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Irano-Contra aferos svar
stymas Kongreso specialių 
komisijų posėdžiuose pali
ko vieną neatsakytą svarbų 
klausimą: kodėl prezidentas 
Reaganas, n e p aisydamas 
savo Valstybės ir Gynybos 
sekretorių įspėjimo, įsilei
do į ginklų pristatymo Ira- 
nui avantiūrą? Sekretorius 
\Veinbergeris nepaliko jo
kių abejonių, kad, jo nuo
mone, Irane negalima rasti 
dar gyvų 'nuosaikiųjų’, ku
riems tariamai turėjo pa
dėti ginklų pardavimas. O 
juk jam turėjo būti priei
nami žvalgybos duomenys. 
Jis taip pat buvo nuomonės, 
kad faktinai Iranas yra ge
resnėje pozicijoje kare su 
Iraku, todėl, jei buvo nori
ma išlaikyti lygsvarą, ne
leidžiant nei vienai pusei 
laimėti, reiktų remti Iraką, 
o ne Iraną.

Tai beveik visuotinai ad
ministracijos pažiūrai prie
šinosi laike jo apklausinėji
mo buv. Saugumo patarėjas 
adm. Poindexter. Jis neiš
davė savo informacijų šalti
nio, bet jį nesunku suras
ti.. Kaip žinoma iš kitų liu
dininkų parodymų idėja pa
bandyti užmegsti ryšį su 
Irano 'nuosaikiaisiais’ atė
jo iš Izraelio. Tiesiogiai pa
klausti JAV pareigūnai su
tinka, kad po šacho nuver
timo jų informacijos iš Ira
no buvo daugiau pagrįstos 
satelitų fotografijom negu

DALILA MACKIALIENĖ
Dirvos novelės konkurso laureatė

Š. m. rugpiūčio 9 d. Dir
vos novelės konkurso jury 
komisija, susidedanti iš Rū
tos Šakienės, Vlado Bakū- 
no ir Petro Maželio, susi
rinkusi baigiamam posė
džiui pas P. Maželį, Los An
geles, Ca., nutarė vienbal
siai iš atsiųstų novelių pre
mijuoti novelę Užeigoje, 

pasirašytą s 1 a p y vardžiu 
„Pempė iš Raisto”.

Atidarius vokelį, sužino
ta, kad autorė yra Dalila 

Mackialienė, gyvenanti Flo
ridoje, anksčiau buvusi Los 
Angeles dramos sambūrio 
režisierė.

Jury komisija ją pasvei
kino su premija, kurią iš 
Dirvos novelių konkurso 
mecenato a. a. Simo Kaše- 
lionio palikimo, įteiks tes- 

žmonių raportais.. Tuo tar
pu Izraelis buvo laiminges
nis, nes Irane gyveno ir dar 
tebegyvena keli tūkstančiai 
žydų. Jei dar prie to pri
dėsime, kad Izraelio slapto
ji tarnyba yra laikoma ge
riausia pasaulyje, galima 
suprasti, kad prezidentas, 
sužinojęs Izraelio pasiūly
mą iš buv. Saugumo pata
rėjo McFarlaine, juo susi
domėjo. Dabar sunku pasa
kyti, bet greičiausiai tam 
pritarė ir ČIA viršininkas 
velionis W. Casey.

Santykių su Iranu užmez
gimas buvo ir yra idėja, 
kuriai niekas neprieštara
vo. Aišku prezidentui rūpė
jo ir su tuo susijęs įkaitų 
Libane paleidimas. Galima 
suprasti kaip pakiltų pre
zidento prestižas, jei tai pa
sisektų. Visa tai paskatino 
prezidentą neklausyti nei 
Shultzo nei Weinbergerio, 
juo labiau, kad Iranui rūpi
mi ginklai — 4.500 ’tow’ 
prieštankinių raketų, Wein- 
bergerio paliudijimu, nebu
vo objektas, galįs nulemti 
karą. JAV jų turinti apie 
116 ar 142 tūkstančius, tai
gi tie du tūkstančiai, kurie 
iš tikro pasiekė Iraną tėra 
tik 1.5C amerikiečių turi
mų raketų, o be to jos jau 
laikomos pasenusiom ir yra 
nebegaminamos.

