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Pranešimas iš Paryžiaus

'Karas!...bet su kuo?’
Prancūzijos bombų mįslės užkulisiai

Vytautas Meškauskas

Tokį klausimą iškėlė įta- mobilio iššoko du vyrai ir 
kingas paryžiškis dienraštis įmetė į šiukšlių dėžę kaž ko- 
Le Monde, ministeriui pirmi’ 
ninkui Chirac paskelbus ka
rą terorizmui, rašydamas:

‘Vienas dalykas paskelbti, 
kad esame kare, kitas - žino
ti su kuo.’

Iš tikro, sprogus pirmom 
bombom, kurios dar nepada
rė daug žalos ir nepareikala
vo daug žmonių aukų, buvo 
manoma, kad jomis reikalau
jama tik paleisti tūlą George 
Ibrahim Abdallah, gana ži
nomą Libano teroristą. Į ka
lėjimą jis pakliuvo 1984 m. 
spalio mėn. gana keistom ap
linkybėm. Eidamas Lyon 
miesto gatvėmis, jis paste
bėjo, kad jį kaž kas seka. Ma
nydamas, kad tai Izraelio 
saugumo Mossad agentai, jis 
užėjo į policijos nuovadą, 
prašydamas apsaugos. Ten 
pas jį buvo rasta ne tik 
23,000 dolerių, bet ir užtai
sytas revolveris - dėl to jis 
buvo ten pat suimtas.

Sekančių metų kovo mėn. 
Tripolyje, Šiaurės Libane, 
buvo pagrobtas Prancūzijos 
kultūros centro tame mieste 
direktorius Giles Peyrolles. 
Netrukus pasiūlyta jį išmai
nyti į Abdallah ą, ir tuo laiku 
buvusi kairioji Prancūzijos 
vyriausybė su mainais suti
ko. Peyrolles buvo paleistas 
bet Abdallah liko kalėjime, 
nes buvo dar nustatyta, kad 
jis turėjo butą Paryžiuje, 
kur buvo rasta daug šaud
menų ir bombom gaminti me 
džiagos bei įrankių, o taip
pat ir atomatinis pistoletas, 
kuriuo buvo nušautas USA 
karo atche Charles Ray ir Iz
raelio diplomatas Jacov Ba- 
risimantov. Sprogmenys bu
vo čekų gamybos, vartojami 
ir kitų Europos teroristų. Po 
to , nuo 1985 m. gruodžio 7 d 
pasipylė pasikėsinimai. Kaž 
koks ‘Solidarumu su Vid. Ry 
tų kaliniais komitetas’ reika
lavo paleisti ne tik Abdallah, 
bet ir Waruojan Garbidian, 
sėdinti kalėjime už 1983 m. 8 
žmonių nužudymą Orly aero 
drome ir Anis Naccache, ka
linamą už pasikėsinimą prieš 
buv. Irano premjerą Shah- 
pour Bakhtiar ir policininko 
nužudymą.

Prancūzus labai sujaudi
no paskutinis sprogimas 
spalio 18 d.. Iš privažiavusio 
prie didelės papigintų kainų 
rūbų krautuvės BMW auto- 

ki pundą, kuris greitai spro
go, užmušdamas net 5 žmo
nes ir per šimtą sužeisdamas 
Tiesa, krautuvė priklauso 
Tuniso žydui, tačiau jos kli- 
jentų dauguma yra vargšai 
imigrantai, daugiausia iš 
arabų kraštų.

Po to Chirac paskelbė ka
rą ir sustiprino saugumą gat • 
vėse. Pav., prieš išsiunčiant 
šį straipsnį, pašte būsiu iš
kratytas, kas daroma nuo 
rugsėjo 19 dienos. Patikri
nami yra ir maišai bei dides
ni rankinukai įžengiant į di
desnes krautuves. Prancū
zija įvedė ir vizas kitų vals
tybių piliečiams, išskyrus 
Europos ūkinės bendruome
nės.

Policija iš karto spekulia
vo, kad tai Abdallah brolių, 
kurių jis turi šešis, darbas. 
Buvo iškabinti atsišaukimai 
su jų fotografijomis, bet se
kančią dieną du iš jų 
sušaukė spaudos konferenci
ją Libano Tripolyje ir PA
REIŠKĖ VISAI NEBUVĘ 
Prancūzijoje, o kaip tik vie
nas iš jų - Emilis - buvo iš fo
tografijų atpažintas, kaip at
gabenęs bombą į tą krautu
vę! Nepaisant to, policija ir 
toliau juos laiko svarbiau
siais kaltininkais, nors nėra 
abejojama, kad turima rei
kalą SU PLATESNE ORGA 
NIZACIJA.

Turint galvoje ir pasikėsi
nimus prieš prancūzų karius 

(Nukelta į 2 psl.)

Australijos Lietuvių Dienoms rengti komitetas su pirm. A. Migu.

Australijos lietuviai ruošiasi 
Lietuvių Dienoms Antanas Laukaitis

Jau čia pat ir Kalėdos, per 
kurias didžioji dalis Austra
lijos gyventojų turi savo me
tines atostogas ir jas švenčia 
išvažiuodami kur nors kitur 
nuo savo gyvenamosios vie- „ patenkinti Sydnėjaus jauni- 
tos. Pas mus tuo metu yra 
pati gražioji mūsų vasara!

Lietuviai šiais metais Syd- 
nėjuje švęs savo 14-sias Aus 
tralijos Lietuvių Dienas, kai 
sportininkai šį skaičių pa
kels net iki 37-sios Sporto 
Šventės. Visi šventės pa
rengimai yra beveik baigti, 
programa sustatyta ir šiuo 
metu tik skaičiuojama, kiek 
svečių suplauks į šiuos mūsų 
didžiuosius lietuviškuosius 
atlaidus.

Pagrindinis šių dienų tiks
las, kaip išsireiškė Organiza
cinio K-to pirmininkas A. 
Migus, yra sujungti visus į 
vieną draugišką lietuvišką 
šeimą ir kuo daugiau įkvėpti 
visiems dalyviams, ypatin
gai mūsų jaunimui, lietuviš

kos dvasios ir meilės mūsų 
tautai. Svarbu yra įtraukti 
kuo daugiau jaunimo į prog
ramos parengimus ir jų išpil
dymus. Organizatoriai yra 

mu, kuris pilnai šį reikalą 
suprato ir labai nuoširdžiai į 
visą darbą įsijungė.

Šventės programa yra 
pilna ir, visa bėda, kad pen
kių dienų neužtenka ir trūks • 
ta laiko išpildyti visą turimą 
programą. Šios Lietuvių 
Dienos bus pravesta pilnai 
lietuviškoje dvasioje, neužsi- tininkų susipažinimo vaka- 
angažuojant su jokiais aus
tralais svečiais. Šventę ofi
cialiai atidarys PLB atsto
vas St. Jokubauskas, kai 
Sporto Šventę bus prašomas 
atidaryti buvęs PLB pirmi
ninkas ir buvęs pats iškilusis 
sportininkas inž. Br. Nainys. 
Svečių tarpe iš Amerikos at
vyksta New Yorko jaunieji 
dainininkai ‘Harmonija’, ku
rie kartu su kanklininkėmis

iš Clevelando - sesutėmis 
Aukse ir Mirga Bankaitytė- 
mis - gruodžio 27 d. duos sa
vo koncertą. Taip pat iš Chi
cagos atskrenda ir australie- 
čiams žinomas solistas J. 
Vaznelis. be šių parengimų 
šventės metu vyks Jaunimo 
Kongreso ruošiama išvyka 
laivu po Sydnėjaus įlankas ir 
po tautinių šokių šventės, 
jaunimo ‘Disco’ gražiame 
jachtų klube, Jaunimo Kong 
reso suvažiavimas, Sporto 
Šventė, Meno paroda, spor- 

ras, Katalikų Federacijos, 
Australijos Lietuvių Fondo, 
Ramovėnų ir mokytojų su
važiavimai, Šventės atidary
mo pamaldos, Literatūros 
popietė, Krašto Tarybos su
važiavimas, Jaunimo koncer 
tas, Tautinių šokių ir dainų 
šventė bei jų koncertai, vai
kų pasirodymo popietė, skau - 
tų stovykla, sportininkams 
dovanų Įteikimas ir kita. Vi
sa šventė bus užbaigta gran
dioziniu N. Metų baliumi, ku 
ris įvyks Bankstown miesto 
rotušės salėje, talpinančioje 
1500 žmonių.

Kaip pranešė šventės 
rengimo pirmininkas A. Mi
gus spaudos atstovams - jis 
ir jo komitetas darė viską, 
kad būtų kuo geriausias šios 
šventės pasisekimas. Tau
tiniai šokiai vyks puikiame, 
nesenai pastatytame sporto 
stadijone, kurio salė yra la
bai graži ir talpinanti 6000 
žiūrovų. Nenorint varginti 
paskirų tautiečių, ypatingai 
iš kitų miestų, į parengimus 
vyks specialūs autobusai.

Visa šventė bus pradėta 
mūsų gražiajame Lietuvių 
Klube, kur jau gruodžio 26 
dieną, dar su kalėdiška nuo-

(Nukelta į 3 psl.)
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SOVfllTIHE POLIUI! ■ Iš kitos pusės

Atlantinė vienybė. - Ar Europa eis savo keliu?
Pereitą savaitę, kalbėdami 

apie idėją NATO karinei są
jungai apsieti be atominių 
ginklų, suabejojom tokia 
galimybe, nes nei viena su- 
per-valstybių, žiūrėdama sa
vo interesų, negali nuo jų at
sisakyti. Be to, kam leisti pi
nigus konvencionalinių gink
lų įsigijimui, jei jau dabar 
NATO sąjungai gręsia dides
nis pavojus iš vidaus, negu 
iš išorės.

Tuo reikalu neseniai du 
įdomius straipsnius pskelbė 
The Washington Post. Jų 
autorius - londoniskio The 
Economist Washingtono ko
respondentas Michael Elliot. 
Pagal jį, jei besiartinačius 
rinkimus Vokietijoje ir D. 
Britanijoje laimėtų kairieji, 
jie ko gero paprašys JAV ati- vo išrinktas asmuo, kuris Eu- gų, kurie visados sutiks, kad 
traukti savo atominius gink- ropos politinėje sistemoje 
lūs iš Europos, o britai, vyk- niekados nebūtų iškilęs į 
dydami savo priešrinkimi
nius pažadus, net galėtų at- kos raumenų pajudinimą, 
sisakyti ir nuo savų atominių 
ginklų. Tuo atveju JAV pre
zidentas ir Kongresas netu
rėtų kitos išeities, kaip iš vi
so atšaukti savo kariuomenę 
iš tų kraštų. Tačiau - jei 
JAV pasitraukia iš Europos

Karas!...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tarnaujančius JT daliniuose, 
saugančius Pietų Libaną nuo 
Izraelio ir Libano kariuome
nių susirėmimo, spėjama, 
kad bombomis norima išva
duoti ne tik suimtuosius, bet 
kartu panaikinti iki šiol dar 
būtą prancūzų įtaką Libane. 
Tuo būtų suinteresuotos pir
miausiai Sirija ir Libija, ku
rių pretenzijom į Ciado vals
tybę priešinasi Prancūzija. • 
Ant jos, už ginklų pardavi
nėjimą Irakui, pyksta ir Ira
nas.

Įdomu, kad Abdallah šei
ma gyvena Libano Tripolyje 
ir yra krikščionys maronitai, 
bet kartu ir marksistai.

Iki paskutiniųjų laikų 
maronitai buvo vadovaujan
ti bendruomenė Libane, 
nors jau kuris laikas nesuda
rė jos gyventojų daugumos. 
Maronitai yra atskala Siri
jos stačiatikių bažnyčios. Jų 
apeigos panašios į stačiati
kių, tačiau jų kunigai laikosi 
celibato ir jų vyskupų tary
bos išrinktą patriarchą pa
tvirtina popiežius. Turkijos 
imperijai silpstant, Prancū
zija savo globon paėmė tuos 
maronitus, kas po I-jo didž. 
karo privedė prie Prancūzi
jos protektorato įvedimo. 
Prancūzijos globos ir valdy
mo metai Libanui buvo ūkiš
kai labai laimingi - Libanas 
tapo turtingiausia Vid. Rytų 
valstybe. Dabar kaž kam rū
pi tą įtaką iš pagrindų panai
kinti. Kam - nesunku įspėti, 
įrodyti - jau kitas klausimas. 
O ir įrodžius - ką padarysi?! 

centrinio fronto, apie kurį 
kalbėjome pereitą savaitę - 
kas užims jų vietą?

Kaip stipriausia valstybė, 
tai turėtų padaryti Vokieti
ja, kuri tuo pačiu įsigytų joje 
hegemoniją. Kodėl Europa, 
per 40 metų ieškojusi JAV 
globos, staiga nuo jos atsi
suka?

Ne dėl to - aiškina auto
rius, - kad Europoje barščiai 
ir kopūstai staiga būtų pasi
darę populiaresni už hambur- 
gerius ir Dalias TV seriją, 
bet todėl, kad Amerika Eu
ropoje neteko populiarumo. 
Daugiausia dėl Vietnamo ka
ro. Tuo laiku augę dabarti
niai kairiųjų vadai savo su
brendimo pasiekė tuo laiku, 
kai Amerikos prezidentu bu-

vadus. Į kiekvieną Ameri-

būtų tai Libijoje, Grenadoje 
ar Libane, į kiekvieną kalbą 
apie Rusijos nedorumą, jie 
žiūri kaip į naują įrodymą, 
kad Europos ir Amerikos po 
litikai neturi bendros kalbos, 
Nesulaukdami pavyzdžio iš 
Amerikos, jie pradeda ieško
ti susikalbėjimo savo tarpe. 
Tam jie naudoja anglų kal
bą, kuri lieka didžiausia bu
vusios Amerikos hegemoni
jos Europoje pasėka.

•••
Susirūpinimą ateitimi gali 

išskaityti ir buv. kanclerio H. 
Schmidt atsisveikinimo kal
boje Bonnos seime. Ten jis 
lyg ir įspėja savo įpėdinius, 
kad jo OSTPOLITIK, kuriai 
pritarę ir prezidentai Nixo- 
nas su Fordu, buvo įmanoma 
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tik todėl, kad ji rėmėsi visiš
ka ištikimybe NATO sąjun
gai ir tik tokiuose rėmuose 
buvo galima ieškoti bendrų 
interesų su sovietais politi
kos ir ūkio srityse, kas vestų 
prie kariuomenių abejose Vo 
kietijose sumažinimo.

Faktinai OSPOLITIKĄ su 
gestijonavo prez. J.F. Ken- 
nedy savo įžanginėje kalboje 
1961 metais sakydamas: 
‘Mes niekados nesiderėsime 
iš baimės, tačiau kartu mes 
nebijosime tartis’.

Schmidt kaltino dabartinį 
konaclerį Kohl niekiuo nepri- 
sidėjus prie nusiginklavimo 
derybų. Jis pats, Schmidt, 
yra buvęs Amerikoje 80 ar 
100 kartų ir už tat žinąs, kad 
Amerikoje galima rasti drau 

laisvų valstybių sąjunga ne
turi būti vienos valstybės 
dominuojama. JAV ir toliau 
lieka stipriausias ir svarbiau ■ 
sias Vokietijos Sąjunginin
kas.

Po 33 metų politinės veik
los, savo pasimetusiems įpė
diniams 67 m. socialdemokra
tas patarė blaivia aistra ieš
koti praktiškos išminties.

Reikia pastebėti, kad vo
kiečių socialdemokratų šan
sai laimėti sausio mėn. rin
kimus yra labai maži, bet, ži
noma, negali būti visai tik
ras. Jei Britanijoje rinkimai 
būtų šiandien, juos greičiau
siai laimėtų kairioji koalici
ja - senoji Darbo partija su 
naujom socialdemokratų ir 
Alliance partijom, kurias 
jungia nepasitenkinimas 
premjerės Thatcher pataika 
vimu Reaganui ir jos atomi
nė politika.

n
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Kolegė Aurelija Balašaitienė rugsėjo 11 d. DIRVOJE 
ragina budėti naujo lenkų pasikėsinimo akivaizdoje, šį 
kartą iš mūsų pavogti tikrą Lietuvos šventąjį, tiesa, dar 
oficialiai nepaskelbtą, Jurgį Matulaitį. Remdamasi TĖ
VIŠKĖS ŽIBURIAIS ji praneša, kad šv. Tėvo dekrete 
jis vadinamas GIORGIO MATULEWICZ, o šv. Petro ba
zilikoje dalintuose lapeliuose — JERZY MATULEWICZ. 
Kolegė žada sekmadieniais melstis, kad šventuoju būtų 
paskelbtas Jurgis Matulaitis, o ne Jerzy Matulewicz.

Iš kitos pusės žiūrint galima suprasti, kad Vatikano 
biurokratija tokį prašymą atmes. Girdi, jis taip įrašytas 
krikšto metrikuose, ir taip turėtų būti formaTiaTpaskelb- 
ta'š'sventuoJuTTai nedraudžia kitiems jį vadinti kaip nori. 
Ar tie patys Tėviškės žiburiai vietoje Cleveland, nerašo 
Kliveland? Problema su tokiu aiškinimu, žinoma, yra 
tokia, kad šventojo su lietuviškai skambančia pavarde 
sulauksime tik po kokios šimto metų iš jau N. Lietuvoje 
ar Sovietijoje gimusių tarpo..

Vatikano biurokratija turbūt nenorės įsileisti į as
meninę šventųjų problematiką; Per amžius tuo reikalu 
nemažai prisiginčyta. Jei neklystu vis dar galioja Trento 
bažnytinio Susirinkimo 1545-1563 m. m. nutarimas, kad 
šventieji gali melstis į Dievą už žmones, kurie todėl gali 
prašyti jų užtarimo melsdami Dievo malonės, kurią Jis 
suteiks per savo sūnų Jėzų Kristų, vienintelį mūsų Išga
nytoją.

Anais laikais šventųjų tautybės klausimas buvo pa
liktas atviras. Ir niekados dar negirdėjau, kad šventieji 
būtų skirstomi pagal kvotas, tiek vokiečiams, tiek len
kams ir t.t. Gal dabar, kada be advokatų negalima kreip
tis į teismą, o be patarėjų išpildyti mokesčių formas, 
šventieji daugiau reikalingi negu bet kada. Balašaitienės 
prašymas tai paliudija. Asmeniškai to nejaučiu. Gal todėl, 
kad buvau pakrikštytas visai ne švento Vytauto — tais 
prieškariniais laikais, net lenkišku Witoldo — vardu.

(vm)

Tačiau Thatcher turi dar 
laiko. Ji turėtų paskelbti rin 
kimus vėliausiai 1988 m. va
sarą, bet gali tai padaryti ir 
anksčiau, jei pajustų, kad 
nuotaikos keičiasi. Bet tai 
jau atskira tema.

Kol kas reikia sutikti su 
Michael Elliot, kad daug Eu
ropos politikų, nepaisant jų 
įsitikinimų spalvos, tyliai 
meldžiasi, kad supervalsty
bės galimai greičiau susitar
tų dėl kokios nors ginklų kon 
trolės, nes tik tai galėtų nu
raminti įsisiūbavusius gin
čus dėl Europos gynimosi.

3B ANNUAl SUBSCRIPTlON 
PRICE

17.00

JAV VALDŽIA 
KLASTOJA ISTORIJĄ
Spalio mėnesį yra numa

tytos demonstracijos prie 
Vyriausio teismo būstinės 
Washingtone dėl galimo 
Linno išdavimo sovietams. 
Jei remtis patirti, tai Vy
riausias teismas tylės kaip 
jis tylėjo Demjanjuko iš
davimo Izraeliui atvejyje. 
Kas atliks tą išdavimą bus 
Valstybės sekretoriaus pa
dėjėjas John C. Whitehead, 
kuris savo raštu sovietų 
ambasadoriui pagal susita
rimus tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos išduos Linną so
vietams dėl nusikaltimų, pa
darytų Sovietų Sąjungoje. 
Bevertis liks Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos rusiškos 
o k u pači jos nepripažinimo 
principas. Bevertis bus ir 
bandymas įrodyti jog ne
galima pasitikėti rusiškais 
tariamais dokumentais. Ta
čiau svarbus ir galingas 

šūkis bus, jog JAV valdžia 
klastoja istoriją! Reikia pa
rengti plakatus, kur buvu
sio OSI viršininko A. A. 
Ryan, Jr. Baltijos valstybių 
okupacija rašoma su kabu
tėmis. Prie Hitlerio ir Sta
lino figūrų pridėtinos smul
kios figūrėlės su užrašais 
A. A. Ryan, Jr., John C. 
Yhitehead ir George P. 
Shultz. Ir reikia eiti ne į 
Vyriausią teismą (kam 
trukdyti ten gilų miegą), 
bet prie Valstybės sekreto
riato ant C gatvės. Kviesti 
kalbėtojus, kaip kad demo
kratą senatorių Riegle iš 
Michigano, kuris pravedė 
Baltijos valstybių dieną 
per JAV senatą šiais me
tais. Būkime kovingi, nes 
mūsų pusėje yra tiesa.

Saulius šimoliūnas
Detroit, Mich.

• J. Sabaliauskas, Blairs- 
town, N. J. mokėdamas Dir
vos prenumeratą rašo: 
”Kartais vienas Vytauto 
Meškausko straipsnis ver
tas visų metų prenumera
tos”.

NAT1ONWIDE 
INSURANCE
Nat>onw<0. on vox

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

socialinės problemos
JAV LB Krašto valdybos 

sudėtyje veikia socialinių 
reikalų taryba, vadovauja
ma energingosios visuome- 
nininkės Danguolės Valen- 
tinaitės. Socialinių reikalų 
taryba rūpinasi visų Ame
rikos lietuvių socialiniais 
reikalais ir tam tikslui prie 
LB apygardų ir apylinkių 
organizuoja soc. reikalų 
skyrius ar tik suranda tam 
tikslui įgaliotus asmenis.

