjų namuose, kur - ne
tekęs akių šviesos - daužėsi 
kambaryje iš kampo į kampą. 
Sustiprėjęs ir atgavęs regėjimą 
jis kažkokia nesuprantama kai 
ba pasakojo visokius niekus, 
krėtė juokus ir buvo laikomas 
linksmu pamišėliu. Tuose na
muose jis užsibuvo apie šešis 
mėnesius - ar gal ir daugiau, 
bet atmintis pamažu ėmė grįž 
ti tik paskutinėmis savaitėmis.

Nors jis pasveiko ir fiziškai 
atsigavo, tačiau baimė - kad 
vėl nepasikartotų kas nors pa
našaus - jį persekiojo iki mir
ties. Šiaip užsispyręs ir nepa
lenkiamas jokiems patarimam 
jis su nuostabiu nuolankumu 
pakluso visoms gydytojų su
gestijoms: daugiau negert - 

negėrė; laikytis griežtos die
tos - laikėsi; daugiau kasdie
ninių pasivaikščiojimų - iš
vaikščiodavo ištisas valandas; 
nepykti ir dėl niekų nesierzin
ti - čia jau buvo per daug! Per 
visą gyvenimą buvęs ‘nervų 
gniužulu’, jis nepajėgė būti 
abejingas visa kam, kas dėjosi 
aplink ir kas dar galėjo jį ištik
ti. 1973.II.6 laiške jis guodėsi:

‘... Kalbant apie mirtį — ir 
aš norėčiau užbaigti dienas 
staiga ir niekam nebūti jokia 
našta. Mano kambario langas 
yra prieš didelius laidotuvių 
namus, kur aš kasdien matau 
įvairiausias laidojimo procesi
jas. Savo liguistoj apatijoj aš 
prasėdžiu prie lango ištisas va - 
landas ir dažnai užeina baisus 
siutas, kai pagalvoji, jog ne
bus nieko, kas neštų ar pasirū
pintų mano lavonu ...’

Ligi 1977 m. visi jo laiškai 
vienodai pesimistiški, bet to
kių ar panašių prasiveržimų 
juose jau nėra. Visi jie ilgi, ra 
šyti ranka, žemyn svyrančia 
stambia ir nervinga rašysena, 
kartais kažkieno rašoma maši
nėle. Visi turiningi, daugu
moj ilgi, logiški, įdomūs. Bet 
nuo 1978 m. pradžios jų jau 
mažiau, kas kart jie trumpes
ni, dažnai nelauktai užbaigti. 
Jis dažniau ir dažniau skun
džiasi nepajėgiąs susikoncen
truoti, rašyme greit pavargs- 
tąs. Nuo tų metų pabaigos jis 
pradeda tenkinits didelėmis 
proginėmis atvirutėmis, vidu
rinę dalį išmargindamas pasta 
bomis, klausimais ir baigda
mas linkėjimais, rūpestingai iš 
vardintiems visiems šeimos 
nariams. Vienoje tų ataviru- 
čių jis rašo:

‘Pas mane nieko naujo, Vla
deli. Jau parašiau blankinį 
testamentą, išreikšdamas no
rą, kad mano kūnas būtų su
degintas krematoriume. Taip 
pat paruošiau pašto atvirutes 
Tau ir dar porai žmonių, kad 
mano geras prietelius Vincas 
Paulionis jums praneštų apie, 
mano mirties datą ...’

O vėliau, 1979.IV.8 vėl:
‘Apie save - nieko įdomaus. 

Dėl aplinkybių, o gal dėl šizo
frenijos, gyvenu labai užsida
ręs, su nieku nesusitinku. Net 
ir apie Velykas sužinojau tik iš 
laikraščių ... Man vis sunkiau 
judėti, kalbėti , regėti, o sun
kiausia mąstyme susikaupti. 
Dėl to ir laiško Tau ‘nesuku- 
riu’, nors jau kelis kartus ban
džiau ...’

1980.XI. 15:
‘Pas mane nieko naujo. Prie 

pustuzinio progresuojančių li
gų (kepenys, diabetis, sklero
zė ir kt.) dabar dar apkurtau. 
Bet manau, kad mane pri
baigs vienatvė, melancholija 
ir manijakiškas užsidarymas, 
kuris įgauna vis žiauresnes for 
mas.’

Sekančiais metais - tik pora 
sveikinimo atviručių švenčių 
proga, be jokių pastabų apie 
save. 01982.X.9 - telegrama:

‘Geriausi linkėjimai gimta
dienio porga už viską tau la
bai dėkingas gaila laiškai nesi- 
rašo Kazimieras.’

Tuoj susirišau telefonu: kas 
atsitiko, kodėl telegrama, juk 
pora žodžių popieriuje kur kas 
lengviau, negu pakvaišusioj 
kalboj suslebizavoti tekstą lie
tuviškai?

Taip, lengviau, bet jis jau 
nuo vasario mėnesio man ra
šąs laišką ir dar nei pusė ne-

Balandžio 17 d. Clevelande buvo paminėta prof. Augustino Voldemaro 100 metų sukaktis. 
Nuotraukoje Laisvosios Lietuvos redaktorius M. Šimkus, skaitęs apie A. Voldemarą paskaitą su 
Clevelande gyvenančiais LAS nariais. Iš kairės: J. Skavičius, M. Šimkus, A. Juozaitis, M. Blynas, 
J. Virbalis ir V. Jokūbaitis. J- Gailos nuotr.

Tautos Fondo aukotojai 1982 metais
39,473.24 dol.; a. a. John 

Bartash palikimas.
4,950 dol.: dr. K. ir D. 

Bobeliai.
2,628,35 dol.: J. ir dr. L. 

Giedraičiai.
l;55O dol.: J. ir E. Sin-r 

kys.
1,217 dol. kun. S. Mor

kūnas.
1,100 dol.: A. Ražaitis.
1,050 dol.: dr. č. Masai- 

tis.
Po 1,000 dol. K. G. depu

tis, M. Janonienė, J. ir J. 
Sakevičius, St. ir A. Sko- 
rupskas.

Po 500 dol. J. ir Z. Bud- 
revičiai, R. ir K. Giedraitis,
N. N.

Po 400 dol.: M. ir P. Ka- 
raitis, dr. L. Kriaučeliūnas.

340 dol.: J. Blažys.
335 dol.: J. Kavaliauskas.
328 dol.: E. ir A. Stak- 

niai.
325 dol.: J. Normantas.
306.78 dol.: a. a. J. Janu-, 

šaičio palikimas.

parašyta. Ir jis tikras, kad laiš
ko jau niekad nebaigsiąs. 
‘Siųsk, kas parašyta.’ Gerai, 
jis pasiųs, jei tik neužmirš. Bet 
geriau man to laiško nelaukti, 
jis jau viską užmirštąs.

Tyla. Maniau jog jis padėjo 
telefoną, bet dar laukiau. Ne, 
jis dar prie telefono. ‘Atmintis 
labai silpna, labai silpna, nie
ko jis negalįs pažadėti. Matai 
kokia senatvė. Ir žodį ištarti 
sunku. Sveikink žmoną, svei
kink princesę Beatričę (taip jis 
vadino mano vyriausią dukre
lę, su kuria buvo susibičiulia
vęs viešėjimo Čikagoje metu), 
sveikink visus saviškius ir pats 
būk sveikas. O dabar nepyk, 
baikim pasikalbėjimą, man 
sunku. Jaučiu, kad jau neil
gai. Viso geriauso.’

Sį kartą jis nesuklydo. Ka
lėdiniais sveikinimais jau 
nepasikeitėme - nebuvo su 
kuo. Mirė - kaip ir gyveno: 
vienišas, nuo visų atsiskyręs ir 
netikrume. Net išsiaiškinti, 
kokia tikroji jo mirties data, 
tepajėgiau tik laiškais per tris 
savaites.

300 dol.: dr. A. Skripkus.
Po 275 dol.: A. Bagdonai- 

tė-Cesmes, V. ir J. Dovy
daitis, St. Gasiūnas.

Po 250 dol.: kun. P. Kū
ra, J. Lekas, Pr. Povilaitis, 
A. Sinkys, A. ir B. Sinkys.

Po 230 dol.: O. Burnei
kienė, R. ir A. Pūras.

Po 225 dol.: E. ir K. Gri
gaitis, A. ir J. Varnelis.

220 dol.: P. J. Adomaitis.
Po 200 dol.: dr. Pr. ir J. 

Bagdas, G. Bajalis, A. A. 
Beresnevičius, dr. R. Gied
raitis, C. ir A. Mikalajūnas, 
dr. J. Mockus, Pr. Prankie- 
nė, J. Stašaitis, J. ir N. Va
laitis.

175 dol.: E. r J. Jasiūnas.
160 dol.: V. Kožica.
Po 155 dol.: J. Jasulaitis, 

dr. A. Matukas, J. Mika
lauskienė.

Po 150 dol.: J. Bobelis, 
Kęst. Dubauskas, K. K. ir 
S. Martinkus, K. Oželis, V. 
Trumjonas.

Po 145 dol.: dr. I. ir A. 
Mačioniai, A. ir L. Mažeika, 
G. Meiliūnienė, dr. A. ir H. 
Milaknis.

Po 140 dol.: St. Bartkus,
J. Mačėnas, J. ir I. Rasys,
A. ir A. Repšiai, V. Tamo
šiūnas.

135 dol.: A. ir K. Čampė.
130 dol.: J. ir J. Petronis.
127 dol.: J. Virbalis.
Po 125 dol.: N. Butkūnas,

B. ir Pov. čečkus,St. Da
gys, Br. ir A. Jucėnas, J. 
Liubinskas, J. Tamašaus
kas, A. ir I. Tumas.

120 dol.: A. ir B. Jocas, 
A .ir I. Lukas, A. ir O. Ke- 
niausiai, St. Palekienė, A. 
šimonėlis, J. žemaitis.

Po 115 dol.: S. Kvečas, M. 
ir V. Lisauskai, R. ir R. 
Veitas.

112 dol.: M. Pieteraitis.
Po 110 dol.: A. ir V. Ka

činskas, O. ir A. Kindurys,
J. Palubinskas, J. ir M. Ši
monis.