Ir dar vienas dalykas. 
Prezidentas galėjo tikėtis, 

(Nukelta į 3 psl.)

Dalila Mackialienė 
tamento vykdytoja Korp! 
Neo-Lithuania, St. Peters- 
burge suruoštame pobūvy
je.

Jury komisija taip pat

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

šv. Onos bažnyčia Vilniuje laikoma gražiausia ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje, 
statyta XV amžiuje. Š. m. rugpiūčio 23 d. prie jos įvyks demonstracija paminėjimui Stalino- 
Hitlerio pakto, kurio pasėkoje buvo daug aukų.

Vilniuje prisimins Hitlerio-Stalino paktą
Užsienio spaudos žinio

mis, š. m. rugpiūčio 23 d. 
Vilniuje prie Mickevičiaus 
paminklo arti šv. Onos baž
nyčios rengiamas Hitlerio- 
Stalino pakto prisiminimas.

Minėjimo organizatoriai 
kviečia visus pabaltiečius 
minėti II Pasaulinio karo ir 
pokario trėmimo aukas pa
sėkoje šio Hitlerio-Stalino 
pakto, kuris buvo pasirašy
tas 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
tarp nacių Vokietijos ir 

rekomenduoja Dirvos pus
lapiuose spausdinti, susita
rus su autoriumi, dar kitą 
novelę Nelaimė” pasirašy
tą „Žuvėdros” slapyvardžiu. 
Dirva prašo autorių atsi
liepti ir duoti savo sutikimą 
šią novelę spausdinti Dir
voje.

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
jury komisijai už talkinin
kavimą premijuojant nove
lę.

Nepremijuotų novelių au
toriai prašomi pranešti Dir-. 
vai adresus, kur noveles 
siųsti.

Sovietų Sąjungos.
1979 m. minint šio pakto 

40 metų sukaktį, 45 pabal- 
tiečiai pasirašė pareiškimą 
pasiųsdami Sovietų Sąjun
gai, Vakarų Vokietijai ir 
JT generaliniam sekreto
riui, prašydami paskelbti šį 

Lietuvos krikšto sukaktį minint, popiežius priėmė lietuvius. 
Šia proga VLIKo pirm. dr. K. Bobelis įteikė popiežiui Jonui 
Pauliui II VLIKo memorandumą. Šalia stovi D. Bobelienė.

paktą ir jo slaptus proto
kolus negaliojančiais.

Iš 45 pasirašiusiųjų 36 
buvo lietuviai, kurie vėliau 
buvo Sovietų valdžios per
sekiojami.

Šiemet minimos šio pak
to 48-tosios metinės.
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Taikos planas su sandinistais! - Jei nepasiseks - demokratams 
bus nepatogu nutraukti pagalbų contrams. 

_______________ Krymo totorių istorija. --------------------------
Kai šios eilutės buvo ra

šomos, Washingtone buvo 
baigiamas ruošti ’taikos 
planas’ su Nikaragva. Mat, 
š. m. rugsėjo mėn. baigiasi 
Kongreso leidimas sušelpti 
centras 100,000,000 dolerių. 
Nors paramos contrams rei
kalas kiek daugiau išaiškė
jo per Irano-Contra aferos 
tyrinėjimą Kongreso komi
sijose, daugumas amerikie
čių ir tikrai demokratų 
Kongrese dauguma yra 
prieš pagalbą contrams. Bet 
kokia alternatyva laukia 
pagalbą nutraukus ? Ame
rikos prestižas visoje Cent
ro Amerikoje kristų, komu
nistai baigtų Įsitvirtinti Ni
karagvoje ir iš ten remtų 
komunistinius sąjūdžius 
kaimynų valstybėse. Jei 
sovietai norėtų vienais ar 
kitais sumetimais tuo pasi
naudoti, JAV neliktų nieko 
kito kaip savo interesus 
ginti savo pačių kariuome
nės jėgomis, kas pareika
lautų daug pinigų ir žmo
nių aukų.