Socialinių reikalų įgyven
dinimas ir įsipilietinimas ei
na pamažu, nors šios para
mos reikalingų lietuvių 
skaičius nuolat didėja. Lie
tuvio yra kietokas būdas ir 
dažnas nenori būti globoja
mas, kol dar pats sugeba 
apsitvarkyti. Federalinė, 
valstijų ir miestų valdžios, 
iš mūsų mokamų mokesčių, 
yra įsteigusios socialinių 
patarnavimų įstaigas su 
gausiais tarnautojais, bet 
menka parama reikalin
giems. Prie religinių orga
nizacijų ir draugijų dažnai 
veikia šalpos įstaigos, tei
kiančios pagalbą varguome
nei. Socialinis patarnavimas 
nėra kokia geradarybė, bet 
normali gyvenimo išdava.

Valstybės teikiamais so
cialiniais patarnavimais tu
rime teisę naudotis visi, ku
rie tokio patarnavimo rei
kalingi. Kaip naudojamės 
gydymo išlaidų, ligoninių, 
vaistų padengimu, taip ly
giai galime naudotis ir so
cialiniais pat arnavimais. 
Retkarčiais yra dalinamos 
maisto atsargos, kuriomis 
gali naudotis visi vyresnio 
amžiaus žmonės ir nėra rei
kalo nei slėptis, nei vengti 
jį atsiimti. Tai nėra uba
gavimas, kaip kartais ambi
cingesni asmenys mano, 
bet normali procedūra, čia 
ne tik bedarbio pašalpas at
siimti atvažiuoja ”kadila- 
kais”, bet ir socialinę pa
šalpą atsiima turintieji nuo
savus automobilius. Todėl 
valstybės ar miesto skirtas 
dovanas tam tikrai katego
rijai žmonių, jei įtelpi į ją, 
reikia naudotis be jokių 
skrupulų, nes visi kiti irgi 
tą daro.

Chicagos lietuvių soc. rei
kalai yra išimtinoje padė
tyje, nes mes turime vado
vę, kuri visą savo laiką ski
ria vyresnio amžiaus lietu
vių pagalbai. Su soc. reika
lų įstaigos darbuotojais su
sipažinimas įvyko š. m. rug
sėjo 17 d. vyr. amžiaus lie
tuviams skirtoje seklyčioje, 
2715 West 71st St., Chica
goje. Supažindinimą vedė 
Mykolas Drunga, soc. rei
kalų tarnybos informacijos 
vedėjas. Jis pristatė kiek
vieną įstaigos tarnautoją ir 
leido papasakoti apie savo 
dirbamą darbą šioje įstai
goje. Įvadą padarė vykd. 
direktorė soc. reikalų įstai
gos vedėja Danguolė Valen- 
tinaitė. Ji pastebėjo, kad 
prieš penketą metų pati vie
na pradėjusi teikti paslau
gas vyr. amžiaus lietu
viams, šiandien išaugo į 
rimtą įstaigą, teikiančią vi
sokeriopą pagalbą jos rei
kalingiems lietuviams. Per 
šią įstaigą šiandien pereina 
daugiau kaip 3000 lietuvių 
per metus. Pagalba teikia
ma visiems, kas tik krei
piasi ir padedama sutvar
kyti visus soc. reikalus, net 
nuvežant į atitinkamas 
įstaigas.

Soc. reikalų įstaigoje, be 
aukščiau minėtų, pilną lai
ką dirba Birutė Podienė, in
teresantų skyriaus vedėja. 
Ji priiminėja interesantus, 
teikia jiems . informaciją, 
užpildo įvairias formas, at
sakinėja telefoninius pa- 
s k a mbinimus, patarnauja 
pagalbos reikalingiems.

Visa eilė kvalifikuotų 
tarnautojų dirba nepilną 
ląiką, ateina į soc. reikalų 
įstaigą pagal reikalą. Be
veik visos tarnautojos yra 
moterys, skiriančios nuo 
šeimų atliekamą laiką soc. 
patarnavimų reikalingiems 
tautiečiams. Vienos jų yra 
jau pensininkės, o kitos 
jaunos, auginančios savo 
šeimas, bet turimą išsilavi
nimą ir patirtį, skiriančios 
savo vyresnių tautiečių pa
galbai. Soc. reikalų įstaigo
je dirba: Dana Kortcytė- 
Dutton ir Zina Bagdonienė, 

abi soc. darbuotojos (sočiai 
Worker), Vida Gleveckienė 
— gailestingoji sesuo ir už
siėmimų vadovė (organi
zuoja įvairius užsiėmimus: 
šachmatininkus, kortinin
kus, paskaitas, šokius, mu
zikus ir t.t.), Nijolė Kalvai- 
tienė — buhalterė ir spec. 
vykd. direktorės asistentė, 
Irena Polikaitienė — anglų 
kalbos kursų vadovė (yra 
dvi grupės — pradedančių 
ir pažengusių), Aurelija 
Vaičiulienė — bibliotekos 
tvarkytoja ir raštinės tal
kininkė, Birutė Prapuole- 
nienė — sekretorė (džiau
gėsi įstaigoje draugiška 
nuotaika, moderniomis — 
k o m p i u terinėmis darbo 
p r i e m onėmis), Albertas 
Tuskenis, studentas, vasa
ros meto talkininkas (dirba 
visokį darbą, įskaitant ir 
talką remontuojant šias pa
talpas. Savo studijoms nori 
daugiau turėti žinių apie 
vyr. amžiaus žmonių reika
lus ir gyvenimo būdą).

Atskirai reikia paminėti 
b i u letenio ”Pensininkas” 
redaktorių Karolį Milkovai- 
tį. Pensininkas išeina kiek
vieną mėnesį, duoda daug 
naudingų patarimų ir žinių. 
Visi pensininkai turėtų jį 
skaityti. Pesininką galima 
užsisakyti Soc. reikalų įstai
goje, prisiunčiant bent 8 
dol. auką.

Pabaigoje šio susirinkimo 
M. Drunga pastebėjo, kad 
anksčiau mokesčiais ir sa
vo darbu rėmėme valdžią, 
o dabar atėjo laikas gauti 
valdžios paramą. Nebūkime 
perdaug kuklūs ir drąsiai 
naudokimės teikiama para
ma. šiais metais soc. reika
lams parama yra labai ap
karpyta ir žadėtos subsidi
jos yra atšauktos, todėl ten
ka patiems daugiau prisi
dėti.

D. Valentinaitė prašė 
naudotis šiais namais, nes 
jie yra visų vyr. amžiaus 
lietuvių namai. Yra žmonių, 
kurie nenori į juos kelti ko
jos, nes jie yra LB soc. rei
kalų tarybos nuosavybė. D. 
Valentinaitė kvietė visus 
vyr. amžiaus lietuvius lan
kytis ir naudotis šiais na
mais ir jau veikiančia val- 
kykla. Valgykla veikia kas
dien 11-8 vai. vak., išskyrus 
trečiadienius. Maistas yra 
įvairus ir sveikai gamina
mas. Pensininkams duoda
mą nuolaida. Valgyklos ati
darymas užsitęsė, nes vėla
vo virtuvės įrengimai ir 
miesto inspekcijos patikri
nimas.

Namų pirkimui ir jų iš
laikymui iš niekur paramos 
negaunama. Patiems reikia 
juos išlaikyti, todėl labai 
laukiamos visuomenės au
kos ir kita parama. Soc. rei
kalų tarnyba dirba labai ir 
labai reikalingą darbą ir 
gelbsti pavargusiems lietu
viams. Remkime aukomis 
ir dalyvaukime renginiuose.

A. Juodvalkis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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(Atkelta iš 1 psl.) 
taika, bus surengta mums 
naujas dalykas -- tai ‘Gruo- 
dinė’. Pasiklausus kas tai 
yra, pirmininkas man tik pa
sakė: *... reik atvažiuoti pa
čiam joje dalyvaut, tai malo
numas bus garantuotas!’.

Jau neskaitant atidaro klu
bo per visą šventę, įdomi 
bus ir atsisveikinimo diena 
tuoj pat po N. Metų baliaus, 
gal net ir su šampano pusry
čiais.

Atrodo, kad mūsų šios Lie 
tuvių Dienos bus tikrai pui
kios, todėl kviečiami visi - di
deli ir maži, jauni ir seni, kas 
nenori žiemą šalti Ameriko
je ar Kanadoje - atvažiuoti ir 
pasidžiaugti kartu su mumis 
lietuviška Australijos šilu
ma ir mūsų šventiška nuotai 
ka Sydnėjuje.

PAMINĖTA 
TAUTOS ŠVENTĖ

SYDNĖJUJE Tautos 
Šventės minėjimas prasidė
jo iškilmingomis pamaldo
mis, kurias laikė prel. P. But
kus ir tai šventei pritaikintą 
gražų pamokslą pasakė kun.
P. Mortūzas. Bažnyčioje gie 
dojo ‘Dainos’ choras ir paski
rų organizacijų atstovai sto
vėjo garbės sargyboje su sa
vomis vėliavomis.

Oficialų minėjimą Lietu
vių Klube rengė Sydnėjaus 
LB valdyba ir jį atidarė 
pirm. A. Giniūnas, pakvies
damas prel. P. Butkų skaity
ti invokaciją. Minėjimo įdo
mią ir turiningą paskaitą 
skaitė poetas J.A. Jūragis, 
tema ‘Vytautas Lietuvos 
valstybingumo atstatytojas’ 

A. A.

JUOZUI JANKAIČIUI

mirus, žmoną ALDONĄ, dukterį RAMINTĄ 

su šeima ir sūnų GIEDRIŲ nuoširdžiai už

jaučiame.

Albina ir Alfonsas Norkai
Leokadija ir Antanas Tverai

A. A.

Agronomui JUOZUI JANKAIČIUI
Toronte mirus, skausme likusiai žmonai AL

DONAI, sūnui GIEDRIUI ir dukrai RAMIN

TAI su šeima bei kitiems artimiesiems nuo

širdžią užuojautą reiškia.

Ona ir Antanas
J u od vaiki ai

Meninėje dalyje poezijos iš
traukas skaitė P. Zablockie- 
nė, K. Coxaitė ir A. Šarkaus- 
kas, vėliau tautinių šokių 
grupė pašoko keletą šokių ir 
moterų ansamblis ‘Sutarti
nė’ sudainavo tris dainas. Mi 
nėjimas, į kurį gausiai atsi
lankė Sydnėjaus lietuviai, 
buvo baigtas Tautos himnu.

MELBOURNE Tautos 
šventė pradėta su specialia 
lietuviškos radio valandėlės 
laida, ją pravedant J. Rūbui. 
Iškilmingas pamaldas atlai
kė kun. dr. Pr. Dauknys, 
savo pamoksle išryškinda
mas šią šventę valstybiniu ir 
bažnytiniu atžvilgiu. Pamal
dų metu giedojo choras, solo 
giesmes išpildant J. Rūbui ir 
jaunajai ‘Svajonių’ daininin
kei V. Bruožytei. Oficialų mi 
nėjimą, jau antrus metus iš 
eilės, Bendruomenės pirm. 
R. Šemetos pastangomis, 
ruošia jaunimas: pernai skau 
tai, šiais metais Jaunimo 
Sąjunga. Minėjimą atidarė 

Ą. Vaitiekūnas, pakviesda
mas kun. dr. Pr. Dauknį su
kalbėti invokaciją. Minėji
mo paskaitą skaitė jaunasis 
dr. P. Kabaila, kuris La Tro- 
be universitete yra lektorius 
Jo pasirinktoji tema buvo 
‘Lietuvių Bendruomenės 
veikla ateityje’. Meninę dalį 
išpildė poetas J. Mikštas, 
tautinių šokių grupė ‘Ginta
ras’, garsėjančios jaunosios 
‘Savajonių’ dainininkės, A. 
Kuncaitė ir ‘Dainos Sambū
ris’. Visą programą pravedė 
A. Karazija. Minėjimas baig 
tas Tautos himnu.

Tautos šventos minėjimai 
buvo ir kitose lietuvių kolo
nijose, gražiai prisimenant 
šią didžiąją Lietuvos šventę.
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Algirdas Vokietaitis

Erškėtingas kelias i laisvę
1945-1946 METŲ LAIKOTARPIO EPIZODAS (7)

Perduodamas

Po dviejų dienų, gruodžio 
8-tą, vėl buvau iššauktas pas 
kalėjimo viršininką. Jo ka
binete pamačiau manęs lau
kiantį uniformuotą NKVD 
majorą. Taip ir perėjo šiur
pas per visą kūną. Nejaugi 
tai būsiąs visų mano pastan
gų nelemtas galas? Gal ru
sas net įtars mane būsiant 
anuo lietuviu, prieš mėnesį 
pabėgusiu iš sovietų armi
jos? Tada jau mano reikalai 
būtų tikrai blogi.

Tad su baime laukiau ap
klausos.

Majoras, be jokių įvadinių 
pastabų, tiesiai mane užklau - 
sė, ar tik nebūsiąs lietuvis. 
Aš, tyčiomis maišydams ru
sų ir lenkų kalbas, atsakiau 
kad ne, kad aš esąs lenkas. 
Jis, lyg abejodamas, kažką 
sumurmėjo sau po nosim ir 
tuo mudviejų pasikalbėji
mas baigėsi.

Po to kalėjimo sargas iš
vedė mane iš kabineto ir per 
davė už durų laukiančiam, 
automatu ginkluotam enka
vedistui, kuris lydėjo mane 
atgal į geležinkelių stoties 
pastatą. Maniau - gal jau pa
leis. Bet kur tau! Užvestas į 
ketvirtą aukštą, buvau užda
rytas mažame kambarėlyje. 
Tenai buvau pasodytas ant 
sofos, o šalia atsisėdo du 
NKVD sargybiniai su vilki
niu šuniu prie šono. Perspė
jo, kad jei mėginsiąs nuo so
fos pasikelti, šuo tuoj pat ma
ne ‘sutvarkysiąs’. Supratau, 
kad reikalas rimtas, tik vis 
dar nebuvo aišku, kuo rusai 
mane įtaria ir ko iš manęs 
nori.

Svarsčiau apie galimybes 
pabėgti - kambarys buvo per 
aukštai, kad galima būtų mė 
ginti per langą iššokti. Atė
jo į galvą mintis patikrinti iš • 
vietės situaciją. Pasiprašiau 
sargybinio nuvesti mane į 
tualetą. Nuvedė žemyn į pir 
mą aukštą ir uždarė išvietė
je. Nusivyliau pamatęs, kad 
tenai buvo tik mažytis lan
gelis, per kurį būtų buvę ne
įmanoma išlįsti. Tad norom 
nenorom teko atsisakyti min 
ties pabėgti iš pastato.

Į pavakarę išvedė mane 
tardymui į pirmame aukšte 
esantį kambarį. Tenai ma
nęs jau laukė tas pats 
NKVD majoras, kurį buvau 
tą rytą sutikęs kalėjime.

Pradėjęs apklausą jis ma
ne niekuo nekaltino, tik pa
klausęs mano pavardės ir gi
mimo vietos paprašė smul
kiai nupasakoti visą savo gy
venimą iki pat mano atsira
dimo Lenkijoje. Matėsi, kad 
jis nori nustatyti tikrąją ma
no tautybę bei asmens tapa
tybę. Jei paaiškėtų, jog aš 
esą lietuvis, tai man būtų 
tiesus kelias į sovietinę Lie-

NKVD globon

tuvą, o tenai, neabejotinai, 
kietesni tardymai su ‘liudi
ninkais’, tikrosios mano as
mens tapatybės nustatymas 
ir, pagaliau, mano tarnybos 
sovietinėje kariuomenėje ga 
las, kas reikštų ilgalaikio ka
lėjimo ar net ir mirties 
sprendimo galimybę. Tad 
vieninteliu išsigelbėjimu iš 
šitokios padėties buvo viską 
nuo pradžios iki pat galo me
luoti. Taip ir padariau.

Pakartojęs, kad mano tė
vas buvęs Lietuvos lenkas 
Antoni Oleka, o motina lie
tuvė, kad buvo gimęs 1907 
m. kovo 9 d. (šitaip buvo įra
šyta mano lenkiškame ir ru- 
sišame liudijimuose), tęsiau 
iškraipytą savo gyvenimo is
toriją meluodamas kaip įga
lėdamas, tik vengdamas per 
daug nutolti nuo tikrų bio
grafinių datų, kad tuo atve
ju, jei tektų viską pakartoti, 
nesuklysčiau. Man pasako
jant majoras viską užrašinė
jo, dažnai pertraukdamas 
mane savaisiais klausimais.

Apklausa truko iki vėly
vos nakties. Po to man davė 
šiltos sriubos ir grąžino į 
kambarį ketvirtame aukšte.

Sekančią dieną - vėl ap
klausa. Turėjau majorui pa
kartoti visą savo gyvenimo 
istoriją, stengdamasis nesu
klysti. Pabaigus, majoras - 
įdėmiai perskaitęs visus sa
vo apklausos užrašus ir da
vęs man juos pasirašyti - ma 
tyt padarė išvadą, kad aš 
esąs lietuvis o ne lenkas, štai 
ga paklausė:

— Kodėl nenorite grįžti 
Lietuvon?

Šitokiam klausimui jau 
buvau pasiruošęs, tad sujau
dintu balsu atsakiau:

— Žinoma, kad norėčiau, 
bet man niekas iki šiol nėra 
to siūlęs. O be to, aš neturiu 
ir pinigų tokia kelionei ap
simokėti.

— Jums pinigų nereikės, 
nuvešime į Lietuvą dovanai, 
tvirtino enkavedistas. Po 
poros dienų eina transpor
tas Lietuvon, galėtumėt į jį 
dar patekti.

— Puiku - nuduodamas 
entuziazmą sušukau aš. 
Būtinai pasianudosiu ta pro
ga. Tik nelaimė, kad netu
riu su savimi nė šiltesnių rū
bu, nė patalynės, nė namų 
ruošos dalykų, kuriuos esu 
palikęs namie. O keliauti žie
mos metu Lietuvon vien su 
darbine striuke ant pečių, 
nežinant ką rasiu karo išnio
kotoje Lietuvoje, būtų tikrai 
neprotinga. Todėl, prieš 
vykstant Lietuvon, man bū
tinai reikėtų nuvažiuoti į na
mus ir pasiimti bent šiltes
nius rūbus bei patalynę. Tad 
leiskite man nuvažiuoti sū jū 
sų palydovų namo ir rytoj 

grįžti jau pilnai pasiruošu
siam kelionei. (Čia mano tu
rėta galvoj mintis, kad va
žiuojant traukiniu nakties 
metu, man būtų proga kaip 
nors išsprukti iš palydovo 
globos ir pabėgti.)

Po šio nuoširdžiai skam
bančio mano pasiūlymo majo 
ras, trumpai pasvarstęs, ati
darė stalčių, išėmė lenkų mi
licijos konfiskuotus mano 
daiktus ir atiduodamas juos 
pasakė, jog aš galįs važiuoti 
namo savo daiktų parsivežti 
ir rytoj, grįžęs su visa savo 
manta į Szczecineką, jam pri 
sistatyčiau. Apie palydovą 
jis čia neminėjo, taigi leido 
vykti vienam.

Negalėjau tikėti, kad taip 
paprastai galėtų NKVD pa
reigūnas išleisti mane iš 
savo rankų ir leistų man vie
nam, be mano siūlyto paly
dovo, važiuoti namo. Ma
niau, kad čia būsiąs koks 
nors triukas - greičiau jis no
rįs mane pasekti, kad įsitiki
nus ar aš esu sakęs tiesą ir 
ar ištikrųjų važiuosiąs namo 
šiaip ar taip, bet aš vis vien 
buvau labai nudžiugintas šia 
nelaukta išeitimi ir susidariu 
šia galimybe pasprukti iš 
NKVD nagų.

•••

Padėkojęs majorui už su
teiktą galimybę grįžti man 
Lietuvon, ir pažadėjęs ryto
jaus dieną grįžti pas jį, atsi
sveikinau ir per duris, vedan 
čias tiesiai į stoties laukia
mąjį, ramiai išėjau iš jo kabi
neto. Tenai, atsisėdęs ant 
suolo, laukiau kas bus toliau. 
Prileisdamas galimybę kad 
būsiu sekamas, žiūrėjau ar 
nepastebėsiu tarp keleivių 
kokio asmens, atydžiai ste
binčio mane. Po keletos mi
nučių pamačiau majorą, išei
nantį iš savo kabineto į sto
ties salę. Praeidamas, ir pa
stebėjęs mane, jis šyptelėjo 
lyg patvirtindamas, jog ma
ne atpažino. Gal čia buvo jo 
norėta patikrinti, ar aš iš 
tikrųjų lauksiąs traukinio į 
namus, ar gal jau būsiu kur 
prapuolęs.

Dabar svarsčiau planą, 
kaip čia pasprukus. Reikėjo 
greitai veikti, nes šioje stoty 
je ilgiau užsibūti buvo nesau 
gu. O be to, kiekvienu mo
mentu galima buvo laukti 
pranešimo apie traukinio išė 
jimą mano namų kryptimi. 
Tada, jei tikrai būčiau 
NKVD agentų stebimas, tu
rėčiau į tą traukinį sėsti.

Sugalvojai taip: jei paaiš
kėtų, kad nesu enkavedistų 
sekamas, pėsčiam nueiti į se
kančią geležinkelio stotį ir 
tenai įsėsti į traukinį einantį 
į Gdynią.

Norėdamas patikrinti ar 
būsiu sekamas, pirmiausia 
nuėjau į išvietę. Pakeliui 
seklio nesimatė. Tada išdrį

sau iš stoties išeiti į gatvę, 
lyg norėdamas pasižiūrėti 
miesto. Ėjau iš lėto, dairy
damasis į krautuvių langus, 
vis stebėdamas ar neina kas 
iš paskos. Buvo pavakarė ir 
gatvės beveik tuščios, tai bū 
tų buvę nesunku pastebėti 
galimą seklį. Įsitikinęs, kad 
‘uodegos’ nėra, pagreitinau 
žingsnį ir netrukus pasie
kiau plentą, vedantį į mano 
numatytą miestelį.