106 dol.: V. Saudargas.
Po 105 dol.: V. Ketura- 

kienė, K. Povilaitis, A. Sko- 

pas, B. ir I. Veitas.
103 dol.: J. G. Makaus

kas.
102 dol.: P. Mačernis.
Po 100 dol.: E. ir H. Bal

ceris, Ant. Balčytis, St. 
Balsys, L. Biknevičius, T. 
Blinstrubas, Br. Budreika- 
Tender, D. ir K. Burba, K. 
Dabrila, J. Daunoras, kun. 
L. Dieninis, V. ir E. Dovy
daitis, V. ir O. Dovydaitis, 
d r. I. Dubinskas, kun. V. 
Dubinskas, V. Germantas, 
Alf. Giedraitis, J. Grigaitis, 
Ant. Gudaitis, Ant. Gudo
ms, M. Guobvs, J. Inčiūra, 
J. ir A. Jakučionis, V. P. 
Janušonis, L. Jaras, E. ir 
L. Jarašiūnas, S. Jurskytė, 
E. Kairys, dr. B. ir B. Ka- 
sakaitis, prof. dr. Br. Kas
ias, O. Kaulakienė, St. Ke- 
tarauskienė, L. ir P. Kra- 
jauskas, V. Kraszewski, O. 
Kremeris, J. Krištolaitis, A. 
ir S. Leonas, J. Litvinas, B. 
Markevičius, St. Masaitis, 
V. Mažeika, M. Meilienė, J. 
Mitkus, Gr. Musteikienė, 
kun. L. Musteikis, K. Pabe
dinskas, A. Pabrėža, A. Pa
kalniškis, F. Palubinskas, 
A. Paškonis, K. Petrauskas, 
A. Pimpė, V. Prižgintas, dr.
J. Ramunis, dr. V. ir B, 
Raulinaitis, Pr. Razgaitis,
K. Rožanskas, A. Rudis, dr. 
A. Rugis, č. ir O. šadeika, 
P. ir R. Sakas, K. Šilinienė, 
Alf. Simonaitis, dr. J. ir p. 
Skirgaudas, Ant. F. Skirius,
L. ir L. Šmulkštys, P. Spe- 
tvla, dr. Vyt. Tauras, Ten- 
ney-žilinskas, St. Tiškevi
čius, V. Tomkus, A. ir A. 
Trakys, V. Urbonas, Ant. 
Valavičius, Ant. ir S. Va
lys, V. ir M. Valys, Br. ir 
J. Vasys, dr. P. Vileišis, A. 
Viliušis, J. Vinciūnas, J. 
Vyšniauskas, K. žalnierai- 
tis, S. ir E. Zelba, A. žūras.

Po 90 dol.: A. Gaška, dr. 
J. ir Br. Kuodis, A. ir V. 
Markevičius, J. ir R. Mi
kaila, dr. E. Repšienė.

88 dol.: H. Govarskas.
Po 85 dol.: Pr. ir O. Do

vydaitis, J. Preibys, J. Sa
kas, VI. Staškus.

(Bus daugiau)
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A. A.

STASIUI JURKŪNUI
mirus, jo broli A. L. Tautinės Sąjungos Chi

cagos skyriaus pirmininką inž. JONĄ JUR

KŪNĄ su šeima ir visus artimuosius nuošir

džiai užjaučiame ir kartu liūdime

Lietuviu Tautinės Sąjungos
Chicagos Skyriaus Valdyba

A. A.

STASIUI JURKŪNUI

mirus, Jo broliui inž. JONUI JURKŪNUI, jo 

šeimai ir visiems giminėms reiškiame gilią 

užuojautą

Emilija čekienė

A.A. Stasys
Stasys Jurkūnas pereitą 

žiemą, kaip ir anksčiau, ki
tų metų žiemomis žiemoja. 
Floridoje. Balandžio 10 d. 
grįžo į savo namus, Chica- 
gą, bet tuojau perkeltas į 
ligoninę, kur 1983 m. ba
landžio 11 d. 8 vai. vak. mi
rė, dėl širdies sutrikimo.

Balandžio 15 d. vakare 
Petkaus Marųuette koply
čioje įvyko atsisveikinimas 
su a. a. Stasiu Jurkūnu. At
sisveikino organizacijų, ku
rių gretose Velionis dirbo, 
atstovai: Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos 
(Ig. Andrašiūnas), 'Chica
gos Lietuvių Tautinių Na
mų (M. Valiukėnas), Tau-

Hunas

A. A. Stasys Jurkūnas 

tinti, Stoti ja ir Stasys Jur
kūnai įsigyjo nuosavą krau
tuvę ir darniai vedė iki pen
sijos amžiaus.

Velionis Stasys buvo švie

sus žmogus, sekęs ne tik 
lietuvių gyvenimą, bet ir 
pasaulinius Įvykius, susida
rydamas dėl jų savą nuo
monę. Velionis visą gyve
nimą artimiesiems buvo ne 
tik vyriausias brolis, bet ir 
globėjas, padėjęs patari
mais ir finansais.

Stasio Jurkūno palaikai 
palaidoti šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse (1983. IV. 
16). šv. Mišias už jo Vėlę 
atnašavo kun. kleb. Anta
nas Zakarauskas, giedojo 
solistas J. Vaznelis, vargo
navo Ant. Kalvaitis. Kapi
nėse religines apeigas atli
ko kan. V. Zakarauskas. 
Velioni palydėjo šimtų au
tomobilių dalyvių vilkstinė.

I
Mečys Valiukėnas

A. A.

STASIUI JURKŪNUI
mirus, jo žmonai SOFIJAI su dukra MILDA, 

seserims TEOFILEI ir STEFANIJAI bei 

broliui JONUI su jų šeimomis giliausią užuo

jautą reiškia ir kartu liūdi

Barbara ir Teodoras
BJinstrubai

A. A.

STASIUI JURKŪNUI

mirus, jo brolį JONĄ JURKŪNĄ ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Liucija ir Antanas
Mažeikos

tos Fondo (J. žemaitis), 
Baltijos Klubo (P. Vėbra). 
Religinę dalį vedė kan. A. 
Zakarauskas.

Velionio Stasio Jurkūno 
asmenį ir jo nueitąjį kelią 
gražiai atskleidė Domas 
Adomaitis, kaip jis įvade 
pasisakė — Dvidešimt trys 
metai išgyventi su Velioniu 
po vienu stogu įpareigoja 
mane tarti atsisveikinimo 
žodžius. Toliau D. Adomai
tis kalbėjo:

— A. A. Stasys Jurkūnas 
buvo šviesus išmintingas ir 
draugiškas žmogus. Gimęs 
1904 m. gegužės 22 d. ir 
vaikystę praleidęs gimtaja
me Vindeikių kaime, Mus
ninkų valse., Ukmergės 
apskr. Buvo vyriausias še
šių vaikų šeimoje. Caro lai
kais baigė pradžios mokyk
lą.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimą sulaukė bū
damas 14 m. jaunuolis. Vi
si žinome, kad Lietuvai teko 
su ginklu išsikovoti nepri
klausomybę nuo nedraugiš
kų kaimynų. Jo tėviškės 
kaimas ir miestelis kelis 
kartus ėjo iš rankų į ran
kas, kol lenkai buvo galuti
nai išvyti. Stasys buvo per 
jaunas išeiti su vyresniais 
kaimynais Lietuvos kariuo-

A. A.

STASIUI JURKŪNUI

mirus, žmoną SOFIJĄ, dukrą MILDĄ, brolį 

JONĄ, seseris TEOFILĘ ir STEFANIJĄ ir 

jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame

Roma ir Viktoras Masčiai 
Severiną ir Nardis Juškai
Bronė ir Albertas Kremerį ai

A. A.

STASIUI JURKŪNUI

mirus, jo žmonai SOFIJAI, dukrai MILDAI, 

seserims ir broliui JONUI su šeimomis reiš

kiame nuoširdžią užuojautą

Aldona ir Alfas Simonaičiai

menėn savanoriu, bet kovų, 
kautynių išgyvenimai su- 
brendino jį sąmoningu lie
tuviu.

1927 m. atlikęs karinę 
prievolę Gusarų pulke, Sta
sys išmoko ir įsijungė į 
apylinkės veikliųjų vyrų 
būrį. Su jais Velionis dirbo 
ne tik šaulių ir tautininkų 
eilėse, *bet suorganizavo, 
įsteigė vietos kooperatyvą. 
Šį kooperatyvą Stasys vedė 
iki pat pasitraukimo iš Lie
tuvos, 1944 m.

Vokiečių okupacijos me
tais Stasys priklausė Lietu
vos Laisvės Kovotojų po
grindžiui ir jį materialiai 
rėmė, skleidė pogrindžio 
spaudą.

1947 m. iš Merbecko sto
vyklos, Vokietijoje, atvyko 
į Chicagą pas žmoną Sofi
ją, kurią jau anksčiau, kaip 
JAV gimusią, iškvietė jos 
brolis Stasys čirbulis. Pra
džioje Stasys dirbo neleng
vą fizinį darbą, vėlėliau, ko
operatyvo patirties paska-

Jesus needs YOU to bring the 
springtime of His love to the world. 
STOP, LOOK, LISTEN — 
He mav be calling you 
to follow Him N0W.

For mores information about the religious 
community founded by Archbishop Jurgis Matu
laitis write to: Sister Superior Immaculate Con- 
ception Convent, Putnam, Ct. 06260.
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ŠIMTAMETĖS AUSZROS SUTIKTUVĖS
ANTANAS JUODVALKIS

šimtametei. AUSZROS 
sukakčiai atžymėti, dides
nėse lietuvių nausėdijose 
vykdomi minėjimai, ruošia
mos parodos, supažindina
ma su pogrindyje leidžiama 
spauda. Bet didžiausias pa

minklas paliks faksimiliniu 
būdu perspausdinta origi
nali AUSZROS laida, šį la
bai sunkų ir išlaidingą dar
bą atliko pedagogė-kultūri- 
ninkė Alicija Rūgytė, Lie
tuvių istorijos draugijos

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos nariui

STASIUI JURKŪNUI
mirus, jo broli inž. JONĄ JURKŪNĄ, žmoną 
SOFIJĄ, dukterį MILDĄ su šeima ir seseris 
TEOFILĘ RYMANTIENĘ ir STEFANIJĄ 
KUZMICKIENĘ su šeimomis giliai užjau
čiame ir drauge liūdime

Felicija ir Vytautas Izbickai 
Bronė ir Jonas Vašiai 
Alė ir Povilas žičkai

Tauriam lietuviui

STASIUI JURKŪNUI
mirus, jo žmonai SOFIJAI, dukrai MILDAI 

su šeima, seserims: SOFIJAI, ONAI, STE

FANIJAI ir TEOFILEI su šeimomis broliui 

JONUI su šeima ir kitiems giminėms reiš

kiame mūsų gilią užuojautą ir kartu liūdime

Bronė ir Antanas Kalvaičiai

Mielam bičiuliui

A. t A.

STASIUI JURKŪNUI
mirus, gilaus skausmo ir liūdesio valandoje 

žmoną SOFIJĄ, dukrą MILDĄ su šeima, bro

lį inž. JONĄ su šeima, seseris TEOFILĘ ir 

STEFANIJĄ su šeimomis ir visus artimuo

sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Kostas Gasparaitis
Ona šiaudikienė
Julė ir Jonas Žostautai 
Leokadija ir Juozas žvyniai

vardu. Šios draugijos širdis 
ir varyklis, per visus 26 
veiklos metus, buvo ir te
bėra Alicija Rūgytė, nors 
nominaliniais pirmininkais 
yra buvę visa eilė istorikų.