Kadangi demokratai prie
kaištauja administracijai, 
kad ji neieško ’politinio 
sprendimo’ derybomis, ad
ministracija padarė logišką 
žingsni paklausdama ’kaip’. 
Po ilgesnių derybų ir pasi
kalbėjimų buvo sudarytas 
vadinamas Atstovų Rūmų 
pirmininko J. Wright pla
nas. Iš administracijos pu
sės dėl to daugiausia derė
josi naujas Baltųjų Rūmų 
ryšininkas su Kongresu bu
vęs atstovas Tom Loeffler, 
kuris, kaip ir pirmininkas, 
yra kilęs iš Texaso. Ad
ministracija neprieštaravo 
plano pavadinimui taktiš
kais! sumetimais. Demokra
tams bus sunkiau jį atmes
ti, jei jį siūlo ne adminis
tracija, bet jų pačių bal
sais išrinktas Atstovų Rū
mų pirmininkas.

Planas numato 60 dienų 
laikotarpyje paskelbimą pa
liaubų Nikaragvoje, ką tik
rintų Amerikos valstybių 
organizacija ar kokia kita 
tarptautinė institucija. Pa
liaubom prasidėjus, JAV 
nutrauktų pagalbą cont
rams, bet kartu Managos 
vyriausybė nustotų gauti 
paramos iš Kubos, Sovietų 
Sąjungos ir kt. sovietų blo
ko valstybių. Nikaragvoje 
būtų tuojau atstatytos pi
lietinės teisės bei spaudos 
laisvė, kurias pasektų am
nestija ir pilnos politinės 
teisės buv. sukilėliams bei 
emigrantams. Po to sektų 
Nikaragvos derybos su ki
tom keturiom to rajono val
stybėm : Costa Rica, Salva
doru, Cuatemala ir Hondū
ru dėl svetimų kraštų ka
riuomenių ir karinių pata

Tartar source
Moscowa

Crimean 
Autonomous

Sverdlovsk
K^zan • Omsk

rėjų atšaukimo iš viso ra
jono bei to rajono saugu
mo. Prasidėjus susitaikini
mo procesui JAV atšauktų 
prekybos embargo Nika
ragvai ir duotų jai ūkinę 
pagalbą kaip ir kitoms to 
rajono valstybėm.

Dėl to plano tartasi ir su 
contra vadais, kurie nebu
vo juo sužavėti, kaip ir de
šinysis respublikonų spar
nas. Kolumnistas Buchanan 
teigė, kad komunistų kon
troliuojama Nikaragvos vy
riausybė geriau sutiks pa
bėgti ar pereiti į pogrindį 
negu nuoširdžiai prisidėti 
prie demokratijos tame ra
jone sustiprinimo. Ji su pla
nu sutiks tik tuo atveju, 
jei jame įžiūrės progą ame
rikiečius apgauti.

Gera to plano pusė, žino
ma, yra ta, kad Managvai 
plano nepriėmus, Kongre
sui neliks nieko kito kaip 
tęsti paramą contrams.

Administracijai planas 
parankus, nes po Irano- 
contra aferos, planas galėtų 
būti pristatytas, kaip no
ras sustiprinti bendradar
biavimą ir ko gero biparti- 
zaninės užsienio politikos, 
kurios visi pageidauja, ini
ciatyva.

Tuo reikalu šią savaitę 
dar turėtų kalbėti ir pats 
prezidentas.

Pereitą trečiadienį, pre
zidentas ir Valstybės sekre
torius Shultz turėjo trumpą 
spaudos konferencija, ku
rioje į spaudos atstovų 
klausimus atsakinėjo tik 
Shultzas. Taikos planas bu
vo patikėtas Guatemalos 
mieste susirinkusiai 5-kių 
aukščiau minėtų Centro 
Amerikos valsybių konfe
rencijai.