Pradėjo temti. Paėjęs 
kiek plentu, staiga pamačiau 
atvažiuojant sunkvežimį, pil 
ną žaliakepurių-enkavedistų. 
Gerokai nusigandau, bijoda
mas, kad nesustotų doku
mentų patikrinimui. Mano 
laimei sunkvežimis pravažia 
vo nesustodamas ir aš leng
viau atsikvėpiau. Bet tas bu
vo man perspėjimu, kad su
temus eiti vienišam plentu 
būtų labai pavojinga, nes vėl 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padedą skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

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

NAUJA KNYGA - LIETUVOS
GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS 1918-1940

Pirmajam Pasauliniam karui baigiantis Lietuvai ne
priklausomybę iškovojo ir iki Antrojo Pasaulinio karo ją saugojo 
kariuomenė ir Šaulių sąjunga. Keli šimtai tūkstančių vyrų perėjo 
per kariuomenės eiles, ten jie gavo stiprų paruošimą. Negailes
tingas laikas dildo užsilikusias žinias, raštai išmėtyti po periodinius 
leidinius. Džiaugiamės, kad radosi asmenų, kurie visa ryžosi 
surinkti į vieną knygą, susisteminti ir parengti spaudai. Yra būtina 
visa tai išsaugoti atėities kartoms.

Spaustuvėje jau baigiama ruošti stambi knyga, kurią sudarys 
apie 900-1000 puslapių informacija apie visų ginklų rūšių dalinius, 
istoriją, kariuomenės organizaciją, centrines įstaigas bei tarnybas, 
mokymo įstaigas, ginklavimą, aprūpinimą ir 1.1.

Knygą parašė Vytenis Statkus, padedamas gausių 
bendradarbių, jos leidimu rūpinasi lietuviškos skaitybės instituci
ja Vydūno Jaunimo fondas. Leidimas pareikalaus nemažai lėšų, 
apie $20,000.00. Autorius atsisakė honoraro.

Kviečiame besidominčius tapti knygos leidimo dalininkais. 
Įamažinkime savo artimuosius, brangius šeimos narius, kurių var
dai ir pavardės bus įrašyti leidžiamojoje knygoje:

aukoją $1,000.00 ar daugiau, bus skelbimai knygos mecenatais 
aukoją $500.00 ar daugiau, bus skelbiami knygos lėmėjais 
aukoją $100.00 ar daugiau, bus skelbiami garbės 

pi enurnei atoriais

Prašome pasinaudoti žemiau spausdinama atkarpa. Jūsų at
siliepimo lauksime iki š. m. lapkričio mėn. 1 dienos.

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS

Atkirpti

Čekius malonėkite tašyti VYDŪNAS VOl' i'II l-l'ND, Ine., vaidu ir 
siųskite:

VYDŪNAS YOUTH PILNI), Ine.
c/o Jūratė Variakojienė
3715 W. 68th Stieet
Chicago, II. 60629

Siunčiu auką V. Statkaus knygai LIFTIJVOS GINKI l’O I OS1OS 
PAJĖGUS leisti

_ $ ............
Minėtą auką skiriu ..............................................................................

laipsnis vardas, pavaldė pareigos ar dalinys
atminti ir pagerbti. Prašau jo pavardę įrašyti leidžiamoje knygoje.

Vardas, pavardė........................................................................
Adresas ......................................................................................

gali pasikartoti susitikimas 
su rusais ir tada - jei jie su
stabdytų mane-civilioką do
kumentų patikrinimui - su
die Gdynei ... Tad, apsisu
kęs, moviau atgal į miestą 
galvodamas, kad ten stotyje 
bus šiek tiek saugiau negu 
čia ant plento ir kad man 
kaip nors pasiseks įlipti ne
pastebėtam į Gdynėn einan
tį traukinį.

Grįžęs į stotį netrukus iš
girdau pranešimą garsiakal
biu apie traukinį į Gdynę. 
Tuoj pat nusipirkęs bilietą 
nuskubėjau į peroną. Nie
kas nesekė ir nesulaikė. At
sidusau lengviau tik kai trau 
kinys pajudėjo. Žinojau, 
kad iki rytojaus vakaro 
NKVD manęs dar nepasi
ges, bet po to, tikriausiai pra 
dės ieškoti.

(Bus daugiau)
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Aušros gadynė -- posūkis 
atgal į istorija 

Pokalbis su rašytoju Vyt. Alantu
Pasirodžius Vyt. Alanto, 

‘naujam romanui „Aušra 
Paliūnuose”, ”Dirvos” re
dakcija kreipėsi į autorių 
prašydama pasisakyti kai 
kuriais mūsų aktualiais 
klausimais. Paklaustas ko
dėl jis pasirinko temą iš 
„Aušros” gadynės, rašyto-. 
jas atsakė:

— Mecenatas Simas Ka- 
šelionis 1984 m. paskelbė 
konkursą romanui parašy
ti. Tai buvo 100 metų su
kaktuvės nuo „Aušros” 
žurnalo pasirodymo. Neži
nau, ar mecenatas tai tu
rėjo galvoje skelbdamas 
konkursą, bet pasirinkti te
mą buvo palikta autorių 
nuožiūra. Man krito galvon, 
kad „Aušros” žurnalo pasi
rodymas buvo lemiamas 
mūsų istorijos politinis, kul
tūrinis ir tautinis įvykis ir 
kad, dalyvaujant konkurse 
sukaktuviniais metais, jo 
aplenkti negalima. Juo la
biau, kad tarp „Aušros” ga
dynės ir mūsų laikų esama 
daug būdingų panašumų. 
Sakysime, aušrininkai pa
skelbė atgimimo ir tautinės 
kalbos meilės šūkius, kurie 
juk ir po šiai dienai tebė
ra be galo aktualūs. Mano 
romanas ir yra priminimas, 
kaip mes kovojom už tau
tos prisikėlimą ir jos grą
žinimą istorijon. Juk ar ir 

VYTAUTAS ALANTAS

AUŠRA 
PALIŪNUOSE

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

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

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

Vardas ir pavardė

Adresas

šiandien mes nekovojam su 
visokeriopais savo tautos 
priešais, kasančiais mums 
duobę? Kitaip sakant, auš
rininkai ėmė žadinti ir telk
ti dvasines jėgas bei skelb
ti šūkį: — Atgal prie lie
tuvybės !

— Kaip jūs tą grįžimą 
suprantat?

— Suprantu ta prasme, 
kad turime puoselėti savo 
tautinės kultūros galią, nu
banguojančią giliai į praeitį 
ir kūrybingai išsišakojusią 
tautos sieloje. Mes patys 
turėtume tą kelią susirasti 
ir tautinės kultūros esmę iš
ryškinti savo istorijoje. Bū
tų didelė klaida suvokti, 
kad mūsų tautinio atgimi
mo sąjūdis jau bus užbaig
tas.

— Kaip tat suprasti? 
Aušrininkai ėmė skelbti 
tautos atgimimą prieš 100 
metų.

— Skelbti skelbė, bet ko
ne su 500 metų pavėlavimu. 
Kai visi mūsų nedraugai 
kaimynai jau turėjo raštą 
XI šimtmetyje, mes pradė
jom slebizavoti pasivėlavę 
500 metų. Nenoriu klaidžio
ti po istorijos užuolankas, 
bet vis dėlto prisimintina, 
kad mūsų valdovai nesusi- 
orentavo rašliavos dalykuo

se ir dėl to tauta turėjo mil
žiniškų politinių, tautinių 
ii' kultūrinių nuostolių. Tau
tos būdas itin išryškėja ne
laimės atvejais. Iš to kaip 
galima spręsti apie jos cha- 
galima spręsiti apie jos cha
rakterį ir tautinį susipra
timą. Lietuviai niekad ne
buvo susibūrę daiktan. Įsi
galėjus lenkiškai kataliky
bei ir mūsų bajorijai išda
vikiškai nusigręžus nuo sa
vo tautos ir susidėjus su 
lenkais, įvyko didysis tau
tos skilimas, nes didžioji 
gyventojų dalis atsidūrė 
baudžiauninkų stovykloje. 
Carų okupacijos metais lie
tuviai paskelbė tautos atgi
mimo šūkį, bet savo bajo
rijos į lietuvišką orbitą ne
sugrąžino. Po trumpo nepri
klausomybės 1 a i k otarpio, 
kada tauta galėjo, laisvai 
vystyti savo kultūrą ir do
roti savo charakterį vėl grį
žo maskolių okupacija, šian
dien lietuviai skandinami 
svetimų bangų tėvynėje ir 
visame pasaulyje. Ir tos 
tragedijos galo nematyti.

— Jūs savo raštuose daug 
kalbat apie Lietuvos pra
eitį. „Pragaro pošvaisčių”, 
„Tarp dviejų gyvenimų”, 
„Amžinojo lietuvio”, „Liep
kalnio sodybos” romanuose 
ir ypač dideliame dviejų to
mų romane ”šventaragis” 
jūs rašot apie Lietuvos pra
eitį. Klaidžiojant istorijos 
vingiais, kokios mintys 
jums ateina galvon apie 
Lietuvos ateitį?

— Nenorėčiau stoti į ma
no aiškiaregės Akėrūnės 
pėdas ir imti pranašauti 
Lietuvos ateitį. Mes, lietu
viai, iš reikalo pasidarėm 
tautos pranašai. Ypač ta 
dovana pasižymėjo aušri
ninkai, skelbdami tautos 
atgimimą, bet kažin ar ir 
mes nesekam jų pėdomis? 
Mąstyti apie tautos ateitį 
reiškia puoselėti jos atei
ties viziją, tikėti jos atei
timi, planuoti jos santvar
ką ir t.t. Likimas mus sie
ja ne tik su praeitimi, šia 
diena, bet ir ateitimi. Auš
rininkai paskelbė kovą dėl 
laisvos Lietuvos vizijos įgy
vendinimo. Tauta ateina iš 
praeities ir per dabartį ei
na į ateitį. Kai tėkmė nu
trūksta arba priešų dirbti
nai nutraukiama, tauta 
dingsta istorinių legendų 
miglose.

— Lietuvių tautai dėl 
savo gyvatos apsaugojimo 
reikėjo kovoti visais am
žiais. Ar jūs manot, kad ta

kova pasibaigs kada mūšų 
laimėjimu?

— Aš visada tikėjau ir 
šiandien tebetikiu lietuvių 
tautos amžinybe. Tauta tik 
tada dingsta, kai išblėsta 
jos noras tikėti savo amži
numu. Lietuvių tautos šak
nys giliai įsišaknijusios 
prieš krikščioniškuose ir 
krikščioniškuose amžiuose. 
Neįmanu net spėlioti, kad 
atsirastų jėgos, įmanančios 
tas šaknis išrauti. Aš tikiu, 
kad lietuvių tauta ne tik 
išsilaikys, bet ir atkurs sa
vo valstybę tokiose ribose, 
kurios leis jai saugiai ir 
pasiturinčiai gyventi, kaip 
dera moderniai ir kultūrin
gai valstybei.

— Bet vis dėlto ar jūs 
negalvojate, kad jai įgy
vendinti turime daug prie
šų?

— Ar kai aušrininkai pa
skelbė tautos atgimimą 
prieš šimtą metų neapšau
kė jų lenkai litvomanais, 
Unijos tradicijų laužyto
jais ir lenkų priešais? Aš 
vis dėlto manau, kad reikia 
tikėti istoriją riedant taisy
tinų klaidų link. Rusijos 
pavergtų tautų nacionalinis 
susipratimas bręsta. 53% 
valstybės gyventojų darosi 
rusų priešai. Tas mažumų 
tautėjimas turės anksčiau 
ar vėliau prasiveržti revo
liuciniais bruzdėjimais ir 
gal net sukilimais. Sakysi
me, didžioji ukrainiečių tau
ta neapsikęs amžinai rusų 
vergiama. Šiuo atveju jokių 
pranašysčių nereikia, o tik 

neužmirština prisiminti na
cionalizmo istorijos vysty
mąsi.

— Ryšium su tokiomis 
„pranašystėmis”, „Dirvos” 
skaitytojams būtų įdomu 
išgirsti ką jūs galvojat apie 
Lietuvos ir lietuvybės atei
tį? Kas darytina, kad lie
tuvybė sėkmingai nugalėtų 
jai pastojančias kelią kliū
tis ir plačiai išskleidusi sa
vo trispalvę sėkmingai žy
giuotų ateitin?

— Jūs kviečia mane sės
ti į besiblaškantį tarp Ry
tų ir Vakarų lietuvybės lai
vą ir plaukti palaiminton 
Lietuvos šalin. Taigi, mąs
tydami apie ateitį pirmiau
sia privalome pagalvoti apie 
lietuvišką kompasą, kurį 
pamiršo įsidėti į savo kup
rines mūsų valdovai žy
giuodami į Rytus kurti 
Lietuvos imperijos. Mes pa
de jom sukurti rusų impe
riją, o paskum jie atsigrę
žė prieš mus ir tą pačią po
litiką tebevaro po šiai die
nai. Nėra pasigailėjimo 
pralaimėjusiems ir silp
niems. Turime mokytis iš 
praeities. Kurdami savo 
ateitį turime nuvokti kiek 
galima apžioti. Praėjo ne
begrįžtamai imperializmo 
laikai ir turime kurtis et
nografinėse ribose.

— Paskutinis klausimas: 
Koks'būtų jūsų didžiausias 
asmeninis pageidavimas?

— Kad ko greičiau išsi
pildytų Romo Kalantos gar
susis šūkis: — Laisvės Lie
tuvai !



Nr. 38 — 6 DIRVA 1986 m. spalio 2 d.

Antrąjį pasakojimą Jurgis 
Jankus pavadino ‘Grabu’. 
Veiksmas vyksta jau minė
tame Pulkininko dvare, kur 
lenkų kunigas savo sielvartą 
ir abejojimus išpažino lietu
viui pabėgėliui. Dvare dirbo 
prancūzai, belgai, daugiau
sia lenkai ir tik vienas lietu
vis, kitų tarpe visai be pag
rindo nekėlęs pasitikėjimo. 
Jurgis Jankus nejaukią lie
tuvio situaciją taip paaiški
na: ‘Jie turėjo tik vieną prie
šą, ir galvose jiem netilpo 
mintis, kad mano kraštas ga
li turėti du priešus’ (54 psl.)

Altenhofeno dvare . paties 
Pulkininko įsakymu, buvo 
pakartas jaunas lenkas Fra- 
nek tik už tai, kad išdrįso gin ■ 
ti elementariąsias žmogaus 
teises. Franeko palaikus 
vokiečiai įdėjo į gražų ir 
brangų grabą, žinoma, ma
tančių tarpe tuo sukeldami 
nuostabą. Tačiau tas grabas 
tebuvo tik melas ir pikta pro
paganda: lavonai iš jo buvo 
metami į duobes, o grabas 
grįždavo į sandėlį ir laukda
vo kito užmušto, nušauto ar 
pakarto.

Tame pačiame dvare, bjau • 
riai išniekinta, pasikorė ir 
Franeko mylima lenkaitė 
Stasė. Ją slapta palaidojo 
minėtas lenkų kunigas ir 
minėtas lietuvis. Kai pasta
rasis pajuto, kad kita kartu
vių auku bus lenkų kunigas, 
iš dvaro laimingai pabėgo. 
Pasakojimo įvykiai, kupini 
šiurpių išgyvenimų, surišti 
tvirta kanapių virve, parem
ti ano meto tikrove ir psicho
logija. Tik vėliau paaiškėja, 
kad žiaurusis Pulkininkas 
yra tas pats ir nacių kaceto 
viršininkas.

Ilgėliau stabtelėjom tik 
prie vieno ‘Nakties ant mo
rų’ pasakojimo. Savo drami
ne įtampa, savo įžvalga į 
žmogų panašūs ar tolygūs 
yra ir kiti veikalo skyriai. 
Klaipėdietis Osvaldas, stu
dentas teisininkas, dirbęs ka 
ceto administracijoj ir pama
tęs paties Pulkininko žiauru
mus, net Dievą savo sieloje 
prarado. ‘Paskutinėse pa
stangose’ Jurgis Jankus pa
sakoja apie žmones, bėgan
čius iš Rytų Berlyno nuo iš 
Rytų atkylančio siaubo. 
Pakelėje atsitiktinai susitin
ka du lietuviai - moteris ir 
vyras. Jis dar stiprus ir pa
jėgus, o ji pervargusi, nusil
pusi, beveik ligonė, be to, 
pasimetusi su savo mažame
te dukrele. Ir jie abu keliau
ja, be atvangos jausdami be
sivejantį pavojų, kol vienoj 
vietoj moteris apalpsta, ben 
drakeleivis verkiančia širdi
mi ją palieka kaip mirusią ...

Bet ji nemirė! Ir štai, ant 
tų pačių morų, jos lūpomis 
Jurgis Jankus pasakoja apie 
‘Nežinomą žmogų. Tas žmo
gus rado ją iš alpulio pakir
dusią, paėmė į savo automo
bilį, tokiu būdu ji vėl galėjo 
pasistumti į ‘išganingus’ Va
karus. Netrukus nežinoma
sis jai pradėjo meilintis, net
bandė jėga SU ja susidoroti, Jankų šeima pirmaisiais metais Amerikoje. Iš kairės: Saulius, Kotryna Jankienė, Virgi-
pagaliau pasiūlė aukso ir dei- lijus (miręs 1973 m.), Eugenijus, Almis ir Jurgis Jankus.

Jurgis Jankus dailiajame žodyje
(2)

mantų dėžę, kad tik ji už jo 
tekėtų ir, kaip lietuvė, po sa
vo sparnu jį nors dviem me
tam paslėptų. Vokietis kace 
tininkas, į kurio namus jie 
pakelėj pateko, tą poną atpa 
žįsta - tas pats Pulkininkas, 
Altenhofeno savininkas ir ka 
ceto viršininkas. Scena šiur
pi ypačiai tada, kai senas vo
kietis Pulkininko brangeny
bių dėžėje jieško savo duk
ters deimantinio žiedo. To 
senio žmoniškumas yra nuos 
tabiai taurus.

Nežinomasis žmogus ir iš 
tos bėdos išsipainioja, bet 
kai jie iš nemalonių namų iš
trūko, kai vėl pradėjo nuo ar 
tėjančio priešo bėgti, užskri
do lėktuvai, jų numesta bom 
ba Pulkininką užmušė.

Jo bendrakeleivė Nijolė 
Aldona yra ta pati moteris, 
kurią buvome sutikę pirma
jame ir ketvirtajame Jurgio 
Jankaus pasakojime. Pulki
ninko dėžę, it nešvarumo ku
piną indą, ji atidavė prancū
zų kareiviui, pasiekusi ame
rikonų užimtą Vokietijos zo
ną.

‘Pamestinukėje’ Jurgis 
Jankus, lyg atvangą po sun
kių dramų, motinai grąžina 
dukterį, kurią pakelėje palik - 
tą rado stovyklos viršininko 
Juozo šeima.

‘Rudojo vyro pasakojime’ 
paaiškėja, kad jis yra sovie
tų agentas, ‘Nakty ant mo
rų’ girdėjęs atviras išpažin
tis ir tuoj pradėjęs veikti. 
Nesunku čia pajusti skau
džią ironiją ir vakariečių nai
vumą: tariami sąjungininkai 
tiki tik Rudojo ‘tiesom’, o 
DP net ir kunigas pranciško
nas nugalėtojų nepajėgia įti
kinti. Deja, ši rūsti tiesa, 
kaip vakariečių aklumas ir 
nesusigaudymas ano meto 
įvykiuose, turbūt bus įrašy
ta ir į antrojo pas. karo isto
riją.

Paskutiniame pasakojime, 

pavadintame ‘Susitikimais’, 
Jurgis Jankus atskleidžia 
nepr. Lietuvos karininko pa
tyrimus Sovietų Rusijos oku 
puotoje Lietuvoje. Atleistas 
iš kariuomenės, vargais ne
galais jis gavo mokytojo vie
tą kaime, čia nauja ir jau ki
tokia melų, šnipinėjimų, 
areštų, tardymų, persekioji
mų ir trėmimų grandinė. 
Jurgio Jankaus herojus čia 
ir susitiko su Ruduoju vyru, 
kuris tartum atsekė jo pė
dom ...

Kadangi savo pasakojime 
buvęs karininkas pasisakė, . 
kad jis dezertyravo iš Lenki
jos fronto, atseit kariavo su 
sovietais, tai savo bičiulį Juo 
zą, jo šeimą ir stovyklą jis 
turėjo palikti, kad Rudasis 
jo neįskųstų, kaip jau įskun
dė mažlietuvį Osvaldą. Ture* 
jo bėgti ir Nijolė Aldona su 
dukrele, nes kas gi gali pati
kėti, kad Pulkininko brange
nybių dėžę ji atidavė pran
cūzų kareiviui! ... Antrą 
kartą siaubingoje pakelėje 
susitikę, Aldona ir Kęstutis 
drauge pasuko į gilesnius Va 
karus su šiurpulingu klausi
mu: bet jis, tas Rudasis, ar 
neužbaigs savo pasakos ka
da nors ir kitur? ... Mūsų die 
nų skambios tariamų nusikal 
tėlių medžioklės rodo, kad 
tas šiurpus klausimas dar 
nemirė.

Jurgio Jankaus ‘Naktis 
ant morų’, kaip stipriai 
suręstas grožinės literatū
ros veikalas, išverstas į tas 
kalbas, galėtų būti su dideliu 
dėmesiu skaitomas Ameri
koj, Anglijoj, Prancūzijoj, 
Italijoj, Ispanijoj ir Lenkijoj. 
Mažiau ‘Naktis ant morų’ pa
tiktų vokiečiam, nors Jurgis 
Jankus nekerštauja, jo kūri
ny rasim ir gerų vokiečių, 
pavz., kad ir Pulkininko dva
ro prievaizdas ar tas jautrus 
krikščionis, kuris Pulkinin
ko brangenybių dėžėje jieš-

Stasys Santvaras

kojo savo žuvusios dukters 
žiedo. Sovietam veikalas ne
bus priimtinas dėl ‘Susitiki
mų’, nors čia visai nėra pra
manu ir užgaulių, o tik anų 
metų šiurpūs tikrovės vaiz
dai.