Perspausdintos AUSZ
ROS sutiktuvės įvyko ba
landžio 17 d. Jaunimo Cent
re, Chicagoje.

Popietę pravedė valdybos 
pirm, d r. Jonas Račkaus
kas. Apie AUSZROS atsi
radimo aplinkybes, įtaką ir 
reikšmę, kalbėjo istorikas ir 
šios knygos redaktorius Jo
nas Dainauskas. Gyvu žo
džiu teigė ir knygos įvade 
J. Dainauskas pažymėjo, 
kad AUSZRA buvo pirmas 
lietuvių kalba leidžiamas 
laikraštis, skirtas Didžio
sios Lietuvos gyventojams 
lietuviams. Prieš AUSZROS 
pasirodymą buvo bandyta 
leisti religinio turinio leidi
nėlius ar studentų draugi
jų reikalams pranešimus, 
bet nei savo turiniu nei ap
imtimi negali prilygti 
AUSZRAI, kurios pasiro
dymas pradėjo lietuvių 
tautinės epochos pradžią. 
AUSZRA pradėjo skelbti 
lietuvių tautos atsiribojimą 
nuo kaimynų lenkų ir sukė
lė jų pasipriešinimą. Kvietė 
dvarininkus, klebonus grįž
ti prie tautos kamieno ir 
šviesti Lietuvos liaudį.

AUSZRA neatsirado stai
ga, bet buvo ilgų mėnesių 
ir ne vieno žmogaus didelių 
pastangų vaisius. AUSZ- 
ROJE rašė 74 bendradar
biai. Tai gražus ano meto 
lietuvių inteligentų skai
čius. Pagal kilmę AUSZROS 
bendradarbius galima su
skirstyti į šias grupes: 40% 
suvalkiečių, 40%' žemaičių, 
10% vilniečių ir 10%' maž- 
lietuvių.

Nors pirmojo AUSZROS 
numerio leidėju pasirašė dr. 
J. Basanavičius, bet toliau 
leidėjais pasirašydavo Lie
tuvos mylėtojai. Ilgai bran
dinta idėja leisti lietuviams 
laikraštį kilo ne vieno inte
ligento mintyse, daugelis 
apie tai galvojo ir tomis 
mintimis dalinosi.

AUSZROS steigėjais lai
kytini : dr. Jonas Basanavi
čius, dr. Jonas . Šliūpas, 
Jurgis Mikšas ir Andrius 
Vištelis (Višteliauskas). 
AUSZROS redaktoriais bu
vo: Jurgis Mikšas, Jonas 
Šliūpas, Martynas Jankus 
(paskutinius du numerius 
faktiškas red. buvo Juozas 
Andziulaitis). AUSZROS 
pirmieji 5 numeriai spaus
dinti Ragainėje, o nuo šeš
tojo numerio — Tilžėje. Iš 
viso išėjo 40 numerių, 29 
sąsiuviniais, 1350 puslapių, 
Užsimokėjusių prenumera
torių buvo: 1883 m, — 69, 
1884 m. — 240, 1885 m. — 
250 ir 1886 m. — 195. 
AUSZRA buvo platinama 
siunčiant uždaruose vokuo
se paštu, per P. Kriaučiū

ną, Marijampolėje ir J, Mi- 
liauskį, Rygoje.

šioje faksimiliniu būdu 
perspausdintoje AUSZRO- 
JE telpa 1883 ir 1884 me-. 
tų AUSZRA, o antroje kny
goje tilps 1885 ir 1886 me
tų AUSZROS ir paaiškini
mai.

Po paskaitos rašytojas- 
poetas A. Bagdonas pats ir 
jo paruošti studentai pa
skaitė ištraukas: Paminėji
mas Birutos kapo — A. 
Bagdonas, Lietuvių kalba — 
Aušra Jasaitytė, Tadeušas 
Kosciuška-Lietuvininkas — 
Vytautas Kirvelaitis, Vil
tis — Rima Polikaitytė, 
Laimės valanda — Alek
sandra Gražytė.

Vyrų skaitytos ištraukos 
buvo-ilgokos ir nuobodokos. 
Reikėtų ribotis neilgesniais 
5 min. skaitiniais. Visų 
skaitytojų lietuvių kalbos 
tarimas ir skaitymas buvo 
raiškus ir malonus, o stu
dentės žiūrovus pąpirko 
puikiais tautiškais rūbais. 
Susirinkusiej i nuoširdžiai 
paplojo, o A. Rūgytė įteikė 
po knygą.

žodį tarė ir pedagogė Ali
cija Rūgytė, papasakojusi 
patirtus sunkumus renkant 
AUSZROS komplektus, ieš
kant mecenatų ir verbuo
jant prenumeratorius. Ieš
kant AUSZROS visų leidi
nių ,teko pasiekti net Ka
nadą, iš kur pats savinin
kas AUSZROS komplektą 
atvežė, savaitę pagyveno 
kol buvo perspausdintas ir 
parsivežė atgal, šimto me
tų AUSZROS popierius yra 
sudūlėjęs ir nesiryžo siųsti 
paštu, kad atidarius siunti
nį nebūtų rasta vien popie- 
rio dulkės.

Dėkojo šiems gerada
riams: Valdui Adamkui, 
Teodorui Blinstrubui, Jonui 
Damauskui, Broniui Kvik
liui, Vitaliui Matulaičiui (iš 
Kanados), dr. Kaziui Peru
kui, seselei Perpetuai bei 
kitiems įgalinusiems AUSZ- 
RĄ perspausdinti.

šiuo metu nelengva kny
gas leisti, jei nėra mecena
tų bei rėmėjų. Finansi
niam užnugariui užsitikrin
ti, draugijos reikalų vedėja 
ir iždininkė A. Rūgytė su
rado visą eilę rėmėjų, kurie 
įgalino AUSZRĄ perspaus
dinti. Stambieji aukotojai: 
Jonas Markvaldas — 1,000 
dol.; Alicija Rūgytė, įamži
nusi savo tėvą dr. J. Rugį 
— 1,000 dol.; Zanavikijos 
red. komisija (kun. J. Duo
ba, J. Kaunas, A. Rūgytė ir 
J. Tamulis) — 650 dol.; 
švieksniškių draugija — 
200 dol.; Dr. A. ir E. Raz
mos — 200 dol.; J. Grau- 
dušienė — 150 dol.; 15 šim
tininkų ; 13 po 50 dol. ir tre
jetas šimtų prenumerato
rių.

Mecenatų tarpe pasigen
dame daugelio kultūrinių 
darbų rėmėjo — Lietuvių 
Fondo, nors metinio narių 
suvažiavimo metu, Pelno 
skirstymo komisijos pirmi
ninkas pranešė, kad per 
Kultūros tarybą AUSZROS 

100 metų paruošimo dar
bams duota 2,000 dol.

Ar ruošiamasi perspaus
dinti antrą kartą?

Baigiant AUSZROS su
tiktuvių popietę, PLB val
dybos vardu A. Juodvalkis 
pasveikino leidėjus ir padė
kojo pedagogei A. Rūgytei 
už greitą AUSZROS per
spausdinimą ir paskleidimą 
lietuviškosios visuomenės 
tarpe.

Po programos visi daly
viai, kurių buvo pilna žemu
tinė salė buvo pavaišinti 
užkandžiais, kava ir vynu. 
Lietuviškoji visuomenė dė
kinga Alicijai Rūgytei už 
tokį prasmingą ir vertingą 
darbą.

Lietuvių istorijos drau
gija yra išleidusi visą seri
ją istorinių veikalų. AUSZ
RA taip pat leidžiama Lie
tuvių Tautos praeities kny
gų serijoje ir sudaro VI to
mą. Knyga įrišta į kietus 
drobinius apdarus su pa
auksuotu užrašu ir sudaro 
VI tomą. Išleido Lietuvių 
istorijos draugija. Redaga
vo Jonas Dainauskas. Lė
šas sutelkė Alicija Rūgytė. 
Patarėjas dr. Jonas Rač
kauskas. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė 1983 m. Chi
cago. Kaina nepažymėta, 
bet parduodama po 20 dol. 
Gaunama pas leidėjus (A. 
Rūgytė — 6547 So. Wash- 
tenaw Avė., Chicago, III. 
60629) ir knygų platinto
jus.

SUSIDOMĖJIMAS 
DIDELIS

Sol. Nelė Paltinienė

Chicagos lietuviai labai 
domisi gegužės 8 d. Jauni
mo Centre ”Margučio” ren
giamu koncertu, kuriame 
programą atliks muz. Ar
vydas Paltinas, buvęs Klai
pėdos ”Kopų balsų” estra- 
dienio orkestro vadovas ir 
jo žmona sol. Nelė Paltinie
nė. šiuo metu Paltinai gy
vena Vakarų Vokietijoje. 
Koncerto bilietus platina 
Vaznelių prekyba. Taipogi 
galima įsigyti ”Margučio” 
raštinėje.

★
• ”Margučio” radijo pro

grama perkelta į WCEV 
stotį. Programa girdima 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 9-10 vai. vak. banga 
1450 AM.
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Klemensas Galiūnas per praėjusias Kalėdas.

MIRĖ KLEMENSAS 
GALIŪNAS

Santa Barbaroje, Kalifor
nijoje, 1983 m. balandžio 4 
d. mirė Klemensas Galiū
nas. Palaidotas balandžio 9 
d. Santa Barbaros kapinėse. 
Velionį palydėjo visa santa- 
barbarėnų lietuvių bendruo
menė ir gausūs draugai iš 
Los Angeles. Atsisveikini
mo žodžius kapinėse pasakė 
velionio artimiausių draugų 
grupės vardu Bronys Raila, 
valstybinės tarnybos Lietu
voje bendradarbių vardu 
dr. Petras Pamataitis, iš li
teratų ir kultūrininkų poe
tas Bernardas Brazdžionis, 
Los. Angeles Dramos sam
būrio pirmininkas Vincas 
Dovydaitis ir nuo Santa 
Barbaros lietuvių Bronius 
Rozinskas (prieš dešimtme

Pranešame buvusioms mokinėms, draugams 
ir pažįstamiems, kad š. m., balandžio 19 d. Mel
bourne amžinai užmerkė akis išraiškos šokio pio
nierė Lietuvoje ir Australijoje

DANUTĖ 
NASVYTYTĖ-GABRIJOLIENĖ.