★
Kelių šimtų totorių de

monstracijos liepos 6 ir 23- 
26 d. d. Maskvoje priminė 
tos persekiojamos tautos li
kimą. Kaip žinia, tai prive
dė prie specialios komisi
jos su prezidentu A. Gro- 
myko priešakyje sudarymo, 
tačiau pirmininkas nesku
ba. Jis liepė palaukti kol 
atmosfera atšals.'

S

!

Sovietijoje gyvena dvi 
totorių šakos: Kazanės to
toriai, vartoja kitą kalbą, 
ir Krymo totoriai, kurių yra 
apie 400,000 — daugiausiai 
Uzbekistane. Krymo toto
riai buvo labai karingi ir 
šimtmečius kovojo su Mask
va, tačiau susilpnėjus Tur
kijai, rusai nuo 1783 m. 
pradėjo valdyti Krymą.

Caro režimas skatino 
emigraciją ir daugelis to
torių emigravo, daugiausiai 
i Turkiją. Bolševikai suda
rė jų autonominę respubli
ką, tačiau Maskva Į juos 
visą laiką kreivai žiūrėjo, 
kaltindama buržuaziniu na
cionalizmu. Stalinui pradė
jus kolektivizaciją tarp 30 
ir 40 tūkstančių totorių bu
vo deportuoti į Sibirą.

Vokiečiams o k u pavus 
Krymą tototoriai sudarė še
šis savisaugos batalijomis, 
t. y. proporcingai 10 kart 
daugiau kaip mes, kurie 
daugiausia kovojo su komu
nistiniais partizanais. So
vietams 1944 m. gegužės 
mėn. atgavus Krymą beveik 
visi totoriai — apie 250 
tūkstančių — buvo išvežti į 
Uzbekistaną. Ten beveik pu
sė ištremtųjų išmirė. Ofi
cialiais sovietų daviniais 
mirė ”tik” 20 G .

Jau 1967 m. Maskva pri
pažino, kad totoriai buvo iš
tremti be reikalo, tačiau 
grįžti jiems nebuvo leista. 
Iš dalies dėl to, kad jų pa
sitraukimas iš Uzbekistano 
suduotų nemažą ūkinį smū
gį tai sričiai Be to, leidus 
totoriams grįžti, jų pavyz
dys gali paskatinti daugiau 
teisių ieškoti ir pabaltiečius 
bei ukrainiečius, kurių daug 
buvo ištremta 1930 m.

Panašus likimas kaip to
torius ištiko ir vad. Volgos 
vokiečius, kuriuos pasikvie
tė Katarina Didžioji. Jie 
buvo ištremti ir jiems ne
leidžiama grįžti į tėvų tė
viškes. Jie tačiau gali re
patrijuoti į V. Vokietiją. 
Tas procesas lėtai tęsiasi ir 
dabar.

Skaitykit ir platinkit 
D V R .? 4

■ Iš kitos pusės
Būdinga, kad Lietuvos komunistų laikraščiuose ne

linksniuojamas žodis ’glasnost’, nematyti net bandymų 
jį išversti lietuviškai. Vartojamas tik terminas 'persi
tvarkymas’. žinoma, persitvarkyti be ’glasnost’ beveik 
neįmanoma. Pavyzdžiui, kaip jau šioje vietoje minėjome, 
GIMTASIS KRAŠTAS spausdina Antano Augaus seriją 
apie partizanų kovas. Jis kartoja, kad partizaninį sąjūdį 
sukėlė vokiški ir lietuviški hitlerininkai bei užsienio žval
gybos. Baigdamas Augus rašo:

"Pabaigoje priminsiu dokumentą, rastą Jo
niškio apskr. Jurdaičių miške, bunkeryje. Tai 
vietinės gaujos vado Muningio-’žvelgaičio’ prieš
mirtinis laiškas, kuriame parašyta: ’Tegu būna 
prakeikta anglų-amerikiečių demokratija, kuri 
skriaudžia mažas tautas’. Jeigu Muningis-’žvel- 
gaitis’ prakeikimą būtų pasiuntęs tos veiklos pra

dininkams ir inspiratoriams — hitlerininkams bei 
jų talkininkams ambrazevičiams ir kubiliūnams — 
dokumentas būtų tikslesnis.’’