Žinom, kad jau yra para
šyta nemažai vertingų groži
nės literatūros kūrinių, ban
dančių atkurti antrojo pas. 
karo baisumus, tą gūdų žmo
gaus dvasios nuosmukį ir at
sipalaidavusių aistrų gaisrą, 
kuriame ir teisingumas bu
vo paverstas į žudančią 
šmėklą. Ir vis dėlto, kaip 
man rodosi, Jurgio Jankaus 
‘Naktis ant morų’ tame aukš 
to meninio lygmens orkestre 
galėtų groti pirmųjų smuikų 
gretoje.

‘Naktis ant morų’ - atski
rų asmenų pasakojimai, ku
riuose išryškinami sužvėrė
jusių, niekinamų ir kilnių 
žmonių paveikslai. Gal būtų 
galima sakyti - tai karo žiau
rumų blaškomi žmonės ir jų 
psichologija, tai ne taikos 
metų individai, kur žmogaus 
niekšingumui nėra tokių pa
lankių sąlygų ‘sužėrėti’.

Jurgio Jankaus ‘Namas 
geroj gatvėj’ - jau yra ‘nor
malia’ psichologija pagrįsta 
kelių asmenų drama. Skai
tai veikalą, gan greitai pa
tenki į rašytojo nelaisvę, bet 
pasipurtai ir pradedi jieško- 
ti: na, mielasai, tu taip giliai 
nugrimzdai į žmogaus vidinį 
pasaulį, į jo minčių, siekimų 
ir aistrų vidinį raizgyną, tai 
kada pradėsi kalbėti netiesą, 
kada tame labirinte pradėsi 
klaidžioti ir savo skaitytoją 
klaidinti? Kai tų klaidžioji
mų nerandi - maloniai atsi
dūsti! Ir tai yra patys nuos
tabiausi beletristo laimėji
mai, kaip dabar sakoma - 
lobis į lietuvių dailiosios pro
zos aukso fondą.

‘Namas geroj gatvėj’ - ro
manas. Savo įraše į knygą 

Jurgis Jankus taip atsivėrė: 
‘Niekada nenorėjau parašyti 
tokios knygos, bet kartais 
atsitinka, kad ir pats nežinai 
kaip atsitiko’. Drįstu tarti - 
labai gerai, kad taip atsitiko, 
nes šiuo atveju Jurgis Jan
kus sukūrė vieną pačių stip
riausių savo veikalų.

‘Namie geroj gatvėj’ vei
kia tiktai keturi pagrindiniai 
veikėjai: Stasė, jos mylima
sis, tas pat meilužis, o vėliau 
ir legalus vyras - varganas 
teismo raštininkas, advoka
tas Mažrimas ir bevardis ro
mano įvykių liudininkas. 
Yra ir daugiau veikėjų, bet 
jie tik atskiri ir trumpi epi
zodai. Veikalą būtų galima 
pavadinti Stase, nes ji yra 
romano ašis, visų įvykių 
svarbioji priežastis yra Sta
sė, kiti veikėjai tik pakursto 
vienokį ar kitokį jos elgesį, 
skendintį moteriškame gro
žyje ir vidiniame moters mįs 
lingume.

‘Namas geroj gatvėj’ - so
pulinga kelių žmonių drama, 
atskleidžiama pirmojo as
mens (Aš) pasakojimu, kurį, 
it išpažintį, atlieka Stasės 
mylimasis ir vyras. Stasė ir 
jos pasirinktas vaikinas - 
abu merginų vaikai, abu tam 
saus ir skurdaus priemiesčio 
kūdikiai. Žinoma, abu turėjo 
motinas. Jaunuolio motina 
buvo rimta moters. Savo sū
nų ji skatino nekreipti dėme
sio į pajuokas ir paniekas, 
leido jį į mokslus, berniukas 
buvo gabus, padėjo mokslus 
eiti silpnesniem už save, kol 
gavo raštininko vietą teisme 
Ta pati motina, tik gero savo 
vaikui telinkėdama, jo sielon 
įdaigino ilgesį, kad tu, sūne
li, gyvensi šviesioje gatvėje 
ir gerame name. Tas ilge
sys, ta svajonė ir buvo toji 
sunki našta, kuri jaunuolį 
skandino į medžiaginių gėry
bių siekimą.

Pati Stasė savo motiną 
taip apibūdino: ‘Mano moti
na taip pat galvoja, kaip ir 
tu’ - ji kalba mylimajam. ‘Ži
noma, tik apie pinigus. Aš 
ne maža ir jau suprantu, kad 
ji kartais ir dabar parsiduo
da, jeigu dar atsiranda kas 
moka. Aš tą seniai supratau. 
Ji vis galvoja daugiau uždirb
ti ir gerai pagyventi. Man 
atrodo, kad ji dalį pinigų ati
deda ir man nieko apie tai 
nesako. Nežinau, kam ji de
da: savo senatvei ar man, 
bet deda. Ji labai praktiška 
ir dar už tave praktiškesnė’ 
(86 psl.).

Na, o po to, kai girioje Sta 
sę užpuolė med. daktaro sū
nus, moksluose atsilikęs jos 
būsimo mylimojo mokinys, 
bet stiprus bernas, motina 
priekaištavo: girdi, ‘reikėjo 
rėkti ir draskytis, bet vėliau. 
Jeigu būtum turėjusi galvą 
ir patylėjusi, būtum ponia 
buvusi ir gyvenimą kitokį 
pradėjusi’, - dėstė motina, - 
‘nes iš daktaro būtų galima 
buvę daug pinigų ištraukti’ 
(86 psl.).

Tai buvo nuodai, įberti į 
mergaitės sielą. Ir tą pada
rė jos tikroji motina. Nuo-

(Nukelta į 8 psl.)
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Tautinė srovė

Tarp praeities ir ateities
Bronys Raila

Dėkodamas DIRVAI ir 
kitiem laikraščiam, leidu- 
siem pasisakyti ir plačiau 
rašiusiam apie du anksty
vesnius mano radijo pra
kalbų rinkinius, norėjau šia 
proga pridėti dar vieną ki
tą pastabą platesnio akira
čio tema — apie tautinės 
srovės vaidmenį išeivijoje.

Trečiasis prakalbų j Lie
tuvą rinkinys užsklendė 
mano žurnalistinio darbo 
dešimtmetį, kuris, deja, per 
tą laiką neišvengiamai ati
tolino nuo kitokių užsiėmi
mų ir reiškimosi lietuvių 
laikraščiuose, jų tarpe ir 
DIRVOJE, kur anksčiau te
ko itin gausiai bendradar
biauti.

Kaip atrodo, ne vienam 
iš mano draugų ir pažįsta
mų (gal ir iš skaitytojų?) 
kartais kildavo įspūdis, tar
tum būčiau nutolęs ir pa
čią tautinę srovę bei josios 
veiklos raidą, ar net visai 
šalin pasitraukęs, kitur įsi
jungęs, tarp ”partijų” besi
blaškąs ir jas keičiąs (kaip 
kartą skaičiau viename lai
kraštyje). O neseniai vie
nas rimtas kolega stačiai 
paklausė : ar dar laikau ša
še priklausančiu tai sro
vei ? . .

Į tokį keistą klausimą 
nesutikau nė atsakyti, nes 
turbūt ne man vienam bū
tų buvę naivu ir atrodytų 
juokinga aiškintis apie pri
klausymą idėjinei srovei, 
kurią vadinam tautine, ir 
kuriai jaučiaus priklausąs 
jau ilgiau nei 50 metų.

Neaiškumai galėjo iškilti 
nebent dėl to, kad, kaip ne 
sykį anksčiau esu prasita
ręs, jau nuo 1940 metų va
saros, kada iš sovietų už
imamos Lietuvos su Anta
nu Valiukėnu peržengėm 
sieną į Vakarus, mudu apsi
sprendėm nesi jungti į jokią 
politinę „partiją”, kol Lie
tuva neatstatys savosios 
Nepriklausomybės. To nu
sistatymo stengiausi visuo
met laikytis, ar ką rašyda
mas, ar ypač vėliau ką gy
vu žodžiu sakydamas tau
tiečių dėmesiui anapus ge
ležinės uždangos.

Nepaisant totalistinio re
žimo slėgties mūsų tautai 
užkrauti ir pakęsti tik vie
ną kremlinę-bolševikinę ide
ologiją, aišku, kad joje vis 
teberusena daugiau mažiau 
gyvų kitokių ideologinių 
nuotaikų — nuo „kairiųjų” 
ligi „dešiniųjų”, — bet po
litinių partijų senąja pras
me tikrai dabar nebėra. Vie
na, kad jos neturi jokių są
lygų reikštis, ir antra, abe
jotina, ar tokia tautinės re
zistencijos forma šiuo 
metu ten išvis būtų labiau
siai reikalinga.

Fiziškai ir dvasiškai lie
tuvių tautos struktūra per 

pastaruosius puspenkto de
šimtmečio yra ryškiai pa
sikeitusi. Vargu galima, ir 
kažin ar reikia, ir išvis ar 
būtų tikslu mėginti senovę 
atstatyti, „kaip buvo”. Tai
gi turim ir turėsim skaity
tis su naujom realybėm ir 
gal kitokiais kai kurių ver
tybių mastais. Ar tam ruo
šiamės, ar mūsų sąmonė 
tam pribrendo? Nežinau, 
abejoju ...

Neseniai kolega Vytau
tas Meškauskas man rašė 
iš Floridos su geru sąmo
ju: „Atrodo, kad jau nie
kas mūsų nebejaudina: nei 
ateitis, nei dabartis, nei 
praeitis — nors senatvėje, 
sakoma, paskutinioji turė
tų daugiau rūpėti”...

Bet ir ji nekiek terūpi. 
Kai neseniai Lietuvoj mirė 
buvęs tvirtas „sibiriokas” 
ir paskutinis Neprikl. Lie
tuvos Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos pirmininkas dr. 
Domas Cesevičius — įdomi 
ir vertinga asmenybė, — 
tai Amerikoj girdėjau ne 
vieną tautininką bei neoli- 
tuaną su nustebimu paklau
sus: o kas jis per vienas? 
ar toks kada buvo? ..

Kai atmintis nebeveikia 
ir kitokios informacijos ne
įdomios, tai atrodo būtų de
rėję nors kartą atidžiau 
peržvelgti „Tautinės min
ties kelio” leidinį ar Neo- 
Lituanijos istoriją, kur bū
ta žinių ir apie šį pirminin
ką bei filisterį.

* * *
Sugriovus Lietuvos poli

tines partijas tėvynėje, nuo 
to laiko beveik be pertrau
kos pagal išgales rėmiau 
mūsų rezistencines organi
zacijas, priklausiau kultū
rinėm ir profesinėm drau
gijom bei nepartiniam ide
ologiniam sambūriam. Kaip 
tik tokio pobūdžio man 
atrodė ir Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga, ku
rios steigiamajame seime 
New Yorke 1949 metų pa
vasarį dalyvavau, buvau 
dargi rezoliucijų komisijos 
pirmininku, faktiškai anks
čiau pats vienas atlikau pa
skutinę įstatų redakciją ir 
seimo metu paruošiau įpras
tų nutarimų projektus.

Šis idėjinis ir dvasinis 
junginys man iš karto at
rodė esąs ir būsiąs gana 
margas, įvairiarūšis, susi
dedantis iš kelių ”geologi- 
nių” sluoksnių: partinių 
tautininkų iš Lietuvos, nau
jų nepartinių tautininkų, 
tautininkų vien gramatine 
to žodžio prasme, šiek tiek 
skirtingos rūšies tautinin
kų (pvz. „voldemarininkų”) 
ir anuomet dar gausių Ame
rikos lietuvių tautininkų- 
tautiečių, kuriem vadovavo 
gabūs veikėjai, kaip adv. A. 

A. Olis, dr. S. Biežis, inž. 
P. J. žiūrys, Juozas Bačiū- 
nas, redaktoriai K. S. Kar
pius, ir J. Tysliava, ar ir 
seiman atvykęs inž. R. Ru
dis, vėliau pasukęs katali
kų srovės linkui...

Aišku, kad tokios sudė
ties ir istoriškai skirtingų 
kilmių idėjinis junginys 
vargiai galėjo tapti labai 
vienalytis ir vieningas, ar 
būti kokia siaurų ir griežtų 
ideologinių rėmų grupė. Są
jungą sudarę visuomeniniai 
klodai turėjo ilgainiui dau
giau išryškėti, keistis, vieni 
augti ir uždominuoti, kiti 
— nutrupėti.

Be abejo, būta kitaip 
jaučiančių ir galvojančių, 
bet aš per visą laiką Ameri
kos Lietuvių Tautinę Są
jungą tikėjau esant ne Ne
priklausomos Lietuvos bu
vusios Lietuvių Tautininkų. 
Sąjungos (arba partijos) 
tęsiniu, taip pat ir ne poli
tine lietuvių amerikiečių 
partija, taigi ir ne kokiu 
respublikonų partijos pada
liniu. Į ją žiūrėjau ir tebe
žiūriu, kaip į platesnės 
apimties dvasinį-kultūrinį 
sambūrį su tam tikrais, te-, 
gu nelabai aiškiai definuo- 
tais, bet pakankamai erd
vių išmierų ideologiniais 
polinkiais, kilusiais iš Ame
rikos lietuvių išeivių-tau- 
tiečių ilgamečių tradicijų.

Man atrodo, kad ir ateity 
būtų geriau nesiversti tik 
kokiu vienu ir griežtu po
litiniu katekizmu, o daugiau 
vis laikytis platesnės, kaip 
sakoma, labiau pluralisti- 
nės krypties. Kraštutinu
mai ar užsikirtimai kokiais 
ne esminiais taktikos 
klausimais, kaip pvz. anks
čiau dėl „santykiavimo su 
kraštu”, niekam geram ne
paveikė, nieko neišsprendė, 
o tik savybėje labiau kirši
no ir trupino pačią tautinę 
srovę. Daug kas atskilo iš 
jaunosios kartos ...

* * *
Didesnės svarbos klausi

mas šiandien turėtų būti — 
išvis tautinės srovės cha
rakteris ir vaidmuo išeivi
joje.

Kalbant be kurtuazijų ir 
panegirikos tuštybių, tas 
vadimuo dar galėtų būti 
naudingas tautai ir teigia
mas išeivijoje. Deja, jis 
toks nėra. Dabar daugiau 
matyti tik nebent politinės 
katalikų srovės (šiuo metu 
vis dar suskilusios) pastan
gos konkrečiau ir nuodug
niau aptarti savo ideologiją 
ir ateities siekimų gaires. 
Kitos lietuvių srovės užsie
niuose atrodo silpstančios. 
Pvz. socialistinės ir liberali
nės krypties kultūrininkai 
ir visuomenininkai labai iš
sisklaidę, vyresnieji išsisė-

Bronys Raila

mę ar nekūrybingi, partinis 
prieauglis išnykęs. Tauti
ninkų, arba nacionalistinė 
srovė, retkarčiais dar sual
suoja su viena kita knyga, 
bet per silpnai, be įtaigu
mo, be ateities žvilgių ir 
modernesnių polėkių.

Lyg tėvynėje ar ir čia 
mums pusė šimtmečio nebū
tų prašvilpusi! Tartum mil
žiniškos reikšmės permai
nos ir naujų aplinkybių kūl- 
vertos nebūtų nusiautusios 
horizontus! Tarsi dar ne
aišku, kad dabar iš naujo 
ir labai kitoniškos realybės 
pagrindais teks perspręsti 
ir sukurti tautinių pradų iš
ryškinimo ir Lietuvos li- 
beralizacijos visumos 
programą. Gal dar spės 
kiek prisidėti tik mūsų bi
čiulis Vytautas Alantas, 
kuris, kiek žinau, baigė ar 
baigia ruošti stambesnį vei
kalą, kai kuriais požiūriais 
tyrinėjantį šias problemas.

Per pastarąjį dešimtmetį 
Amerikos lietuvių spaudoj 
ir gyvenime galėjom justi 
prasidėjusį nuovargį, rim
tesnių ideologinių ieškoji
mų, sankirčių bei kovų 
stagnaciją. Tik vėliausiu 
laikų pastebėtume kiek gy
vybės, netikėtų pastangų ir 
drąsos stipriau ir konkre
čiau sakytis, dargi nesibi
joti pozityvios kritikos ir 
kai kurių ”stabų griovimo”. 
Tatai maloniai suskamba 
pvz. kai kuriuose A. Bala- 
šaitienės rašiniuose Dirvo- 
jei bei kituose laikraščiuo
se, arba Broniaus Nainio 
straipsniuose Pasaulio Lie
tuvyje ir Draugo vedamuo
siuose. Kiek anksčiau ten 
savaip kilo neolituanam ir 
santariečiam artimas My
kolas Drunga, bet nutilo — 
ar buvo nutildytas ...

* * *
Tačiau jeigu jau niekas 

kitas mūsų nebe jaudintų, 
tai nors vienas signalas dar 
turėtų kelti nerimo.

Kai po trijų senų ligo
nių mirties Kremlius paga
liau iškėlė apyjaunį Gorba
čiovą, nepamiršiu, kaip man 

žinoma Amerikos ir vaka
riečių spauda ir televizijos 
kalbovai, patenkinti ir su 
ramiausiu naivumu tatai 
komentavo. Matyt, Vaka
ram tat ir atrodė kaip na
tūraliausia prielaida, kad 
nuo dabar, girdi, tai jau 
per kokį dvidešimtį metų 
Sovietų Sąjungai neberei
kės ieškotis naujo vado. 
Taigi SSSR imperija dar 
ilgai išliksianti stabili. Ir iš 
tikrųjų tasai vadas, ne kaž
kaip dar sėkmingai, dabar 
stengiasi sukurti Kremliaus 
imperijai veiklos ir idėjų 
programą mažiausiai ligi 
2000 metų datos. Tai juk 
tik trys piatilietkos.

Ligi to apskrito skait
mens ir mum kitiem teliko 
vos 14 metų. Labai nedaug I 
Todėl perdaug nelaužyčiau 
kaktos apie nudryžusias ab
straktybes ar kokius lietu
vių užsienio partijų miste
riškus vaidmenis, o labiau 
galvočiau apie tai, kiek už
sienio lietuviam vėliausiai 
nuo dabar reikia ir reikės 
stipriau susiimti ir paju
dinti smegenis truputį to
lesnėm ekskursijom, negu 
iki Las Vegas, ar ligi Alias
kos ir Karibų salų ...

Savo vėliausioje knygo
je, kukliai, su sunkumais ir 
atsargiai, mėginau už
čiuopti vieną kitą motyvą, 
skatinantį tautiečius užsie
nyje susivokti dabartyje ir 
konkrečiau perprasti Lietu
vos laisvės-nelaisvės bei 
tautos išlikimo dramą, ar
tėjant į 2000 metus. Ir gal 
dar kiek vėliau.

Tautinė, arba nacionali
nė, tegu ir nacionalistinė 
srovė Lietuvoje visuomet 
buvo ir bus svarbi ir reika
linga. Tai tartum tautos 
gyvybės ir jos likimo ašis. 
Kitais pavidalais ji ir dabar 
ten ryškiai gyva. Nuo de
šinės ligi kairės.

Jei užsienio lietuviai tuo
se ieškojimuose liks sustin
gę ir prie tautos metmenų 
statybos neprisidės, bijau, 
kad jų skeletai vėliau nebus 
įdomūs ir neturės reikšmės. 
O gal ir visai išnyks.
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Vieneri metai be a.a. Petro Sako
Rodos dar taip neseniai, 

sunkių ligų iškamuotų velio
nį Petrų palydėjome amži
nybėn, o štai šiandien jau 
susirinkome Jo mirties meti
nes paminėti, už jį pasimels
ti, jį pagerbti ir su juo išgy
ventais prisiminimais pasi
dalinti. Šv. Kazimiero baž
nyčioje prelatas dr. Vincen
tas Bartuška atnašavo šv. 
mišias už a.a. Petro Sako 
sielų. Per mišias giedojo so
listė Janina Čekanauskienė, 
vargonais palydima komp. 
Broniaus Budriūno.

Po šv. mišių, našlės Rūtos 
Šakienės pakviesti, draugai 
bei prieteliai rinkomės Lietu 
vių Tautinių Namų salėje 
metinių minėjimui, kurį pra
vedė velionio jaunystės die
nų draugas Liudas Reivy- 
dis, pakviesdamas sukalbėti 
invokacijų mūsų gerbiamų 
ir mylimų prelatų Jonų Ku- 
čingį. Savo įžanginiame žo
dyje Liudas Reivydas labai 
gražiai apibūdino šio minėji
mo prasme, o su velioniu 
Petru supažindinti, ir nuošir
džiai prisiminti, pakvietė 
Feliksų Masaitį.

Feliksas Masaitis, gerai 
pažinodamas velionį Petrų ir 
Rūtų Sakus, savo kalba davė 
progų prisiminti velionio Pet 
ro asmenybę. Jis buvo my
lintis savo kraštų taurus lie
tuvis. Dar būdamas jaunas, 
vos tik 19-kos metų, savano
riu stojo į Lietuvos kariuo
menę. Vėliau išeivijoje buvo 
karių veteranų Ramovėnų 
narys, pareigingas ir šias 
pareigas sųžiningai iki mir
ties ištesėjo. Petras - reli
gingas, gero charakterio 
žmogus, darbštus, paslau
gus, sugyvenamas. Tačiau 
savo nusistatymuose, ypatin
gai politinėje srityje, gana 
kietas ir neperkalbamas. Bu
vo nuoširdus organizacijų rė 
mėjas, duosnus spaudos ir 
lietuviškų reikalų aukotojas.

Feliksas Masaitis savo kai 
boję gražiai paminėjo p. Rū
tos Šakienės didelę meilę ir 
pagarbų savo a.a. vyrui Pet
rui. Ji ir toliau tęsia savo

A. A. Petras Sakas

mylimo vyro dosnumų, savo 
aukomis stipriai remdama 
lietuviškų veiklų bei spaudų. 
Aktyviai dirba lietuviškoje 
veikloje, gražiai vadovauja 
ALT S-gos Los Angeles sky
riui, jos straipsniai Dirvoje 
mūsų visų maloniai skaitomi 

Po Felikso Masaičio kal
bos, Liudas Reivydas pakvie 
tė Antanų Mažeikų, Aldonų 
Audronienę ir poetę Danutę 
Mitkienę. Kiekvienas kalbė
tojas trumpu žodžiu paminė
jo a.a. Petrų. Buvo perskai
tyti p. Rūtai prisiųsti laiškai
a.a. Petro mirties metinėms 
prisiminti: rašytojos Alės 
Rūtos, p. Pažėrų ir iš Lietu
vos Jono Zdanavičiaus - Pet
ro svainio ir vaikystės dienų 
draugo.

