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POLITIKA IR MELAS
’Olliemanijos’ priežastys

Vytautas Meškauskas

gavo vėliau Nobelio premiją. 
Prie tokių pažiūrų reikia 

pridėti ir Kongreso specialių 
tardytojų demagoginį klau
simą: kodėl, jei apie tai žino
jo izraelitai, iraniečiai ir rašė 
Maskvos Izvestijos, tai buvo 
slepiama nuo pačių amerikie 
čių? Ollie negavo progos į 
tai atsakyti, bet galėjo taip: 
- jei kas pasistengė išduoti 
derybas su Iranu, tai dar ne- 
reiškia kad jos buvo blogos 
ir kad jų, Churchillio pavyz
džiu, nereikėjo saugoti viso
mis priemonėmis, įskaitant 
ir laikinį melą savo tautie
čiams.

Churchillio vyriausybės 
melams trumpai atpasakoti, 
britų žurnalistas Anthony 
Cave Brown parašė 950 pus
lapių didelio formato knygą 
‘Bodyguard of lies’. Tiesa, 
kurią tie melai turėjo apsau
goti, buvo amerikiečių-britų 
išsilaipinimui Europoje nu
matytos vietos. Tai privertė 
vokiečius invazijų į kontinen 
tą laukti visose galimose vie
tose, tuo būdu išsklaidant 
jėgas.

Žinoma, galima sakyti, 
kad dabar jau virš 40 metų 
turime taiką. Bet jei karas 
yra politikos tęsimas kito
mis priemonėmis, tą patį ga
lima pasakyti apie taiką - 
kad ji yra, jei ne karo, tai 
bent varžybų tęsimas kito
mis priemonėmis. Teroriz
mas ir kova su juo yra viena 
tokių priemonių. Geriausia 
priemonė tokiai kovai yra in- 
filtravimas priešo jėgų, kas 
reikalauja melo, apgavystės 
ir net derybų su jais.

Ne tokie, tačiau, sampro-

(Nukelta į 2 psl.)

Karo metu tiesa yra to
kia brangi, kad ji nuolat 
turi būti melo saugoma.

W. Churchill

Prisiminiau tą didžiojo bri
tų valstybininko posakį, 
klausydamasis komentarų 
apie ‘Olliemaniją’. Per ketu
rias dienas viešo tardymo 
pulk. lt. Olliver North suge
bėjo taip išpopuliarėti, kad 
jo gerbėjų buvo siūlomas 
net kandidatu į sekančius 
prezidentus.

Tai sukėlė TV, radijo ir 
spaudos aiškintojų daugu
mos pasipiktinimą. Būdami 
dabartinio prezidento politi
niai priešai, jie tikėjosi iš pul 
kininko pagalbos sukompro
mituoti prezidentą. Kai 
pulkininkas tam nedavė tie
sioginių įrodymų, ir net aiš
kinosi jaučiąs Reaganui dide 
lę pagarbą, pasigirdo medi- 
joje balsų, bandančių sukom 
promituoti tą staigų liaudies 
herojų. Kaip galima tikėti 
žmogui,kuris pats prisipaži
no daug kam melavęs?!

‘Aš mokinu savo vaikus 
nemeluoti bet kokiom sąly
gom esant! O tuo tarpu liau
dis savo herojum pasirinko 
ne tik melagį, bet įstatymų 
laužytoją!’ - karščiavosi ABC 
Baltųjų Rūmų koresponden
tas Sam Donaldson, Brink- 
ley sekmadienio programoje 
Šaltesnis jo kolega George 
Will pastebėjo, kad kas lie
čia įstatymų laužymą, kai 
kurie iš tokių žmonių gavo 
net Nobelio premiją. Jis tu
rėjo galvoje disidentus Viet
namo karo metu ir kampani
ją už civilines teises. Vienas 
tokių - Martin Luther King -

Lietuvių jaunimas pasiruošęs tautiniam šokiui šv. Petro aikštėje. V. Bacevičiaus nuotr.

Korp! Neo-Lithuania filisterį

a.a. Stepą Mackevičių išlydėjus

A.A. Stepas Mackevičius

Š.m. liepos 14 d. ryte, 
New Yorke netikėtai mirė 
Korp! Neo-Lituania filisteris
a.a. Stepas Mackevičius, di
plomuotas teisininkas, sulau 
kęs 72 m. amžiaus. Nuliūdi
me liko žmona Aldona, bro
lis Andrius ir kiti artimieji.

Liepos 16 d. velionis buvo 
pašarvotas M. Solinskienės 
laidotuvių namuose ir buvo 
gausiai lankomas draugų ir 
pažįstamų. Vakare įvyko at
sisveikinimas, kurį pravedė 
našlės Aldonos brolis Tadas 
Bukaveckas, atskridęs su šei 
ma iš Chicagos.

Maldą prie velionio karsto 

sukalbėjo Apreiškimo para 
pijos klebonas kun. J. Pakal
niškis.

Jautriu žodžiu su velioniu 
atsisveikino Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis, 
kuriam teko bendradarbiau
ti su a.a. Stepu ilgus metus. 
(Jo žodis 3-me psl.).

Trumpą žodį angliškai ta
rė brolio Andriaus žentas 
Baker, po jo kalbėjo Korp! 
Neo-Lituania vardu dr. J. 
Lenktaitis, Lietuvos rezis
tencinės santarvės vardu - 
Br. Bieliukas ir trumpą žodį 
tarė Dirvos redaktorius V. 
Gedgaudas, ilgametis velio
nio bičiulis.

Atsisveikinimas baigtas 
visiems giedant Lietuvos 
himną.

Penktadienį, Apreiškimo 
parapijos šventovėje, gedu
lingas mišias atnašavo kun. 
klebonas J. Pakalniškis, kun 
A. Račkauskas ir kun. V. Pik 
turna, kuris pasakė jautrų 
pamokslą, prisimindamas sa 
vo draugą-velionį, su kuriuo 
kartu mokinosi Šiaulių gim
nazijoje.

Velionio palaikai bus per
vežti į Clevelandą, kur yra 
palaidotas jo tėvas.

Korp! Neo-Lituania fil. 
Jono Lenktaičio žodis:

Ir vėl susirinkome palydė
ti nežinomon amžinybėn ke
liaujantį Kolegą Filisterį, 

jaunesniųjų kolegų užtarėją, 
visuomet pasirengusį patar
ti, pataisyti daromus netiks
lumus ką tik atvykusiems 
aukštojo mokslo siekti jau
nuoliams, pamokinti manda
gumo, tinkamo apsiėjimo su 
vyresniaisiais, kolegomis, 
draugais bendrai ar pavie
niai bet kuria proga susirin
kus. Tai sakau, nes su velio
niu Stepu susipažinau dar 
prieš įstodamas į universite
tą. Jau tada tarp mūsų užsi
mezgė artimas ir malonus 
ryšis, kurį nutraukė tik neti
kėtoji mirtis.

Tau rūpėjo Lietuva, Lietu 
voš jaunimas, jaunimo paruo 
Šimas ateičiai. Tau rūpėjo 
Nepriklausomos Lietuvos po 
litinis, ekonominis, socialinis 
bei religinis gyvenimas. Išei 
vijoje Tu rūpinaisi Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mo reikalais, lietuviškosios 
kultūros ir papročių išlaiky
mu. Tau visą gyvenimą rū
pėjo Lietuvos ir lietuvio bui
tis. Pasinaudojant Tavo pa
ties žodžiais

‘Kiekviena kultūra - dva
sinių vertybių visuma - turi 
du dalykus: turinį ir formą. 
Turinys yra vidus, forma - 
išorė. Mūsų korporacija yra 
kultūrinė apraiška - taigi ir 
ji turi savo turinį ir formą, 
savo atskirą pavidalą. Jos 
turinį sudaro pasaulėžiūra; 
jos pavidalą sudaro teisinė 
sąranga, papročiai, apeigos 
ir ženklai’.

Tai Tavo, brangus Kole- 
ga-Filisteri, mintys paręikš- 
tos mums, kalbant apie 
Korp! Neo-Lituania uždavinį 
Lietuvos akademiniame gy
venime, sąlytyje su Lietu
vos valstybe, tauta, kultūra, 
papročiais ir mokslu.

Korp! Neo-Lituania Vy
riausios Valdybos pavestas 
ir New Yorko Vieneto bei 
Korporacijos Filisterių var
du, kaip ir savo, šioje skaus
mo valandoje brangiai Aldo
nai, broliui, giminėms ir pa
žįstamiems reiškiu gilią užuo 
jautą.

Lietuvių Rezistencijos 
Santarvės Tarybos pir
mininkas Bronius Bieliu
kas atsisveikino šiais žo
džiais:

Kiekviena mirtis skau
džiausiai paliečia artimuo
sius. Kiti to skausmo aštru
mo negali pajusti. Tačiau 
Stepo Mackevičiaus netek
ties aštrumą turėtų mažinti 
prisiminimas, kad jo mirtis 

(Nukelta į 3 psl.)
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Prezidentas nežinojo apie pinigų pervedimą Irano-Contra aferoje, I 
I_  tačiau tai nenutraukė kongreso tyrinėjimo. - Kas toliau? __ I

REIKĖJO beveik visų 
metų, kad išsiaiškinti labai 
paprastą dalyką. Iškilus Ira- 
no-Contra aferai, preziden
tas pareiškė nežinojęs apie 
uždarbio iš ginklų pristaty
mo Iranui pervedimą į Con- 
tra šelpimo sąskaitą. Kadan
gi jis, šiai aferai iškilus, pa
darė ir kitų netikslių pareiš
kimų, aukščiau minėtas klau 
simas - ar jis žinojo ar ne 
apie pinigų pervedimą - pasi
darė pagrindiniu. Kaip pa
reiškė adm. Poindexter Kon 
greso komisijų posėdyje pe
reitą trečiadienį, jis apie tai 
prezidentui NEPRANEŠĘS 
nors manęs, kad preziden
tas ta naujiena būtų apsi
džiaugęs, kaip ir jis. Mat, 
admirolas manęs, kad tas rei 
kalas galėtų būti prezidentui 
politiniai pavojingas, jei jis 
iškiltų - už tat geriau, kad 
prezidentas galėtų paneigti 
tą žinojimą, nors iš esmės jis 
jam pritaria.

Kaip žinome, atsitiko blo
giausia, kas galėjo atsitikti. 
Prezidentas paneigė žinojęs 
ir sutiko, atrodo su E. Meeso 
patarimu, nušalinti iš parei
gų North ir priimti Poindex-

Politika ir melas
(Atkelta iš 1 psl.) 

tavimai privertė Amerikos 
liaudį pajausti simpatijų 
pulk. lt. Northui. Jis jiems 
priminė tipą, apie kurį tiek 
daug prirašyta romanų ir 
matyta filmų. Kiek sykių 
jau matėme policijos parei
gūną ar šnipą, kuris - vykdy
damas jam pavestą slaptą už 
davinį - susiduria su įvai
riausiom kliūtimis, yra ver- 
čiams meluoti ir pagaliau, 
misijai nepasisekus, yra net 
vyriausio viršininko patrauk 
tas teisman, kuriame paaiški 
jo taurūs norai. Jei tokį he
rojų - kuris ir gerai atrodo, 
ir puikiai kalba - gali pama
tyti ne filme ar knygos pus
lapiuose, bet tikram gyveni
me, kas gali susilaikyti nuo 
jo stebėjimo ir savo jausmų 
pademon stravimo???

Susidomėjimas gyvu hero 
jumi Amerikoje normaliai 
gana greitai praeina. Bus 
ieškoma naujų sensacijų, ta
čiau melo iš politikos - kuri 
yra galimybių išnaudojimo 
menas - jo parodymai ir toli
mesnis likimas neišbrauks 
iš mūsų gyvenimo. Juk pats 
Kongresas, patiekdamas vi
suomenei soap operas nukon 
kuravusį spektaklį, netiesą 
sako. Girdi, tuo siekiama 
ateityje išvengti tokių slap
tų operacijų. Iš tiesų 
pagrindinis tikslas yra su
kompromituoti valdantį pre
zidentą ir patiems pasirody
ti prieš milijonus žiūrovų.

(Ziūr. Apžvalgą) 

ter atsistatydinimą, kartu 
užvedant prieš juos krimi
nalinę bylą. Taip padarius 
buvo jau sunku tikėtis, kad 
Kongresas, kuriame opozici
ją turi daugumą, nepasinau
dos proga visą tą reikalą iš
vilkti viešumon, nes jei pre
zidentas iš tikro nežinojo ... 
jis nesugeba eiti savo parei
gu.

Čia verta pastebėti, kad 
Kongreso tardytojai - ir tuo 
pačiu komisijų pirmininkai - 
apie tai sužinojo iš admirolo 
jau gegužės 2 d. privačiame 
įžanginiam pasikalbėjime, 
kurio tikslas buvo pasiruošti 
viešam tardymui, tačiau vi
suomenė ir pats prezidentas 
apie tai sužinojo tik po dvejų 
su puse mėnesių! Jei tas pre 
zidento žinojimo klausimas 
buvo toks svarbus, kam rei
kėjo slėpti tai nuo platesnės 
visuomenės? Ar tai ne nusi
kaltimas, po kuriuo slepiasi 
Kongreso narių noras pa
tiems pasireklamuoti prieš 
milijonus žiūrovų?

Pastačius tą klausimą, ky
la kitas. Kodėl adm. Poin- 
dexter, kuris rado reikalo 
nuslėpti tą pinigų pervedi
mą iš vienos sąskaitos į kitą 
nuo prezidento tam, kad jį 
apsaugojus nuo keblios si
tuacijos tam iškilus į viešu
mą, kodėl jis pats - admiro
las - tam reikalui vis dėlto 
iškilus tuč tuojau viešai ne
pareiškė, kad tai jis pada
ręs?

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

679 N. Michigan Avė.

2nd Floor (Entrance from Huron St.) 

Chicago, Illinois 60611

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

Čia vėl turime grįžti prie 
prezidento reakcijos. Admi
rolas, kaip ir North bei kiti 
tų visų operacijų dalyviai, 
tikėjosi, kad administracija - 
kuri faktinai turėjo bendrą 
vaizdą kas darosi - praves 
savo tardymą, o vėliau pasi
aiškins Kongresui ir visuo
menei. Vietoj to - ji užvedė 
kriminalinį tardymą, kas pri 
vertė ir admirolą, ir pulki
ninką ieškoti advokatų tal
kos. Tie, turėdami galvoje 
savo klijentų interesus, pa
tarė jiems tylėti, nes be jų 
pačių parodymų nėra kaip 
kelti baudžiamos bylos. Tik 
pažadėjus dalinį imunitetą 
anksčiau smulkiems daly
viams, o vėliau net ir patiem 
svarbiausiems veikėjams, 
jiems atsirado akstinas vie
šai kalbėti, nes už tai, ką jie 
viešai pareiškė, juos negali
ma traukti atsakomybėn.