Kaip matome Augus kartoja ta pačią meliodiją, kaip 
jo viršininkai Maskvoje, kurie aiškina, kad totorių de
monstraciją, reikalaujančią atitaisyti jiems padarytą 
skriaudą Stalino laikais, sukurstė . . . amerikiečių .žval
gyba. Iš pradžių Maskvos milicija tą demonstraciją tole
ravo ir net buvo paskelbta, kad totorių nepasitenkinimui 
ištirti bus paskirta komisija su 'prezidentu’ Gromyko 
priešakyje. Po savaitės per Maskvos televizijos vakarines 
žinias buvo parodytos dvi fotografijos, vaizduojančios 
JAV ambasados pareigūną Shaun M. Byrnes, besikal
bantį su tariamais demonstrantais, o užs. reik. min. įteikė 
protestą, už "sovietų piliečių kurstymą atlikti neteisėtus 
veiksmus.”

Panašumas tarp tų ir prieš 40 m. Lietuvoje buvusių 
įvykių yra toks, kad abejais atvejais nuslėpta tikroji 
demonstracijų ir partizaninių kovų priežastis — skriau

da padaryta pačios sovietų valdžios. Totoriai bendravo su 
vokiečiais dėl to, kad jie juos išvadavo iš sovietinės prie
spaudos. Jokie ambrazevičiai ir kubiliūnai nebūtų galėję 
sukurstyti savo tautiečių griebtis ginklo prieš sovietus, 
jei lietuviai savo akimis nebūtų matę, kad palyginti ir 
neilgo, sovietų valdymo. Juk sovietams pirmą kartą oku
puojant Lietuvą, jie buvo pasitikti ramiai ir net, galima 
sakyti, korektiškai. Kai kas parodė net ir didoką norą 
bendrauti, tačiau kaip padėką už tai sulaukė masinių iš
trėmimų. Prasidėjus antrai okupacijai to paties galima 
buvo laukti pačiu geriausiu atveju. Ar nuostabu, kad tu
rint po ranka besitraukiančių vokiečių paliktus ginklus, 
toji perspektyva paskatino jų griebtis. Tai iš dalies jau 
pripažįsta ir pats Augus, rašydamas, kad į gaujas, su
prask partizanus, prisidėjo ir tie, kuriuos paveikė ”mūsų 
pačių klaidos, bendras sunuožmėjimas karo pabaigoje”, 

tačiau ’glasnost’ tikras priepuolis jo dar neištiko. /vm\

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ

G. T. INTERNATIONAL dėkoja visiems savo klijen- 
tams, kurių dėka buvo pilnai išparduotos š. m. kelionės į 
Lietuvą. Ribotas skaičius laisvų vietų lieka paskutiniame 
š. m. ture išvykstantis rugsėjo 18 d. Kviečiame skubiai re
gistruotis!

NR. 8706 Rugsėjo 18 d.
Iš New York’o / Boston’o $1,695.00

, Iš Chicago’s $1,795.00
Iš Cleveland’o $1,769.00
Iš Detroit’o $1,789.00
Iš Tampa’os $1,839.00
Iš Los Angeles/Seattle $1,895.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje. 
Pilnos kelionės priedas $140.00

NR. 8707 Lapkričio 6 — lapkričio 22 d.—OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapest’as 3 naktys, Copenhaga 
3 naktys. Viso 10 operos ir baleto spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) jskaito visas susisiekimo išlaidas, vieš
bučius, maistą Lietuvoje, jvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime brošiū
ras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G.T. International, Ine. 10401 Robertą Rd., 
Palos Hills, IL 60465 

( Tel: (312)430-7272 s .

: p r l - • . ■ ■ ■ , '
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REIKIA VISU TALKOS KAIRIUI 
GELBĖTI IS OSI NAGU

Liudas Kairys, gyvenąs 
Chicagoje, kuriam OSI yra 
iškėlusi bylą, kaltindama jį 
buvus Treblinkoje nacių 
k o n c e ntracijos stovyklos 
sargu ir dėl to jam buvo 
atimta JAV pilietybė, o da
bar norima rugpiūčio 11 
d. deportuoti į Sovietų Są
jungą.