Liudas Reivydas, paskai
tęs ištraukų iš poeto Bernar
do Brazdžionio eilėraščio ‘To 
limas kaimas’, susikaupimo 

valandėlę baigė, visiems gie
dant ‘Lietuva brangi’.

Prelatui Jonui Kučingiui 
palaiminus susirinkusius ir 
Dievo dovanas, pradėta pie
tauti. Pietus skaniai paruo
šė ir stalus gražiai papuošė 
šeimos draugės Danutė Kaš- 
kelienė ir Genė Kudirkienė.

Svečiams pasistiprinus 
Rūta Šakienė tarė padėkos 
žodį. Jis buvo labai nuošir
dus ir visų susirinkusių mie- 
lai-pagarbiai priimtas.

Antanas Mažeika

Jurgis Jankus...
(Atkelta iš 6 psl.) 

dų saikų padidino ir Stasės 
išrinktasis, parodydamas jai 
namų geroj gatvėj. Kaip re
gim, Jurgis Jankus žino, kur 

reikia intrigos grūdų berti 
ir žmogų pastūmėti į gyve
nimų, kuriame juk niekad 
nestinga kilnių troškimų ir 
kreivų šuntakių.

Stasė buvo fabriko darbi
ninkė, prigimties apdovano
ta grožiu ir patrauklumu. 
Fabrike prie jos pradėjo gre 
tintis fabrikanto sūnus, jau
nas inžinierius, neseniai 
mokslus baigęs užsieny. Sta
sė irgi troško namo geroj 
gatvėj, sielon įžerta pagun
da jų svaigino. Ir ji pasiryžo 
leistis į pavojingų ir negar
bingų žaidimų. Antrojo prie
vartavimo metu, anot moti
nos žodžių, proto jinai turėjo 
pakankamai. Stasės bylų gy
nė advokatas Mažrimas, teis
mas inžinierių pasodino kalė 
jiman, o Stasei priteisė stam 
bių pinigų sumų - tai taip at
sirado namas geroj gatvėj.

Stasė ištekėjo už mylimo 
vyro, to teismo raštininko, 
bet savo vidaus nuraminti 
nepajėgė. Jos nerimų, kan
čių kurstė vyro įtarinėjimai, 
pavydas, kiekvieno jos žings 
nio sekimas, grubus ir mato
mas nepasitikėjimas Vėliau 
paaiškėja, kad ir adv. Mažri
mas, dabar gyvenus kaimy
nystėj, Stasės grožiui ir mo
teriškumui neatsispyrė. Kai 
vyras išeidavo į teismų dirb
ti, advokatas pradėjo Stasę 
lankyti. Ir atsitiko taip, kad 
ji turėjo eiti į privačių ligoni
nę ir ten nėštumų pašalinti.

Aišku, po to jau neįmano
ma buvo su vyru gyventi. 
Vienų dienų ji pasiėmė savo 

daiktus ir iš namo geroj gat
vėj pradingo.

Stasė vienu ir kitu požiū
riu - dostojevskinė moteris. 
Ji troško meilės ir laimės, 
sugebėjo aukotis, mylėti, 
blaškytis nerime ir tyliai 
kentėti, o kartu iš vieno nu
sikaltimo bristi į kitų nusikal
timų. Pabėgusi nuo vyro, ji 
apsigyveno adv. Mažrimo pa 
rinktame netolimos įkalnės 
namely. Naktim ateidavo į 
savo darželį rožių pasiskinti, 
savo raštininkų ji vis dar te
bemylėjo. Kai jie vėl susiti
ko, sutarė gyvenimų iš naujo 
pradėti. Deja, kai Stasės 
vyras su liudininku ėjo jų pa
siimti ir į namus geroj gat
vėj parsivesti - jinai jau bu
vo paslaptingom ir įtartinom 
aplinkybėm mirusi. Jurgis 
Jankus dėl to lyg ir meta 
kaltę adv. Mažrimui, bet Sta 
sės mirties priežasčių nepa
aiškina.

Žinoma, kas čia buvo mė
ginta pasakyti, tai tėra tik 
veikalo griaučiai, anaiptol 
neaprėpiu visų veikalo plo
nybių. ‘Namas geroj gatvėj’ 
savo struktūra, psichologi
nėm įžvalgom į žmogaus bū
dų ir jo neramų vidų, lakiais 
dialogais ir menine tiesa - tai 
nuostabiai daili architektūri
nė koplyčia. Gal truputį ir 
perdedant, tai Šv. Onos go
tika Vilniuje.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ.

A. a. Petro Sako paminėjime: prel. Jonas Kučingis, Rūta Šakienė, dr. Povilas Švarcas, 
gen. kons. Vytautas Čekanauskas, sol. Janina Čekanauskienė, Liucija Mažeikienė, Liudas Rei
vydas, kalbant inž. Antanui Mažeikai. VI. Gilio nuotr.
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Apie lietuvių-lenkų santykius
Lietuvos gen. konsu-> 

lo Aniceto Simučio žo
dis Tautos šventės mi
nėjime 1986 m. rugT 
sėjo 14 d. Daytona 
Beach, Florida.

Rugsėjo 8-ji kaip Tautos 
Šventė buvo pradėta švęsti 
Lietuvoje 1930 metais spe
cialiu įstatymu įsteigiant 
Vytauto Didžiojo Komitetą 
didžiajam Lietuvos kuni
gaikščiui pagerbti minint 
500 metų sukaktį nuo jo 
mirties. Įstatymas nustatė, 
kad 1930-ji bus Vytauto Di
džiojo metai. Tais metais 
Lietuvos Universitetas ga
vo Vytauto Didžiojo vardą, 
o vėliau visa eilė instituci
jų ir organizacijų tuo var
du buvo pavadintos.

Tur būt nė vieno senosios 
Lietuvos valdovų vardas 
nėra tiek populiarus kiek 
Vytauto. Dar toli prieš Lie
tuvos Nepriklausomybės at
statymą patriotiškai nusi
teikę lietuviai šalia krikš
čioniškojo savo vaikam duo
davo Vytauto vardą. Įdomu, 
kad net lenkų ar sulenkė
jusių lietuvių tarpe Vitoldo, 
atseit Vytauto, vardas nėra 
retenybė.

Minėdami Tautos šventę 
pabandykime bent dalinai 
suprasti tą didžiąją mūsų 
tautos asmenybę, kurios 
garsas ir nuveikti darbai 
per šimtmečius buvo inspi
racija senosios Lietuvos 
valstybininkams ir kad tos 
inspiracijos likučiai dar bu
vo pakankamai stiprūs mū
sų tautoje prikelti ją 1918- 
siais metais nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstaty
mui.

Vytautas ateina į Lietu
vos istorijos areną po Al
girdo mirties 1377 metais- 
kai Jogaila savo dėdę Kęs
tutį ir pusbrolį Vytautą už
daro į kalėjimą perversmo 
keliu paėmęs valdžią. Kęs
tutis nužudomas, o Vytau
tui pavyksta pabėgti pas 
kryžiuočius, iš kurių jis pa
kartotinai gauna pagalbą.

Nesigilinant į smulkme
nas mūsų dėmesį patraukia 
1385-jų m. rugpiūčio 14 d. 
Kriavo aktas, kuriuo Didy
sis Lietuvos Kunigaikštis 
Jogaila prieš vesdamas Jad
vygą ir tapdamas Lenkijos 
karaliumi įsipareigoja pats 
apsikrikštyti lotyniškomis 
apeigomis su visais kuni
gaikščiais, bajorais ir visa 
tauta ir visas Lietuvos ir 
Rusijos žemes amžinai prie- 

/’šlieti Lenkijos karalystei — 
terras suas Litvaniae et 
Russiae coronae regiu Po- 
loiae perpetuo applicare, o 
prie to dargi Lietuva turė
jo grąžinti visus lenkus be
laisvius, sumokėti Habsbur- 
gams 200,000 florinų už su
tarties netęsė j imą ir Jogai
los lėšomis atgauti visas 
sritis, kurias pastaraisiais 
metais lenkai buvo prara*- 
dę. Niekur nė žodeliu nėra 
užuominos apie bet kokius 
lenkų įsipareigojimus lietu

viams. Tas aktas skamba 
lyg diktatas karą pralaimė
jusiai valstybei. Jį savo 
antspaudomis patvirtino Jo
gaila, trys jo broliai ir Vy
tautas. Kai kurie istorikai 
aiškina, kad Kriavo aktas 
reiškė Lietuvos kaip vals
tybės galą. Tad netenka 
stebėtis, jei kunigaikščių 
Lietuvos istoriją tirinėjusi 
Deveikė - Navakienė teigė, 
kad žinomasis Kriavo aktas 
esąs falsifikuotas įterpiant 
lenkams naudingų sakinių.

Tų įsipareigojimų aki
vaizdoje ir iškyla Vytauto 
asmenybė kaip nepaprastos 
energijos karvedžio, talen
tingo valstybininko ir poli
tiko, kuris sugebėjo veikt 
nepriklausomai nuo Lenki
jos karūnos ir atstatyti 
Lietuvos prestyžą į lygia
grečią padėtį su Lenkija. 
Po Žalgirio mūšio ir Melno 
taikos 1422 m. Vytautas at
sistoja šalia Jogailos kaip 
lygus valdovas. Jo įtaka bu
vo jaučiama ne tik D. L. 
Kunigaikštijoj, bet ir pačioj 
Lenkijoj. Kai kurie istori
kai teigia, kad jis lenkų bu
vęs labiau mėgiamas negu 
Jogaila.

Mums Vytautas yra bran
gus ne dėl plačių teritorijų 
užkariavimo, bet dėl viso 
amžiaus kietos kovos už 
Lietuvos savistovumą. Len
kai kiekviena proga stengė
si pabrėžti Vytauto priklau
somumą nuo karūnos ir kad 
Lietuvą valdyti yra gavęs 
tik iki savo gyvos galvos. 
Siekdamas atsipalaidoti nuo 
p r i klausomybės Lenkijos 
karūnai Vytautas nuspren
džia vainikuotis Lietuvos 
karalium. Tokiam jo planui 
Lucko suvažiavime 1429 
griežtai pasipriešino Zbig
nevo Olesnickio vadovauja
mi Lenkijos magnatai. Kai 
Vytautas nesidavė perkal
bamas, tai buvo daeita iki 
to, kad Olesnickis pasiūlė 
jam Jogailos karūną, nuo 
kurios Vytautas atsisakė.

Nepajėgę atkalbėti nuo 
karūnavimosi Olesnickio va
dovaujami lenkų delegatai 
su Jogaila iš Lucko išvažia
vo, o Vytautas pradėjo 
ruoštis karūnacijai, kuriai 
buvo paskirta 1430 m. rug
sėjo 8-ji.

Pagal anų laikų papro
čius karalių vainikuodavo 
popiežius arba jo įgaliotas 
vyskupas. Lenkams pavyko 
įtikinti popiežių Martyną 
V-jį susilaikyti nuo vaini
kavimo. Popiežius ne tik at
sisakė vainikuoti, bet dargi 
uždraudė vyskupams daly
vauti Vytauto vainikavimo 
iškilmėse.

Tuo tarpu imperatorius 
Zigmantas Luksemburgie- 
tis Vytauto vainikavimą 
karalium palaikė. Jis išsiun
tė pas Vytautą teisininkų 
delegaciją, kuri turėjo iš
aiškinti, kad vainikavimas 
esąs civilinis aktas, kuriam^ centuojant lenkų atneštą 
vyskupo patepimas nebūti- krikščionybę Kriavo aktuK 
nai reikalingas. Tad vaini- kuriuo buvo duotas mirti

DIRVA

kavimą jis pats atliksiąs. 
Priešingai lenkų magna
tams, kurie kiekviena pro-, 
ga Vytautui priminė, kad 
jis Lietuvą valdyti yra ga
vęs tik iki gyvos galvos, 
Imperato r i u s Zigmantas 
vainikavimo rašte Vytau
tui rašė, kad atsižvelgda
mas į jo nuopelnus atver
čiant lietuvius ir žemaičius 
į katalikų tikėjimą pakelia 
Vytautą ir jo žmoną į ka- 
ralius drauge su paveldėto
jais ir įpėdiniais, o jo šalį 
ir visą Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštystę pakelia į 
Lietuvos Karalystę ... Vy
tautas turi būti laisvas ka
ralius, jo įpėdiniai bus lais
vi karaliai, "nebus pavaldūs 
ar vasalai nei mums (impe
ratoriui), nei imperijai nei 
kam kitam."

Nebegalėdami įtikinėji
mais Vytauto sulaikyti nuo 
vainikavimosi lenkai ėmė
si smurto. Ant Lietuvos- 
Lenkijos sienos kelių išsta
tė kariuomenės būrius, ku
rių vienas sugavo dr. Ciga- 
los vadovaujamą delegaci
ją, atėmė diplomus ir vai
nikavimo reikšmę aiškinan
čius laiškus, delegatus ap
mušė ir paleido Ordino že
mėse. Nukaldinti du vaini
kai Vytautui ir žmonai ne
bebuvo išsiųsti, kad suspė
tų Vilnių pasiekti rugsėjo 
8 d. Vainikavimo data bu
vo atidėta šv. Mykolo die
nai — rugsėjo 29-j ai, bet ir 
tada vainikų nebuvo. Į vai
nikavimo iškilmes suvažia
vę svečiai pradėjo skirsty
tis, nors pats Vytautas ir 
nebuvo praradęs vilties vai
nikuotis, bet spalio 27 d. 
netikėtai įvykusi mirtis vai
nikavimo planus užbaigė. 
Lenkų istorikas Puzyna tei
gia, kad Vytautas nebūti
nai miręs natūralia mirti
mi, galėjęs būt nunuodytas, 
bet tikrų duomenų tam pa
tvirtinti nėra.

Kai minime Vytauto ka
rūnacijos šventę, tai norom 
nenorom prieš akis iškyla 
tie nelemti kelių šimtų me
tų lietuvių-lenkų santykių 
nesklandumai tebesitęsian- 
tys iki mūsų dienų. Iš visų 
kaimynų lenkai yra natūra
liausi mūsų sąjungininkai. 
Nelaimei jų pažiūros ir el
gesys nedaug kuo tesiskiria 
nuo amžinųjų Lietuvos prie
šų vokiečių ir rusų.

Net Lietuvos krikšto at
naujinimo šešių šimtų me
tų sukakties minėjimas tu
ri visą eilę lietuviams susi
rūpinimą keliančių klausi
mų.

Kaip iš istorijos žinome, 
1251 m. Mindaugas priėmė 
lotyniškąjį krikštą ir 1253
ni. popiežiaus Inocento IV- 
jo pavedimu buvo vainikuo
tas Lietuvos karalium. Kaip 

/tai nejauku, kad šiandien 
/ pirmąjį Lietuvos krikštą 
f lyg ir norima užmiršti ak- 
\ c
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Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis kalba Daytona 
Beach, Fla., suruoštame Tautos šventės minėjime.

J. Janušaičio nuotr.

nas smūgis Lietuvos kaip 
valstybės nepriklausomy
bei. Už jos atstatymą Vy
tautas visą savo gyvenimą 
kovojo siekdamas nuo Len
kijos nepriklausomos karū
nos.

Nors jau gerokai pavė
luotas Lietuvos krikščioni
nimas Mindaugo krikštu ir 
karūnacija neprigijo, bet 
krikščionybė lietuvių tauto
je palengva plito stipriau 
paliesdama valdančiuosius 
sluoksnius. Lygiagrečiai su 
lotyniškuoju krikštu iš va
karų krikščionybė Lietuvon 
ėjo ir iš rytų, nes į D. L, 
Kunigaikštystės ribas įėjo 
daug jau dešimtajam šimt
metyje krikščionimis tapu
sių slavų. Beveik tuo pat 
metu kai Mindaugas buvo 
apkrikštytas lotynų apeigo- 
gomis, jo sūnus Vaišvilkas 
tapo Rytų krikščioniu ir vė
liau vienuoliu. Iki mirties 
pagonim išlikusio Algirdo 
abi žmonos buvo stačiati
kės. Julijonai Algirdas net 
cerkvę Vilniuje buvo įren
gęs. Tuo pat metu Vilniuje 
jau buvo ir katalikų bažny
čių. Tad Vytautui ir Jo
gailai krikštijant Lietuvos 
gyventojus opozicijos iš jų 
pusės krikščionybei kaip ir 
nebebuvo, todėl ir tariamie
ji lenkų apaštalavimo nuo
pelnai krikščioninant lietu
vių tautą yra perdėti. Tad 
ir lenkų įgulų įvedimas Vil
niuje, Gardine, Kaune ir ki
tur buvo krikštui nereika
lingas politinis aktas. Tuo 
pasinaudojo Vytautas telk
damas sau rėmėjus.

Tikroji 1386-87 metais 
atnaujinto krikšto naudin
ga pasekmė lietuvių tautai 
— tai jos veido nukreipi
mas į Europos vakarus, va
karų kultūrą. Minint krikš
čionybės 550 m. jubiliejų 
Kaune 1938. V. 29 d. Pre
zidentas Smetona iškilmin
gam posėdyje tuo reikalu 
yra pasakęs: "Lanksti Ro

mos civilizacija buvo visu 
kuo pranašesnė už sustin
gusią Bizantijos civilizaci
ją. Tai gerai numanė ir ge
rieji Lietuvos kunigaikš
čiai, ypatingai Vytautas Di
dysis. Jam įsigalėjus Gedi
mino soste, sparčiau plito 
ir katalikų tikyba lietuvių 
tarpe ..." Nelaimei lenkų 
apaštalavimas su pagony
be naikino ir lietuvių kalną.

Kitas susirūpinimą ke
liantis klaustukas — tai se
nosios Lietuvos sotinės Vil
niaus klausimas. Daugelis 
lietuvių įtaringai žiūri į 
pradinį užsimojimą krikš
čionybės jubiliejų švęsti 
Kaune, o ne Vilniuje. Ar tik 
to priežastim nebus ligšio
linis Vilniaus arkidiecezijos 
n e p r iskyrimas Lietuvai ? 
Kam nors turbūt pagrįstai 
atrodė, kad būtų nenatūra
lu, jei pagrindinis Lietuvos 
krikšto jubiliejus vyktų 
Lenkijos bažnytinei provin
cijai t e b e priklausančiam 
mieste. Tą kliūtį šv. Sostas 
turėtų galimai greičiau pa
šalinti — Vilniaus arkidie- 
ceziją įjungti į Lietuvos 
bažnytinę provinciją.
"~Minint~Tautos šventę ne
išvengiamai tenka kalbėti 
ir apie lietuvių-lenkų san
tykius paliečiant ir jaut
riausias užgyt nesiduodan-. 
čias žaizdas. Suprantama, 
kad esant Tėvynei okupuo
tai nedaug kas nuo mūsų ir 
nuo katalikų bažnyčios hie
rarchijos Lietuvoje tepri
klauso, bet tas dar nereiš
kia, kad laisvajame pasau
lyje gyvenantieji neturime 
kalbėti už pavergtuosius ir 
protestuoti prieš mūsų tau
tai daromas skriaudas, ne
žiūrint iš kur jos beateitų.

Mes tikime, kad anksčiau 
ar vėliau lietuvių tauta 
kartu su kitomis išsivaduos 
iš tos viso pikto imperijos 
vergijos. Lietuvių tautai

(Nukelta į 10 psl.)
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dol.); Edvardas ir Jadvyga Biskiai, 
Evanston, IL; Andrius ir Stasė Bliū- 
džiai, Southfleld, MI (iš viso 370 dol.); 
a.a. Jono Jagelos atminimui — Ona 
Jagėlienė, Chicago IL (iš viso 130 
dol); a.a. Liucijos Naudžiūtės 
Jankūnienės atminimui — 
Kazimieras Jankūnas, Lodi, NJ (iš 
viso 225 dol.); Stays ir Prudencija 
Jokubauskai, Palos Hills, IL (iš viso 
1,000 dol.); Leonas ir Stasė Rankai, 
Necedah, WI; Antanas ir Veronika 
Kriščiūnai, Chicago, IL (iš viso 300 
dol.); Motiejus Kvedaras, Chicago, IL 
(iš viso 200 dol.); Lietuvių Šaulių

Aukos gautos 1986 rugpjūčio 
mėnesį:

1,000 dol. A. a. John Adomonio at' 
minimui — per AI. J. Krisciunas, 
Trans-Atlantic Motors, Hyannis, MA; 
dr. Petras ir Prane Kaladės, S. Bos- 
ton, MA (iš viso 2,500 dol.); John Kan- 
cevičius, Lawrence, MA (iš viso 1,500 
dol.); Česlovas ir Irena Mickūnai, 
Centerville, MA (iŠ viso 1,050 dol.); 
a.a. Prano Pauliukonio atminimui — 
duktė, Worcester, MA; Juozas ir 
Irena Rasiai, Cambridge, MA (iš viso
I, 075 dol.), Donatas ir Vida Siliūnai, 
Pompano Beach, FL (iš viso 3,000 
dol.), Bronė Skardžiuvienė, Washing-J DLK Kęstučio kuopa — per Petrą 
ton, D.C.; a.a. Stefos Smulkaitienės 
atminimui — Jonas Smulkaitis, 
Gulfport, FL (iš viso 2,010 dol.); dr.
J. ir M. Uleckai, Toronto, Kanada (iš 
viso 2.000 dol.); Brutenis ir Irena 
Veitai, Milton, MA (iš viso 1,075); Ro
mualdas ir Reda Veitai, Milton, MA 
(iš viso 1,035).

500 dol. Edmundas ir Stanislava 
Cibai, Milton, MA; J. V. Danys, Ot- 
tawa, Kanada )iš viso 2,001.33 dol.); 
Dr. William ir Gintarė Everett, 
Wiliamstown, MA; Alfonsas Jezu- 
kevičius, Worcester, MA; dr. K. J. 
Kemežys, Curtin, Australija; Jonas ir 
Malvina Klivečkos, Woodhaven, NY 
(iš viso 1,000 dol.).