Tiesa, specialus prokuro
ras, vedąs tą bylą, gali nau
dotis tais faktais ar prielai
dom, kurias jis pats nepri
klausomai surinko. Tačiau 
byla, jei ji ir bus iškelta, PO
LITINIAI nebus populiari, 
nes - nors gal nebuvo pada
ryti protingi sprendimai - jie 
buvo padaryti išeinant iš 
JAV interesų. Piktą valią 
sunku įrodyti. Prezidentas 
ir jo Teisingumo Sekreto
rius nerado geros išeities iš 
susidariusios padėties. Dėl 
to prezidentui sunku toliau 
patikimai vaizduoti riterį

■ Iš kitos pusės
GLASNOST laikotarpis pažadino tautinį klausimą. 

Juk sunku įsivaizduoti Brežnevo laikais tautinį džiaugs
mą dėl Kauno Žalgirio laimėjimo ir viešai spaudoje pa
reikštą pasipiktinimą milicijos pastangom jį numalšinti. 
Kaž kas panašaus vyksta ir literatūros sferose. Rašyto
jai, palietę istorines temas, tapo labai populiarūs, štai Vy
tauto Petkevičiaus romanas 'Paskutinis atgailos amžius’ 
pripažintas geriausia 1986 m. knyga... DARBININKIŠ
KA tema. Taip nubalsavo P. Ziberto šilko kombinato (buv. 
Kauno Audinių) darbininkai. Pažiūrėkim kaip darbinin
kiška yra ta tema. Tiesa, tos knygos, kurios pasirodė 
kol kas tik pirmas tomas, nesu pats skaitęs. Petkevičius 
viešėdamas Floridoje žadėjo ją atsiųsti, bet turbūt pasi
taikė kokių kliūčių, už tai turiu pasinaudoti Algimanto 
Bučio str. LITERATŪROJE IR MENE, kuris apie knygą 
kalbėjo ir autoriaus apdovanojimo, apeigose.

Romanas susideda iš įvairių atskirų vaizdų prade
dant su Vytautu Didžiuoju, kuris taip samprotauja:

”Aš visą amžių kariavau, ėmiau nelaisvėn 
kitus, pats būdamas vergas. Ir, pasirodo, viską 
dariau ne sau, ne Lietuvai, tiktai kitiems, kurie 
dėl jos ir kalavijo niekada nebuvo ištraukę ...”

Viena iš pagrindinių romano temų yra priekaištas 
mūsų protėviams, kad jie kovodami ir dažnai laimėda
mi užmiršo apsiginkluoti pačiais patvariausiais tautos ir 
žmonijos ginklais — mokslu, raštu, savo menu ir kultūra. 
Tai privedė prie vienos romano veikėjos aimanos po 1863 
m. sukilimo:

”štai, kada vaikeli, prasideda tikrasis karas. 
Mūsų vyrai pažaidė sukilimą, pasišaudė tarpusa
vyje ir garbingai sugulė į kapus, o mums reikės 
gyventi, bet kuria kaina reikės išlikti, gimdyti vai
kus ir ilgai, be galo kantriai pasakoti jiems, kokie 
drąsus buvo tie mūsų žiopleliai ir kaip jie mylėjo 
vargšę tėvynę. Ir jeigu mes to nepadarysim, po 
šimto metų niekas čia nekalbės lietuviškai ir nie
kas nieko doro apie mus nesužinos..”

Tai darbininkiška tema? Kaip pavadinsi — nesuga
dinsi. (vm)

ant balto žirgo.
Visa tai veda prie išvados, 

kad šiais televizijos laikais 
dabartinė santvarka, ragi
nanti kovą tarp prezidento 
ir Kongreso, yra kraštui tie
siog pavojinga. Pasitaikius, 
kad prezidentas ir Kongreso 
daugumo yra ne tos pačios 
partijos, kaip dabar, paly
ginti smulkus reikalas išpu
čiamas iš teisingos proporci
jos.

• VLIKo seimas įvyks š. 
m. spalio 9, 10, 11 d. d. 
Montrealyje, Aušros Vartų 
parapijos salėje.

Jau sudarytas seimo ren
gimo komitetas, kuris tu
rėjo savo pirmą posėdį. Ko
mitetas pareigomis pasi
skirstė Sekančiai: J. šiau- 
čiulis — pirmininkas, A. 
Staškevičius — pirmininko 
pavaduotojas, K. Toliušis — 
iždininkas, J. Lukoševičius 
— protokolų sekretorius, A. 
Mylė — parengimų organi
zatorius, kun. St. Šileika — 
pamaldų tvarkytojas. J. 

Lietuviai Vatikane... Liaubos. Adomaitienė, Kiršteinas ir 
Adomaitis. V. Bacevičiaus nuotr.

Adomonis rūpinsis nakvy
nės reikalais ir A. Lyman- 
tas informuos spaudą. 
Trūksta dar meninių paren
gimų vedėjo.

Tai pirmas kartas, kai 
VLIKo seimas renkasi se
niausioje lietuvių kolonijo
je, Montrealyje.

Wi| NATIONVVIDE 
S ■ INSURANCE

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

------- UNIQUE OPPORTUNITY ------ -
30 yr. old company appointing dis- 
tributors for exclusive territory in 
Phila area. We have trained over 20 
independent distributors who devote 
full-time to the program and avg. 
.$30-50,000 for their effors. There is 
no immediate investment as you can 
try before you buy. Call for inter- 
view w/Mark Gilbert 1-800-526-4394. 
BUDGET BUMPER CO. (26-31)
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. STEPĄ MACKEVIČIŲ IŠLYDĖJUS
(Atkelta iš 1 psl.) 

buvo viena išlengvųjų. Juk 
matome ir žinome, kaip mū
sų draugės ir draugai dažnai 
būna visokių ligų skaudžiau
siai nukankinami.

Tebūna man leista trum
pai paminėti Stepo Mackevi
čiaus rezistencinė veikla.

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly Vokiečių okupacijos metais 
by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Ine. Subscrip- 
tion per year $17.00. Single copy 35 cents.

* Prenumerata metams $17.00, pusei metų $9.00 • Atskiro nu
merio kaina 35 centai • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone • Nespaus
dinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skelbimų 
turini ir kalbą redakcija neatsako.

jis pasirinko tautinę, libera
linę Lietuvių Laisvės kovo
tojų sąjungą. Karo audrų nu
blokštas į Paryžių, iš ten su 
kitais rezistentais organiza
vo pavojingus, bet būtinus 
ryšius su Kaunu ir Vilniumi. 
Atvykęs į Jungtines Ameri
kos Valstybes savo rezisten
cinės veiklos tradiciją pagi
lino. Tuojau pradėjo vado
vauti Lietuvių Rezistenci
nės Santarvės steigėjams 
New Yorke. 1950 m. rugsė
jo 8 d. LRS formaliai įsistei
gus, Stepas Mackevičius pra 
džioje vadovavo taip vadina
mam LRS sekretoriatui, o 
kiek vėliau - pirmininkavo 
Amerikos LRS komitetui.

Stepo Mackevičiaus vado
vavimas Amerikos LRS or
ganizacijoje reiškėsi dviem 
būdais: slaptu ir viešu. Sun
kus uždavinys buvo - sudary
mas ir plėtimas ryšių su oku-

puotos Lietuvos rezistenci
nėmis jėgomis, teikiant joms 
visokiariopą materialinę ir 
moralinę paramą. Viešąjį jo 
darbą skaitydavome spaudo
je. LRS Amerikos komiteto 
vardu jis gana dažnai rea
guodavo į įvairius lietuvijos 
negalavimus giliai išmąsty
tais, gražia lietuvių kalba 
parašytais komunikatais. 
Tų komunikatų gyvas stilius 
ir gilios mintys buvo Stepo 
Mackevičiaus intelektualinė 
stiprybė.

Prasidėjus kai kuriems 
nesutarimams jam artimoj 
tautininkijoj, Stepas Macke
vičius tyliai pasitraukė iš 
LRS komiteto pirmininkavi
mo. Tačiau jis visada pasili
ko LRS artimas, svarstant 
mums savas problemas ir re
zistencinius uždavinius. Pa
dėdavo patarimais ir reda
gavimu.

Tebus man leista šia liūd
na proga prisiminti Stepo 
Mackevičiaus, kaip Ameri
kos LRS komiteto pirminin
ko, atitikmenį Europoje - 
LRS Europos komiteto pir
mininką Karolį Drungą, ku
ris labai sunkių ligų iškankin 
tas mirė Chicagoje prieš ke
lias dienas, liepos 2 d.

Labai gaila, tiesiai tragiš
ka, kad Stepas Mackevičius 
nesulaukė dienos, kada ‘iš

silaisvinusioje Tėvynėje lais 
vi lietuviai savo žemėje, ap
laistytoje jos ištikimų sūnų 
ir dukterų krauju, sukurs lai 
mingą, šviesų ir tarpų ryto
jų’ (citata iš LRS steigimo 
Akto").

Aldoną Bukaveckaitę-Mac- 
kevičienę, velionio brolį And
rių Mackevičių ir kitus arti
muosius prašau priimti LRS 
Tarybos, pirmojo jos pirmi
ninko dr. Stasio Kuzminsko - 
gyvenančio Didžiojoje Brita
nijoje, ir mano asmenišką 
užuojautą ir gilaus skausmo 
supratimą. Neo-Lituania 
korporaciją prašau priimti 
LTS Tarybos užuojautą.

Dirvos redaktoriaus Vy
tauto Gedgaudo žodis:

Brangiam bičiuliui Stepui 
užvertus paskutinį gyveni
mo knygos lapą, liūdesyje - 
tarytum filme - skrieja visa 
eilė bendrų išgyvenimų, tiek 
daug vilties ir troškimų pil
nų dienų.

Šiandien gi - jau tiktai gi
lią užuojautą likusiai žmonai 
Aldonai, broliui Andriui ir 
artimiesiems reiškiu Dirvos, 
savo ir žmonos vardu.

Tebūnie Tau giedrios nau
josios erdvės!

Stepas Mackevičius pirmaisiais pokario 
metais Paryžiuje

lis BUVO SKIRTAS LIETUVOS 
UŽSIENIO TARNYBAI ■ ■■

Lietuvos Gen. Konsulo 
Aniceto Simučio žodis, 
atsisveikinant su Korp! 
Neo-Lituania filisteriu, 
a.a. Stepu Mackevičium.

Ir vėl susirinkome atsi
sveikinti ir atiduoti paskuti
nę pagarbą vienam iš iški
lesnių mūsų brolių.

Kaip ir daugelis čia susi
rinkusių, velionis pergyveno 
abiejų totalitarinių okupan
tų košmarą. Nors jis visais 
atžvilgiais buvo puikiai pasi
ruošęs tarnauti savo tėvynei 
Lietuvai, bet - gelbėdamas 
savo gyvybę - turėjo pasi
traukti iš taip mylimos Tė
vynės.

Brendo jis įvairių tauty
bių skersvėjų blaškomoj ap
linkumoje, bet jo vedamoji 
žvaigždė buvo naujai prisi
kėlusi Lietuva, naujoji Lie
tuva, Neo-Lituania. Tad ir 
studentaudamas priklausė 
Neo-Lithuanija korporacijai, 
kurioje reiškėsi ir veikė vi
su savo jaunatvišku entuzi
azmu.

Iš jaunystės gerai mokė-

damas ne tik slavų kalbas, 
bet taipgi vokiečių, anglų ir 
prancūzų, buvo lyg skirtas 
Lietuvos užsienio tarnybai. 
Tad nieko stebėtino, kad Lie 
tuvos Užsienių Reikalų Mi
nisterija buvo pasirinkusi jį 
savo stipendininku ir išsiun
tusi į Prancūziją studijų gili- 
nimuisi. Kada jau buvo pa
siruošęs savo talentą ir su
gebėjimus atiduoti jaunai

Lietuvos valstybei, Lietuvą 
vėl užgriuvo naujos nelai
mės ir okupacijos. Tad jo iš
simokslinimu ir talentu pasi
naudojo svetimieji.

1949 metais atvykęs į 
JAV-bes įsijungė į prancūzų 
oro linijos Air France tarny
bą, kurioje buvo labai aukš
tai vertinamas kaip juristas 
ir dirbo iki pasitraukimo į 
pensiją prieš kelis metus. Pa 
blogėjus sveikatai nebegalė
jo aktyviau reikštis visuo
meninėj veikloj, bet vis tik 
būdavo su žmona Aldona 
dažnas lietuvių renginių lan
kytojas.

Būdamas švelnaus charak 
terio ir mėgdamas žmones, 
turėjo daug draugų, kurie 
pajus tuštumą jį praradę.

Lietuvos Gen. Konsulato, 
savo ir žmonos vardu reiškiu 
gilią užuojautą velionies naš
lei poniai Aldonai, Korpora
cijai Neo-Lituania ir visiems 
artimiesiems. Ilsėkis ramy
bėje, o Tavo šviesios asme
nybės prisiminimas ilgai gy
vens tarpe mūsų.

Metai be a.a. y*

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

A. A.

STEPUI MACKEVIČIUI
mirus, jo žmonai ALDONAI, broliui fil.

ANDRIUI ir visiems artimiesiems reiškiame

gilią užuojautą.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

1986 m. liepos 16 d. iš 
gyvųjų tarpo • pasitraukė 
taurus lietuvis, grožinės li
teratūros — novelės ilga
metis mecenatas Simas Ka
šelionis. Simas buvo Dzūki
jos krašto sūnus, gimnaziją 
lankė Alytuje, bet dėl išti
kusios ligos negalėjo baig
ti. Pasveikęs gavo darbą 
Kaune ir ten begyvendamas 
sulaukė raudonųjų rusų 
okupacijos ir buvo atleis
tas iš darbo.

Komunistams atleidus iš 
darbo, Simas apsigyveno 
Alytuje ir įsitraukė į rezis
tencinę veiklą. Už pogrin
džio spaudos platinimą bu
vo suimtas ir uždarytas 
Pravieniškės darbo stovyk
loje.

Artėjant raudonajam 
frontui, suimtieji buvo eva
kuoti ir pristatyti apka
sams kasti. Pasinaudojęs 
proga, pasitraukė iš apkasų 
kasimo darbo ir geriems 
žmonėms padedant, įsijun
gė į pabėgėlių srautą. Iš 
Vokietijos emigravo į Ame
riką ir apsigyveno Chicago
je. Dirbo įvairų darbą, gau
damas kuklų atlyginimą.