Kaltinimas prieš Liudą 
Kairį remiamas KGB doku
mentu, kuris aiškiai mato
mas kaip suklastotas, bet 
JAV teismas jį priėmė už 
tikrą pinigą.

Dabar imigracijos teisė
jas Craig Zerbe pranešė 
Liudo Kairio advokatui 
Charles Nixonui, kad jo kli- 
jentas būsiąs deportuotas į 
Sovietų Sąjungą š. m. rug
piūčio 11 d.

Adv. Charles Nixon pra
deda apeliacijos procesą, 
bet tam skubiai reikalinga 
apie 10,000 dol.

Gynybos nuo OSI puolimų 
komitetas rugpiūčio 5 d. 
Chicagoje sušaukė visuo
menės susirinkimą Liudui 
Kairiui gelbėti.

Į svetainę prisirinko tiek 
žmonių, kad sunku buvo 
pajudėti.

Susirinkimą pradėjo Gr. 
Lazauskas, toliau pirmi
ninkavimą perdavęs prel. 
Juozui Prunskiui. Jo žo
džiais visi veiksniai šiuo 
klausimu rado kalbą ir ben
drai dirba. Yra sudarytas 
jungtinis komitetas, ku
riam vadovauja A. Mažei
ka. Jeigu mes griežtai ir 
efektyviai nekovosime, tai 
bus prieita prie to, kad bus 
areštuojami net buvę val
dininkai. Jau buvo minėta, 
kad OSI turi Lietuvos tele
fono (vokiečių okupacijos 
laikų) knygas. Jų suprati
mu, jeigu kas turėjo tele
foną — tai jau buvo kolabo
rantas. Negalima leisti, kad 
kerštas tvarkytų Amerikos 
teisinę santvarką. Jeigu 
reikės demonstruoti — de
monstruokime. Jeigu reikės 
siųsti telegramas — tai ma
siškai siųskime.

Toliau kalbėjo Danguolė 
Valentinaitė. Jos žodžiais 
”kai vilkas prie durų su

staugė”, tuomet mes visi 
sujudome. Yra daug žmo
nių su gerais norais ir pa
tarimais, paraginančių ir 
paskatinančių, tačiau į dar
bą patys neįsijungia, žmo
nės sako: ”duosiu šimtą ar 
daugiau — tik mano pa
vardės nereikia minėti”. 
Nereikia bijoti apie pavar
dės minėjimą, visų mūsų 
pavardės seniai žinomos — 
tai jau UNRRA pasirūpino.

Dr. J. Valaitis, Altos cen
tro valdybos pirm., trum
pai papasakojo apie įvyku
sį veiksnių pasitarimą lie
tuvių teisėms ginti Wa- 
shingtone. Visokeriopa vei
kla priklauso nuo to, kiek 
ją visuomenė remia. Taip 
pat ir lėšos reikalingos. 
Lapkričio mėn. numatoma 
pravesti rinkliavą visoje 
Amerikoje. Tas žodis ”nu- 
matoma” klausytojų buvo 
priimtas su dideliu nepasi
tenkinimu. Kai už savaitės 
gresia deportacija, tai nie
kas nelinkęs klausytis apie 
tai, kas numatoma metų ei
goje daryti. Bendrai susi
rinkusieji nebuvo linkę 
klausytis apie tai, kas "nu
matoma”, bet norėjo gauti 
ataskaitą, kas padaryta, 
susirinkime dalyvavo pats
L. Kairys. Jo žodžiais, de
portacijos nutarimas teisė
jo buvo padarytas nedaly
vaujant nei jam, nei jo ad
vokatui. Deportacijos nuta
rimas gautas raštu. Tai taip 
veikia Amerikos teisė!

Dabar teliko apeliacija, o 
jai pradėti reikia bent 
10,000 dol., kurių Kairio 
šeima neturi. Kur yra rei
kalas, tai mūsų žmonės dos
niai atidaro savo pinigines.