Liko vyras Stasys ir sūnus Sigitas su šeima, 
gyveną Melbourne. Gerbdami mirusios atminimą 
praneša

Seserys Giedrė Gudauskienė ir 
Salomėja Valiukienė, 
pusseserės ir pusbroliai Nasvyčiai 
ir Banaičiai su šeimomis.

A. A.

DANUTEI 

NAVYTYTEI-GABRIJOLIENEI

mirus, jo seseriai GIEDDREI GUDAUSKIENEI 

su šeima ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą

Aldona ir Vincas Juodvalkiai

tį čia atplaukęs savo laivu 
iš Lenkijos).

Klemensas Galiūnas buvo 
gimęs 1913. XII. 16 d. Lie
tuvoje, Joniškio valsčiuje, 
jovaišių kaime. Amerikon 
atvyko su šeima 1949 me
tais, pradžioje apsigyveno 
Los Angelese, vėliau apie 
porą dešimtmečių Santa 
Barbaroje (už 90 mylių), 
tačiau niekad nenutraukė 
bendravimo su gausinga 
Los Angeles lietuvių bend
ruomene. Pats išsilavino į 
aukštos klasės mūro darbų 
specialistą. Kaip kontrakto- 
rius Santa Barbaroje ir 
apylinkėse atliko daug 
stambių ir gražių darbų ir 
pats tvirtai įsikūrė. Mirtis 
ištiko netikėtai (nuo galvos 
smūgio). Velionis paliko 
Oregone gyvenančią dukte

rį Živilę su šeimą, taip pat 
ten atsiskyrusią žmoną, o 
prie savęs sūnus Marių ir 
Rimą užaugusius, bet, de
ja, netvirtos sveikatos.

K. Galiūnas buvo labai 
populiarus ir mėgiamas 
ypač Los Angeles lietuvių 
k u 1 tūrinės bendruomenės 
tarpe. Jis gausiai aukom ar 
ir stambiom premijom rė
mė lietuvių kultūrinę veik
lą, literatūrą, muziką, dra
mos sambūrį. Pats mėgo 
dainą, vaidybą, poeziją, 
ypač humorą ir toje plotmė
je ne kartą viešai pasireikš
davo. Vertino visų pažiūrų 
patriotus, arčiau laikėsi 
tautinėje srovėje.

Ilgai jo pasigesim, kaip 
vertingo žmogaus ir kultū
rinio mecenato. (—br.)

I)R. ALEKSANDRAS 
ŠTROMAS 

ilgesnį laiką vėl viešėjo 
Amerikoje. Balandžio 13-16 
dienomis dalyvavo konfe
rencijoje Stanfordo univer
sitete (Kalif.), kaip dr. Ro
berto Conąuesto redaguoja
mos politinės knygos bend- 
ra-autorius (Pabaltijo ir 
SSSR santykių problemai). 
Bn Štromas šiuo metu pra
dėjo ruošti veikalą apie 
Sov. Sąjungos pobrežnevinę 
situaciją. Tam tikslui nuo 
šio rudens, kaip vizituojan
tis profesorius, atvyks į 
Stanfordą ir metus dirbs 
prie šio veikalo Hooverio 
Institute. Kartu atvyks ir 
jo žmona, žinoma daininin- 
kėVioleta Rakauskaitė.

Trumpai aplankęs savo 
Los Angeles bičiulį Br. Rai
lą ir kai kuriuos draugus 
amerikiečius, dr. Štromas 
balandžio 19 d. išskrido j 
Angliją.

HARTFORD
RELIGINĖS MUZIKOS 

KONCERTAS

Hartfordo lietuvių šv. 
Trejybės bažnyčioje balan
džio 10 d. įvyko neeilinis re
liginės muzikos koncertas, 
lietuvių parapijų metų už
baigimo proga. Jį atliko sol. 
Gina čapkauskienė iš Mon- 
trealio, akompanuojant dr. 
Sauliui Cibui iš Bostono ir 
vietiniai: muzikas Jurgis 
Petkaitis vargonais ir W. 
Williams — trumpete. šio 
koncerto programos pagrin
dą sudarė: G. F. Haendel, 
J. S. Bach, H. Purcell ir G. 
P. Telemanu kūriniai iš bo- 
roko laikotarpio. Be to, bu
vo atlikti W. A. Mozart, ir 
programos viduryje, S. Gai- 
levičiaus ir G. Gudauskie
nės kūriniai.

Solistė su pianistu, prie 
altoriaus, o prie vargonų J. 
Petkaitis ir W. Williams su 
trumpete, pasikeisdami, tik
rai sužavėjo beveik pilną 
bažnyčią klausytojų. Šio 
koncerto rengėjai buvo inž. 
Ignui Budriui pirmininkau
jant, Hartfordo organizac- 
jų komitetas. Komitetas iš
spausdino turiningą kon
certo programos knygutę,

Buk sveika, meile ir

Los Angeles — Angelų. 
Karalienės miestas, šypsos 
žali Kalifornijos kalneliai; 
sodrus, jaunas pavasario 
lietus bučiuoja žemę ...

Vieno žaliuojančio ir žy
dinčio kalnelio viršūnėj sto
vi jaukus namas; aukštais 
laiptais į jį vaikšto du žmo
nės, kurie visados eina ir 
važiuoja visur drauge.

Jų keliai drauge vingiuo
ja pusę šimtmečio. Kai 
jauni ir abu gražūs prisie
kė vienas antram meilę ir 
ištikimybę, tuomet — ge
gužės pradžioje — žydėjo 
kvapiausios ir švelniausios 
Lietuvos gėlės: tuomet jų 
veidai degė jaunyste, o 
žvilgsniai siekėsi tolumų...

Tėvynės negandai pasuko 
jų kelius į užsienį — Pran
cūziją, paskui į Ameriką. 
Iš tų kelių kelelių jie par
sivedė dvi gražias dukras; 
o dabar jau namus puošia 
ir dvi gražuolės anūkės ...

žmogaus keliai nebūna 
vien rožėm ir baltom aly
vom kloti... Ir jų kelias 
turėjo būti grįstas sunkiu 
darbu. Ir kūryba. Ir Tėvy
nėj likusiais rūpestis. Ir 
bendrieji lietuvių tautos 
reikalai. Ir pasipylė tais 
rūpesčiais bei viltimis su
rašytos knygos...

Tačiau jie laimingi. Nes 
ištikimybė ir meilė eina su 
jais drauge. Ir jie daugelio 
mylimi, visur laukiami.., 

kurioje buvo aprašyta ir šv. 
Trejybės parapijos istorija.

Po koncerto, bažnyčios 
salėje, įvyko minėjimas-va- 
karienė, į kurią atsilankė 
arti 300 žmonių; vietinių ir 
iš toliau, čia trumpai kal
bėjo: inž. I. Budrys, klebo
nas kun. J. Matutis ir vaka
rienės vadovas teisėjas Pra
nas Mončiūnas, kuris papa
sakojo savo senų laikų pa
rapijos gyvavimo prisimini
mus. šis puikus religinės 
muzikos koncertas — tai 
tikra prošvaistė atgaivinan
ti kasdieninį Hartfordo ir 
apylinkės lietuvių gyveni
mą.

Lionginas Kapeckas

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor 
savininkas

EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio 
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

Turime namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač apie naują parapiją. Taip pat ir 
naujoj lietuvių kolonijoj, SUNNY HILLS, Flori
doje, 955 mylios nuo Clevelando.

Norintieji pirkti ar’ parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

e! Rūta
Ir Angelų mieste tais il

gais laiptais į kalną, į žy
dėjimu apsuptus jų namus 
kops daugelis draugų, —• 
pasveikinti. Jų dukros žy
dinčio gegužio pradžioj ruo
šia jiems puotą.

Sveika, meile ir ištikimy
be!

Penkiasdešimt bendro 
gyvenimo metų. — Bronio 
ir Danetos Railų.

Nedaugelis tokių laimin
gų porų.

Juos sveikina žinomi ir 
nežinomi, pastebėti ir ne
pastebėti jų bičiuliai.

Po sodraus lietaus žaliuo
ja Kalifornija. Ilgo, darnių 
žingsnių kelio gale žydi vi
si žiedai.

ST. PETERSBURG
VEIKIA JŪROS ŠAULIAI

Palangos jūrų šaulių kuon 
pa St. Petersburge pradėjo 
rodyti savo buvimą, kai iš 
Detroito nuolatiniam gyve
nimui persikėlė jūros šauk
lys Steponas Lungys su 
žmona.

Balandžio mėn. 6 d. Se- 
minole parke suruošė pik- 
niką-gegužinę; oras pasitai
kė labai geras, saulutė nuo 
pat ryto iki vakaro glamo
nėjo savo maloniais spindu
liais kiekvieną atvykusį 
pakvėpuoti grynu oru. Bu
vo svečių net iš Kanados.

Visi buvo pavaišinti ska
niai pagamintais valgiais: 
viščiukai, dešrelės su ko
pūstais, keptos ir rūkytos 
žuvys, o didelių vėžių kiek 
tik kas norėjo. Gardu, kaip 
devyni medūs! Girdėjosi 
pagirimai šeimininkėms, vi
rėjoms gaminusioms tuos 
skanius patiekalus. Tai: M. 
Baranauskienė, V. Budri- 
kienė, A. Jonikienė, P. Ka- 
raitienė, E. Lungienė, A. 
Lukienė, M. Makarenkienė. 
Gėrimais rūpinosi A. Lu
kas, A. Budrikis.

Visą pikniką tvarkė V. 
Baranauskas, St. Lungys ir 
J, Butkus, šokiams grojo 
Alechikas.

Visų nuotaika linksma, 
pakili, nuoširdi pasiliks il
gai atminty, (mk)
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DETROITO
ĮSPŪDINGAI PAMINĖTA 

AUŠROS SUKAKTIS
Minėjimas buvo pradėtas 

balandžio 10 d. mišiomis 
šv. Antano parapijos baž
nyčioje už gyvus ir miru
sius spaudos1 darbuotojus. 
Atnašavo ir tam minėjimui 
pritaikintą pamokslą pasa
kė parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas.