A. a. Simas Kašelionis 
buvo linksmo būdo dzūkas, 
su draugais užsukdavo ir į 
užeigas, išlenkdavo vieną 
kitą alutį, bet buvo taupus 
ir pinigo nemetė. Domėjosi 
lietuvių literatūra ir ją rė
mė. Buvo ilgametis Dirvos 
novelės konkurso mecena
tas. Pradėjęs nuo 250 dol., 
išaugino iki 600 dol. kasme
tinę premiją. Per tuos 25-

ris metus premijoms išda
lino arti 20,000 dol., nes yra 
buvęs ir romano mecenatu. 
Gražu, kad a. a. Simo Ka- 
šelionio tradiciją perėmė 
tęsti Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba ir novelės pre
mijos nenutrūksta.

Simas Kašelionis buvo 
aktyvus tautininkas ir 
Korp! Neo-Lithuania idėjų 
puoselėtojas. Negalėdamas 
būti aktyviu Korp! Neo- 
Lithuania nariu (nebuvo 
studentas), Simas teikė ma
terialinę paramą ir buvo pa
skelbtas mecenatu. Visą sa
vo palikimą testamentu už
rašė Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdybai ir taip įsijun
gė į neolituanų šeimą. Simo 
Kašelionio vardo Dirvos no
velių konkursą tęsia Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdy
ba, nors testamento tvirti
nimas tebėra teismo eigoje.

Simo mirties metinės pri
simintos šv. mišiomis, ku
ris buvo aukojamos š. m. 
liepos 12 d. tėvų jėzuitų 
koplyčioje.

A. Juodvalkis

MECHANIC 
POSITIONS OPEN FOR 

HEAVYDUTYBUS/TRUCK 
MECHANIC 

•EXPERIENCEPREFERREO 
•GOODSTARTING SALARY 

•CLEAN W0R KING CONDITIONS 
•E XCELLENT BENEFITS 
•MUŠT HAVE 0WN TOOLS 
COMMUNITY BUSLINES 

201-473-6230, WALTER 
(24-30).

HIRING! Govemment jobs — 
your area. $15,00 — $68,000. 
Call (602 838-8885, Ext. 1753.

(23-27)
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AMERIKIEČIŲ DĖMESYS LIETUVIŠKIEMS KRYŽIAMS
Lietuvos krikšto sukakties minėjimas VVashingtone (2)

Daug kartų teko būti lie
tuvių Šiluvos Dievo Motinos 
koplyčioje, įrengtoje Ameri
kos katalikų tautinės Nekal
to Prasidėjimo šventovės 
centre. Tačiau ji niekad taip 
didingai neatrodė, kaip bir
želio 28 dieną, kai prie didžio 
jo šventovės altoriaus pasi
baigė koncelebracinės mi
šios Lietuvos krikšto 600 m. 
sukakties proga. Koplyčia 

_ -tą akimirką tapo tarsi lietu
višku žiedu, kai pusę jos už
pildė tautiniais rūbais pasi
puošę ‘čiurlioniečiai’ ir čia 
galingai bei nuoširdžiai pa
giedojo mūsų tautinę giesmę 
‘Marija, Marija’. Giesmė 
ypač didingai ir prasmingai 
skambėjo, kai koplyčios sie
nose įamžintam mene tuo 
pat metu atsispindėjo didin
gi ir griaudūs Lietuvos isto
rijos epizodai, o koplyčios 
centre įrašas ‘Palaiminki že
mę, kankinių krauju nušlaks 
tytą...’ Tuo tarpu šventovė
je, susibūrę prie lietuvių kop 
lyčios navos, ‘čiurlioniečių’ 
giesmės klausėsi ir kartu 
meldėsi apie 500 lietuvių, 
netilpusių į koplyčią.

Ypač didelį dėmesį atkrei
pė aikštėje, ant šventoriaus 
laiptų įrengta Baltimorės lie 
tuvių kultūros muziejuj pri
klausanti lietuviškų kryžių 
ir koplytstulpių ekspozicija, 
kurią sudarė 30 natūralaus 
dydžio vienetų. Vieno cha
rakteringo koplytstulpio 
nuotrauką įsidėjo sostinės 
dienraštis‘Washington Post’ 
ir taip pat Arlingtono vys
kupijos laikraštis, bei kiti.

Atgiedoję mišias ir apžiū
rėję Šiluvos Dievo Motinos 
koplyčią, ‘čiurlioniečiai’ ap
lankė ir lietuviškų kryžių 
ekspoziciją. Čia nuodugniai 

”Čiurlionio” ansamblis prie Amerikos katalikų tautinės Ne
kalto Prasidėjimo šventovės, kurioje giedojo A. Mikulskio Mi
šias už Kenčiančią Lietuvą. Mišiose dalyvavo apie 2,000 žmonių.

apžiūrėjo kryžius ir koplyt
stulpius ir, iš visų pusių mė
gėjams juos fotografuojant, 
‘Čiurlionio’ ansamblis - pada
ręs prie lietuviškų kryžių ofi 
cialią nuotrauką - sėdė į auto 
busą ir išvyko namo, palikęs 
puikius prisiminimus Wa- 
shingtone iš koncerto Ukrai
niečių kultūros centro salėje 
ir ypač iš giedojimo švento
vėje.

Šventovės rektorius prel. 
Brandfield, prieš minėjimo 
mišias gerokai pašokdinęs 
rengėjus ir reiškęs kiek ne
pasitikėjimo lietuvių meni- 
niu-kūrybiniu reiklumu, po 
minėjimo rengėjų komiteto 
pirm. J. Vaitkui pareiškė ne
meluotą džiaugsmą ir pasi
tenkinimą. Aišku, kad prie 
tos garbės Washingtone ne
mažai prisidėjo ir clevelan- 
diškis ‘Čiurlionio’ ansamblis 
su muzikiniais vadovais - 
a.a. R. Babicku ir dr. Br. Ka
zėnu.

KODĖL ANGLŲ KALBA?

Nekalto Prasidėjimo šven 
tovės kaimynystėje esan
čiam Ukrainiečių kultūros 
centre įvyko paskutinė minė 
jimo dalis - oficiali akademi
ja. Į salę susirinko apie 600 
žmonių. Didžioji dalis buvo 
suvažiavę iš kitur - iš Chica
gos, Bostono, Hartfordo, Pit 
tsburgho, Philadelphijos, se
nųjų Pennšylvanijos anglies 
kasyklų rajonų, New Jersey 
valstijos, kaimyninės Balti
morės ir kitur. Iš kitur šuva 
žiavusių tarpe buvo PLB vi
cepirm. R. Kudukis su žmo
na, JAV LB Krašto v-bos 
pirm. pav. A. Gečys su žmo
na, poetas L. Lėtas ir daug 
kitų.

Buvo tikėtasi, kad oficia

lioje akademijoje dalyvaus 
Washingtono arkivyskupas, 
aukšti administracijos ir 
Kongreso pareigūnai, todėl 
rengėjai iš anksto nuspren
dė, kad akademija vyktų 
anglų kalba ir tuo žinia apie 
Lietuvos krikšto sukaktį bū
tų plačiau perduota ameri
kiečių visuomenei. Nors ko
miteto narių tarpe buvo ir 
priešingų pasisakymų prieš 
anglų kalbą.

Rengėjai išsiuntinėjo ne
mažai pakvietimų aukštiems 
amerikiečių pareigūnams, 
atkreipę dėmesį į katalikus 
senatorius, Atstovų rūmų 
narius ir administracijos pa
reigūnus. Tačiau liūdnai at
rodė, kai į akademiją iš 
aukštųjų svečių trumpam 
atvyko tik Washingtono ar
kivyskupas J. Hickey ir, 
gerai lietuviškai kalbantis, 
Baltųjų rūmų pareigūnas Li
nas Kojelis, vėliau perdavęs 
prezidento Reagano sveiki
nimą ir perskaitęs preziden
to paskelbtą deklaraciją Lie
tuvos krikšto jubiliejaus pro 
ga. Dar liūdniau buvo, kai iš 
visų kvietimus gavusių aukš 
tųjų pareigūnų atsiliepė tik 
viena - JAV senatorė B. Mi
kulskį, atsiprašydama, kad 
dėl kitų įsipareigojimų aka
demijoje negalėsianti daly
vauti. O visi kiti kviestieji 
garbės svečiai nemalonėjo 
net atsakyti.

Atvykus Washingtono ar
kivyskupui J. Hickey, minė
jimas pradėtas JAV ir Lietu 
vos himnais, kun. dr. T. Žiū
raičio invokacija ir rengėjų 
k-to pirm. J. Vaitkaus įžangi 
niu žodžiu anglų ir lietuvių 
kalbomis. Gražų ir taiklų 
sveikinimą Lietuvos krikšto 
600 m. proga minėjimo da
lyviams ir tautai namuose 
lietuvių kalba perdavė Lie
tuvos diplomatijos šefas ir 
Lietuvos atstovas Washing- 
tone, dr. S. Bačkis. Tada 
‘Amerikos Balso’ dėka, iš 
magnetofono juostos buvo 
perduotas popiežiaus Jono 
Pauliaus II žodis, šį rytą Ro
moje tartas Lietuvai ir lietu
viams pasaulyje, lietuvių kai 
ba. Jo trukmė buvo apie dvi 
minutes ir, popiežiui baigus 
kalbėti, salėje kilo plojimas, 
įžiebtas pagarbos lietuviškai 
kalbančiam popiežiui ... kai 
tuo tarpu mes savo tautos 
krikštą paminim anglų kal
ba. Ar tai ne ironija? ...

Įvadinį ir taiklų žodį anglų 
kalba, skirtą arkivyskupui
J. Hickey, tarė rengėjų k-to 
vicepirm. arch. A. Barzdu- 
kas. Jis Washingtoną sujun
gė su Clevelandu, pabrėžda
mas, kad sostinėje yra daug 
clevelandiečių, kad artimas 
lietuvių draugas, dabartinis 
sostinės arkivyskupas J. 
Hickey šioms pareigoms at
keltas taip pat iš Clevelan
do, kad iš to paties Clevelan
do buvo atvykęs ir mišiose 
giedojęs ‘Čiurlionio’ ansamb
lis.

Atrodo, kad jautrus A.

Dalis lietuviškų kryžių, kurie Washingtone, minint Lietuvos 
krikšto jubiliejų, buvo išstatyti ant Amerikos katalikų tautinės 
šventovės laiptų.

Barzduko žodis arkivysku
pui krito į širdį. Prieš išvyk
damas į savo draugo kuni
gystės jubiliejaus iškilmes, 
ir atsiprašęs, kad nebegalės 
baigti programos klausyti, 
jis dar kartą pasinaudojo 
proga tarti trumpą žodį ir 
ragino lietuvių jaunimą mo
kytis gražios ir turtingos lie
tuvių kalbos, Lietuvos isto
rijos ir papročių. Tokie pa
sisakymai iš aukšto airio dva 
sininko retai tegirdimi - bet 
iš arkiv. J. Hickey lūpų jie 
išplaukia nebe pirmą kartą. 
Arkivyskupas iš salės buvo 
išlydėtas nuoširdžiais ploji
mais.

Akademijos meninę dalį 
turėjo apvainikuoti monta
žas anglų kalba, pavadintas 
‘A Spiritual Journey’ ir pa
ruoštas bei režisuotas dviejų 
profesionalų teatrologų - Si
gitos Naujokaitienės ir Jur
gio Blekaičio. Valandos mon 
tažą atliko: Gabija ir Mirga 
Pakštytės, Loreta Lukaitė, 
Vyga Kaufmanaitė, Ada ir 
Vida Vodopalaitės, Elena Ži- 
lionytė, Andrius Eiva ir Da
rius Sužiedėlis. Montaže, 
kurį palydėjo skaidrės ir jun 
giantys muzikiniai įtarpai, 
pavaizduotas krikščionybės 
Lietuvoje kelias per šešis 
šimtus metų, remiantis isto
riniais faktais bei dokumen
tais. Kelionė per Lietuvos 
istoriją prasideda Mindaugo 
krikštu ir baigiasi ‘Kroniko
je’ aprašyto Nijolės Sadūnai- 
tės teismo epizodu.

Jei montažas būtų scenon 
išvestas lietuvių kalba, jis - 
ypač dramatiškais momen

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

tais - būtų giliau strigęs į lie
tuvio sielos gelmes. Žinoma, 
jei jaunieji atlikėjai su lietu
vių kalba neturėtų proble
mų, kaip jų neturėjo su ang
lų kalba. Antra vertus, mon 
tažas buvo per daug perkrau 
tas Lietuvos vaizdais, dau
giausiai paimtais iš turisti
nių atviručių ir tarybinių lei
dinių, nieko bendro neturin
čių su tekstu. Trečia - per 
ilgai braidyta praeityje, o 
dabarties Lietuvos Bažny
čios kryžiaus kelias pavaiz
duotas tik N. Sadūnaitės 
teismo epizodu. Kraštuti
niai priešingos montažo 
skaidrėms buvo salės prie
angyje išstatytos fotografi
jos Lietuvių religinės šalpos 
parodoje, rodančios dabarti
nį, skaudų Lietuvos katali
kų ir kitų konfesijų bažnyčių 
bei tikinčiųjų kelią.

Gaila, bet S. Naujokaitie
nės ir J. Blekaičio paruoštas 
montažas nebuvo šį kartą 
deimančiukų tarpe.

V1.R.

MECHANIC
Leading contract packager seeks am- 
bitious indiv. to wo.Sc ar packaging 
mechanic. Areosol and /or liqn\d fil- 
ling exp. a mušt.
Qualified applicants may apply in 
person or call 201-785-0333 for an 
appointment.

CHEMSPRAY PACKAGING
INO.

5 TAFT RD., TOTOWA, N. J. 07512 
(22-28)

MACHINE

Set-up Person/Oper
for punch presses in hi-speed, hi 

volumestampingshop./ .

Forklift Operator 
Material Slitter 

Send resume/qualifications to: 
HKMETALCRAFTMFGCORP 

PO Box 775, 35 Industrial Rd.
Lodi, NJ07644

Equal Opoortunity Employer m/f 
(24-303
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Romoje iškilmingai atšvęsta 
Lietuvos krikšto sukaHis

(2)
Pradžioje mišių įvadinį 

žodį tarė vysk. Antanas 
Vaičius, kuris paprašė šv. 
Tėvą paskelbti vysk. Jurgį 
Matulaitį pala įmintuoju, 
šv. Tėvui sukalbėjus atitin
kamą maldą, bazilikos gilu
moje nuo auksinio rėmo nu
sileido uždangalas ir visoj 
didybėj sušvito arkivysk. 
Jurgio Matulaičio paveiks
las. Paveikslo foną puošė 
Vilniaus katedra ir Lietu
vos laukai. Spontaniškai 
tuo metu kilo triukšmingas 
plojimas, džiaugsmo ašaros.