475 dol. Juozas ir Pranė Masi- 
lioniai, Chicago, IL (iš viso 1,000 dol.).

375 dol. Napoleonas Cirtautas, 
VVyandotte, MI (iš viso 475 dol.).

300 dol. Mečys ir Elena Kra
sauskai, S. Pasadena, FL (iš viso 520 
dolj; LŠST Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė, Chicago, IL (iš viso 1,400 
dol.); dr. Viktorija Skrupskelytė, 
Oberlin, OH (iš viso 1,250 dol.); 
Juozas Stepaitis, Chicago, IL.

250 dol. Vytautas ir Bronė Vaičių' 
laičiai, Woodhaven, NY (iš viso 1,100 
dol.).

230 dol. Algirdas ir Viktoria 
Karaičiai, Union Pier, MI (iš viso 480 
dol.).

200 dol. Gintaras ir Valentina 
Čepai, Quincy, MA (iš viso 225 dol.); 
Viktoras Milukas, Plainview, NY (iš 
viso 1,400 dol ); Birutė Prašrnutaitė, 
East Malvern, Australija (iš viso 500 
dol.); Alina Skrupskelienė, Chicago, 
IL (iš viso 730 dol.); Valentinas ir 
Jonė Šernai, Bridgewater, NJ.

150 dol. dr. Jonas Mockus, Derby, 
Anglija.

100 dol. vysk. Paulius A. Baltakis, 
O.F.M., Brooklyn, NY (iš viso 200

Apie lietuvių-lenkų 
santykius...

(Atkelta iš 9 psl.) 
reikės gyventi geruose san- 
tykuose su natūraliu jos 
sąjungininku — lenkais. 
Nelaimei, tie geri santykiai 
ne nuo mūsų tepriklauso. 
Mūsų akimis žiūrint tam 
nedaug tereikia — lenkai 
kartą ant visados turėtų su
prasti ir susigyventi su ta 
mintimi, kad Vytauto Di
džiojo savistovumo sieki
mas nebuvo vien tik anų 
laikų vokiečių intrygų pa
sekmė, bet kad tai turi gi
lias šaknis mūsų tautoje. 
Tą supratus ir su tuo susi
gyvenus nebereikės len
kams suktais keliais tiest 
rankų j senąja Lietuvos sos
tinę Vilnių ir etnografines 
lietuvių tautos žemes. Tada 
nebeliktų kliūčių lietuvių- 
lenkų tautų draugystei vys
tytis.

Petrušaitj, Racine, WI; Jonas Lioren- 
tas, Hollyvvood, FL (iš viso 400 dol.); 
Juozas ir Daila Liubinskai, Chicago, 
IL; a.a. Andriaus Laukaičio atmi
nimui — Regina Sventickienė, 
Livonia, MI; Kazys Šipaila, Hillside, 
NJ; Stasys Tiškevičius, Chicago, 11; 
Mykolas Židonis ir Lijolė Židonytė, 
New Haven, CT (iš viso 500 dol.).

90 doi. Elegijus Kaminskas, Chi
cago, IL; Apolinaras Varnelis, Dowa- 
giac, MI (iš viso 190 dol.).

80 dol. dr. Alina ir Vandalinas 
Domanskiai, Palos Park, IL (iš viso 
180 dol.).

70 dol. dr. Rimvydas Sidrys, 
Streator, IL.

60 dol: Bronius Mašiokas, Aurora, 
CO; G. ir Janina Rėklaičiai, W. 
Lafayette, IN.

54 dol. Jonas ir Irena Kapčiai, 
Daytona Beach, FL (iš viso 64 dol.).

52 dol. Rimgaudas ir Audronė 
Gulbinai, Palos Park, IL; kun. 
Rapolas Krasauskas, Putnam, CT (iš 
viso 202 dol.); dr. Antanas Matukas; 
Putnam, CT (iš viso 757 dol.); kun. A. 
Petraitis,, Putnam, CT (iš viso 552 
dol.).

50 dol. Vaclovas Budnikas, 
Elizabeth, NJ; Albina Čepenienė, 
Worcester, MA (iš viso 100 dol.); dr. 
V. Dubinskas, Chicago, IL; Aldona 
Griškienė, Chicago, IL (iš viso 250 
dol.); Bronius ir Marija Gurėnai, Hay- 
ward, W:I (iš viso 550 dol.); Alexand- 
ra Gylys, Olympia, WA; Kazys 
Jakštas, Wisconsin Delis, WI (iš 
viso 100 dol.; Birutė Lesevi- 
čienė, ir Aldona ir Irma, Chica- River Forest, IL. 
go, IL (iš viso 80 dol.); Maria Moge- 
nis, Belleville, IL (iš viso 150 dol.); 
Julius ir Liuda Paulėnai, Cicero, IL 
(iš viso 250 dol.); dr. Joseph Plikaitis, 
Chicago, IL (iš viso 650 dol.); Pranė 
Prankienė, Chicago, IL (iš viso 1,150 
dol.); Regina V. Taunys, Putnam, CT 
(iš viso 90 dol.); Marytė Antanaitis 
Shalins, Woodhaven, NY (iš viso 100 
dol.);* a.a. Kazimiero ir Julijos 
Širvinskų atminimui — Bronė ir Jad
vyga Širvinskaitės, N. Hollyvvood, 
CA (iš viso 150 dol.); Kazys 
Zemeckas, Indianapolis, IN (iš viso 
450 dol.).

40 dol. dr. Kazys ir Marija Almė- 
nai, College Park, MD (iš viso 240 
dol.); Mega Barniškaitė, Euclid, OH 
(iš viso 90 dol.); Kazys ir Filomena 
Černiai, Chicago, IL (iš viso 1,090 
dol.); Petras ir Elena Daliniai, St. 
Petersburg Beach, FL (iš viso 90 dol.); 
Jaunis ir Dplia GiĮvydžiai, Franklin, 
MI; Izabelė Jonaitienė, Euclid, OH (iš 
viso 80 dol.); Ignas ir Lilė Juzėną’, Pa
los Heights, IL (iš viso 140 dol.); dr. 
Irena Kyras, Chicago, IL (iš viso 140 
dol.); dr. Česlovas Masaitis, Thomp- 
son, CT (iš viso 595 dol.); Juozas 
Mažeika, Chicago, IL; Audronė 
Meškauskas, Wayne, PA; Rimvydas 
ir Genė Rimkai, Western Springs, IL 
(iš viso 1,040 dol.); Vytautas Rute- 
lionis, Rockville, MD (iš viso 60 dol.); 
Kostas Stankus, Oak Lawn, IL; Mor
ta Užgirienė, Brookfield, IL (iš viso 
170 dol.).

30 dol. Bladas Daukantas, St. 
Petersburg Beach, FL (iš viso 530 
dol.); dr. Jurgis Gimbutas, Arlington, 
MA (iš viso 1,030‘dol.).

27 dol. Juozas Gramas, Oak Lavvn, 
IL (iš viso 227 dol.).

tas ir Alfojisa Budrioniai, Crete, IL 
(iš viso 125 dol.); Casimir Cikotas, 
Delran, NJ; Kęstutis Grigaitis, San
ta Monica, CA; Julius Karsas, 
Chicago, IL (iš viso 50 dol.); John ir 
Ina Kasiai, Chicago, IL; Aleksas ir 
Vena Lauraičiai, Willow Springs, IL; 
Kazys Markus, Melrose Park, IL; M. 
Momkus, Chicago, IL (iš viso 45 dol.); 
dr. Polius Raslavičius, Lynnfield, MA , 
(iš viso 155 dol.); Juozas Vaineikis, 
Chicago, IL (iš viso 225 dol.).

22 dol. Genovefa Mitsevitz, Chi
cago, IL (iš viso 122 dol.).

20 dol. Kostas ir Marcelė Arai, St. 
Petersburg, FL (iš viso 120 dol.); Sau
lius Balsys, Willow Springs, IL; A. 
Jurjonas, Chicago, IL; Wenceslaus ir 
Frances Kamantauskai, Norwood, 
MA; dr. Romualdas ir Gražina 
Kriaučiūnai, Lansing, MI; Romas ir 
Baniutė Kronai, Clarendon Hills, IL 
(iš viso 220 dol.); Antanas ir Elena 
Kvedarai, Savannah, GA; Juozas 
Lekas, Chicago, IL; dr. Anthony Mar- 
ciukaitis, Gillespie, IL; Jadvyga 
Matulaitienė, Hillcrest, NY (iš viso 
110 dol.); Jonas Paštukas, Chicago, 
IL; Albinas ir Gražina Reškevičiai, 
Omaha, NE (iš viso 70 dol.); dr. Da- ‘ 
na Saliklytė, Chicago, IL; Bronius 
Sedleckas, Chicago, II (iš viso 40 dol.); 
Jonas Šepetys, Farmington Hill, MI 
(iš viso 150 dol.).

15 dol. Laima Almonte, Brooklyn, 
N Y (iš viso 30 dol.); Bronė An- 
drisunas, Hot Springs, AR; Stefanija 
Barmus, Chicago, IL; Adolphe Ber
notas, Concord, NH; Ona Biežis, Long 
Valley, NJ; Paul Blozis, Daytona 
Beach, FL; Juozas ir Ona Bridžiai, W. 
Bloomfield, MI (iš viso 115 dol.); 
Saulius ir Daina Čyvai, Salėm MA (iš 
viso 125 dol); Algis ir Stasė Damijo
naičiai, Elmhurst, IL; Ray Gencius, 
Indianapolis, IN; Jonas ir Albina 
Jakubauskai, Juno Beach, FL (iš viso 
135 dol.); Albinas ir Angelė Karniai, 
St. Petersburg Beach, FL (iš viso 115 
dol.); Jokūbas Kregždė, Cincinnati, 
OH (iš viso 50 dol.); Edmund Meškys, 
Center Harbor, NH (iš viso 165 dol.); 
Juozas ir Uršulė Mikuliai, 
Westchester, IL; Danutė Mikulskis, 
Woodhaven, NY; dr. Vytautas ir 
Genovaitė Musoniai, Oak Lawn, IL 
(iš viso 515 dol.); Juozas ir Diana 
Noreikai, Beverly Shores, IN; Pau
lius ir Rasa Ragai, La Grange Park, 
IL; dr. Antanas G. Razma, Palos 
Park, IL; Estelle Rogers, Chicago, IL; 
Vincas ir Vanda Simanavičiai, Hot 
Springs, AR (iš viso 115 dol.); Julia 
Skirmuntas, Kenosha, WI; Jonas 
Šoliūnas, Chicago, IL; Antanas 
Sprindys, Deltona, FL; Leo Venckus, 
Fennville, MI; Maria Vilutienė, 
Beverly Shores, IN; Gaida Zarkis,

Z
27 dol. John Ąbrjzas, Chicago, IL; 

Barškėčių šeima, Chicago, IL; Vytau-

, 14 dol. Petras Giedrimas, Chicago,
IL.

10 dol. Walter Abramikas, 
Springfield, IL; Vincas Ančiulis, Chi
cago, II; Birutė Bagžiūnienė, 
Hillcrest, NY; Voldemaras 
Banevičius, Philadelphia, PA; J. ir U. 
Balskai, Chicago, IL (iš viso 20 dol.); 
Mečys Balys, Cleveland, OH; Kazys 
Beiga, Chicago, IL; Juozas ir Edith 
Blažiai, Holliston, MA (iš viso 160 
dol.); Stasys Budas, Cedar Lake, IN 
(iš viso 1,010 dol.); Joseph Budreika, 
St. Petersburg, FL (iš viso 30 dol.); 
Mikas Cesas, Downers Grove, IL; Vic- 
tor Chainas, Naples, FL (iš viso 260 
dol.); Bronė Čižikaitė, Chicago, IL; 
Kęstutis ir Alexandra Damijonaičiai, 
Deerfield Beach, FL; Stasys Dargis, 
Oak Lavvn, IL; Antanas Diržys, 
Woodhaven, NY; Lina Edelis, 
Phoenix, AZ (iš viso 30 dol.); S. M. 
Gabriele, Lemont, IL; Antanas 
Gailiušis, Philadelphia, PA (iš viso 60 
dol.); Pajauta Gaižutis, Rochester, 
MI; Gintautas ir Rūta Gaškai, 
Cleveland, OH; Emilija Gaškienė, 
Chicago, IL (iš viso 60 dol.); Monica 
Gavcus, Chicago, IL; Jonas 
Grebliauskas, St. Petersburg Beach, 
FL (iš viso 20 dol.); Sofija Holiusa, 
East Chicago, IL; Kazė Jameikienė, 
Rockford, IL; Mečys Javas, Chicago, 
IL; K. Juknelis, Melrose Park, IL; Jo
nas Kaspariunas, St. Petersburg, FL 
(iš viso 30 dol.); Jonas ir Ona 
Kasperaičiai, Racine, WI; Daina 
Kojelytė, Addison, IL (iš viso 260 
dol.); Bronė Kova, Chicago, IL; 
Leonas Krajauskas, New Buffalo, MI; 
Bronius Kručas, Chicago, IL; Jonas 
Kučinskas, Miami Beach, FL (iš viso 
60 dol.); Leopoldas Kupcikevičius, 
Chicago, IL; dr. Juozas Laukaitis, 
Arlington, VA;

(Bus daugiau)

Daugiamečiui mūsų artimam prieteliui 

A. A.

VYTAUTUI JONUI ŽEMAIČIUI 
mirus, Velionies žmonai BIRUTEI, sūnui 
VAIDEVUČIUI, jo šeimai, seseriai VIN- 
CENT1NEI, jos šeimai ir kitiems giminėms 
bei artimiesiems reiškiame užuojautą.

Vanda, Vaclovas Mažeikai 
Eleonora, Mečys Valiukėnai

A. t A.

VYTAUTUI ŽEMAIČIUI 

mirus, žmonai BIRUTEI ir jo seseriai VIN- 

CENTINAI JURKŪNIENEI bei jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

Mara ir Tadas 
J u r c i a i

A. A.

VYTAUTUI JONUI ŽEMAIČIUI

mirus, liūdesy likusius žmoną BIRUTĘ, sū

nų su šeima, seserį VINCENTINĄ JURKŪ- 

NIENĘ su šeima ir visus gimines ir arti

muosius nuoširdžai užjaučia.

Modestų šeimos

A. A.

EMILIJAI NOAKIENEI 
mirus, dukroms ALDONAI PINTSCH, 
GIEDREI STANKŪNIENEI, jų šeimoms ir 

kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Janina, Juozas Maurukai 
Dalia, Jaunius Gilvydžiai 
Dana, Romas Sakalai '

A. A.

EMILIJAI NOAKIENEI 

mirus, dukroms GIEDREI STANKŪNIENEI 

ir ALDONAI PINTSCH su šeimomis nuo

širdžią užuojautą reiškia.

Staškų ir Laurų 
šeimos 

Detroit.
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CHICAGOS LIETUVIAI
■bmbmbbb Antanas Juodvalkis

ATIDARYTAS BALZEKO MUZIEJUS
Balzeko lietuvių kultūros 

muziejaus naujųjų patalpų 
atidarymas įvyko š. m. rug-. 
sėjo 14 d. 6500 So. Pulaski 
Road, Chicago, III. 60629.

Naujųjų muziejaus rūmų 
atidarymas sutapo su Bal
zeko lietuvių kultūros mu-. 
ziejaus įsteigimo dvide
šimtmečio sukaktimi. Ofi
cialiai St. Balzekas lietuvių 
kultūros muziejų įsteigė 
1966 m. birželio 22 d., 4012 
Archer Avė., Chicago, III. 
Po sėkmingos dvidešimt 
metų veiklos, sukaupus ne
paprastai daug vertingų 
eksponatų ir knygų, St. Bal
zekas įsigijo milijoninės 
vertės namus ir pritaikęs 
muziejaus reikalams, per
kėlė į naujas patalpas.

Muziejus turi 30,000 to
mų knygų, senų žemėlapių 
skyrių, vaikų kambarį, me
no galeriją ir 1.1. Patalpos 
perdirbamos pagrindinai ir 
pirmas aukštas beveik baig
tas. Pritaikymui jau išleis
ta pusė milijono dolerių, o 
antra tiek dar kainuos dar
bų užbaigimas. Be Balzekų 
šeimos įnašo, muziejui pa
rama gaunama iš valstijos 
ir miesto meno institucijų, 
o taip pat ir privačių auko
tojų, daugiausia lietuvių ar 
lietuvių kilmės žmonių. Di
delės talkos darbu muzie
jus sulaukė vasaros metu 
iš lietuvių jaunimo — stu
dentų.

Muziejaus atidarymo iš
kilmių programoje suminė
ta muziejaus vadovybė, pa
reigūnai ir atskirų šakų 
vadovai. Muziejus tvarko
mas profesionaliai ir bus 
tinkama vieta lietuvių meno 
ir kultūros darbams.

Muziejaus atidarymo pro
gramai vadovavo vicepre
zidentas Joseph A. Kataus- 
kas, jr.. Amerikos ir Lie
tuvos himnus giedojo ope
ros solistas Al Brazis, pri
tariant visiems gausiems 
dalyviams, o invokaciją su
kalbėjo kun. dr. Joseph 
Prunskis. Muziejaus trum
pą įsikūrimo apžvalgą pa
darė Mary Krauchunas. 
Sveikino Lietuvos gen. kon
sulas Chicagoje Vaclovas 
Kleiza. Savo žodyje primi
nė, kad lygiai prieš 50 metų 
dr. A. Račkus nuvežė tūks

Naujieji Balzeko muziejaus Chicagoje rūmai.
J. Tamulaičio nuotr.

tančius istorinių eksponatų 
į Lietuvą ir Vytauto Didžio
jo kultūros muziejuje Kau
ne, įsteigė istorinį skyrių. 
Čia irgi istoriniam skyriui 
pagrindą sudaro dr. A. Rač- 
kaus rinkiniai. Dėkojo St. 
Balzekui už muziejaus 
įsteigimą ir linkėjo apjung
ti viso pasaulio lietuvių kū
rybą.

Muziejaus patalpų atida
rymo proga sveikino valsti
jos, apskrities ir miesto me
no institucijų vadovai. Kal
bėjo architektė Ann Rac- 
kas apie patalpų išplanavi
mą, vykd. direktorius Vai 
Ramonis ir pats muziejaus 
prezidentas Stanley Balze
kas, j r. apie kultūros mu
ziejaus reikšmę lietuviams 
ir visai Chicagai. Dėkojo 
talkininkams, aukotojams 
ir visiems pareigūnams, ku
rie savanoriškai ir nemoka
mai aukoja laisvalaikį grei
tesniam ir gražesniam pa
talpų ir muziejaus sutvar
kymui. Ypatingą padėką pa
reiškė arch. Ann Rackus už 
patalpų išplanavimą, įdėju
siai daug darbo valandų.

Meninėje dalyje pasirodė 
Balio Pakšto ir Emilijos 
Sakadolskienės vadovauja
mas ragelių ir kanklių or
kestras, o taip pat ir Vyčių 
choras, diriguojamas muzi
ko Fausto Strolios.

Atidarymas užsklęstas 
"Lietuviais esame mes gi
mę" giesme, kurią visi da
lyviai atsistoję sugiedojo, 
vedami sol. Al Brazio. Mu
ziejaus atidarymo kaspiną 
perkirpo gen. konsule J. 
Daužvardienė ir St. Balze
kas, sr.

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus atidarymo iškil
mėje dalyvavo keli šimtai 
žmonių, nesutilpę erdvioje 
galerijos trečio aukšto sa
lėje. Daug sveikintojų, daug 
kalbėtojų ir meninė pro
grama įtilpo vienos valan
dos tarpe. Atidarymas bu
vo gerai organizuotas ir 
pravestas, tik lietuvių kul
tūros muziejuje lietuvių 
kalbai nebuvo pakankamai 
skirta vietos. Programa bu
vo vedama anglų kalba ir 
tik lietuviai kalbėtojai nau
dojo abi kalbas. Programa 
ir visa informacija pateik-

Atidarant Balzeko muziejų naujuose rūmuose... Iš kairės: egzekutyvinis direktorius Va
lentinas Ramonis, muziejaus prezidentas Stanley Balzekas, Jr., viceprezid. Juozas Katauskas, dir. 

Stanely Balzekas,, Sr. ir arch. Ona Požamiū kaitė. J. Tamulaičio nuotr.

ta tik anglų kalba. Ar ne 
per anksti atsisakoma lie
tuvių kalbos? Pavardes ra
šau, kaip yra pateikta pro
gramoje.

Atskirai reikia paminėti 
plačios apimties meno pa
rodą, išdėstytą naujojoje 
galerijoje, kur vyko iškil
mių atidarymo programa 
ir priėmimo vaišės. Paro
da pavadinta TIME and 
SPACE ir tęsis iki spalio
19 d. Parodoje dalyvauja
20 dailininkų-ių ir turi iš
statę 72 dailės darbus.

• Dr. Br. Nemickas su
pažindins su naujai išleis
ta A.L.T. S-gos garbės na
rio J. Švobos knyga "Šei
minė ir prezidentinė Lietu
va" š. m. spalio 19 d. 2 vai. 
p. p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose, Chicagoje. Išgir
sime ir autoriaus žodį.

Bus meninė dalis ir pa
bendravimas prie kavutės.

Įėjimas nemokamas — 
visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti.

Ta pačia proga bus gali
ma įsigyti knygą.

Knygos pristatymą ren
gia ir visus kviečia Ame
rikos Lietuvių Tautinė Są
junga.

• Dr. Petras Kisielius — 
veiklus lietuvis visuomeni
ninkas bus pagerbtas per 
Illinois lietuvių respubliko
nų lygos 20 metų veiklos 
minėjimo pietus, Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, Chi
cagoje, spalio 5 d. 4 v. p. p.

Dr. Petras Kisielius bus 
atžymėtas kaipo iškiliausias 
metų lietuvis.

Pietų metu taipogi bus 
įteiktas atžymėjimas už 
nuopelnus teisėjui Anton 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MJUSTO m LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ISITIKIN8ITE.

Valukui ir Vincui Kačins
kui.