Aušros minėjimas-akade- 
mija buvo pravesta gražiai 
papuoštoje parapijos salė
je. Naujai įrengtos scenos 
gale visiems į akis krito 
Mykolo Abariaus pieštas 
didelis plakatas. Plakato 
kairėje pusėje matėsi Dr. 
Jono Basanavičiaus portre
tas su jo gimimo ir mirimo 
datomis. Dešinėje — Gedi
mino pilis ir netoli jos ne
šąs knygas knygnešys. Pla
kato viršuje užrašas ”100 
metų” ir viduryje rūtų vai
nike patalpintas pirmojo 
Aušros nr. viršelis ir datos: 
1883-1983. Kairėje stovėjo 
Amerikos, o dešinėje — 
Lietuvos vėliavos. Naujai

Galvosūkis Nr.15

Vietoj būkšnelių įstatykite raides ir gaukite garsų 
13-to šimtmečio Europos valdovą. Iš gauto žodžio raidžių 
sudarykite naujus žodžius, tačiau tos pačios raidės ne
galima naudoti kelis kart, žodžiai sudaromi tik iš tų 
9-nių raidžių, kurias pagrindinis žodis turi, štai tų naujai 
sudarytų žodžių reikšmės:

1. — — — — — Tautinis vyro vardas.
2. -------------------------- Alžiriečio istorinis protėvis.
3. ----------------------— Lietuvos miestas.
4. -------------------------- Erdvė.
5. — — — — — Europietis.
6. ------------ ------------— Apačia.
7. — — — — — Apdaras.
8. — — — — — Prancūzų rašytojas (pranc.

rašyba).
9. — — — — — Slavas.

10. --------------------- — žinia.
11. — — — — Graikų alfabeto raidė.
12. — — — — — Azijos gyventojas.
13. — — — — — Gyvenvietė.
14. — — — — — šykštuolis.
15. — — — — — Gėrimas.
16. — — — — Kruopa.
17. — — — — — — Sidabrinės spalvos metalas.
18. — — —------------Vokietijos upė.
19. — — — — — Viliojantis ir žavimas.

LIETUVIAI
■ Antanas Grinius

įrengta scena — paaukšti
nimas dailiai ir gražiai at
rodė. Scenos papuošimo me
cenatai Ona ir česys Šadei
kos.

Akademiją-minėjimą pra
dėjo iš devynių organizaci
jų sudaryto komiteto pir
mininkas Antanas Mustei
kis, kuris pasveikinęs pro
gramos atlikėjus ir į minė
jimą atsilankusius savo žo
dyje paminėjo dvi Aušras. 
Viena Aušra, kuri kiekvie
ną rytą žadino lietuvį ūki
ninką keltis ir eiti prie dar
bo, o kita — lietuvių su
kurtoji spausdintoji "Auš
ra” kuri pažadino lietuvių 
šviesuomenę siekti lietu
viams ir Lietuvai laisvės ir 
išsivadoti iš rusiškojo oku
panto vergijos . ..

Tolimesnei programai 
vesti pakvietė Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos 
pirmininką Albertą Misiū
ną, kuris į garbės prezidiu
mą pakvietė: šv. Antano 
parapijos kleboną kun. Al
fonsą Baboną, minėjimo ko-

Balandžio mėn. 10 d. Detroite Šv. Antano parapijos salėje 
Aušros šimtmečio minėjime dailininkas Viktoras Veselka su 
Juozu Jašiūnų išstatė savų drožinių ir audinių liaudies meno 
parodėlę. Prie kūrinių stovi V. Veselka ir sėdi J. Jasiūnas.

K. Sragausko nuotr.

miteto pirmininką Antaną 
Musteikį, paskaitininką dr. 
Algirdą Budreckį, parapijos 
choro vadovą muz. Stasį 
Sližį, Aušros gadynės spau
dos parodėlės rengėją Al
girdą Vaitiekaitį ir salės 
puošėją Mykolą Abarių.

Po kun A. Babono sukal
bėtos invokacijos, Albertas 
Misiūnas atsilankusius su
pažindino su paskaitininku 
dr. Algirdu Budreckiu. Al
girdas Budreckis gimė 
Amerikoje ir mažas buvo 
nuvežtas į Lietuvą. 1940 
m. grįžo į Ameriką ir čia 
pradžios vidurinius ir aukš
tuosius mokslus baigė. Yra 
visuomenininkas, priklauso 
net prie koleto organizacijų 

ir dirba su jaunimu.-. Jo se». 
nelis kilęs iš Vilniaus kraš
to, todėl ir jis priklauso 
Vilniaus Lietuvių Sąjungai 
ir yra sąjungos garbės na
rys.

Dr. Algirdas Budreckis 
savo 55 minučių paskaitoje 
paminėjo, kad Aušrą ne
buvo pirmutinis lietuvių 
laikraštis. Jau ir prieš Auš
rą lietuviškų laikraščių ėjo 
net keletą. Papasakojo Auš
ros atsiradimo istoriją, to 
meto lietuvių nuotaikas, 
Aušros turinį ir artimes

nius jos bendradarbius. Pa
skaita buvo turininga ir 
įdomi.

Po trumpos pertraukos 
sekė meninė dalis. Muziko 
Stasio Sližio vadovaujamas 
moterų choras padainavo 
Br. Budriūno 1-sios dalies 
kantatos ''Tėviškės namai”.

Po jos aktorius Vytautas 
Ogilvis padeklamavo anks
tyvesniųjų rašytojų kūri
nius: Maironio "Miškas 
ūžia”, Almino "Arkliai, ke
leiviai ir šunys” ir kitų.

Moterų vokalinis kvarte
tas vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio padainavo ke
letą dainų.

Programos vedėjas Alber
tas Misiūnas padėkojo or
ganizacijoms, kurios šį Auš
ros 100 metų sukakties mi
nėjimą suruošė, programų 
atlikėjams ir gausiai į mi
nėjimą atsilankusiems. At
silankė tikrai nemažai. Bu
vo atvykusių iš Ann Arbor, 
Manchester, Flinto ir net 
Kanados ir pripildė visą 
salę.

Minėjimas baigtas vi-, 
siems sugiedant Lietuvos 
himną.

Aušros 100 metų sukak
ties proga buvo surengtos 
dvi parodėlės. Aušros ga

dynės parodėlę suruošė Al
girdas Vaitiekaitis. Turėjo 
keturis skyrius: Sukilimas, 
Didysis žemtaičių Vysk. 
Motiejus Valančius, Spau
dos draudimas, ir Aušra. 
Paveikslais, knygomis ir 
laikraščiais buvo pavaiz
duotas Aušros gadynės lie
tuvių gyvenimas.

Antroji paroda buvo su
rengta mokyklos klasėje. Ją 
surengė Viktoras Veselka 
ir Juozas Jasiūnas. Pirma
sis turėjo išdėstęs įvairius 
eksponatus išdrožtus iš me
džio, o antrasis įvairius lie
tuviškus audinius.

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
SUKAKČIAI

šv. Kazimiero Sukakčių 
Komiteto užsimotiems dar
bams įvykdyti West Palm 
Beach apylinkės lietuviai, 
kunigo Vytauto Pikturnos 
paprašyti, aukojo:

Po $100.00 — Vytas ir 
Aldona Bieliūnai, Elena Da
rni jonaitienė, Antanas ir 
Bronė Jucėnai, Povilas ir 
Elena Mikšiai, kun. Vytau
tas Pikturna.

Po $50.00 — Stasys ir 
Stasė Balčiūnai, Marija Sla
vinskienė, Marius ir Katry- 
na Sodoniai, Vytautas ir 
Albina Tomkai.

Po $25.00 — Bronius ir 
Veronika Aušrotai, Adolfas 
ir Ona Baliūnai, Stasys ir 
Irena Giedrikiai, Jonas ir 
Albina Jokubauskai.

Po $20.00 — Jadvyga Jo
kūbaitienė ir N. N.

Po $10.00 — Stasys ir 
Michalina Slabokai, J. K. 
Štarai, S. A. Štarai ir N. N. 
$15.00 — A. A. Pilipavičiai.

Kiti aukojo po mažiau. 
Viso surinkta — $940.00.

Šv. Kazimiero Sukakčių 
Komitetas savo ir kunigo 
Vytauto Piktumo vardu vi
siems aukojusiems nuošir
džiai dėkoja.

Kun. Viktoras J. Dabušis
Komiteto iždininkas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ.

Neseniai iš Lietuvos pasitraukęs prof. dr. Antanas Pranckevičius, balandžio 24 d. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje padarė pranešimą apie dabartinę padėtį Lietuvoje ir Sovietų Są
jungoje, o duktė Viktorija kalbėjo apie ok. Lietuvos jaunimą. Pranešimą rengė LB krašto 
valdyba. Nuotraukoje kun. G. Kijauskas pristato susirinkusiems Pranckevičių šeimą: dukrą Vik
toriją, dr. Antaną Pranckevičių ir jo žmoną. J- Garlos nuotr.
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VAIDILIEČUI VĖL SCENOIE
V. MARICNAS

Mano susilietimai su Vai
dilos teatru yra seni ir gi
miniškai artimi. Veiklai kū
rybiškai liepsnojant, būda
vau daugelio jo pastatymų 
garsintojas prieš pasirody
mus ir vertintojas po pasi
rodymų. Jam prieš maž
daug penkiolika metų už
migus, vis jausdavau skaus
mingą tuštumą 'Clevelando 
lietuvių kuitūrinėje veiklo
je veikloje. Todėl, kai 1976 
metais atėjau į Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando 
apylinkės valdybą kultūri
nei veiklai organizuoti, pir
muoju savo uždaviniu už
planavau Vaidilos teatro pa
budinimą. Visa apylinkės 
valdyba su pirmininku Jur
giu Malskiu tam uždaviniui 
jautriai ir energingai pri
tarė. Užkalbinau režisorių 
Petrą Maželį. Jis buvo pa
siruošęs vėl dirbti. Sušau
kiau vaidiliečių susirinki
mą. Jie jau buvo pasiilgę 
scenos. Išsirinko valdybą. 
Apylinkės valdyba savo lė
šomis pagamino Vienuolio 
dramą "Prieblanda” atspau
dus. Su ta drama buvo ryž
tasi vėl pradėti Vaidilos te
atro darbą. Bet Vienuolio 
drama pasirodė kiek per 
klasiška. Jos statymas buvo 
atidėtas. Pasirinkta Grušo 
modernesnė drama "Meilė, 
džiazas ir velnias”. Ir tos 
padauginimu apylinkės val
dyba pasirūpino. Pradėtos 
repeticijos. Bet režisierius 
Įklimpo Į viršvalandinius 
tarnybos darbus. Pasitaikė 
labai sunki žiema. Jaunieji 
vaidintojai ėmė nebeatvyk- 
ti Į repeticijas. Vaidila vėl 
užsnūdo, bet nemirė.