Pamokslą šv. Tėvas sakė 
italų kalba, pradėdamas 
šiais žodžiais: "Šiandien 
vienybėje su bažnyčia dė
kojame šventai Trejybei už 
prieš 600 metų Lietuvoje 
įvykusį krikštą”. Toliau pri
minė šio krikšto prasmę, 
brangių brolių iš Lietuvos 
dalyvavimą šio krikšto ju
biliejuje ir visų lietuvių 
dalyvavimo reikšmę šiose 
iškilmėse. Kreipdamasis į 
lietuvius jis džiaugėsi jų ti
kėjimu ir krikščioniška iš
tverme. Arkivysk. Jurgio 
Matulaičio beatifikaciją šv. 
Tėvas pristatė, kaip ypatin
gą lietuviams dovaną šven
čiant krikščionybės jubilie
jų. Pamokslą baigė linkėji
mu būti vertais Kristaus ir 
būti Dievo tauta žemėje, 
kurią Dievas davė jūsų se
nuoliams.

Pamokslas dažnai buvo 
pert raukiamas plojimais. 
Keletą žodžių šv. Tėvas pa
sakė ir kitom kalbom. Kal
bant šv. Tėvui lenkiškai jo 
žodžiai buvo pertraukiami 
garsiais klojimais iš kurių 
buvo galima suprasti lenkų 
dalyvių gausų skaičių. Ta
čiau vėl noriu pabrėžti, kad 
lietuviams visur buvo ski
riamas pagrindinis dėme
sys ir visą laiką akcentuo
jama Lietuva. T^dėl kiek
vienas dalyvis jautėsi pilna 
žodžio prasme, kad vyksta 
lietuvių šventė ir palai
mintuoju tapo Lietuvos ša
lies tarnas.

Aukojimo procesiją suda
rė įvairių organizacijų ir

Lietuvos atstovas Vatikane St. Lozoraitis, jr. su grupe lie
tuvių prie pasiuntinybės. Šalia jo Kijauskienė, Balytė, Gaška 
ir kiti. V. Bacevičiaus nuotr.

Ingrida Bublienė

Matulaičio įsteigtų kongre
gacijų atstovai. Aukas ne
šė : Dr. Jokūbas Stukas, 
Liuda Rugienienė, seselė M. 
Paulė, kun. K. Gaščiūnas, 
Kazimieras Janušonis, Ire
na Grigutienė, Audra Nel- 
saitė, Rimas Čiuplinskas, 
Paulius Mickus, Sigita 
Alksninytė.

Skaitymus skaitė Jonas 
Kavaliūnas, Gintė Damušy- 
tė, Ričardas Bačkis, A. 
Šaulys, A. Dievaraitė ir ki
ti. Tikinčiųjų malda buvo 
net septyniose kalbose iš
reiškiant vienybe su kitom 
tautom.

Tarp nešamų aukų buvo 
duona iš Lietuvos, medžio 
drožinys taip pat iš Lietu
vos, rūpintojėlis, jaunimo 
organizacijų ženklai, rožan
čius iš Sibiro, mediniai kry
žiai ir t.t. Mišių metų gie
dojo Chicagos lietuvių ope
ros choras diriguojamas 
muz. Arūno Kaminsko. Prie 
choro prisijungdavo ir 
jungtinis choras, kai ku
riom giesmėm. Giesmės pui
kiai nuskambėjo, tai padė
ka mūsų chorams bei jų 
jauniem vadovam.

Mišių metu Šv. Tėvas 
matėsi giliai susimastęs 
maldoje ir nepaprastoj ra
mybėj. Giliai šias iškilmin
gas mišias išgyveno ir visi 
dalyviai.

Po istorinių apeigų vėl 
prisipildė didžiulė šv. Pet
ro aikštė maldininkais. 
Prieš baziliką kabojo palai
mintojo Jurgio Matulaičio

Vigilijos eisena šv. Petro aikštėje. V. Bacevičiaus nuotr.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio paveikslas Šv. Petro ir Povilo bazilikoje Romoje. 
Vatikano fotografo Artūro Mari nuotr.

paveikslas. Ir vėl koks nuo
stabus vaizdas matant mū
sų tautos palaimintoj ą 
prieš tą tūkstantinę minią, 
šv. Tėvas dar kartą pasiro
dė savo rūmų balkone. Iš čia 
jis vėl prabilo itališkai ir 
lietuviškai. Aikštėje mūsų 

tautinių grupių šokėjai at
liko keletą tautinių šokių. 
Linksma buvo visiem, net į 
ratelius įsijungė mūsų vys
kupas ir kunigai. Rateliam 
vadovavo p. Reginienė.

Po pietų audiencijos sa
lėje vyko akademinis kon
certas. Įvadinį žodį tarė 
msgr. Algimantas Bart
kus. Toliau kalbėjo Liefti- 
vos atstovas prie Šv. Sosto 
Stasys Lozoraitis. Italų kal
ba žodį tarė kun. prof .P. 
Rabikauskas, S. J: Pagrin
dinę paskaitą skaitė prof. 
Vytautas Vardys.

Koncertinę dalį atliko sol. 
Lilė šukytė, ku*riai akom
panavo Raminta Lampsai- 
tytė-Kollars. Chicagos lie

tuvių operos choras taip 
pat atliko dalį programos. 
Tik gal rengiant ateityje 
koncertus reikėtų daugiau 
dėmesio kreipti reprezenta
cijai. Po koncerto Angelo 
pilies sode vyko vaišės. So
de pasipylė tūkstantinė lie-
tuvių dalyvių grupė. Visi 
geroj nuotaikoj vaišinosi, 
šnekučiavosi, dalinosi įspū
džiais. Programą atliko Va
sario 16 gimnazijos šokė
jai, bei jungtinė šokėjų 
grupė. Keletą dainų taip 
pat atliko ”Uždainuokim” 
Clevelando vienetas. Po 
žvaigždėtu amžinojo mies
to dangum Angelų pilies 
sode visi tikrai džiaugėsi 
būdami liudininkais įvyku
sių istorinių iškilmių. Širdį 
taip pat džiugino mėnesie
noj virš pilies bokšto plevė
suojanti Lietuvos trispal
vė. Tai ir dar vienas tautiš
kas momentas Romoje.

Kun. R. Mikutavičius (Babtai), vysk. A. Vaičius (Telšiai), 
I. Bublienė (Cleveland) ir vysk. P. Baltakis (New York) susi
tikę Romoje. V. Bacevičiaus nuotr.

Birželio 29 d. vyko pamal
dos palaimintojo Jurgio 
Matulaičio padėkos intenci-? 
ja Maria Maggiore kated
roj. Virš altoriaus kabojo 
palaimintojo Jurgio Matu
laičio paveikslas. Mišias at
našavo Telšių vyskupas An-
tanas Vaičius. Į šias iškil
mingas pamaldas buvo at
vykęs ir Chicagos kardino
las Bernardinas, kuris lie
tuviams tą progą pasakė 
puikų pamokslą. Mišių me
tu giedojo jungtinis lietu
vių choras diriguojamas 
muz. Ritos Kliorienės. So
lo giedojo Lilė šukytė. Mi
šių pabaigoje keletą žodžių 
tarė vysk. Antanas Deks- 
nys. Po to Šv. Tėvo ordi
nais buvo apdovanoti An
tanas ir Marija Rudžiai. Or
dinus įteikė kard. Bernar
dinas. Vėliau Vilią Litua-

(Nukelta į 6 psl.)
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”Uždainuokim” vienetas iš Clevelando, atliekant programą 
Columbus viešbutyje Romoje. V. Bacevičiaus nuotr.

Kas komunistas, kas ne? Vladas Vijeikis

Romoje iškilmingai 

atšvęsta...
(Atkelta iš 5 psl.) 

nia vyko vaišės jų pagerbi
mo proga.

Sekančia dieną vyko eku
meninės pamaldos šv. Ka
liksto katakombose ir Jur
gio Matulaičio intencija lo
tynų kalba mišios Maria 
Maggiore katedroj.

Istorinės dienos pilnos 
įspūdžių ir jaudinančių iš
gyvenimų greit prabėgo. 
Per šias dienas mūsų jau
nimas ne tik gražiai visur 
dalyvaudamas, bet drauge 
bendravo ir savo lietuviška 
daina stebino Romos gyven
tojus. Ilgai jie prisimins iš
vyką | Tivolj sodus, bei 
”Spanish Steps”.

šios iškilmės plačiai nu
skambėjo po visą Europos 
spaudą. Iškilmės šv. Petro 
bazilikoj tą pačią dieną bu
vo perduodamos per italų 
televiziją ištisai. Džiugi ži- 
ma mums buvo kad Vati
kanas taip pat šias iškil
mes perdavė per Lietuvos 
televiziją. Italų laikraštis

”La Republica” sekančią 
dieną išsamiam straipsny
je apie iškilmes rašė: Su
derintu laiku skambėjo var
pai Lietuvoje ir šv. Petro 
bazilikoje. Lietuvos televi
zija pirmą kartą perdavė 
tokios šventės santrauką, 
Lietuvos sostinėje. Laike 
iškilmių Lietuvoje buvo 
perskaityta Šv. Tėvo tele
grama”.

Daugelis lietuvių tarp iš
kilmių dar lankė įvairias 
vietoves kaip Florenciją, 
Capri ir Assisi. Tačiau iš 
šios istorinės šventės grį
žome neišdildomais prisi
minimais, stipria viltimi ir 
džiugiu žvilgsniu j mūsų 
tautos ateitį.

MECHANIC
VVacker Corp, a leader in the con- 
struction equip field, seeks an exp'd 
gas & diesel repair person, hydrau- 
lic & electrical exp a mušt, S 10.00 + 
per hr. to start, full benefit pkg incl, 
lite ins. & dental. The ^icker Corp, 
22 Kulick Rd., Fairfield, N. 
J. 07006. 201-227-9424.
Equal oppty. employer m /f

(21-27)

‘Arpber Hplidays” 

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:
Liepos 20-28 Maskva 1, yilnius 5, 

Maskva 1 ............................ $1399.00
Rugsėjo 16-25 Maskva 1, Vilnius 5,

Maskva 2 ............................ $1429.00
Gruodžio 6 — sausio 10 Maskva 2, Vilnius 5, 

Ryga 4, Leningradas 3....... $1514.00

ĮDOMESNI MARŠRUTAI
Liepos 7-24 Maskva 2, Vilnius 5, privačiu autobusu 

per Pabaltįjį iki Leningrado $1956.00
Spalio 6-23 Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4, 

Helsinki 1 .................. .............. $1725.00
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite

1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav oį
P. O.Boxll6,

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

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

Besižvalgydami į spaudą, 
paskutiniu laiku imame klau 
sinėti aplink esančių, net ir 
savęs: kas komunistas, o kas 
ne?!

Jeigu tą žodį nagrinėsime- 
tai atrasime, kad tai reiškia: 
komunija, komunikuoti. Ki
taip tariant - dalinti. Taip 
sako žodynai.

Bet kitaip kalba praktika. 
Lietuviai labai gerai pažino 
tą praktiką 1940 metais. So
vietijoje rusai turi posakį: 
‘Komu jiest, o komu niet’. 
Čia labai taiklus pasakymas: 
komunistai turi, o kiti neturi.

Prieš daugelį metų, DP 
kempėse sėdėdami, visi bu
vome antikomunistai. Būtu
me apmušę kiekvieną, kuris 
kitaip galvotų. Per įvairius 
koncertus, ir šiaip gerai nusi 
teikę, keikėme visus, kurie 
mūsų numylėtą kryžių žemę 
subiaurotų. O apie Lenino ir 
Stalino statulas net pagalvo
ti nedrįsome. Sakėme, kad 
kol sovietinis mongolas ten 
sėdi, niekad mūsų koja ne
žengs! Kai kurie - karinges- 
ni - sakė, kad tik ant tanko į 
Lietuvą sugrįš.

Bet laikas pamažu keitėsi. 
DP kempėse išdžiūvę šon
kauliai apaugo amerikietiš
ka mėsele. Mūsų damos įga
vo labai prašmatnias povy
zas. Ne be tas ten kempėse, 
kur reikėjo kariauti dėl pie
no ar mėsos šmotelio. Da
bar jos kariauja dėl pirmų 
vietų operoje. O minkai ir 
kitokie prašmatnūs gyvuliai 
jau išėjo iš mados. Dabar 
reikia deimanto, rubino, ar 
kitokio sunkiai randamo ak
menėlio.

Pasikeitė ir žvilgsnis į Lie
tuvą. Dabar jau nevažiuoja 
ant tanko. Skrenda Aero
floto lėktuvais. Taip daug 
patogiau.

Šitokio progreso paska
tinti, Lietuvos pardavėjai 
įsteigė apskritą stalą. Gim
tajame Krašte tas buvo la
bai garsiai išbubninta.

Susėdus prie apskrito sta
lo KGB atstovams ir iš Ame
rikos atvažiavusiems sve
čiams, reikalai ėjo labai 
sklandžiai. K.D. (nenoriu mi 
nėti jo vardo, kad neužterš
čiau jo tėvo geros atminties) 
kalbėjo ir kalbėjo. Kalbėjo, 
lyg atstovautų mus visus! 
Jis prižadėjo, kad Draugas 
bus spausdinamas sovietijo
je. Taip pat, kad Amerikos 
universitetus jis turi savo 
kišenėje.

Kartu su juo buvęs ateiti
ninkas daugiau tylėjo. Tai

vis Smetonos laikų įtaka: kai 
ateitininkams neva buvo bur 
nos uždarytos.

Šiame posėdyje buvo nu
tarta, kad viską galima rašy
ti, tik neminėti, kad Lietuva 
yra sovietų okupuota. Čia 
turėčiau nulenkti galvą, kad 
vis dėlto buvo pripažinta, 
kad Lietuva okupuota, tik 
dėl šventos ramybės nerei
kia to biauraus fakto minėti.

Tad apie ką rašyti? Prieš 
mane amerikiečio parašyta 
knyga apie Paryžių. Joje 
sakoma, kad Leninas, gyven 
damas Paryžiuje, užmiršo 
atsiskaityti su prostitute už 
jos patarnavimus. Ji net 
skundėsi, kad dabar tokioje 
aukštoje vietoje būdamas ir 
nesumoka. Ar apie tai gali

ma rašyti? Ar galima rašyti, 
kad Marksas sakė, kad biau- 
riausia pasaulyje tauta yra 
žydai? Ar galima rašyti apie 
tūkstančius lietuvių miru
sius Sibire?