Lietuviai respublikonai 
kviečia visuomenę šiame 
veiklos paminėjime ir pa
gerbime dalyvauti.

ALT SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių Tary

bos 46-tasis metinis suva
žiavimas įvyks š. m. spalio 
mėn. 18 d., Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 So- 
Kedzie Avenue, Chicago, 
Illinois 60629. Registracijos 
pradžia 8:30 vai. ryto. Su
važiavimo pradžia 9:30 vai. 
ryto.

Suvažiavimo išvakarėse, 
penktadienį, spalio 17 d., 7 
vai. vakare, įvyks Ameri
kos Lietuvių Tarybos su
važiavimo atstovų ir svečių 
susipažinimas ALT patalpo- 
sfe, 2606 West 63rd Street, 
Chicagoje. Susipaži n i m ą 
ruošia ALT Chicago sky
riaus valdyba.

Suvažiavimo vakare, šeš
tadienį, spalio 18 d., 7:30 
vai. vak., Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avenue, Chicago, II- 
linois įvyks iškilminga va
karienė pagerbiant ALTo 
veikėjo Antano Olio atmi
nimą. Vakarienei bilietai 
užsakomi iš anksto krei
piantis į p. Matildą Marcin
kienę (312) 737-1920 arba 
p. Ireną Blinstrubienę (312) 
778-6900. Vakarienės bilie
tų kaina $15.00 asmeniui.

RENGINIŲ 
KALENDORIUS

• Spalio 4 d. Jaunimo 
centre, lit. katedros vajaus 
užbaigimo pokylis. Paauko
ję 100 dol. gauna vieną bi

lietą nemokamai. Kreiptis į 
komiteto narius ar PLB 
būstinę.

• Spalio 5 d. Lietuvių 
tautiniuose namuose, Ame
rikos lietuvių respublikonų 
metinis atžymėjimų banke
tas.

• Spalio 11 d. Jaunimo 
centre, Lietuvos dukterų 
draugijos rudens balius.

• Spalio 11 d. Lietuvių 
tautiniuose namuose, aka
deminio skautų sąjūdžio 
metinė šventė.

• Spalio 18 d. Jaunimo 
centre, Puota jūros dugne, 
Jūros skautininkų Grandies 
pokylis.

• Spalio 18 d. Lietuvių 
tautiniuose namuose, Alto 
suvažiavimas ir A. Olio mi
nėjimas.

• Spalio 18 d. Jaunimo 
centre, filatelijos parodos 
atidarymas.

• Spalio 19 d. Lietuvių 
tautiniuose namuose J. Švo
bos istorinio veikalo "Šei
minė ir prezidentinė Lietu
va" sutiktuvės. Paskaiti
ninkas prof. dr. Bronius Ne
mickas. Ruošia ALT S-gos 
valdyba.

• Spalio 25 d. Jaunimo 
centre, Lietuvių Fondo va
jaus užbaigimo metinis po
kylis. Įnešę 100 dol. gauna 
vieną bilietą nemokamai. 
Programą atliks aktorius 
Vitalis Žukauskas.

Nepamirškite atnaujinti 
DIRVOS 
prenumeratą

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

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

(31-45)
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Stasį Barzduką 
prisimenant

Viktoras Martinas

1981 m. rugsėjo 13 d. 
(sekmadienį) abiejose Cle
velando lietuvių parapijose 
buvo pagarsinta: "šį rytą 
mirė Stasys Barzdukas”. 
žinia nebuvo netikėta. Jau 
prieš keletą metų Į jį buvo 
įsimetusi kažkokia liga, 
progresyviai atrofuojanti jo 
kojas, rankas ir regėjimą. 
Vienintelė laimė, kad nelie
tė jo smegenų centrų ir kad 
jis galėjo išlikti skaidraus 
proto iki pat mirties. Kol 
tik kojos rėmė ir akys vedė, 
St. Barzdukas dalyvaudavo 
šventadieniais pamaldose, o 
po jų pašnekiuose su bičiu
liais kavinėje. Kol šiaip taip 
kojos nešė, ateidavo dar į 
kai kuriuos susirinkimus ir 
aktyviai dalyvaudavo svar
stymuose, diskusijose. Kai 
jau negalėjo išeiti iš namų 
ir juose savom kojom ju
dėti, pasitvarkė, kad galė
tų bent telefonu susisiekti 
su norimais asmenimis. Pa
skutinį kartą tuo keliu pa
sikalbėjom dar dvi savai
tes prieš mirtį.

Savo testamentiniame 
žody, parašytame 1979 m. 
per Velykas, St. Barzdukas 
prisipažįsta: "Viešpats Die- 

' vas kokių išskirtinių gabu
mų man nesuteikė, bet lei
do atiduoti įnašą savo tau
tai tėvynėje ir išeivijoje, ir 
už tai Jam didžiai dėkoju, 

BALTIC 
TOURS

15 DIENŲ KELIONĖ, 10 DIENŲ LIETUVOJ

LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

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

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

DOVANŲ PARDUOTUVĖ
PATRIA

2646 West 71st Street, 
Chicago, III. 60629

Gintarai, tautodailė, laikrodžiai, brangenybės, TV, 
eletronika, pardavimas ir taisymas. Taip pat di
delis pasirinkimas prekių siuntimui į Lietuvą. Ga
lima gauti spalvotas video juostas iš VII Tautinių 

šokių šventės.
Savininkai Fr. ir A. Siutai, 

telef. (312) 778-2100

vildamasis, kad ir kiti ma
no tautos vaikai taip pat 
savo duoklę Lietuvai ge
riausiu būdu atiduos”.

Šitame apsibūdinime, ma
nyčiau, reiktų kirčiuoti žo
dį "išskirtinių”. Bet kur čia 
tie su "išskirtiniais” gabu
mais ? Doram, vaišingam 
gyvenimui St. Barzdukas 
proto ir valios jėgų pavydė
tinai daug buvo gavęs.

St. Barzduko veikla re- 
gimiausiai reiškėsi dviejose 
srityse: pedagoginėje ir vi
suomeninėje, k o n krečiai, 
Lietuvių Bendruomenėje.

Pedagoginio darbo lau
kuose jis nebuvo naujų po
žiūrių ieškotojas, naujoviš
kų metodų siūlytojas. To
kios linkmes St. Barzduko 
straipsnių neteko pastebėti 
nei Lietuvos, nei išeivijos 
spaudoje. Jis buvo konser
vatyvus mokytojas. Jo mo
kymo dėmesys ir pastan
gos krypo į galutinį pro
duktą — išmokymą (Išmo- 
kymas yra tik vienas as
pektas to, ką vokiečių pe
dagogai vadina "fertigheit” 
— baigmuo).

Apie St. Barzduką, mo
kytoją, jo sūnus ir moki
nys Arvydas taip atsiliepia: 
"Su dėstomu dalyku — lie
tuvių kalba — jis juokų ne- 
krėtė — turėjai mokytis, 
arba .;. Pamokoms gerai
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Buvę Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkai Juozas Baciūnas ir Stasys Barzdukas.
Vytauto Maželio nuotr.

pasiruošdavo, ir jos buvo 
rimtos, bet įdomios, ne sau
sos .. . Bendra mokinių nuo
monė apie jį iki manęs "at- 
sifiltruodavo” tokia, kad 
griežtas, reikalaująs, bet 
teisingas".

Arvydo teigimą galiu ir 
savo patirtim liudyti. Lie
tuvoje vienerius metus St. 
Barzdukas buvo ir mano 
lietuvių kalbos ir literatū
ros mokytojas. Buvo jis ta
da dar labai jaunas (bene 
22 m. ir dar mokslų nebai
gęs), bet smarkiai rimtas 
ir tvarkingas. Dėstydavo 
skaitydamas, viską pasira
šęs. (Paprotį prieš kur ką 
kalbėdamas pasirašyti jis 
iki pat amžiaus galo išlai
kė). Turbūt neprisiminčiau 
St. Barzduko iš tų laikų, 
jeigu jis nebūtų prieš jį bu-, 
vusio mokytojo pavyzdžiu 
kvietęsis mane į talką dik
tantams ir rašiniam taisyti. 
(Jaučiu, kad tada lietuvių 
rašybinę kalbą mokėjau ge
riau negu dabar, po visokių 
taisymų ir reformų). Iš tų 
susitikimų už klasės ribų ir 
po pamokų man išliko toks 
St. Barzduko vaizdas: labai 
sąžiningas, santūrus ir kar
tu atvirai status. Mano tal
ką jis priimdavo beveik 
kaip pareigą, už padarytą 
klaidą galėjau laukti ir pa
peikimo. Tokį jį jaučiau 
esant ir tą daugelį metų, 
kai kartu planavome, svars
tėme ir vertinome Lietuvių 
Bendruomenės veiklą. St. 
Barzdukas man nebuvo iš 
tų asmenų, kuriuos, sutikęs 
ir prašnekinęs, norėtum 
čiupti už rankovės. Tačiau 
dėl kažko nežinomo St. 
Barzduko negalėjai nemėg
ti.

Savo aktyvaus bendruo
meninio darbo laikotarpiu 
St. Barzdukas neretai buvo 
tapęs kontroversijų objek
tu. Ypačiai kairiojo sparno 
senosios emigracijos veikė
jai stengėsi jį padaryti eks
tremistu, įsiteisinusios iš
eivijos gyvenimo tvarkos 
griovėju. Užpuolimus St. 
Barzdukas jautriai išgyven
davo ir stengdavosi spau
doje visiems aiškinti, aiš
kintis, atsikirsti. Iš tikrųjų 
jis buvo kompromisų, žmo
gus, buvo linkęs dėl visko 

tartis ir susitarti, jeigu tik 
susitarimas nepažeidė jo 
katalikiškų ir tautinių įsi
tikinimų. Atrodydavo, kad 
dažnu atveju jis, kaip ir jo 
mėgiamasis Tumas Vaiž
gantas, buvo daugiau tauti
ninkas, negu katalikas. 
Daugelis jo bendradarbių 
buvo tautinės srovės žmo
nės: Bačiūnas, žiūrys, Alg. 
Nasvytis, Juozas ir Aldo
na Augustinavičiai, dr. A. 
Butkus, Jurgis Malskis ir 
kiti.

Pasirinkimas priklausyti 
Fronto bičiuliams St. Barz- 
dukui buvo kompromiso ke
lias tarp tautininkų ir 
krikščionių demokratų.

Iš daugelio lietuvių išei
vijos projektų, kuriuos St. 
Barzdukas triūsu ir raštu 
pagelbėjo realizuoti, mano 
galva, du galės turėti išlie
kamąją vertę. Vienas — 
Lietuvių Fondas. Dėl jo 
Steigimo JAV LB antroji 
Centro valdyba, pirminin
kaujama St. Barzduko, 1961 
m. kovo 19 d. susitarė su 
milijoninio fondo iniciato
riais, o 1961 m. rugsėjo 2-3 
d. JAV LB 3-osios tarybos 
1-oji sesija susitarimą pa
tvirtino. Antras — Pasau
lio Lietuvių Jaunimo kon
greso tradicijų 1966 m. 
įsteigimas. Išeivijos jauni
mo lietuviškumui išlaikyti 
ir net kai kada atgaivinti 
kongresai turi ir turės le
miančios įtakos.

Norint St. Barzduko vei
klą Lietuvių Bendruomenė
je kiek išsamiau aptarti, 

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

pasverti, reiktų gana stam
boko veikalo. Jo, atrodo, jau 
niekas nesiims parašyti. 
Betgi St. Barzdukas įvairio
je spaudoje įvairiais išeivi
jos klausimais yra labai 
daug rašęs. Todėl pasiūliau 
Kultūros tarybos pirminin
kei I. Bublienei paprašyti 
Lietuvių Fondą paskirti lė
šų St. Barzduko raštams 
surinkti, suklasifikuoti ir 
suredaguoti. Lėšų buvo pa
skirta. St. Barzdukui mi
rus, jo archyvą a. a. brolis 
Kazys išvežė į Chicagą. Ten 
jo raštams sutvarkyti ir 
buvo rastas tinkamas as
muo.

DETROIT
BALFO VAJUS

Balfo 76 skyriaus valdy
ba skelbia aukų rinkimo va
jų pagelbėti į vargą pate
kusiems tautiečiams. Aukos 
bus priimamos š. m. spalio 
5 ir 12 dienomis prie lietu
vių parapijų bažbnyčių: šv. 
Antano, Dievo Apvaizdos 
ir šv. Petro. Negalintieji 
aukos įteikti prie ažnyčių, 
parašykite čekį "United Li
thuanian Relief Fund” ir 
siųskite skyriaus iždininkui 
Vladui Staškui 10037 Ha- 
zelton, Detroit, Mich. 48239.

PILĖNŲ STOVYKLOS 
UŽDARYMAS

Stovyklos "Pilėnai" už
darymas įvyks spalio 5 d. 
Svečiai bus vaišinami įvai
riais maisto produktais.

(ag)
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BOSTONO LIETUVIAI
MIRĖ SIBIRO KANKINĖ

Po ilgos ir sunkios ligos 
rugsėjo 18 d. So. Bostone 
mirė Elena Juciūtė, sulau
kusi 75 metų. Ji buvo Sibi
ro kankinė, iš profesijos 
mokytoja, 1949 m. pradžio
je Lietuvos okupanto suim
ta ir nuteista už akių 10 
metų darbams Sibire, kur 
Irkutsko srityje kirto miš
kus, tiesė geležinkelį. 1956 
m. atleista nuo likusios 
bausmės dalies atlikimo, ji 
grįžo į Lietuvą, iš kurios 
pagal sesers Teklės Bogu- 
šienės pastangas 1966 m. 
atvyko į Bostoną ir įsijun
gė į lietuvišką veiklą, eida
ma daugelio organizacijų 
valdybose įvairias pareigas. 
Su paskaitomis ji aplankė 
visas didesnes lietuvių ko
lonijas šiame krašte ir Ka
nadoje, pasiekdama net Los 
Angeles ir Floridą. Savo 
pergyvenimus Sovietų Są
jungos kalėjimuose ir Sibi
re ji aprašė taip pat spau
doje. Atskirais leidiniais iš
ėjo jos atsiminimai „Pėdos 
mirties zonoje” ir romanas 
”Ąžuolynėlis”. šalia to ji 
dar literatūriškai aptvarkė 
kitos Sibiro tremtinės Onos 
Tamošiūnaitės - Mileikienės 
prisiminimus, kurie išleisti 
atskira knyga, pavadinta 
’Tgorkos naujamiestis”. Už 
nuopelnus ji apdovanota 
Šaulių žvaigždės ordinu.

Elena Juciūtė palaidota 
rugsėjo 22 d. Naujosios 
Kalvarijos kapinėse, daly
vaujant dideliam Bostono 
ir apylinkės lietuvių būriui.

Pagal velionės pageida
vimą vietoje gėlių buvo au
kojama Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos leidi
mui anglų kalba šiame 
krašte. Prie velionės kars
to garbės sargybą ėjo šau
liai, kalbėjo Elena Vasyliū- 
nienė ir įvairių organizaci
jų atstovai. Taip atiduodant 
pagarbą Elenai Juciūtei, 
buvo pagerbiami taip pat 
kiti Sibiro kankiniai, pagul
dę savo galvas ir kaulus 
toli nuo tėvynės . ..

ta. Suinteresuotieji asme
nys turi kreiptis į Massa
chusetts statė treasury. Nu
statytu laiku savininkui ne
atsiliepus, pinigai pereis 
valstijos iždan.

LIETUVIŲ NAMŲ 
RŪPESČIAI

Bostono Lietuvių 
draugijos turimi 
aukštų mūriniai

Pi- 
ke- 
na-

So. 
liečiu 
turiu 
mai So. Bostone atsidūrė
prieš rimtus finansinius 
sunkumus, kai teko uždary
ti draugijos vesto klubo už
eigą su alkoholinių gėrimų 
pardavimu pirmame aukš
te. Ieškant išeities, rusėjo 
18 d. narių susirinkime 
svarstytas valdybos planas 
išnuomoti draugijos pirmo 
ir ketvirto aukšto patalpas 
įstaigoms. Susirinkimas pa
teiktam projektui pritarė. 
Antro ir trečio aukšto sales 
norima pasilikti lietuviš
kiems reikalams. Tose sa
lėse dabar vyksta visas vie
tos ir apylinkės lietuvių vi
suomeninis ir kultūrinis gy
venimas. Galutinis patalpų 
nuosavimo klausimas bus 
pateiktas ateinančiam narių 
isusirinkimui, kai bus išsi
aiškinti visi rūpimi aspek
tai. Dabar draugijos na
muose veikia tik užkandinė, 
įrengta rūsyje. Ji atidarytą 
tik šeštadieniais ir sekma
dieniais. Joje gaminami lie
tuviški valgiai ir pardavi
nėjami alkoholiniai gėrimai. 
Užkandinę veda Jonas Stan
kus, patyręs virėjas. Sie
kiant sudaryti draugijai 
reikalingas lėšas, dabar 
vykdomas piniginis vajus, 
kurio dalyviams numatytos 
vertingos dovanos. Vajaus 
dalyviams dovanos bus pa
skirstytos spalio 12 d. ren
giamame vad. ”šurum-bu- 
rum”. Tame renginyje bus 
pagerbti draugijos nariai 
veteranai, išbuvę draugijo
je 25 metus. Jiems bus 
įteikti draugijos auksiniai
ženkleliai. Draugijos pirmi- lapkričio 23 d. Norwoode 
ninku yra Vytautas Eiki- 
nas.

UŽMIRŠTI PINIGAI

Massachusetts statė trea- 
surer paskelbė Boston Globė 
dienraštyje sąrašą asmenų, 
kurie yra užmiršę bankuose 
savo pinigus. Tų asmenų 
sąraše yra Vakauza, Dana. 
Pranešime nenurodyta nei 
užmirštų pinigų suma, nei 
bankas, kuriame ji užmirš-

COALTHON FOR CONSTITUTIONAL JUSTICE ANDSECURITY 
Waahington Bureau 

P.O. Box 11134
Arlington, VA 22210

National Headquarter«
25108 Marfuerite Pkwy., Suite B-245
Miaaion Viejų, CA 92692

(714) 859-0340 • (703) 243-1261

Help stop the imminent deportation of Americans to the USSR by the 
Justice Department's Office of Special Investigations (OSI . These people 
h avė not been tried or convicted of any crime in the U.S., y et deportation to 
the USSR carries a death sentence. If they are to be tried for war crimes, 
such trials and punishment should take place in the United Statės.

Do Not Deport to USSR!

Ecumenical prayer service
October 5. 1986 at 11:00 AM.

In front of U.S. Supreme Court Building. 1 st St., S.E_

Vashington, D.C

Many OSI cases are being carried forvard in active 
cooperation with the Soviet Union for the shared 
purpose of effecting deportation to the Soviet Union. The 
menace of death by ezecution vithout due 
procesą permeates OSI’s cases. It is past time to 
abandon the fiction that the OSI cases are civil and do 
not constitute punishment. - Ramsey Clart former 
U.S. Attorney General (Counsel of Record for Kari Linnas

To coordinate, to volunteer, or for furlher mformation. please call

Mari-Ann Ritken at (703 243-1261.

pritariant sklidučiams ir 
armonikai. Ansamblis daž
nai kviečiamas atlikti me
ninę programą Bostone ir 
apylinkės lietuvių kolonijo 
se. Ypač šį rudenį jam teks 
daug kur pasirodyti. Spalio 
5 d. jis atliks programą 
Tautodailės Instituto Bos
tono skyriaus renginyje So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos antro aukšto sa
lėje, lapkričio 8 d. De Paul 
universitete Chicagoje, o

ETNOGRAFINIS
ANSAMBLIS

rengiamame šv. Jurgio lie
tuvių parapijos 75 metų 
sukakties minėjime, Junior 
High School salėje Nor- 
woode.

salėje koncertu kreipiamas 
dėmesys į instrumentinę 
muziką, kuri mūsų rengi
niuose retai tegirdima iš 
dalies dėl lietuvių atlikėjų 
stokos, iš dalies dėl įvairių 
kitų priežasčių. Todėl pro
fesionalų smuikininkų Da- 
nos Pomarancaitės-Mazur- 
kevičienės ir jos vyro Juri
jaus Mazurkevičiaus daly
vavimas Laisvės Varpo ren
giamame koncerte yra 
reikšmingas ir įdomus vi
sais atžvilgiais, laukiamas 
dideliu susidomėjimu.

LOS ANGELES
ve-Gitos Kupčinskienės 

damas etnografinis ansam
blis „Sodauto” yra vienin
telis lietuvių liaudies dainų 
ir šokių vienetas Bostone 
ir apylinkėse. Jį sudaro 18 
viduriniosios kartos atsto
vų, kurie dainuoja ir šoka,

DĖMESYS 
INSTRUMENTINEI 

MUZIKAI

TAUTINĖ SIMBOLIKA 
ARCHITEKTŪROJE

Laisvės Varpo regiamu 
spalio 19 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos trečio aukšto

MATAS REALTORS
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

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

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

Įdomią paskaitą Los An
geles esančiame Amerikos 
Architektų Institute šių 
metų rugpiūčio 14 dieną or
ganizacijos nariams ir jų 
svečiams skaitė mūsų ar
chitektas Edmundas Arbas. 
Šios paskaitos tema: „Kul
tūriniai elementai architek
tūroje”. Susirinkusiems bu
vo pristatytas arch. Arbas 
kaip savystovus architek
tas — planuotojas nuo 1969 
metų, paminint jo studijas 
Lietuvoje, Austrijoje, Vo
kietijoje ir Jungtinėse Vals- 
tybėise.

Arch. Arbas savo paskai
tą iliustravo skaidrėmis, 
perbėgdamas per visą savo 
kūrybinį darbą projektuo-

jant mokyklas, ligonines, 
miesto centrus, darbovietes 
ir privačias rezidencijas. 
Paskutiniu laiku jo dėme
sys ypač nukrypo į iš at
skirų dalių sudedamas iš 
anksto pagamintas gyven
vietes jaunoms šeimoms ir 
menkiau uždirbantiems, ku
rias laikui bėgant būtų ga
lima praplėsti ir pagerinti.