Išėjęs Į pensiją, režiso- 
rius Petras Maželis vėl pa
siilgo sceninio darbo. Todėl 
šį kartą jau pats ėmėsi ini
ciatyvos. Akstiną gal bus 
davęs Vaidilos teatro narys 
— veteranas Algis Rukšė
nas, pats parašęs farsą 
"Posėdis pragare” ir paža
dinęs režisoriaus aistrą jį 
pastatyti.

Rež. Petras Maželis į tal
ką pasikvietė energingą 
Clevelando lietuvių veikėją 
Oną Jokūbaitienę bei vete
ranus vaidiliečius Dučma- 

na, Citulį, Apanavičių, Dun- 
durą ir sudarė teatro admi
nistraciją. Kitiems teatro 
nariams pritarus, Petras 
Maželis išrinktas režisorium 
ir meno vadovu, o Ona Jo- 
kūbaitienė — teatro valdy
bos pirmininke.

Kad- vėl susitiktų su savo 
ištikimais žiūrovais bei rė
mėjais, Vaidilos teatras ba
landžio 23 d. Clevelando lie
tuvių namuose surengė Dra
minės literatūros vakarą. 
Vakaro programą sudarė 
kai kurios scenos iš akty
viaisiais metais statytų vei
kalų. Suvaidintos dvi sce
nos iš A. Landsbergio dra
mos "Penki stulpai turgaus 
aikštėje”, monologas iš Mai
ronio "Kęstučio mirtis", 
scena iš Grušo "Tėvas" ir 
iš Inčiūros "Dr. Vincas Ku
dirka". Šiose iškarpose vai
dino daugiausiai Vaidilos 
aktoriai-veteranai: R. Apa
navičius, R. Kudukis, R. 
Zorska, V. žilionytė, V. 
Plečkaitis, J. Citulis, G. 
Plečkaitienė ir pats P. Ma
želis. Džiugu pastebėti, kad 
jie nėra nustoję nei sceni
nės orientacijos, nei vaidy
binio jautrumo. Išskirtinai 
ryškūs buvo R. Apanavi
čius, P. Maželis, G. Pleč
kaitienė ir V. žilionytė. 
Daug žadančios jėgos nau- 
jokai: R. Apanavičiūtė, A. 
Apanavičius, V. Nasvytytė, 
D. Barzdukas ir V. Staniš- 
kis.

Programą užsklendė sce
na iš Alg. Rukšėno farso 
"Posėdis pragare". Kūrinio 
neskaičius, negalima pasa
kyti, ko jis vertas. Rodyto
ji scena liudytų, kad pasta
tyme lauktina naujoviškių 
ir jaunatviškai triukšmin
gų draminių situacijų. Gy
voje ir sceniškai spalvin
goje iškarpoje dinamiškai 
reiškėsi pats autorius A. 
Rukšėnas, rež. P. Maželis ir 
jaunieji "velniūkščiai": A. 
Apanavičius, D. Barzdukas, 
R. Giedraitytė (išsiskirian
ti), V. Nasvytytė, V. Sta- 
niškis ir A. Stungienė 
(spalvingai ryški).

A. Landsbergio dramos 
akustinį foną sukūrė Cleve
lando skautų dainos viene

Reginos Ingelevičienės tapybos apžvalginė paroda įvyks š. m. gegužės 7-8 d. d. Kultūros 
Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. Atidarymas 7 vai. vak. Lankymo valandos: šeš
tadienį nuo 1 iki 9 vai. vak. ir sekmadienį nuo 1 iki 6 vai. vak. Bus išstatyta 100 paveikslų. 
Atidaryme kalbės dail. A. Kašubienė. Parodą rengia R. Ingelevičienės dukterys Regina Kudz- 
mienė ir Marija Vygantienė. Nuotraukoje paveikslas "Motinystė”.

tas "Budėk”, vadovaujamas 
A, Bielskaus ir palydimas 
kanklininkės E. Muliolytės.

Į vakarą atsilankė džiu
ginančiai daug žiūrovų. At- 
budusį Vaidilos teatrą jie 
labai šiltai sutikę. Visi 
džiaugėsi daug žadančia 
pradžia ir ypačiai jaunų jė
gų i teatro veiklą įsiliejimu.

Vaidilos teatras su A. 
Rukšėno veikalu lapkričio 
mėnesį dalyvaus Chicagoje 
JAV LB Kultūros tarybos 
ruošiamam Teatro festiva
lyje ,o po jo su tuo pačiu 
veikalu rodysis ir savo na
muose — Clevelande. Tada 
jau galėsime vertinti ką jie 
gali ir ko pasiekė. Dabar 
tik — kad uždanga liktų il
giem laikam pakelta!

HOT SPRINGS
MOTERŲ SEKLYČIOS 

PAVASARINIS POBŪVIS
Su žydinčiom vyšniom ir 

jazminais, Hot Spring Mo
terų Seklyčia turėjo savo 
metinį pavasarinį pobūvį 
balandžio 10 d. Po pamaldų, 
žmonės rinkosi į gėlėmis 
papuoštą salę. Užėmus prie 
stalų vietas, Viktorija Ki- 
burienė, kuri pravedė pa

rengimų programą, pakvie
tė kun. P. Padlabą sukalbė
ti maldą ir tarti trumpą 
žodį.

Po to svečiai buvo pa
kviesti vaišintis įvairiausiu 
maistu, pyragais, kava ir 
gėrimais. Nuraminus alkį, 
sekė trumpa meninė pro
grama, kurią atliko Moterų 
Seklyčios oktetas. Oktetas 
susideda iš L. Gudelienės,
F. Dimgailienės, K. Stasiū- 
naitienės, A. Kalvienėnės, 
K. Sadauskienės, L. Tamo
šaitienės ir O. Tamošaus
kienės. Du atskirus duetus 
padainavo L. Gudelienė, K. 
Sadauskienė ir D. Vilimie
nė, solo dainavo D. Vilimie
nė. Poezija skaitė I. Siru
tienė.

Sceną meniškai išpuošė 
Juozas Kiburas. Daininin

A. A.

JUOZUI OŽINSKUI

mirus, žmoną ALBINĄ su šeima, jos seseris 

su šeimomis ir jos brolį VINCĄ GELGOTĄ 

nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu

Nora Braziulienė

kės ir visos prisidėjusios 
moterys prie meninės dalies 
atlikimo buvo apdovanotos 
gėlėm, kurias prisegė Lilė 
Kazienė ir V. Kiburienė. 
Gėles paaukavo ir paruošė, 
Lilė ir Aleksas Kaziai. 
Plokštelių muziką ir garso 
transliavimą pravedė Taut
vydas Jankus ir Aleksas 
Kazis. Po programos vyko 
gausus laimės šulinys. Ir 
po kelių valandų malonaus 
ir šilto pabuvojimo žmonės 
skirstėsi namo.

Moterų seklyčiai pirmi
ninkauja L. Gudelienė.

(Ik)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA.

Iš Vaidilos teatro pirmojo pasirodymo Clevelando visuomenei. J. Garlos nuotr.

A. A.

JUOZUI OŽINSKUI

mirus, giliame liūdesyje likusius žmoną AL

BINĄ, dukras DAIVĄ ir VIDĄ, sūnų AL

VYDĄ su šeima bei visus gimines ir arti

muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū

dime

Stasys ir Lina Slabokai
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Australuos lietuvių sportininkų 
Clevelande belaukiant

Š. m. birželio mėn. pra
džioje Clevelando lietuviai 
turės progos parodyti vai
šingumą Australijos lietu
viams, atvykstantiems į 
JAV lietuvių dienas ir lan
kantiems visas didžiąsias 
lietuvių kolonijas. Vienas 
šimtas įvairių sporto šakų 
sportininkų atskrenda tie
siai iš Melbourno į Cleve- 
landą š. m. birželio mėn. 4 
dienos rytą. Jų priėmimui 
yra sudarytas specialus ko
mitetas, kuriam pirminin
kauja Vladas Plečkaitis. 
Komitetą sudaro virš 20 as
menų, kurių tarpe yra daug 
jaunimo atstovų. Savo pir
mame posėdyje, įvykusiame 
š. m. 14 dienos vakare, ko
mitetas išrinko prezidiumą 
ir pasiskirstė pareigomis. 
Pirmininku išrinkta Vladas 
Plečkaitis, sekretorė — 
Kristina Rociūnaitė, vice
pirmininkais: Romas Bub
lys — Lietuvių Namų di
rektorius, Jurgis Malskis — 
LB apylinkės pirmininkas, 
Juozas Kijauskas — ”ŽaL 
bo” klubo pirmininkas ir 
Romas Apanavičius — „žai
bo klubo ir komiteto iždi
ninkas. Komitete dalyvauja 
spaudos ir radijo atstovai 
ir įvairių sričių talkininkai.

Pats pagrindinis to ko
miteto uždavinys yra parū- 
pinimas nakvynių austra- 
liečiams svečiams. Tam tik
slui sudaryta atskira komi
sija, kuriai pirmininkauja 
Jurgis Malskis ir talkinin
kauja Barbara- Taraškienė, 
Vytas Čyvas, Kristina Ro
ciūnaitė, Danutė Sirgedie- 
nė, Rūta Giedraitytė ir 
Giedrė Kijauskienė. Arti
miausiu laiku tos komisijos 
nariai kreipsis į Clevelando 
lietuvius su prašymu pri
imti svečius birželio 4-6 die
nų savaitgaliui. Netenka 
abejoti, kad į tą prašymą 
ypatingai šiltai atsilieps tos 
šeimos, kurių nariai turėjo 
progos patirti Australijos 
lietuvių nuoširdumą.

Sudaryta programa sve
čių priėmimui, Lietuvių Na
mus panaudojant kaip pa
grindinę susibūrimo ir in

formacijos būstinę, šešta
dienio vakare numatomas 
susipažinimo pobūvis, ku
riame tikimasi ir gausaus 
jaunimo atsilankymo. Vė
liau bus paskelbta speciali 
sporto žaidynių tvarka. Ko
miteto nariai turi svečių 
sąrašus, kuriuose šalia pa
vardžių taip pat nurodytas 
amžius ir net šeimos kilimo 
vieta Lietuvoje.