K.D. ir kompanija man pri 
mena Lietuvos nepriklauso 
mybės laikais važinėjančias 
grupes į Sovietų Sąjungą. Vi 
si manė, kad tai tik gražaus 
tarpusavio bendradarbiavi
mas. O kas iš to išėjo? Ne
mažai tos grupės narių tapo 
komisarais. Arba, tikriau 
pasakius, Lietuvos nepri
klausomybės duobkasiais. 
Kurie iš šitų bus komisarai?

Paskutinis klausimas: Ar 
tie žmonės dirba už pinigus, 
ar iš patriotizmo, ar iš kvai
lumo? Atsakykite jūs patys.

Mielam bičiuliui

A.A.

SIMUI VELBASIUI

amžinybėn iškeliavus, jo žmonai ALEI, 
posūniui GEDIMINUI su šeima ir visiems 
artimiesiems šioje skausmo valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdo 
liūdime

Krikšto sūnus Jurgis Bakūnas 
Irena Bakūnaitė - Zinni 
Albina ir Vytautas Bakūnai

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

A.A.

STEPUI MACKEVIČIUI

mirus, žmoną ALDONĄ, brolį ANDRIU 
su šeima ir kitus gimines bei artimuosius, 
esančius giliame skausme, nuoširdžiai 
užjaučiame ir skausmu kartu dalinamės

Lėlė ir Juozas Zvyniai 
Dalia ir Jonas Maurukai 
Regina ir Jonas Juodikiai 
Aleksandra ir Vincas Gruzdžiai 
Elena ir Antanas Rūkai 
Irena Jakštienė 
Antanas Diškėnas
Lilė ir Antanas Kašubai 
Jonas Žostautas

MATAS
505 EAST 185 ST., EUCLID, 

(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.



1987 m. liepos 23 d.

i

DIRVA Nr. 27 — 7

PRO MĖLYNUS

REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGUA

Lietuvos istorija pro
Okup. Lietuvos moksli

ninkų tiksliuosius mokslus 
rimtai vertiname, lietuvių 
kalbos studijomis net pla
čiai naudojamės, archeolo
giniais atradimais labai do
minės, bet.... Lietuvos is
torijos aiškinimais net ne
galime atsistebėti. Pavyz
džiui, "Minties” leidyklos 
užsienio lietuviams skirta
me 1987 m. kalendoriuje 
tarpe tikrų žinių apie Lie
tuvos kultūrinius ir ekono
minius ryšius su kitomis 
TSR respublikomis randa
me ir tokių "sensacijų”, 
kurios turėtų iš pagrindų 
sukrėsti net ir visą išeivi
jos politinę veiklą. Ypač 
kad jas skelbia ne koks 
nors vaikų darželio mokyto
jas, bet, rodos, patsai tikrą 
teisybę gerai žinantis tei
sės mokslų kandidatas Ka
zimieras Valančius.

O jo išradimu, — "bur
žuazijos valdoma Lietuva 
nebuvo ir negalėjo būti vi
siškai nepriklausoma”.

Vadinasi, mes gyvendami 
toje Lietuvoje, dvidešimt 
metų tik sapnavome, kad 
Lietuvos nepriklausomybę 
iškovojo mūsų savanoriai, 
kad ją anksčiausiai pripaži
no net Sovietų Sąjunga, 
kad Lietuva buvo Tautų Są
jungos narys ir t.t O tikro
vėje, anot Kazimiero Va
lančiaus, jokios nepriklau-

ANKSČIAU IR VĖLIAU

ANKSČIAU: Ak, tu, mano šventasis Kazimierėli, tu, 
mano juodasis katinėli, rūpintojėli, dygusis agrastėli, 
mūsų šeimos židinio padaiguotas svirpleli! .. Tu, kralikėli 
ir busimasis tėveli!.. O kad tu žinotum, kaip aš ... Kaip 
aš...

VĖLIAU (po kelerių metų): Prakeiktas šikšnospar
ni!.. Velnie! Ar aš tau nesakiau, kad rūkyti ir visą butą 
smirdinti negalima ? .. Ar aš tau nesakiau, kad šitaip, 
kaip vakar, jaučio gerkle degtinę srėbti negalima, kad 
iš vakaro nušiauštas kelnes ant valgomojo stalo palikti 
negalima, o tualete užmigti gali tiktai kiaulė!.. Ko tyli ? 
Arkly! Rudasis kirmėliau! Tu jau ir taip paėdei mano 
širdį ir iš pagrindų suknisai mano jaunystę, bet tau dar 
ir to negana! Na, gerai!.. Bet jeigu.dar kartą iš kažin 
kur grįši namo po vidurnakčio be švarko ir batų ir dar 
prašysi kopūstų rašalo, tai aš tau užduosiu tiktai acto 
esencijos ir tada paminėsi!

raudonus akinius...

somybės nebuvo, ir dabar, 
čia kovodami dėl nepriklau
somybės atstatymo, kovoja
me irgi tik dėl to, ko ne
buvo ir negalėjo būti.

Ir toliau K. Valančius 
mums išaiškina, kad — 
"vienintelis teisingas kelias 
išlaikyti šalies nacionalinį 
valstybingumą ir sutvirtin
ti nepriklausomybę (kurios 
nebuvo) nei neprarasti te
ritorinio vientisumo buvo 
tarybinis socialistinis vals
tybingumas ir Lietuvos 
įstojimas į TSRS sudėtį”.

Įdomu, kodėl jis mums tų 
savo regėjimų nepasakė 
anksčiau dar toje nebuvu
sioje nepriklausomoje Lie
tuvoje? Imk tu man ir nu
tylėk šitokią genialią min
tį!

Bet dabartinis mokslų 
kandidatas mus nustebina 
dar didesne naujiena, kad 
dabar įjungta į Sovietų Są
jungą Lietuva — "liko vals
tybe, išlaikė savo nepriklau
somybę (kurios nebuvo),

savo valstybinės valdžios 
ekonominį, socialinį, politi
nį ir kultūrinį savarankiš
kumą”. Ir kad tai įvyko, 
"laisvai apsisprendus jos 
liaudžiai” ir ”savanorišku- 
mo principu”. •

Vadinasi, nebuvo nei to 
mūsų iš originalo cituojamo 
Hitlerio ir Stalino slapto 
susitarimo, kuriuo Pabalti- 
jis buvo atiduotas Sovietų 
Sąjungai, nebuvo nei ulti
matumo, nebuvo nei sovietų 
karinės okupacijos, nebuvo 
nei masinių suėmimų ir iš
vežimų į Sibirą ir, aplamai, 
nebuvo nieko, ką mes dar 
atsimename, kad buvo. Ma
tyt, lygiai taip pat, kad 
naujausioje "Tarybų Lietu
vos enciklopedijos” laidoje 
nėra nė vieno Stalino laikais 
sušaudyto komunisto, ku
rie ankstesnėje laidoje bu
vo "represuoti į žemę” ir 
dabar visi negyvi jau nu
mirė savo natūralia mirti
mi.

Be to, verti dėmesio ir 
ten pat pateikiami išeiviją 
turintys džiuginti faktai, 
kad — "Lietuvos TSR, kaip 
suvereni, turi savo teritori
ją, ribojamą valstybine sie
na, kurios be jos sutikimo 
negalima keisti”, ir dar 
svarbiau, kad — "Tarybų 
Sąjunga visa savo politine, 
ekonomine ir karine galia 
saugo... ir Lietuvos suve
reninę valstybę”.

O kaip puikiai visa ši "is
toriniai politinė apžvalga” 
būtų tikusi į prieškarinį Ja- 
kavičiaus kalendorių, jeigu 
jo jubiliejinis numeris bū
tų dabar išleistas!

DAR VIENAS 
JUBILIEJINIS 
SUMANYMAS

Prie daugelio kitų jau ži
nomų Lietuvos krikšto su
kakčiai paryškinti projektų 
Alfonsas Giedraitis "Sanda
roje” (nr. 5) siūlo šia proga 
išmesti iš lietuvių kalbos 
žodį "Bažnyčia", rašomą 
didžiąja raide. Mat, jis esąs 
slaviškas, reprezentuo j ą s 
mus, aisčius, slavais ir dar 
primena "Bažnyčios vardu” 
mums lenkų padarytas 
skriaudas: arkiv. R. Jal- 
brzykowskio antilietuvišką 
veiklą, Vilniaus užgrobimą 
ir net leidimą Vilniuje veik
ti kelioms vagių mokyk
loms.

žinoma, tai būtų tok§ 
"jubiliejinis žygis”, kurį 
paremtų net ok. Lietuvos 
religinių reikalų tvarkyto
jas Petras Anilionis. Bet 
koks galėtų būti to žodžio 
lietuviškas pakaitas?

"Tėviškės žiburių” redak
torius, atmesdamas kitus 
pasiūlymus, manąs, kad 
esąs geras jau ir dabar var
tojamas "Bendrija”, bet, 
straipsnio autoriaus nuomo
ne, to žodžio sąvoka esanti 
giminga "kompartijai.” O 
kadangi normaliu sampro
tavimu "Bažnyčiai” pakai
talo dar vis negalima ras
ti, tai A. Giedraitis, kaip 
jis rašo, karštai pasimel
dęs, ir jam ekstazėje nu-

A. G.

PROGINIŲ 
LINKĖJIMŲ 
PAVYZDŽIAI
Nors žemiška diena trumpėja, 
Bet kol mana širdis uždus, 
Tegul, kaip laidoję Pompėją, 
Vulkano pelenai vėl krenta 
Ir paskandina konkurentą, 
Kurį išrinkot į vadus!

Kitus giri, šlovėn kiloji, 
Net raštų kableliu žavies,
Mane — kaskart kitaip aploji, 
Sakai: kuriu kvailai, meluoju, — 
Tad jei kas į svečius pakvies, 
Užsprink nors ašaka žuvies!

Rašai: ašai neišmanus,
Piešiu tarytum girtas šluota ...
O tu iš modelio žmonos 
Pripildai kiaulių Nojaus luotą, 
Ir tarpe gyvių panašių — 
Pieninga karvė su veršiu.

Kad lėmimu Praamžiaus visagalio 
Ir jo šventųjų moterų balsu — 
Tarp žemiškų Eleonorų, Alių 
Tu būtumei gražiausia iš visų 
O kitos, nors ir angelo veidų, 
Į raganas sudžiūtų pavydu!

švitęs žodis "DIEVONĖ”.
Deja, nors šis apreiški

mas jam atėjęs lyg ir iš 
dangaus, bet mes vis tiek 
manome, jeigu jau netinka 
nei "šventykla”, nei "šven
tovė”, nei "alka" ir nei ”ži- 
nyčia’, tai tegul ir toliau 
lieka 'Bažnyčia”.. Ypač kad 
šis žodis savo kilme liudija 
dar ir istorinį faktą, iš kie
no rankų mes krikščionybę 
gavome. Be to, prie žodžio 
"Dievonė” labai įžeidžian
čiai gretintųsi dar žymiai 
lietuviškesni žodžiai "vaka
ronė” ir "ulionė”, kurie net 
piktybiniai nukreipia mintis 
nuo "Dievonės”.

Mums rašo

PRAEITIES ĮSPAUDAI 
MŪSŲ CHARAKTERYJE

Gerbamieji,
Esu jaunas mokslininkas, 

šiemet bus jau ketveri me
tai, kai Berklee universite
te studijuoju lyginamąją 
tautų psichologiją, o kadan
gi esu paremtas ir vieno 
dosnaus tautiečio stipendi
ja, tai savo moksliniame 
darbe didelį dėmesį kreipiu 
ir į lietuvių būdo apraiškas, 
žinoma, šie mano tyrimai 
dar nebaigti, bet jau norė
čiau bent trumpai paminėti 

VALIO!

Optimistų reakcija, Sovietų Sąjungos vadui Gorba
čiovui paskelbus "glasnost" reformas, kurios esą tik 
mūsų išeivijos veiksnių intensyvios veiklos rezultatas.

kelias jų išvadas, kuriomis 
gal ir Jūsų skaitytojai su
sidomėtų.

Pirmiausia turiu pažymė
ti, kad man visiškai nesvar
bu, ar mes esame išsivystę 
iš beždžionės, ar beždžionė 
iš mūsų veikėjų. Esminis 
dalykas — tai pati evoliu
cijos kreivė ir jos palieka
mi pėdsakai mūsų dvasinė
je brandoje.

Ir taip mano studijos liu
dija, kad neištrinamą įspau
dą mūsų charakteriui pali
ko kūdikystė, kai priprato
me prie žinduko, kuriuo lą- 
bai lengvai galima įsisavin
ti svetimą gėrybę. Dėl to to
jo žinduko dabar ieškome 
prie visų valdžių, savo or
ganizacijose ir net artimų
jų tarpe.

Antras periodas būtų vai
kystė, kai augome tėvų ir 
vyresniųjų priežiūroje ir 
nereikėjo patiems galvoti. 
Iš čia kilo mūsų pasitikėji
mas autoritetais ir visokių 
valdžių šlovinimas. Bet gi
liausias mūsų dvasinis lūžis 
įvyko, kai pasiekėme kri
tišką piemens amžių. Tada, 
bendraudami su kiaulėmis, 
karvėmis, avinais ir kitais 
gyvulių visuomenės nariais, 
netrukus įprasdavome pa
tys autoritetingai šmigoti

(Nukelta į 8 psl.)
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■ laiškai Dirvai
Kai veidrodis rodo tik tai, kas 

norima matyti <
Vyt. Gedrimo slapyvarde 

pasirašytas asmuo užpildo 
Akiračių „Išeivijos spaudos 
veidrodžio” skyrių. Jame

PRO MĖLYNUS 
AKINIUS...

(Atkelta iš 7 psl.) 
botagu, pavergti šiuos žmo
gaus sendraugius savo va
liai, skaudžiai bausti už ne
paklusnumą ir pripratome 
puoselėti tokias piemenų el
gesio normas, kurių čia net 
nepatogu minėti.

Aišku, tai dar nebūtų 
tragiška, bet jau daug blo
giau, kad iš tos piemenų 
studijos kai kurie mūsų 
tautiečiai neišaugo net iki 
senatvės, ką labai akivaiz
džiai rodo dar ir dabar be
sitęsiantis piemenavimas iš
eivijos laisvėje. Na, tegul 
mes čia veikloje ar spaudo
je ir nevadiname vienas ki
to piemenų žodyno puošme
nimis — šmiki, klivare, 
spangi žioply ar jaučio 
stimburi, bet mūsų kalbos 
nujaučiama potekstė vis 
tiek lieka ta pati. Be to, to
kie sutrikusios asmens evo
liucijos atstovai, nors dar 
iš krūmų ir neapsiundo šu
nimis neapdairių praeivių, 
bet užtat juos dar geriau 
patys aploja moderniškes- 
niu būdu. Nuo anų laikų 
skirtumas tik tas, kad da
bartiniai ganytojai dėvi 
baltas,; apikakles, važinėja 
automobiliais ir yra raštin
gi.