Dalyvių dėmesį patrau
kė architektūriniuose pro
jektuose įvedami mūsų tau
tinės kultūros simboliai ir 
ornamentai su mitologiniais 
ar liaudinio meno motyvais, 
dažnai turį net ir politinę 
paskirtį.

Pabaigoje svečiai gėrėjo
si Edmundo Arbo taip va
dinamais „laisvalaikio pie
šiniais”, kurie mūsų tautie
čių tarpe jau seniai populia
rūs. Sąjungos nariui arch. 
Arbui buvo padėkota už iš
samią informaciją tautinės 
kultūros išraiškų įjungime 
į architektūros projektus.

(rkv)

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.
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Ričardas Kižys, sūnus skautininkų Džinaro ir Mirgos Kižių 
rugsėjo 20 d. susituokė Dievo Motinos šventovėje su Nancy 
Kosmach. V. Bacevičiaus nuotr.

• Sol. Regina žymantai- 
tė-Peters, kuri šią vasara su 
savo vyru atostogavo Ita
lijoje nuosavoje rezidenci
joje, grįžta į New Yorką ir 
tęs savo muzikinę karjerą.

• Muz. Jono Žuko vargo
nų koncertas įvyks Balti
morės katedroje ateinančių 
metų vasario mėn. 8 dieną, 
sekmadienį, 5:30 vai. vaka
re.

• Prano Čepėno Naujų
jų Laikų Lietuvos Istorijos 
II tomas gaunamas pas pla
tintojus ir pas leidėją. Dr.
K. Griniaus Fondas, c/o L. 
Šmulkštys, 2523 W. 69th 
St., Chicago, III. 60629.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
L. Kaulinis, Philadelphia 9.00
G. Misiūnas, Chicago .... 5.00
V. Džigas, Omaha ..........11.00
A. Degutis, E. Chicago .. 8.00
L. Kapeckas, Hartford .. 3.00
B. V. Gedvilienė,

Willowick .................... 6.00
J. Adomaitis,

Ville La Šalie ............. 8.00

• Jane Daunorienė, Oak 
Lawn, 111., atsilygindama už 
įdėtą Dirvoje užuojautą, 
pridėjo auką laikraščiui pa
remti 15 dol. Ačiū.

Dr. E. Stanat, Chicago .. 3.00 
V. Ramonis,

Richmond Hts..................3.00
P. Druskis, Ft. Myers .. 1.00 
A. Devenienė-Grigaitienė,

St. Petersburg............. 5.00
VI. Šniolis, St. Petersburg 32.00 
D. Higgins, Columbus .. 1.00 
A. Balsys, Kensington .. 3.00 
H. Žitkus, Juno Beach ..23.00 
J. Saikus, Cleveland .... 3.00 
R. Pužauskienė,

St. Petersburg ............... 8.00
V. Ripskis,

Evergreen Park ..........13.00’
R. Valiukėnaitė-Reilly,

Laramie ........................25.00
A. Indreika, Chicago .... 3.00 
V. Burneikienė, Hartford 50.00
V. Godliauskas,

Ridgevvood.................... 3.00
VI. Čyvas. Cleveland .... 8.00
A. Bliudžius, Southfield 8.00 
N. Dolles, Vokietija ....33.00 
Ign. Anužis, Troy ........... 3.00
St. Vaičius, Chicago .... 8.00 
St. Vaičiūnas, Kalamazoo 1.00 
M. Bamiškaitė, Euclid .. 8.00 
A. Dziakonas, Rochester 1.00 
Br. Kasakaitis, Chicago 13.00 
M. Gilvydis, Farmington 8.00 
J. Kiemaitis, Germantown 8.00
J. Lenktaitis, New York 3.00
K. Kynas, St. Petersburg 8.00 
D. Janutienė, Berkeley .. 5.00 
Dr. D. Surantas, Rockford 3.00
K. Čėsna, Worcester ....10.00
J. Daunorienė, Oak Lawn 15.00
VI. Kiaunė, Easton......... 3.00
H. Janužis. Morgan Hill .. 3.00
E. Rašytinis, Detroit ....20.00
J. Biliūnas, Mentor......... 6.00
Ed. Siman, Hamilton .... 8.00
Ž. Waitkienė, Euclid .... 3.00
J. Jurkšaitis, Chicago .... 3.00
N. Kiparski, Montville .. 3.00
V. Gelažius, Bayonet Pt. 8.00
A. Pavilčiūtė, Chicago .. 8.00

CLEVELANDO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI Į

DAIVOS MONGIRDAITĖS
KONCERTĄ

ir
BALIO GAIDŽIŪNO 

naujos knygos

”IR SAULĖTOS IR RŪSČIOS 
DIENOS“

SUTIKTUVES
š. m. spalio 4 d., šeštadienį, 7 v. v.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE.
BILIETAI PO 5, 4 IR 3 DOL.

Rengia specialius komitetas: Pirm. Vytautas 
Staškus, nariai kun. G. Kijauskas, S. J., Vincas 
ir Liuda Apaniai, Nijolė Kersnauskaitė, Vytau

tas ir Aldona Mauručiai, Joana Račylienė, Vacys 
Rociūnas, Česlovas Satkus ir Angelė Staškuvienė.

A. Prascus, Baltimore .. 3.00 
D. Martinkus,

Sun Rise Beach ......... 8.00
B. Veitas, Milton............. 8.00
Dr. V. Bergas, Columbus 50.00
V. Hoffmanas, Oak Lawn 3.00
E. Gureckienė, Waterbury 5.00

A. A.

MARIJAI TUMIENEI

mirus, jos dukroms — BIRUTEI BUČIENEI 

ir ALDONAI BENNETT, broliui ALFON

SUI bei jų šeimoms, giminėms ir artimie

siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

A. L. T. S-gos Chicagos Skyrius

Švyturio jūrų šaulių
kuopa Detroit ............. 50.00

A. Braškys, Sudbury .... 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

SBĮĮ /uperior Aivino/
ASSOCIATION

i

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

Mylimai motinai

A. A.

MARIJAI TUMIENEI 

mirus, BIRUTEI ir PETRUI BUČAMS bei 

kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.

Roma ir Viktoras Masčiai
Bronė ir Albertas Kremeriai

JAKUBS AND SON

/uperior /tarine)/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00;

MEMBER

FŠLIC
Fedsrsi Sswngs Ii Losn taurine* C o* p

Bhuhihihiiiiiii

šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

William J. Jakubs Jr. ir

Barbaro Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cteveland, Ohio 44119
Tel. (2161 531-7770

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

liams pastatyti.

Laidojimo (staiga
Delio E., William J. Sr.,
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SUSTABDYKITE 
DEPORTACIJAS Į 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
KARE LINNO IR KITŲ

Jau paruošti telegramų 
tekstai Pat Buchanan, se
natoriui Strom Thurmond 
ar senatoriui Robert Dole, 
arba galima siųsti visiems 
trim. Kaina apie 4 dol.

Užtenka tik išsukti tele
fono numerį — 1-800-325- 
6000. Operatoriui užklausus 
kam perduoti jūsų telegra
mą, iš anksto sustatyta te
lefono kompanijoje ”Dont 
deport Kari Linnas, others 
to USSR try them in a cri- 
minal trial in the USA”, 

Ona Žygienė aukoja American for Due Process veiklai. 
Dešinėje adv. P. Žumbakis jai pasirašo savo knygą Evidence in 
North American Courts. VI. Bacevičiaus nuotr.

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

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ:

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITA 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITA 
(DIRECT DEPOSIT)

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

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

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

877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

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

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

nurodykit vieną iš virš pa
žymėtų asmenų ar visiems 
trim, ir pasakykit savo pa
vardę ir adresą. Išlaidos bus 
prijungtos prie jūsų mėne
sinės telefono sąskaitos. Te
legramas duoti iki š. m. 
spalio 13 d.

Dalyvaukime ekumeninė
se mišiose Washingtone 
prie Aukščiausio Teismo rū
mų spalio 4 d.

Clevelandiečiai autobusu 
išvyksta spalio 4 d. Regis
truokitės pas ALT ar LB 
valdybų narius.

• Dr. Petras Stungys mi
rė rugsėjo 26 d. Clevelando 
klinikų ligoninėje. Nuliūdi-

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

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

Nr. 38 — 15DIRVA

Rugsėjo 21 d. atvykę į Clevelandą Rasa Razgaitienė ir adv. Povilas Žumbakis lietuvių 
visuomenę supažindino su OSI veikla. Nuotraukoje pranešimo rengėjai su svečiais. Iš kairės: 
adv. Algis Širvaitis, adv. Povilas Žumbakis, Rasa Razgaitienė, kun. Gediminas Sajauskas, S.J., 
veltui leidęs pasinaudoti parapijos svetaine ir prožektoriais, LB Clevelando apyl. pirm. Vladas 
Čyvas. V. Bacevičiaus nuotr.

me liko žmona dr. Konstan
cija ir sūnūs Petras ir Au
gustinas su šeimomis.

Velionis buvo baigęs me
dicinos mokslus Vytauto D. 
Universitete Kaune ir pri
klausė Korp. Fraternitas 
Lituanica.

Velionis palaidotas rug
sėjo 29 d. Visų Sielų kapi- 
nėsie.

• Dr. V. Sruogienės kny
gos ”Eglė” sutiktuvės įvyks 
spalio 19 d. 4 vai. p. p. Lie
tuvių Namų viršutinėje sa
lėje. Rengia Clevelando 
Skautininkių draugovė. Į 
sutiktuves atvyksta autorė 
dr. Vanda Sruogienė, žino
ma Lietuvos istorikė.

• Dr. V. Bergas, Colum- 
bus, Ohio, atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 50 dol. Ačiū.

• K. ir O. Raliai, Cleve
lande, Dainavos stovyklai 
paaukojo 50 dol.

• Ingrida Bublienė, JAV 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė ir dr. Viktoras Stan
kus, JAV LB krašto valdy
bos vicepirmininkas specia
liems reikalams, rugsėjo 13 
d. dalyvavo LB Vakarų apy
gardos suvažiavime Las Ve- 
gas, Nevadoje.

• Grandinėlė, kviečiama 
Kanados Lietuvių Bendruo-

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

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

menės, spalio 19 d. koncer
tuos Hamiltone.

• Lietuvių kultūriniam 
darželiui spalio 11 d; su- 
knyga 50 metų nuo įkūri
mo. Darželio valdyba, vado
vaujama Vinco Apaniaus, 
planuoja darželį pertvarky

ti ir gal net atstatyti van
dalų nugriautas statulas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

A. A.

MARIJAI TUMIENEI

mirus, jos dukrai ALDONAI BENNETT ir 

BIRUTEI BUČIENEI su šeimomis reiškiame 

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Albina ir Vladas
Petukauskai

A. A.

IGNUI BELZINSKUI

mirus, jo sūnui HENRIKUI BELZINSKUI 

su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia.

Žalgirio šaulių kuopa

Sibiro kankiniui
A. A.

JUSTINUI MAČIUI
Lietuvoje mirus, Balfo direktorių, mūsų mie
lą bendradarbį, brolį STASĮ su šeima, visas

♦

gimines ir artimuosius giliai užjaučiame ir 
kartu pergyvename.

Eduardas ir Joana 
Stepai



DIRVA
PLB PIRMININKAS 

VYTAUTAS KAMANTAS 
PASITRAUKĖ Iš 

PAREIGŲ
Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės valdybos posėdy, 
š. m. rugsėjo 27 d., atsira
dus nuomonių skirtumams, 
iš pirmininko pareigų pasi
traukė inž. Vytautas Ka- 
mantas.

Laikinai pareigas perėmė 
vicepirmininkas dr. Tomas 
Remeikis.

• Henrikas Kačinskas, 
žymus Lietuvos teatro ak
torius, š. m. rugsėjo 28 d. 
mirė Suny Hills, Fla., su
laukęs 83 metų amžiaus.

NAUJAS LKDS CENTRO 
KOMITETAS

Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos konfe
rencija, įvykusi Chicagoje 
išrinko naują Sąjungos cen
tro komitetą su pirm. inž. 
Antanu Rudžiu priešakyje. 
Kiti komiteto nariai dar ne^ 
pasiskirstę pareigomis: So
fija Blažienė, Stasys Du
bauskas, dr. K. Ėringis, 
Pranas Povilaitis, Justas 
Šidlauskas, Vladas šoliūnas,. 
Adolfas Venckus ir Algir
das Žukauskas.

Pati konferencija buvo 
gausi dalyviais, darni iškel
tųjų klausimų svarstymuo
se bei tarimuose ir atvira 
Sąjungos ateities ėjimams. 
Reikia išskirti buvusio ko
miteto dideles pastangas ir

Mylimai motinai
A. A.

EMILIJAI NOAKIENEI 
į amžinąją tėviškę išėjus, skausme ir liūde
syje likusias dukras, mūsų mielas ALDONĄ 
ir GIEDRĘ su šeimomis bei artimaisiais nuo
širdžiai užjaučiame ir drauge liūdime nete
kę brangiosios EMILIJOS.

Jadvyga ir Vytautas 
Didžiuliai 

Vida ir Donatas 
S i1 i ū na i 

Milda ir Rimas 
Liktoriai 

Florida.

Amžinos atminties brangiai kolegei fi- 

listerei

EMILIJAI NOAKIENEI 

mirus, jos dukroms ALDONAI PINTSCH, 

GIEDREI STANKŪNIENEI ir jų šeimoms 

reiškiame širdingą užuojautą.

Stepas ir Aldona
M ackevičiai

gražius pasiekimus, suda
rant ryšius bei pažintis su 
kitų kraštų Kr. demokratų 
vienetais, dalyvavimas Kr. 
Demokratų Internacionale. 
Dr. Jono Genio skaitytoji 
paskaita, „Lietuvos laisvi
nimo pastangos Washingto- 
ne” patiekė konferencijai 
minėto darbo apžvalgą ir iš
kėlė net kontroversiškų 
minčių. (mv)

• Tautos Fondo Chicagos 
Komitetas spalio 12 d. (sek
madienį), 2:30 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose na
muose (6422 So. Kedzie 
Avė.) ruošia Tautos Fondo 
tradicinius pietus.

Maloniai kviečiama lietu
vių visuomenė šiuose pie
tuose dalyvauti. Savo daly
vavimu paremsite moraliai 
ir materialiniai Tautos Fon
do atliekamą darbą.

Pietų metu meninę dalį 
atliks solistė Eglė Rukšte- 
lytė ir pianistas Robertas 
Mockus.

Apie dalyvavimą prašo-, 
me pranešti ligi spalio mėn. 
8 dienos tel. 737-0928 arba 
424-2904. Pietūs — 15 dol. 
asmeniui.

• Halina Bagdonienė, per- 
sikeldama gyventi į Oak 
Lawn, III., Dirvai paremti 
atsiuntė auką 20 dol. Ačiū.

• Elena Rašytinis, De
troite, atnaujindama Dir
vos prenumeratą, pridėjo

, auką 20 dol. Ačiū.

Dr. Jonas A. Kašuba, kaip praneša Allegheny International 
Ine., paskirtas padalinio Sciaky Brothers Ine., kurios būstinė 
yra Chicagoje, prezidentu. Ši įmonė gamina įrengimus erdvė
laiviams ir kt.

Dr. Jonas A. Kašuba Alleghany International Ine. dirba 
jau 16 metų eidamas įvairias aukštas pareigas inžinerijos sky
riuje. Jo brolis dr. Romualdas Kašuba neseniai buvo paskirtas 
dekanu North Illinois universitete. Jo motina Ona Kašubienė 
gyvena Clevelande. Dr. Jonas A. Kašuba yra vedęs Lilian 
Horinka ir augina sūnų ir dukrą.

LIETUVIU VEIKLOS PROGRAMA VIENOJE
Europos Saugumo ir Ben

dradarbiavimo Konferenci
jos metu Vienoje, Austrijo
je, numatyta tokia lietuvių 
programa: Spalio 27 — lap
kričio 23 d. veiks Pabaltie
čių Santalkos informacijos 
centras, (vedėjas: A. Kli- 
maitis, talkins B. Vensku-. 
vienė, M. Samatienė). Lap
kričio 2 d. (sekmadienį), 6 
vai. vakare — lietuviškos 
Šv. Mišios Lietuvos Didžio
jo Kunigaikščio Sobieskio 
k o p lyčioje, Kahlenberge, 
Vienoje. Lapkričio 3 d. at
vyksta į Vieną lietuvių eks
kursijos. 11:30 vai. ryto — 
Pasaulio Pabaltiečių San
talkos spaudos konferenci
ja Presseclub Concordia 
būstinėje. 8 vai. vakare — 
muzikos vakaras Programą 
išpildys lietuviai meninin
kai. Lapkričio. 4 d. 12 vai. 
p. p. — bendra pabaltiečių 
demonstracija šv. Stepono 
aikštėje, 1 vai. p. p. — pa
baltiečių ekumeninės pa
maldos šv. Stepono kated
roje. Lapkričio 5 d. — Po
litinis simpoziumas Pabal
tijo valstybių klausimu. 
Lapkričio 6 d. — pagal pa
sirinkimą ekskursijos į įvai
rias vietoves. Lapkričio 7 d. 
— išvykstama į VLIKo sei
mą, Londone.

★
Į VLIKo ruošiamą išvy

ką — „Laisvės demonstra
ciją” Vienoje ir VLIKo 
Seimą Londone, iš Ameri
kos jau užsiregistravo apie 
100 asmenų. Didesni būriai 
lietuvių vyksta iš St. Pe- 

tersburgo, Fla., Chicagos* ir 
Kalifornijos. Kanados lie
tuviams iš Toronto vyks
tant atskira ekskursija, dar 
yra apie 20 vietų. Norintie
ji iš JAV prie ekskursijos 
prisidėti, prašomi skubiai 
pranešti išvykos vadovui, 
dr. J. Stukui, 234 Sunlit Dr., 
Watchung, N. J. 07060 (tel. 
201-753-5636), prisiunčiant 
iki rugsėjo 30 d. čekį sumo
je $1,195.00 išrašytą Holį- 
daze Tours vardu.

Iš Vak. Vokietijos į Vie
ną atvyksta apie 60-ties as
menų grupė (įskaitant Va
sario šešioliktos gimnazi
jos mokines-mokinius, ku
rie išpildys lietuvišką šokių 
programą). Iš Austrijos 
dalyvaus būrys lietuvių, 
taipgi iš kitų Europos kraš
tų, Anglijos, Prancūzijos, 
Šveicarijos. Iš Australijos 
atvyksta Algis Taškūnas, 
Baltic News redaktorius, 
iš Sao Paulo, Brazilijos da
lyvaus lietuvių jaunimo vei
kėjas Aleksandras Valavi
čius, ir kiti.

VLIKO SEIMAS 
LONDONE

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Seimas 
įvyks š. m. lapkričio 7-9 die
nomis Londone, Russell 
viešbutyje. Seimą globoja 
Didž. Britanijos Lietuvių 
Sąjunga.

Seimo darbotvarkėje, be 
metinių VLIKo Tarybos, 
Valdybos ir Tautos Fondo 
kraštų atstovų pranešimų, 

yra numatytas simpoziu
mas, tema: „Kaip geriau
siai konsoliduoti pasaulio 
lietuvių politinę veiklą ben-. 
dram Lietuvos laisvinimo 
darbui” — dr. S. Kuzmins
kas, dr. D. Krivickas, inž. 
A. Venskus, A. Taškūnas, 
A. Klimaitis ir kiti. Moder- 
ruos inž. Jonas Jurkūnas.

Lapkričio 9 d. iškilmingos 
pamaldos lietuvių bažnyčio
je. šv. Mišias atnašaus 
vysk. Antanas Deksnys. Po 
Mišių 2 vai. p. p. banketas 
ir koncertas Lietuvių So
dyboje. (ELTA)

EKONOMINĖ 
KONFERECIJA 

FLORIDOJE
„Lito” investavimų ben

drovė iš New Yorko prane
ša, kad šių metų lapkričio 
8-9 dienomis Marco Island, 
Floridoje, įvyksta antroji 
lietuvių ekonominė-finansi
nė konferencija. Visi lietu
viai, kurie domisi finansais, 
bizniu ir investavimu, kvie
čiami dalyvauti.

Konferencijos programa 
apims ne vien tik finansų 
sritį, bet taip pat ir ekono
minio gerbūvio įtaką lietu
vių visuomenei. Kalbėtojais 
pakviesti šie asmenys: Al
bertas Kerelis, Lietuvos 
konsulas Vaclovas Kleiza, 
Stasys Klimas, dr. Julius 
Maldutis, Bronius Nainys, 
dr. Tomas Remeikis, dr. Jo
nas Ulėnas, dr. Rimas Vai
čaitis, dr. Ilona Vaišnienė, 
Vytautas Vebeliūnas ir kiti.

Po paskaitų vyks diskusi
jos ir pašnekesiai aktualio
mis temomis, kurių tarpe 
bus nagrinėjami ir Lemon- 
to lietuvių centro planai. Be 
to, bus progų pailsėti prie 
jūros ir šeštadienio vakaro 
subuvime pasidžiaugti me
nine programa.

Konferencijos dalyviai 
kviečiami atvykti su šeimo
mis ir ta proga paatosto
gauti Marco Island kuror
te, gražiame Golfo įlankos 
pajūry. Nuo lapkričio 5-tos 
iki 12-tos konferencijos sve
čiams yra su didele nuolai
da rezervuoti butai, bet rei
kia nedelsiant užsisakyti 
vietas, kad būtų galima vi
sus aprūpinti patogiais ir 
moderniškais kambariais. 
Norintieji vykti į Marco Is- 
land konfereciją, prašomi 
registruotis šiuo adresu: 
„Litas” Investing Compa- 
ny, 86-01 114th St., Rich
mond Hill, N. Y. 11418. Te
lefonu skambinti 718-441- 
2811, arba 718-441-6799. 
Dėl papigintos kelionės re
zervacijų prašoma skam
binti į „Vytis” Internatio- 
nal Travel Service, 718- 
769-330.

Tad, lapkričio 8 ir 9-tą 
visi kviečiami į lietuvių eko
nominę konferenciją, kur 
bus galima ne tik pasisemti 
naujų žinių, bet ir pasi
džiaugti saule bei jūra ilgo 
rudens ir ateinančios žiemos 
išvakarėse. Alg. š.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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