Po šeštadienio susipažini
mo vakaro ir sekmadienio 
žaidynių, numatyta svečius 
supažindinti su Clevelando 
miesto įžymenybėmis, tuo 
tikslu kreipiantis į patyru
sią turistinių kelionių vado
vę Dalią Orantaitę, kad 
pirmadienį svečiai būtų įdo- 
įdomiai užimti. Antradienį, 
birželio 7 d., 10 vai. ryto 
svečiai lėktuvu išvyksta to
liau, numatydami aplankyti 
Detroitą, Baltimorę, Bos
toną, Torontą ir po Antrų
jų Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių Chicagoje per San 
Francisco grįžti namo.

Visuomenė bus informuo
jama apie australiečių vieš
nagės programą, tuo tarpu 
komitetas kreipiasi į visus 
su prašymu pranešti komi
sijos nariams apie numato
mą svečių apnakvindinimą.

Aurelija Balašaitienė

• Kun. Balys Ivanauskas, 
buvęs šv. Jurgio parapijos 
klebonas, dabar pasitrau
kęs pensijon ir gyvenąs 
Vermilion, Oh., Dirvą anks
čiau parėmęs 1000 dol. au
ka, dabar vėl atsiuntė 20 
dol. laikraščio sustiprini
mui. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat>onwide is on your side

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIS apdraudos 
ištaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 161-3500.

□e AMBER STUDIOS,
505 East 185 Street,

Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• BALANDŽIO 30 D. ir GE
GUŽĖS 1 DIENOMIS Cleve
lando Ateitininkų metinė šven
tė, koncertas ir šokiai šeštadie
ni ir iškilmingas posėdis sek
madieni Dievo Motinos para
pijos salėje.

• BALANDŽIO 30 D. Cleve
lando ramovėnų vyrų choro 
dešimtmečio minėjimas-balius 
Lietuvių namuose.

• GEGULES 14-15 d. Skau
čių Židinio parengimas.

• GEGUŽĖS 15 D., 11-30 
vai. šv. Jurgio salėje metinis 
parapijos susirinkimas ii’ ta
rybos narių rinkimai.

• GEGUŽĖS 21 D. LKVS 
"Ramovės” suvažiavimo balius, 
Lietuvių Namuose.

• GEGUŽĖS 22 D. Šv. Ka
zimiero Lituanistinės mokyk
los mokslo metų užbaigimo ak
tas 11:30 vai. Dievo Motinos 
parapijos salėje.

•BIRŽELIO 3 D. Australi
jos lietuviai sportininkai Cle
velande. Priėmimas Lietuvių 
Namuose.

• Birželio 12 D. Birželio mi
nėjimas. Ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Latvių Sąjunga 
ir Estų Taryba.

• BIRŽELIO 19 D. Onos Mi
kulskienės Kanklių Muzikos 
Studijos mokinių rečitalis Lie
tuvių Namuose.

• BIRŽELIO 19 D.. 12 vai. 
šv. Jurgio salėje Juozo Tumo 

Vaižganto mirties 50 m. mi
nėj imas-akad erai j a. Rengia pa
rapijos taryba.

• LIEPOS 10 D., 12 vai. Šv. 
Jurgio salėje Dariau ir Girėno 
Lituanikos skridimo 50 m. su
kakties minėjimas rengiamas 
parapijos tarybos.

• LIEPOS 17 D. Clevelando 
Žalgirio šaulių kuopos geguži
nė prie ežero.

• RUGPIŪČIO 3-4 D. Old 
World festivalis E. 185 gatvė
je.

• RUGPIŪČIO 14 D. SLA 
14 kuopos gegužinė Jokūbai
čių sodyboje.

• RUGSĖJO 4 D. gegužinė 
prie ežero. Rengia L. K. V. S. 
Ramovė Clevelando skyrius.

• RUGSĖJO 10 D., šeštadie
nį Abiturientų balius Lietuvių 
Namuose.

• RUGSĖJO 11 D. 4 v. p. p. 
Lietuvių Namų salėje įvyks 
Bronio Railos naujosios kny
gos — šimtas prakalbų į Lie
tuvą "Kitokios Lietuvos ilge
sys” sutiktuvės, dalyvaujant 
autoriui.

• RUGSĖJO 11 D., Šilinės 
šventė, .šv. Jurgio bažnyčioje 
iškilmingos šv. mišios, proce
sija į Marijos grotą ir Tautos 
šventės paminėjimas.

• RUGSĖJO 17 D, 6:30 vai. 
vak. Šv. Jurgio parapijos me
tinis balius-koncertas parapi
jos salėje.

• RUGSĖJO 24 D. "Vasarą 
palydint” Neringos tunto ba
lius.

• SPALIO 1 D. Pabaltie
čių draugiškumo vakaras. Ren
gia Clevelando ALTos skyrius 
drauge su latviais ir estais.

• SPALIO 8-9 D., šv. Jurgio 
parapijos Eucharistinės pamal
dos (40 vai. atlaidai).

• SPALIO 8 D. Kar. Juo
zapavičiaus šauliu kuopos spor
to užbaigtuvės.

• SPALIO 8 D. Vienos die
nos rekolekcijos Jėzuitų reko
lekcijų namuose.

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

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work & iive in a small congenial 
community ’k 122 bed accute care 
nursing facility. NEEDED: 2 RN’s 
with ICU/ER experience, 1 RN with 
skilled nursing experience & 1 RN
with med/surg. experience. Apnly to: 

SOUTHEAST ARIZONA MEDICAL 
CENTER.

Rural Route 1, Box 30, 
Douglas. Arizona 83607 

602-364-7931. EOE. (13-22)

NEEDED AT ONCE
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
Parlicipants in the expansion of our 
home health agency. We need fnll 
time and part time PHYSICAL 
THERAPISTS to take caie of patients 
n their homes.
Sompetitive salary, benefitš, travel 
eimbursement & excellent vvorking 
londitions.

Call 512-647-3041
O R

Ajjply: Wel<j£n Square
HOME HEALTH 

AGENCY
5034 NEW FOREST DRIVE 

SAN ANTONIO, TEXAS 
(16-22)

LIETUVĄ FONDO FEDERALINIS 
KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: 
Marųuette Parke: 
2422 W. Marųuette Rd. 
Chicago, III. 60629 
Telef. 737-2110

CICERO:
1445 So. 50th Avenue
Cicero, III. 60650
Telef. 656-2201

Treč. 12:00— 6:00
šešt. 10:00—12:00

Ketv. 3:00— 6:00
šešt. 10:00—12:00

Burr Ridge (prie Lemonto):
475 Frontage Road Ketv. 1:00—6:00
Burr Ridge, III. 60521
Telef. 887-0757,

MOKA:
Aukščiausias palūkanas tau
pomųjų sąskaitų — 8%, Ban
kai ir Savings & Loans moka 
5’/4 iki 5’/2%.

SKOLINA:
Tik savo nariams, žymiai ge- 
resniom sąlygom negu bankai 
ir kitos finansinės institucijos.

^KIEKVIENA SĄSKAITA 
APDRAUSTA IKI $100,000.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Della E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

DEMONSTRUOKIME 
PRIEŠ KOMUNISTUS
Pereitą savaitę Dirvoje 

trumpai pranešta apie ko
munistų suvažiavimą ir de
monstracijas, vykstančius 
Clevelande balandžio 26-30 
dienomis, ir apie tautybių 
ruošiamą kontrą demons
traciją balandžio 30 d.

Iš Clevelando miesto sa
vivaldybės ir saugumo įstai
gų patirta, jog neleidžiama 
abejoms demonstracijoms 
tuo pačiu laiku žygiuoti to
mis pačiomis gatvėmis, nei 
vienai su kita bet kur suei - 
ti. Tam užtikrinti, policijos 
apsauga bus ypatingai stip
ri.

Savivaldybės transporto 
skyrius nesutinka gatvių 
judėjimą uždaryti kitoje 
vietoje tautybių eisenai, 
nes siaurame Clevelando 
miesto centre tatai perdaug 
apsunkintų įvažiavimą ir 
išvažiavimą iš miesto. Lei
dimas duotas tik komunis
tų paradui. Todėl tautybės 
gatvėmis nežygiuos, bet 
rinksis vienoje vietoje prie 
Teisingumo Rūmų (Justice 
Center, Ontario, Lakeside 
& West 3rd). Pradžia pir
mą valandą po pietų.

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

MATAS & TURNER 
REALTY

501 E. 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
486-2530

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

HOWARD TURNER 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

Kiekviena tautinė grupė, 
su savo plakatais vėliavomis 
ir visa savo spalvinga paly
da, kviečiama paeiliui pri
eiti prie tribūnos, kur turės 
apie dešimts minučių laiko 
kalbėti ir pasirodyti. Pabai
gai, visiems grįžus į rinki
mosi vietą, bus sugiedotas 
Amerikos himnas ir giesmė 
God Bless America. Stip
rūs garsiakalbiai kalbas ir 
giesmes paskleis į plačią 
erdvę. Viskas manoma už
truks maždaug pusantros 
valandos laiko.

Visi lietuviai, iš Cleve
lando ir tolimesnių vietovių, 
kviečiami kuo gausiausiai 
dalyvauti. Organizac i j o s 
kviečiamos su vėliavomis, 
kas itin svarbu televizijos 
dėmesiui atkreipti. Tikimės, 
kad lietuvių patriotiškumo 
ir meilės Lietuvai jausmai 
nesiriboja pasyviais pa
reiškimais per vasario 16- 
tosios ar birželio įvykių mi
nėjimus, bet taip pat apima 
viešus pasirodymus bei 
protestus prieš mūsų di
džiausią priešą — komunis
tus. Dalyvaukime demons
tracijoje ir konkrečiai pa
rodykime meilės pavergtai 
tautai bei ryžtą kovoti dėl 
jos laisvės visomis galimo
mis priemonėmis.

ALT Clevelando Skyrius

TRADICINĖ PAVASARIO 
ŠVENTĖ

Visi ateitininkai su savo 
šeimomis ir draugais ren
kasi šį šeštadienį, balan
džio 30 d., 6 vai. vakaro 
Dievo Motinos parapijos 
svetainėje. Ten sueisime 
visi Ateities Klubo nariai, 
Giedros Korporacija, Stu
dentai Moksleiviai ir Moks
leiviai Jaunučiai. Bend
ros vakarienės metu bus 
pravedama muzikinė pro
grama. visiems bendrai dai-

II PASAULIO 
LIETUVIŲ 
DIENOS

Į II PL DIENŲ UŽDARYMO banketą, kuris įvyks 
liepos 3 d. Conrad Hilton viešbutyje, Chicagoje, bilietus 
prašoma Įsigyti iš anksto, nes vietų skaičius ribotas. Bi
lietų kainos — $27.50 suaugusiems, $20.00 jaunimui. 
Užsakymus siųsti kuo greičiau — Gifts International 
(J. Vaznelio prekyba) 2501 West 71st Street, Chicago, 
III. 60629, telef. 312-471-1424. čekius rašyti ”Lithuanian 
World Festival Inc.”

nuojant, šokant ratelius ir 
kitus žaidimus. Po to šok
sime toliau grojant moks
leivių organizuotai plokšte
lių muzikai.