Kita proga parašysiu 
daugiau.

Vytautas Kąsgaila, 
doktorantas

KĄ DUODA JAUNIMO KONGRESAS?
(Iš Australijoje įvyksiančio kongreso reklamos)

• Ugdo bendruomeninio nusiteikimo vadovus.
• Stiprina jaunimo tautinę savimonę ir įspipareigojimą.
• Sudaro galimybes jaunimui reikštis.............
• Stiprina įvairių pasaulio kraštų lietuvių jaunimo ryšius.
• Jungia kartas bendrų idealų siekime.
• (Pensininkams reikia surinkti bent 50,000 dolerių, be 

kurių ten negalima nusiųsti jaunuolių, ekonominiai 
nusilpusių).

V. G. cituoja pasirinktas 
straipsnių ištraukas ir po 
to pateikia savus išvedžio
jimus. Kaip ir „Atviro žo
džio metraščiui” pritinka, 
V. G. nesivaržo su žodžiais 
ir tuos straipsnių autorius, 
kurių nuomonei jis neprita
ria, negailestingai „sudo- 
roja”.

Netolimoje praeityje jis 
dažnokai vanojo Dirvos 
bendradarbius. Savo „vei
drodį” kartais jis pasukda
vo ir mano pusėn, bet iki 
šiol nebuvau taip įžūliai pa
kaltintas, kaip kad š. m. ge
gužės mėnesio numeryje, 
kur V. G. rašė apie „Veiks
nių vienybę — kalbos ir rea
lybė”. Tame straipsnyje V. 
G. priskaitė mane prie tų, 
„kurie daug rašo ir kalba 
apie vienybę, dažnai bando 
(bandydami) demagogiškai 
viena ar kita pusę kaltinti, 
nors iš tikrųjų yra patys 
tos veiksnių nesantaikos 
puoselėtojai” (mano pa
braukta a. b.);.

Savo išvedžiojimams pa
teisinti V. G. prikiša man, 
kad būdamas JAV LB kraš
to valdybos pirmininku aš 
„taikiau Bendruomenę su 
reorgais ir vis kažkodėl pa
laikiau reorgų pusę, dabar 
vėl taikau LB su VLIKu ir 
vėl esu VLIKo pusėje .. 
Prisipažinsiu, kad bandžiau 
suvesti abi Bendruomenes 
į vieną, kad skatinau panai
kinti anuometinių JAV LB 
pareigūnų iškeltą bylą. Tik 
aš nežinau, o V. G. taip pat 
nenurodo kada ir kaip aš 
stovėjau „reorgų” pusėje. 
Man rūpėjo ir teberūpi, kad 
visi lietuviai dirbtų vienoje 
Bendruomenėje; ten jie, 

nors ir labai skirtingais me
todais ar skirtingais orga
nizaciniais pasitvarkymais 
siektų mūsų visų svarbiau
sių tikslų. Svarbiausia, kad 
jie vieni kitus neniekintų ir 
beprasmiškai neeikvotų ge
raširdžių lietuvių aukų ad
vokatų ir teismo išlaidoms 
apmokėti.

Tuomet kai kurie bend- 
ruomenininkai man draudė 
su R-LB vadovais apie tai 
net kalbėti. Tiesa, patys 
perėmę JAV LB krašto val
dybą į savo rankas, nubėgo 
savo pačių užvestą teismo 
bylą nutraukti, nors, deja, 
kitokio susitarimo jie neat
siekė ir dėl to Bendruome
nė vis tiek liko suskaldy
ta ...

Antra, V. G. man priki
ša, kad taikydamas LB su 
VLIKu esu VLIKo pusėje. 
Ir vėl jis to užmetimo ne- 
pagrindžia. Gi jo pacituota
me Dirvos (1987. II. 26) 
straipsnyje aš visai nekal
bu apie tų veiksnių sutai
kymą. Tame straipsnyje aš 
tik pacitavau PLB pirmi
ninko laiško ištrauką VLIK 
pirmininkui, kurį ir V. G. 
tiksliai perspausdino Akira
čiuose. Dėl to aš ir nedisku
tuoju. Negaliu tik sutikti 
su Gedrimo daromais prie
rašais ir jo "nešališkom” iš
vadom. Pirmiausia, aš nesi- 
svaisčiau ultimatumais, nes 
gerai žinau, į juos niekas 
nekreiptų dėmesį. Antra, 
tai ne mano stilius. Kas lie
čia VLIKo laidotuves, tai 
apie jas sužinojau iš p. Ka- 
manto laiško dr, Bobeliui, 
kad PLB ketina jas suruoš
ti tik ateityje, kai VLIKas 
bus subordinuotas tik kaip 
„PLB politinių reikalų ko
misija”. Tą ne aš sugalvo
jau, bet tą ketinimą, kar
toju, išskaičiau iš pono Ka- 
manto laiško dr.. Bobeliui. 
Siūlau ponui Gedrimui dar 
kartą mano straipsnį per
skaityti, ir, jei jo "veidro
dis” nebus apdulkėjęs, ar 
neiškraipytas, tikriausiai ir 
jis tą patį mano straipsnio 
išvadose suras.

V. G. prisimena 1983 PLB 
seimą ir jo nutarimus apie 
reikalą atnaujinti periodi
nes veiksnių konferencijas 
ir prikiša VLIKui, kad jis 
atsisakė tokią kęnferenciją 
su PLB sušaukti. Tikros 
priežasties nežinau, bet spė
ju, kad pono Kamanto laiš
kas VLIKui nebuvo didelė- 
paskata tokią konferenciją 
ruošti, nes kas gi iš mūsų 
su dideliu noru važiuotu
me į mums patiems ruošia
mas laidotuves, ar bent tų 
laidotuvių projekto aptari
mą ...

Antra vertus, ir PLB 
„pamiršo” daugelį to paties 
PLB seimo nutarimų. Štai 
pora jų pavyzdžių:

a) Seimas nutarė tolimes
nį Katedros organizavimą 
pavesti JAV LB krašto val
dybai, nes tuomet buvo aiš
ku, kad PLB jokiu būdu 
reikiamų finansų nesuteiks. 
Kai JAV LB krašto valdy
ba tą darbą labai sėkmin
gai vykdė, PLB panoro vėl 

pati viena toliau tą darbą 
tęsti, iš Katedros direkto- 
riato pašalindama didžiau
sią Katedros talkininką, be 
kurio Katedros tikriausiai 
nebūtume turėję.

b) Seimas nutarė apdėti 
Kraštų valdybas dideliu 
mokesčiu, o jos to įsakymo 
net nebando įvykdyti, nes 
nuo to labai nukentėtų jų 
veikla.

c) Prieš 1983 m. PLB sei
mą santykiai tarp PLB ir 
VLIKo visai nutrukę. Dėka 
Australijos ir JAV kraštų 
tuometinių pirmininkų di
delių pastangų ir daugelio 
kitų kraštų to Seimo atsto
vų pritarimo, PLB pirmi
ninkas buvo priverstas tar
tis su VLIKo pirmininku ir 
kviesti jį tarti sveikinimo 
žodį Seimui. Kad net tam 
mandagumo žestui neprita
rė kai kurie tuometiniai 
PLB valdybos nariai, aiš
kiai matėsi iš jų iššūkių 
seimo salėje sutinkant dr. 
Bobelį.

Pabaigai noriu pabrėžti, 
kad kitokios nuomonės gy
nimas nėra demagogija, bet 
paprasta demokratinė pri
vilegija. Gi tos teisės panei
gimas gal jau ir būtų kaž
kas panašu į demagogiją, 
ponas Gedrimai. Tad iš šir
dies gilumos kviečiu Jus 
geriau nuvalyti savo vei
drodį, kai stebite ir komen
tuojate išeivijos spaudą. 
Ačiū.

Antanas Butkus

Panikos nekeliant
š. m. birželio mėn. 18 d. 

DIRVOJE pasirodė Dr. A. 
Butkaus kritiškos pastabos 
dėl mano straipsnelyje „Gy
venkime daugiau realia da
bartimi” (TĖVIŠKĖS ŽI
BURIAI Nr. 19 iš 1987. m. 
3) minčių.

Manyčiau, kad A. B. į 
mano mintis atsakė mano 
straipsnio visai neskaitęs, 
pasiremdamas vien šio 
straipsnelio kirtikų (A. Str. 
ir A. Svilonio) insinuacijo
mis. Tokią išvadą darau 
matydamas, kad A. B. kar
toja nuvalkiotą biblijinį po
sakį „dėl gardaus valgio 
šaukšto”, kurio mano 
straipsnyje visai nėra. Sa
vo straipsnelyje esu tik vie
ną kartą paminėjęs VLIK’o 
vardą, bandydamas pasi
aiškinti „federacijos” sąvo
ką, o kad aš galvojąs, kad
L. B-nė nori į savo sąstatą 
traukti VLIK’ą, tai yra vi
siškas A. Str. nesusigaudy
mas mano straipsnelio min
tyse, nes ten buvo rašoma 
tik apie L. B-nių susijun
gimą. A. B., kaip buvęs 
Krašto valdybos pirminin
kas, turėjo tai pastebėti ir 
bent iš dalies A. Str. insi
nuacijas atitaisyti.

Iš kitos pusės, turiu pa
sakyti, kad A. B. bent ban
dė atsakyti į dvi mano dis
kusines sampratas: bendra
vimą su Kraštu ir .bandymą 
nustatyti „tautos kamieno” 
sąvoką. Dėl bendravimo, 
atrodo, kad A. B. dar en- 

tuziastiškesnis už mane 
(vadina nenorinčius ben
drauti su Kraštu „panikos 
apimtaisiais” ir reikalau
jąs šitai „panikai nepasi
duoti”). Pritariu. Dėl „tau
tos kamieno” manyčiau, 
kad juo reikėtų laikyti gau
siausiąją, konservatyvistų 
(anot Dr. A. Štromo) gru
pę, priskiriant prie jos, aiš
ku, „aktyvaus pasipriešini
mo ir praktiško pragmati
nio susiorientavimo” (pagal
A. Štromą) nedidelę grupe
lę.

Atrodo, kad labai išgąz- 
dinau A. B. savo posakiu, 
kad krašte pasilikusieji vi
sokeriopai reiškiasi ekono
miniame, kultūriniame ir 
socialiai-politiniame gyve
nime. Nesakydamas „pil
nai” (o tik visokeriopai) aš 
turėjau mintyje, kaip ir A.
B. teisingai sako, kad pa
grindinė linija yra Maskvos 
padiktuota. Sakydamas „vi
sokeriopai” aš norėjau pa
sakyti, kad lietuviai bando 
reikštis, bandydami neatsi
likti nuo vis dėlto progre
suojančio pasaulio, viso
kiais jiems galimais būdais. 
Ir čia, jeigu mudu su dak
taru kalbame ta pačia kal
ba, manau, kad esu Jo min
čių rėmėjas, nes vienoje sa
vo straipsnio vietoje Jis ra
šo : „... lietuviai, Šių suvar
žymų rėmuose visaip (ma
no pabraukta, atseit visoke
riopai, ar ne? J. R.) sten
giasi gyvenimo sąlygas pa
gerinti ...” o devynios, A. 
B. pabrauktos, eilutės, kur 
kalbama apie „bandymus 
įvesti net naujus ekonomi
nius ir kultūrinius projek
tus” dar tą visokeriopą 
veiklą patvirtina.

Dėl duomenų, kuriais aš 
rėmiausi, galėčiau pasaky
ti tik tiek: šviesesnieji iš
eivijos lietuviai, ' sekdami 
gyvenimą ok. Lietuvoje, ap
linkiniais keliais gauna ir 
„vietinei rinkai” skirtų lei
dinių, kuriuose mažiau pro
pagandos, bet daugiau in
formacijos. Be to, ir mūsų 
išeivijos spauda, kaip TĖ
VIŠKĖS ŽIBURIAI, LAIŠ
KAI LIETUVIAMS, AKI
RAČIAI etc. turi net atski
rus skyrius, kuriuose pa
teikia nemažai informaci
jos.

Tektų tik dar kartą su
grįžti prie posakio „dėl gar
daus valgio šaukšto”. Jo pa
vartojimas, apsprendžiant 
pasilikusiųjų Lietuvoje gy
venimą yra mažiausiai ci
niškas, jeigu jau ne vulga
rus. Daugumai čia, išeivi
joje, turtingai įsikūrusiems, 
nesant mažiausiam asme
niškam pavojui pasireikšti 
prieš okupantą, ar tai sa
kant ugningas kalbas ar ra- 
šinėjant į patriotinę spau
dą, yra jau labai neatsako- 
minga „mėtyti akmenimis” 
į tenai pasilikusius dėl jų 
nukrypimų nuo kankinių li
nijos. Išskyrus gal tik ne
didelę konformistų grupelę, 
kurie gal ir naudojasi tuo 
„gardžiu valgiu”, likusiems

(Nukelta į 9 psl.)
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Los Angeles lietuviai

KAI KAS Iš KNYGŲ 
PREKYBOS

Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai turi dvi vietas, 
kur gali pirkti lietuviškos 
spaudos. Viena, tai A. Ski- 
riaus įstaiga su Lietuvių 
dienų žurnalo leidykla, o ki
ta — sekmadieninė preky
ba Šv. Kazimiero parapijos 
sodyboje.

Per 35 metus, iki 1984 
m. pradžios, parapijos kie
me, kol sveikata leido, kny
gas pardavinėdavo Vacys 
Prižgintas. Atvažiuodavo 
automobilį knygų prisikro
vęs, ištempia iš salės į kie
mą sunkius stalus, išdėsto 
prekes, ir — pirkite, skai
tykite. Daug ar mažai par
davė, kai kiemas tuštėja, 
knygas rankioja nuo stalų, 
krauna atgal į automobilį, 
veža namo, čia vėl darbas 
iškrauti į sandėlį, nes per 
savaitę automobilis naudo
jamas kitiems reikalams. Ir 
taip darbas kartojasi, su
kasi lyg ratas, nes kitą sek
madienį, kaitra ar vėjuota, 
Prižgintas vėl su knygo
mis parapijon atvažiuoja.

Kas paskatino į knygų 
prekybą? Atsakydamas Va
cys Prižgintas pasakojo, 
jog geras pažįstamas poe
tas Vincas Jonikas atsiun
tęs jam ryšulėlį savos kū
rybos knygų. Nusinešęs į 
parapijos salę, į visuome
nininkų susirinkimą, ir vi
sas knygas pardavęs. Viena 
moteris pasveikinusi jį ta
da, tardama, jog Los An
geles jau turi knygnešį. 
Taip ir prasidėjęs spaudos 
platinimo darbas.

Kurios profesijos Lietu
vos mokyklų auklėtiniai 
daugiausia pirkdavo kny
gų ? Atsakymas: mokyto
jai. Ar buvo kokių įdomes
nių nuotykių ? Atsakyda
mas Prižgintas pasakojo 
tokį nuotykį. Kartą žmona 
prašiusi parapijos kieme il
gai neužsibūti, nes gražus 
sekmadienio oras vilioja 
prie vandenyno. Grįžęs su 
knygų vežimu, skubėdamas 
į pajūrį, jų neiškrovęs. Be
važiuojant viena padanga 
supliuško. Na, ir keisk ra
tą, kai tiek daug sunkių 
knygų automobilyje.

Pasitaikė ir vagysčių. 
Kartą pasirinkęs vietą me
džio šešėlyje, prie vartų į 
gatvę. Baigęs prekybą, kro
vęs knygas į automobilį ir 
nepastebėjęs, kaip nuo sta
lo dingo kasos knygutė. Pi
nigų nedaug tebuvę, bet 
kartu dingo labai vertinga 
užrašų knygutė su preky
bos sąskaityba.

Yra buvę ir taip, paša-

LAIŠKAI....
(Atkelta iš 8 psl.) 

lieka minimalinė egzistenci
ja — versus: kalėjimai, 
trėmimai ir kiti genocidi
niai reiškiniai. J. R. 

koja Prižgintas, atsimenąs 
kiek knygų išsivežė, kiek 
pardavė, bet grįžus namo ir 
į sandėlį iškraunant, besąs 
trūkumas, kažkas nepaste
bėtas "nusavino”. Be kitų 
šitaip dingusi ir viena labai 
vertinga liaudies meno kny
ga. Apie knygų stalus su
sitelkusius negi visus pa
seksi. Vieni pinigus moka, 
kiti šiaip knygas varto, ki
tas ko rors paklausia — dė
mesį išblaško, dauguma jų 
sąžiningi knygų pirkėjai — 
mylėtojai.

Didelis knygų mylėtojas 
ir skaitytojas Vacys Priž
gintas. Gavęs naujų knygų 
tuoj perskaitydavo ir pirkė
jams jau galėdavo paaiškin
ti savo nuomonę, ko knyga 
vertą. Nevengdavo aštrių 
pastabų autorių ar leidėjų 
adresų, radęs knygas, kurių 
kalba bloga. Ir dabar besi
kalbant apgailestavo, jog 
sumažėjo lituanistų, kurie 
galėtų ir sutiktų rankraš
čius ištaisyti. O buvo lai
kas, jog Prižgintas ir re
cenzijų parašydavo.

Knygų prekyba ne tik fi
zinio darbo duoda, bet yra 
ir gaišaties atskaitomybę 
arba buhalteriją tvarkant. 
Tačiau Vacys Prižgintas 
knygų skaitytojui tiekimą 
taip buvo pamėgęs, jog ir 
dabar prasitarė, kai nesvei
kata privertė trauktis į po
ilsį,- buvę labai gaila, net 
graudu. Gaila buvo ir kny
gų pirkėjams, kad neteko 
nuoširdaus spaudos platin
tojo.

V. Prižgintui "pensijon” 
išėjus, parapijos vadovybė 
atkreipė daugiau dėmesio 
spaudai, žemutinėje salėje 
įtaisė užrakinamas lenty
nas, taip tad dabar nau
jiems pardavėjams, Danai 
ir Petrui Domkams, nerei
kia su knygomis tampytis. 
Užtenka iš lentynų išdėsty
ti ant stalų, o baigus pre
kybą neparduotas knygas 
ir kitokias spaudos prekes 
vėl sudėti į lentynas iki ki
to sekmadienio.

Kartais žmonėms neleng
va prie naujos tvarkos pri
prasti. Girdėjau pasisaky
mų, jog kai knygų prekyba 
buvo kieme, ten buvo dau
giau erdvės apie knygų sta
lus susispietusiems pirkė
jams bei politikuoti ar ko

Knygų prekybos vaizdas Los Angeles Šv. Kazimiero para
pijos kieme, kairėj pardavėjas Vacys Prižgintas.

AUGUSTINAS JANULAITIS, profesorius, teisininkas, is
torikas, politinis veikėjas. Gimė jis 1878 m. Šiaulių valsčiuje, ši 
fotografija esanti paskutinė, daryta 1950 m. gegužės pradžioje, 
o profesorius mirė Kaune tų pat metų gegužės 21 d. Nuotrauka 
iš Vacio Prižginto, Los Angeles, archyvo.

lonijos gyvenimo įvaireny
bes padiskutuoti mėgėjams. 
Girdėjau ir tokį išsireiški
mą : vieta nebe tą, pardavė
jas nebe tas ir knygos nebe 
tos.

žinoma, knygų, kurias 
Prižgintas pardavė, kurių 
nė leidėjai nebeturi, nauja
sis pardavėjas negali turė
ti. Senųjų visuomenininkų, 
įstorikų ir kitų profesijų 
lietuvių eilės išretėjo, ma
žiau beišleidžiama atsimi
nimų, biografijų ar auto
biografijų, kitų žanrų kny
gų dar yra pasirinkimas. 
Kaip anksčiau V. Prižgin
tas, taip Domkai stengiasi 
pirkėjams parūpinti naujai 
išleistų knygų, neretai apie 
stalą besidairančiam jie 
primena ir pasiūlo, kas nau
jai gauta.

KNYGA APIE VARDUS

Kartą pardavėjas paėmė 
nuo stalo 1986 m. išleistą 
knygą ir siūlo: ”Tai nauja, 
gal patiks?” Patiks, ar ne
patiks, bet pirkau. Tai "Lie

tuvių senųjų asmenvardžių 
etimologijos”. Atvertus la
pą, jau kitoks pavadinimas: 
"Senoviniai vardai / Etimo
logijos”. Paruošė K. A. Gir- 
vilas. Tituliariųiame pusla
pyje knygos pavadinimas 
irgi ne toks, kaip viršelyje. 
Yra paaiškinimas, jog kny
ga sudaryta pagal K. Kuza- 
vinio ir B. Savukyno etimo
loginį lietuvių vardų žody
ną knygelėje "Vardai ir žo
džiai”, išleistoje 1977 m. 
Vilniuje.

Perskaičius K. A. Girvilo 
sudarytą knygą, susidarė 
įspūdis, jog sudarytojas tu
ri žinių apie senuosius var
dus, mėgsta tą mokslo sri
tį, bet juk to neužtenka su
daryti į mokslinį darbą pre
tenduojančiai knygai. Vie
nintelė tvarkinga knygos 
dalis yra lietuviškųjų var
dų žodynas ir visa kita, kas 
fotografavimo būdu per
spausdinta iš Vilniuje iš
leistos K. Kuzavinio ir B. 
Savukyno knygos. Pats Ger- 
vilas rašo be plano, be sis
temos, padrikas jo stilius ir 
kalbos dalykai vietomis taip 
šlubi, jog negalima supras
ti ką norėta pasakyti.

Yra straipsnelis pratar
me pavadintas, kitas — 
įvadiniu žodžiu. Kodėl pri
reikė tokių dviejų pavadini
mų straipsnių? Juk pratar
mė, tai įžanginė veikalo da
lis, o įvadas taipgi pradeda
moji knygos dalis — įžan
ga. To negana. 15 puslapy
je aiškinama knygelės pra
džia, 17 ir 18 puslapiuose 
vėl dėstoma, kaip kilo min
tis sudaryti tokią knygą. 
Ar tai visa netiko į knygos 
įvadą ?

Pasikartojimų begalės. 
Kas išspausdinta 110 psl., 
kartojama 117 psl. Dalis 
111 ir 112 psl. teksto karto
jama 118 ir 119 puslapiuo
se. Nemažai iš 113 psl. per
spausdinta 120 puslapyje. 
Pagaliau, kada Vilniuje iš
spausdinta K. Kuzavinio ir 
B. Savukyno knyga "Var
dai ir žodžiai”, jei K. A. 
Girvilas paduoda net tris 
datas ? Tituliniame puslapy
je 1977 m., 74 ir 106 psl. 
1971 m. ir 123 puslapyje 
minimos knygos išspausdi
nimo metais pažymėti 1972.

Visų nevykusių sakinių 
ar išsireiškimų neįmanoma 
čia surašyti, bet štai bent 
du: 13 psl. yra vienos pa
straipos tokia pradžia — 
"Imant laiką, kai Karalius 
Mindaugas susidomėjęs už
mezgė valstybės santykius 
su kaimynais, toks buvo to 
meto Lietuvos politinis bū
vis”. Ką norėta pasakyti? 
Neaišku, kuo Mindaugas 
buvo susidomėjęs ir koks 
tas Lietuvos būvis.

"Esant ne Lietuvoje, nė 
tos okupuotos Lietuvos sos
tinėje Vilniuje, kur dabar 
yra labai tampriai sukaup
tos jėgos, kad kaip galima 
veikiau, kaip galima geriau 
būtų paruoštas vardynų iš
leidimo darbas”, rašoma 76 
psl., bet tai šalutinis saki
nys, be pagrindinio. Visai 
nesuprantama, ką autorius 
norėjo pasakyti. Pagaliau ir 
tas "tampriai” čia netinka. 
Ten pat yra ir toks sudar
kytos kalbos "perlas”: .
bus paruošti išleisti rinki
nių ir žodynų formoje”. 
Yra ir naujadaras "lietuviš
kieji baltiškieji vardai”.

Į mokslinį darbą preten
duojančioje knygoje ne kar
tą nukrypstama į politinę 
gražbylystę, net rastas rei
kalas išspausdinti, jog vie
ną sekmadienį Chicagoje 
Linas Kojelis pasakęs, kad 
tautos siekia laisvės ir jos 
savo laisvę atgaus.

Užsibrėžtas rimtas dar
bas, bet nerimtai padirbėta. 
Tai parodo ir aiškinimas, 
jog "Pati knygelė norima 
padaryti graži ir gerai iš
leista". .. Atrodo, to sie
kiant išspausdinta ir vieno 
asmens graži fotografija, 
nes tasai darbui pritaręs ir 
dalį teksto perrašė lietuviš
ka rašomąja mašinėle.

Ir visas padrikas darbas 
priminė Justino Marcinke
vičiaus Katedros dramos 
vieno veikėjo išsakytą min
tį. Esą gerai, kad Dievas 
tarė, tegul bus šviesa, ją 
nuo tamsos atskirdamas, o 
jei žmogus būtų tokio dar
bo ėmęsis, tai jis būtų su
jaukęs dieną su naktim, 
kad ir pats Viešpats Die
vas nė velnio neišnarpliotų.

Tik lieka klausimas: ar 
jau nuosmukis siaučia Pe
dagoginiame lituanist ik o s 
institute, kad net vargu 
juodraščiu vadintiną raštą 
ėmėsi knyga išspausdinti?

Kazys Januta
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Renginiai ir minėjimai

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

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

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

VISI BANKINIAI

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKeJIMO 

SĄLYGOMIS:
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).

PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheęues. priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.
KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

DARBO VALANDOS:
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 va*l. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

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

Dievo Motinos pai'apijos patalpose 
18022 Neff Rd.. Cleveland. Ohio 44119

A.A.

Teko dalyvauti pokalby
je, kuriame visuomenės vei
kėjas ir žurnalistas disku
tavo pasisakymus spaudoje 
apie minėjimų renginius, ką 
į juos kviesti ir ko nebe- 
kviesti, kaip išbristi iš to 
užburto trafaretiškumo, ku
ris daugeliui įgrįsęs iki 
”gyvo kaulo”.

VEIKĖJAS: žurnalistai 
pavirtę pamoksliautojais. 
Kur tik reikia ir kur nerei
kia, ti švaistosi su savo pa
tarimais, prirašo ilgiausius 
išvedžiojimus, kurie dažnai 
net nesuprantami ir gal tik 
jiems patiems teikiantys 
pasitenkinimo dėl paties ra
šymo.

ŽURNALISTAS: Nuomo
nės ir komentarai visada 
reikalingi, o žurnalistas nė
ra vien tik informacijų skel
bėjas.

VEIKĖJAS: Perdaug jau 
tų aiškinimų, kaltinimų, 
tartum jie vieni viską ži
notų. O labai dažnai visi 
tie pamokymai iše.ina iš tų, 
kurie veiklose neturi dide
lio patyrimo, ir į viską žiū
rima perdaug iš šono, ar
ba net perdaug iš aukš
tai...

ŽURNALISTAS: Betgi ir 
ne visi išrinkti veikėjai yra 
pakankamai išradingi, kū
rybingi, kad galėtų 
ką keisti, tobulinti, 
naujesnių bandymų 
Tokie galėtų kviesti
mus asmenis iš šalies, ren
ginių vadovai turėtų būti 
tam tikros rūšies specialis
tai.

VEIKĖJAS: Nesunku pa
stebėti, kad jau daug pa
keitimų ta linkme yra pa
daryta. Atsisakyta ilgesnių 
paskaitų, vienodų sveikini
mų, visa trumpinama ir pi
nama meninio žodžio, dai
nos ar tautinio šokio pasi
rodymais, o ir svarbiausio 
minėjimo programa jau at
liekama per porą valandų.

ŽURNALISTAS: Gal dar 
viskas sklandžiau eitų, jei 
atsisakytume to svetimtau
čių antplūdžio didžiosiose 
mūsų šventėse, kur jiems 
leidžiama kalbėti. O visa tai 
taipgi užima laiko.

VEIKĖJAS: Būtų žalin
ga užsidaryti visai. Svetim
taučių kvietimas būtinas. 
Draugų įsigijimas ir plates
nis garsas apie Lietuvos by
lą reikalingas.

ŽURNALISTAS: Bet juk 
į šventes dažnai kviečiami 
eiliniai politikieriai, miesto 
pareigūnai ar kokie parla
mento nariai, kuriems rūpi

kuriose

VLADUI CIVINSKUI

mirus, jo žmonai URŠULEI ir šeimynai 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

Eleonora ir Antanas
Ščiukai

A. A.

IZIDORIUI SRAGAUSKUI
Vokiet'ij ojoje mirus, jo brolį KAZĮ SRA-

GAUSKĄ mūsų Skyriaus Valdybos narį, gi

liai užjaučiame.

Detroito BALFo 76-to Skyriaus 
valdyba ir nariai

labiau 
kokių 
įnešti, 
tinka-

užsitikrinti daugiau bal
suotojų. Sykį net miesto 
burmistras, atėjęs mūsų 
pasveikinti, prabilo: ”Dear 
latvians”...