Sekmadienį, gegužės 1 d., 
9:45 vai. ryto renkamės 
Dievo Motinos parapijos 
vestibiulyje su vėliavomis 
ir žygiuojame rikiuotai į iš
kilmingas 10 vai. šv. Mišias.

11:30 vai. ryto Dievo Mo
tinos parapijos didžiojoje 
salėje bus pravesta oficia
lioji šventės dalis — pro
grama.

Naujų narių įžodis, svei
kinimai ir dr. Aušros Liule- 
vičienės paskaita. Po to

J. LUPO
DECORATING 

COMPLETE HOUSE 
REPAIR, 

PAINTING-PAPER.
HANGING-PLASTER 

461-5882
(!7r2O) 

MM /uperior Aviną/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Avinę)/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: @5
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 

šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

seks meninė dalis, atlikta 
moksleivių.

Clevelando ir apylinkės 
visuomenę, ypač jaunimą, 
maloniai kviečiame daly
vauti Ateitininkų šventės 
sekmadienio programoje.

Clevelando Ateitininkų
Valdyba

RAKETBOLO ŽAIDĖJŲ 
DĖMESIUI!

Clevelando LSK žaibas 
įsteigė raketbolo sekciją, 
kurios vadovas yra Algis 
Motiejūnas, 4817 Stacy Ct., 
Richmond Heights, Ohio 
44143. Telefonas: 382-0973. 
Sekcijos tikslas yra suburti 
raketbolo žaidėjus tarpusa
vio parungtyniavimui ir or
ganizuotam dalyvavimui ki
tose varžybose, šiuo metu 
aktualiausias reikalas yra 
dalyvavimas II-jų PLS žai
dynių raketbolo varžybose, 
š. m. birželio pabaigoje, 
Chicagoje. Visi raketbolo 
žaidėjai prašomi susirišti su 

A. Motiejūnu, dėl smulkes
nių informacijų.

Gegužės 7 d., šeštadienį, 
10:00 vai. ryto visi raket
bolo žaidėjai kviečiami su
sirinkti Racąuettime klube, 
25080 Lakeland Blvd., Eu
clid, Ohio (tarp Babbit Rd. 
ir East 260 St.). Po trumpo 
pasitarimo bus galima ir 
pažaisti.

LSK ŽAIBO VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 7 d., šeštadienį, 
5:00 vai. p. p. Dievo Moti
nos parapijos mažojoje sa
lėje, šaukiamas visuotinis 
LSK žaibo narių ir nepilna
mečių narių tėvų susirinki
mas. Dalyvavimas yra la
bai svarbus visiems, kadan
gi bus sprendžiami klubo 
dalyvavimo reikalai Il-se 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynėse, š. m. birželio 26 
— liepos 2 d. d., Chicagoje 
ir kiti gyvybiniai klubo rei
kalai.

NAMŲ REMONTĄVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI Į

ANICETĄ STRIMAITĮ
DAŽAU NAMUS, LIPINU POPIERIUS. ATLIEKU 
STALIAUS DARBUS. SUVEDU VANDENS VAMZ
DŽIUS. ĮDEDU ĮVAIRIAS PLYTELES IR ATLIEKU 

EILĘ KITŲ DARBŲ.
Prašome skambinti telef.: 442-2487



DIRVA ”The work and life of M. K. 
Čiurlionis”.

Premijos bus Įteiktos 
Premijų šventėje gegužės 
14, Kultūros židinyje, New 
Yorke.

PREMIJŲ LAUREATAI

JAV LB Kultūros taryba 
už 1982 metus paskyrė šias 
premijas:

• Muzikos premiją Jero
nimui Kačinskui, lietuvių 
muzikinės veiklos aktyviam 
kompozitoriui, veikiančiam 
daugelį metų liet, muziki
niame pasaulyje, puoselė
jančiam lietuviškos muzi
kos tematiką.

• Lituanistikos anglu 
kalba premiją prof. Vytau
tui Vardžiui, Įvertinant jo 
svarų įnašą į liet, išeivijos 
akademinio lygio informa
cinę literatūrą svetimomis 
kalbomis Lietuvos ir lietu
vių tautos temomis.

• Literatūros premiją dr. 
Genovaitei Kazokienei iš 
Australijos, už rankraštį

Mielam A. L. T. Sąjungos St. Petersburg 

skyriaus nariui
A. t A.

ANTANUI PETRAUSKUI 
netikėtai iškeliavus Anapilin, žmoną ADĄ, 
sūnų VIKTORĄ su šeima ir visus artimuo

sius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

A. L. T. Sąjungos 
St. Petersburg skyrius

A. A. Benius 
Lokis-Lukoševičius

PADĖKA

1983 m. vasario 8 dieną 
Frenchtown, New Jersey, 
sunkis ligos iškamuotas mi
rė ir vasario 11 d. šalia savo 
motinos ir brolio Stasio, 
Woodbridge, N. J. kapinėse 
buvo palaidotas mūsų brolis

A. t A.
BENIUS 
LOKIS-

LUKOŠEVIČIUS.

Dėkojame visiems bičiu
liams už Beniaus Lankymą
ligoninėj ir namuose. Reiškiame padėką Henrikui Ke- 
turvičiui už maldas šermeninėj ir kapinėse, Juliui Veb- 
laiciui už jautrius atsisveikinimo žodžius šermeninėj ir 
jo smuiko muziką bažnyčioj, taipgi klebonui kun. Petrui 
Zemeikiui už religines apeigas. Ačiū floridiečiams Jur
giui Miežaičiui, Pranui Damijonaičiui, A. ir N. Suba- 
čiams už prisiųstas gėles. Padėka taipgi už gautas mišių 
aukas ir tiems kurie aukojo Dirvai bei Darbininkui pa
remti. Ačiū Vincui ii' Veronikai Misiūnams už parody
tą jautrumą ir visiems, kurie mus atjautė su Beniu 
sunkioje atsiskyrimo valandoje. Mes jų visų ilgai ne
užmiršim.

BROLIS PETRAS IR 
BROLIENĖ BRONĖ, 
SESUO VALERIJA, GYV.

. FRENCHTOWN, N. J.
IR DVI SESERYS LIETUVOJE

• Tautos Fondo metinis 
suvažiavimas Įvyks gegu
žės 7, šeštadieni, Kultūros 
židinyje, Brooklyn, N. Y. 
Pradžioje 8:45 vai. r. bus 
mišios vienuolyno koplyčio
je už gyvus ir mirusius 
Tautos Fondo geradarius, 9 
vai. — registracija, 10 vai. 
prasidės posėdžiai. Į šuva-, 
žiavimą kaip paprastai at
vyksta atstovas iš Kanados 
Antanas Firavičius ir kiti. 
Bus padaryti visų reikiamų 
sričių pranešimai, atlikti 
visi kiti privalomi darbai, 
bus atlikti ir Tautos Fondo, 
tarybos ir kontrolės komi
sijos rinkimai. Visi Tautos 
Fondo nariai prašomi daly
vauti arba Įgalioti kitą as
menį dalyvauti.

• "Lietuvos Atsiminimų” 
radijo programa New Yor
ke š. m. balandžio 30 d. 
švęs 42 metų sukaktį. Ji 
Įkurta ir iki šiol vadovau
jama to paties direktoriaus 
dr. Jokūbo Stuko.

ši 42-jų metų sukaktis 
bus minima balandžio 30 
dieną, šv. Trejybės salėje, 
Adams Street ir New York 
Avenue kampas, Newark, 
N. J.

Programa prasidės 7 vai. 
vakare. Vakarienė 8 vai. ir 
šokiai grojant Mel Chords 
orkestrui prasidės 9 vai.

Programoje dainuos so
listė Angelė Kiaušaitė, 
akompanuojant muz. Liu
dui Stukui. Įėjimas 20 dol. 
asmeniui.

• Trisdešimtoji Europos 
lietuviškų studijų savaitė 
įvyks liepos 24-31 d. d. 
Augsburge, V. Vokietijoje, 
St. Ulrich Akademijos na
muose, Kappelberg 1.

Savaitė prasidės liepos 24 
d. koncertu, kuriame pro
gramą atliks sol. Lilija šu
kytė, akompanuojant Ra
mintai Lampsatytei - Kol- 
lars.

Paskaitininkais sutiko 
būti Br. Kviklys, dr. K. Če
ginskas, dr. A. Gerutis, dr. 
A. Štromas, A. Rubikas, V. 
Natkevičius, K. Almenas, 
d r. V. Vardys ir kt.

• Aušros 100 metų su
kakties minėjimo Detroite 
komitetas neužmiršo ir da
barties spaudos. Per LŽS 
Detroito skyriaus ižd. A. 
Grinių atsiuntė Dirvai pa
remti 20 dol. Ačiū.

• A. Jančys, Gulfport, 
Fla., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
13 dol. Ačiū.

• B. Bugenis, Detroit, 
Mi., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
13 dol. Ačiū.

• L. B. Baltimorės apy
linkės valdyba, per ižd. A. 
Prascus, Dirvai paremti at
siuntė auką 25 dol. Ačiū.

A. A.

STASIUI JURKŪNUI 
mirus, žmonai SOFIJAI, dukrai MILDAI, 

broliui inž. JONUI, seserims dr. TEOFILEI 

RYMANTIENET, STEFANIJAI KUZMIC- 

KIENEI, seserinis Lietuvoje, ir jų šeimoms 

bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

Modestų šeimos

A. A.

STASIUI JURKŪNUI

mirus, žmonai SOFIJAI ir broliui inž. JONUI 

su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškiame

Elena ir Kazimieras
Pociai

A. A.

STASIUI JURKŪNUI

mirus, jo žmonai SOFIJAI ir dukrai MILDAI 

su šeima, JONUI JURKŪNUI ir jo šeimai, 

seserims ir jų ešimoms, nuoširdžią užuo- 

tą reiškia

K. Ramonas

A. t A.

STASIUI JURKŪNUI 

mirus, jo broliui inž. JONUI, šeimai, gimi

nėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą

Angelė ir Antanas Kašubai, 
dukros: Rima Binder ir

Viktoria jMatranga
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