VEIKĖJAS: Kai
vietovėse jau imta prakti
kuoti svetimtaučių priėmi
mai, daugiau socialinio po
būdžio. Draugysčių užmez
gimams tai net geriau, ne
gu jiems prasėdėti valandą 
ai* kiek salėje ir žiūrėti, 
kaip mes šokam ir dainuo
jam.

ŽURNALISTAS: Priėmi
mai, jei už juos kas nors 
užmoka, gal ir neblogas da
lykas. Bet ar nevertėtų jau 
pradėti lėšų skirti skelbi
mams didžioje spaudoje, 
gal net televizijoj. Plates
niu mastu einant, atsirastų 
daugiau naudos. O į pri
ėmimus tie kviestiniai sve
čiai vis tie patys asmenys, 
kurių labiau nebe „sulietu
vinsime”. ..

Pokalbyje nuomonių pasi
dalinimas rodo, kad minė
jimų ir renginių klausimu 
domimasi. Ir iš tikrųjų kaip 
gi juos rengti? Atrodo, kad 
koks nors standartizavimas 
nieko nepadėtų. Kiekviena 
vietovė turi savo specifines 
sąlygas ir galimybes, žino
ma, išradingumas visada 
dvelkia naujove ir labiau 
patraukia. Bet, jei dėl nau
joviškumų imtų nukentėti 
pati esmė, būtų žalinga. Ar
ba jei tie ”patrauklesni” da
lykai perdaug viliotų į ren
ginį ateiti, kaip kartais at
sitinka, kad dėl vakarienės, 
o ne dėl koncerto einama, 
jei abu yra programos da
lis — tada iškreiptume mi
nėjimų tikslus.

Taigi ieškant naujovių ir 
įdomesnių programų, ne
vertėtų persistengti, juoba, 
kad dalyvių gausa vargu ar

nuo to priklausytų. Kas 
jaučia pareigą kur nors da
lyvauti, pirmiausia dalyvau
ja ne dėl įdomumo, bet dėl 
renginio prasmės. Kai ku
rių gi jau nė su įdomiau
siom programom nebepri- 
viliosi, jei yra kur pasukę 
nuo lietuviško kelio ...

č. Senkevičius

CLEVELANDO
PARENGIMAI

LIEPOS 26 D. Žalgirio
šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero.
• RUGPIŪČIO 2 D. Ramovė- 
nų gegužinė prie ežero.

• RUGPIŪČIO 23 - Lietu
vių klubo metinė gegužinė.

• RUGSĖJO 12-13 D. Jubi
liejinių Metų renginys.

• RUGSĖJO 20 D. BALFo 
gegužinė Beachland Park prie 
ežero.

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

• RUGSĖJO 27 D. Ateiti
ninkų šeimos šventė.

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

• SPALIO 31 D. Neringos 
tunto tradicinis balius.

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

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

Nepamirškite atnaujinti 
DIRVOS 
prenumeratą

MOLDMAKER
Progressive co. needs someone with 
7-10 yrs exp. in building of injection 
molds. Good benefits & steady over- 
time avail. Loc. Nr GSP exit 105. Call 
Niek, 201-992-1741. (24-37)

JE1 JI VIS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINU VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės dm’lus.

MARTINS ir GUN’ARS KAULINS I.akeuood. Ohio

A.A.

VIKTORUI GALINIUI
Viešėdami Chicagoje aplankykite pili
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — 1 Al

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas dideli*.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

mirus, jo dukrai GRAŽINAI su šeima 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Žalgirio šaulių 
kuopa
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PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Š. m. liepos 14 d. Lietuvių 
Namuose įvyko Clevelando 
LB Apylinkės valdybos po

sėdis, kuriuo metu naujai 
išrinktoji valdyba pasiskir
stė pareigomis sekančiai:

V. čyvas — pirmininkas, 
A. Miškinienė — vicepirmi

Clevelandiečiai Daina Mataitė, dr. S. Matas, P. Žygas ir dr.
G. Matienė Romoje.. V. Bacevičiaus nuotr.

A. A.

mirus, jos broliui IGNUI VERBYLAI, gi-

URŠULEI VERBYLAITEI

ninkė, M. Aukštuolis — se
kretorius, V. Brizgys — iž
dininkas, J. Gudėnas — 
kultūros reikalams, V. žie- 
donienė — sporto reika
lams, K. Vyšnionytė — jau
nimo, A. Stungienė ir B. 
Vedegienė — renginių rei
kalams, V. čečys — soc. 
reikalams.

Valdyba jau pradėjo pla
nuoti š. m. tradicines Lie
tuvių Dienas. Los Angeles 
Lietuvių Dramos Sambūris 
suvaidins M. Putino dramą 
Valdovas, kuri dideliu pa
sisekimu jau yra pasiro
džiusi kitose lietuvių vie
tovėse.

• Clevelando ramovėnų 
gegužinė įvyks š. m. rugpjū
čio 2 d. 1 vai. p. p. prie 
Landseer ir Canterbury 
gatvių, ežero pakrantėje. 
Geri pietūs, bufetas, loteri
ja ir kitos pramogos. Bi- 
rutietis vaišins svečius sal
dumynais. Bus renkamos 
aukos „Kario” žurnalui pa
remti.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir kartu praleisti malonią 
sekmadienio popietę.

• BUBLYS Tauras vado
vavo ir redagavo jaunimo lie 
tuvišką programą ‘Naujoji 
Viltis’ per WCSB stotį kiek
vieną antradienį nuo 5:30 iki 
6:00 v.v. Iš viso paruošė 23 
programas. Sį mėnesį jam 
išvykus į Dainavą - jaunimo

Muz. Rita Čyvaitė-Kliorienė su Lietuvos atstovu Vatikane 
Stasiu Lozoraičius, jr. V. Bacevičiaus nuotr.

stovyklą, bei rudenį mokslus 
tęsiant toliau jau nebe Cle
velande, turėjo atsisveikinti 
su visais klausytojais. Tau
ras širdingai dėkoja visiems 
klausytojams už paskatini
mo žodžius bei sąžiningą 
klausymąsi jo programos ir 
tikisi, kad muzikos garsais 
vėl su visais susitiks.

Vinco Gelgoto plaukų kir
pyklos kainos: pensinin
kams ir vaikams $4.00, vy
rams $8.00 už reguliarų 
plaukų nukirpimą. 687 East 
185 Street.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

• 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.

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

minėms ir artimiesiems gilią užuojautą reiš-
. - ...........-4 .......... . . ...........- .

kiame.

L. T. M. Čiurlionio Ansamblis

JAKUBS AND SON
-&

Laidojimo Įstaiga
Della E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Oeveland, Ohio 44119 
Tel. (216| 531 7770

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

liams pastatyti.

3BI! /uperior/avinas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /oving/
Pagrindinis skyrius

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

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

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

MEMBER

FSLIC
Fedarsi Savmgn & Loar Insuranc* Corp

Your Savin?* Insured to *40 000



DIRVA
• Chicagos lietuvių tau

tinių namų direktorių nau
joji taryba liepos 9 d. tu
rėjo posėdį Jame sudarytas 
tarybos prezidiumas: Jonas 
Jurkūnas, Vytas Plioplys ir 
Mečys Valiukėnas. Taryba 
išrinko valdybos pirminin
ke Ireną Kriaučeliūnienę ir 
pavedė jai sudaryti 7 narių 
valdybą.

• Feliksas Motuzas. 96 m. 
amžiaus, mirė birželio 30 d. 
Livonijos slaugymo namuo
se, Michigane.

Velionis nuo 1913 m., at
vykęs iš Lietuvos, visą lai
ką gyveno Detroite ir buvo 
aktyvus lietuvių organiza- 
cijųų narys, Detroito 
to garbės pilietis.

Palaidotas liepos 
Woodlawn kapinėse,
anksčiau mirusios žmon 
Veronikos.

Z PRELATO JUOZO 
^RUNSKIO padėkos mišios 
ir pagerbimas įvyks š.m. rug 
piūčio 9 d. 3 val.p.p. Queen 
of the Universe parapijos 
bažnyčioje, 7114 So. Hamlin/ 

Chicago, IL. ./ 
MisrųTnetu-pameksius pa

sakys vyskupas Vincentas 
Brizgys ir kun. Jurgis Sa- 
rauskas. Po pamaldųpasi- 
svečiavimas ir vaišės parapi
jos salėje.

Visi kviečiami šioje ne
paprastoje iškilmėje daly
vauti ir pagerbti lietuvybei 
bei lietuvių raštijai nusipel
niusį prel.J. Prunskį.

r 
Korp! Neo-Lithuania

filisterių ir seniorų didžio
ji sueiga - suvažiavimas 
įvyks š. m. rugsėjo 5-7 d. 
d. (Darbo dienos savaitga
lyje) Karaičių "Gintaro"

3
šal

mies-

asarvietėje, Union Pier, 
fich.

Smulkesnė informacija 
us paskelbta vėliau.

A. A.

STEPUI MACKEVIČIUI
mirus, jo žmonai ALDONAI, broliui AND-

RIUI su šeima ir kitiems artimiesiems reiš-

kiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo 
Valdyba

E. čekienė,
J. Bagdonas,
L. Tamošaitis,
A. Sperauskas, 
S. Sirusas

Musų artimam draugui

STEPUI MACKEVIČIUI
staigiai ir nelauktai mus palikus, reiš
kiam giliausią užuojautą ir dalinamės 
skausmu su miela ALDONA, velionies 
našle, ir mielu ANDRIUM, velionies 
broliu, ir visa jo šeima ir kitais arti
maisiais

Stella ir Vytautas 
A b r a i č i a i

Mielam bičiuliui

A. A.

STEPUI MACKEVIČIUI
mirus, jo žmonai ALDONAI, broliui AND

RIUI ir visiems artimiesiems reiškiame nuo

širdžią užuojautą.

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

ALT S-gos East Chicagos skyrius ir 
VILTIES draugijos valdyba rengia

1987 m. rugpjūčio 2 d., sekmadienį,

GEGUŽINĘ
Elenos ir Kazimiero Pocių sodyboje, 

532 Lake Shore County Rd., 
Beverly Shores, Ind.
Telef. (219) 879-7732

Bus geros maistas, baras, muzika, turtinga loterija 
ir kitos pramogos. Atvykę nesigailėsite. 

Pradžia 12 vai.

Gegužinės pelnas skiriamas DIRVAI paremti.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti!

KUN. DR. E. GERU
LIS, neseniai grįžo Ameri
kon, Romoje atstovavęs Ev. 
Reformatų Bažnyčią ir Lie
tuvių Evangelikų Tarybą. 
Jis dalyvavo mūsų tautos 
Krikščionybės minėjimo iš
kilmėse, kalbėjosi su Popie
žium ir įteikė jam specialų 
adresą.

• Lietuvos Vyčių 74-tas 
seimas įvyks š. m. liepos 30 
— rugpiūčio 2 d. Constitu- 
tion Convention Center, 
Kansas City, Kansas.

• Beaumont stovyklavie
tėje prie Clevelando, spalio 
10-12 d. d. įvyks vyresnių
jų skaučių ir skautų vyčių 
suvažiavimas. Skyrių vado
vai ragina visas vyr. skau
tes ir sk. vyčius gausingai 
dalyvauti. Bus įdomi pritai
kyta programa.

NAT1ONW1DE 
INSURANCE
N«t<onw>0e !• O» yOv'

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.

MACHINE OPERATORS
WOMEN PRE FERRCO

$220 for a 50 hours week. Pleasant , 
working conditions. Company paid 
beneftis

GOETZ AND RUSCHMANN CO.
97 NEWARK WAY, 

MAPLEWOOD, N. J. 07040 
201-761-4200, Mr. VanHook 

(23-29)

SAMPLE 
MAKER/TAILOR 

Coutoure/MFG of finer wo- 
mens garments. Experience a 
mušt. Millbum, N. J. 07041. 
201-379-6140.. (25-27)

MECHAN1C KNITTING MACHINES 
ON WARP, 14 GUAGE, COMEZ AND 
CEDEGA KNITTING MACHINES. 
MUŠT HAVE ABIL1TY TO CHANGE 
PATTERNS. GOOD SALARY, BENE
FITS. JERSEY CITY AREA. CALL 

Bill 201-656-8813
(23-27)

Skaitykit ir platinkit 
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NAUJOS KNYGOS
• Marius Blynas. LIETU

VOS SENOVĖS PALIKI
MAS. Istorinių, kultūrinių, 
politinių straipsnių rinki
nys. III tomas. Išleido Kęs
tučio Jeronimo Butkaus 
fondas 1987 m. 124 psl. kai
na 5 dol. Gaunama pas kny
gų platintojus ir autorių: 
M. Blynas, 4385 W. 145th 
St., Cleveland, Oh. 44135.

• Nijolės Sadūnaitės naują 
knygą “A Radiance in the Gu- 
lag”, reklamuoja Trinity Com- 
munications biuletenis Trinity 
Communications yra katalikiška 
knygų leidykla. Viename sftvo 
biuletenyje - New Titles, ši 
Sadūnaitės knyga aprašoma pir
mame puslapyje. Įdėta ir au
torės nuotrauka, trumpai 
aprašomas knygos turinys, nuro
doma knygos dydis ir kaina. Šios 
leidyklos adresas: Trinity Com
munications, P. O. Box 3610. 
Manassas, Va. 22110-0973. Kny
gos kaina: įrišta j kietus viršelius 
— 9.95 dol., popieriniais virše
liais — 5.95 dol.

Mylimai Mamytei

A. A.
JUZEFAI POCIUVIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukrą mūsų mielą ANI-

TĄ, žentą VYTAUTĄ ir visą Giedraičių šei-

mą nuoširdžiai užjaučiame.

Jadvyga ir Edmundas 
Č a p a i 

Malvina ir Jonas 
Švarcai

Naujieji DIRVOS prenumerata 
gauna dovanai 
viena mūsų leidinių pasirinktinai

DIRVOS prenumerata metams 17 dol. Visiems nau
jiems prenumeratoriams išsiųsime veltui pasirinktinai 
vieną Vilties leidinių: Vytauto Alanto romaną "Aušra 
Paliūnuose" ar Jono Švobos "Šeiminė ir prezidentinė 
Lietuva".

ATKIRPTI

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

&

Siunčiu 17 dol. už Dirvos prenumeratą ir pageidauju 
gauti veltui:

□ V. Alanto "Aušra Paliūnuose"

□ J. Švobos "Šeiminė ir prezidentinė Lietuva"

Prašau siuntinėti DIRVĄ žemiau nurodytu adresu:

Pavardė ir vardas

Adresas
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