A. Juodvalkis pranešė, 
kad Dirvos gegužinėje rug
piūčio 2 d. Elenos ir Kazi
miero Pocių sodyboje, Be- 
verly Shores, Ind. surinko 
1,090 dol. ir dar vėliau po
ra aukotojų papildė 575 
dol., viso 1,665 dol., kuriuos 
įteikė komitetui.

Susirinkime buvo surink
ta virš 4,000 dol.

čia iškilo klausimas ko
dėl iki šiam laikui nesuda
rytas svarbiems skubiems

Sportininkai, ypatingai 
veteranai, ne tik Amerikoje 
ir Kanadoje, bet taip pat ir 
Australijoje, su dideliu 
džiaugsmu sutiko naujai iš
leistą pokarinės sportinės 
istorijos knygą ‘Išeivijos Lie 
tuvių Sportas’. Apie šios 
knygos išleidimą buvo pra
dėta kalbėti jau prieš kelio- 
liką metų, sudaryta Ameri
kos ir Kanados sporto veikė
jų ir žurnalistų redakcinė 
komisija ir, pagaliau, tik 
šiais metais, ši įdomi knyga 
pasirodė.

Knygos išvaizda labai gra
ži, aprašymai - pavaizduoti 
daugeliu nuotraukų - yra ge
ri ir įdomūs. Daugeliui iš 
mūsų prisimena tie pokari
niai stovykliniai laikai, kada 
vos tik karo audroms praū
žus dauguma iš mūsų susi
būrę į ‘unrines’ ar IRO sto
vyklas, be visų kitų lietuviš
kojo gyvenimo apraiškų, 
pradėjome kurti ir sporto 
klubus, rengti varžybas, da
lyvauti ne tik savose, bet ir 
kitų kraštų sporto varžybo
se. Prisimena ir garsusis 
Kempteno ‘Šarūnas’, Schein 
feldo ‘Kovas’, paskiros iški
liosios kitų stovyklų koman 
dos, sporto šventės ir kt.

Daugumai iš mūsų tai bu
vo laikinas, nerūpestingas, 
jaunyste paremtas gyveni
mas, kažko tai laukiant. O 
tas laukimas daugumai pasi
baigė emigracija į Ameriką, 
Kanadą, Australiją ir kitus 
kraštus. Čia atvykus, spor
tininkai irgi neužmigo ant 
visagalinčio dolerio, bet bu
vo vieni iš pirmųjų pradėję 
vėl organizuotis ir veikti. Ir 
visa tai yra gana gražiai pa
vaizduota šioje knygoje, pa
liečiant pačios Amerikos, 
Kanados, net ir Europos - 
kaip Anglijos, Italijos, Šve
dijos - ir kitų valstybių lietu
višką sportinį gyvenimą.

Tačiau - kur gi dingo Aus
tralija? Nors, tik atvažiavus 
į šį Kengūrų kraštą, mūs bu
vo gerokai virš 10,000, nors 
mūsų šis kraštas ir yra apa
čioje žemės - daugumai gal
vojant, kad mes ir vaikštom 
aukštyn kojom! - tačiau ir 
čia, atlikus buvusius gana 
sunkius, ypatingai viengun
giams, valstybinius kon
traktus, mes tuoj pat, dar 
nepraradę iš Europos atsi
vežtų idėjų, įsteigėme savuo 

reikalams fondas (iš ALTo, 
VLIKo ir LB įnašų), kad 
galima būtų tuoj pat ope
ruoti turimais pinigais, o 
nelaukti, kol pensininkai 
sudės savaitės ar mėnesio 
bėgyje.

Sugebėjome Lituanistikos 
katedrai surinkti virš pusės 
milijono, krikščionybės ju
biliejui, jaunimo kongresui, 
Lietuvių operai, kitą pusę 
m i 1 i jono, nepašykštėkime 
dabar šiam gynybos fondui 
dolerį kitą. 

sius, lietuviškuosius sporto 
klubus. Su savo sporto šven - 
temis davėme pradžią ir da
bar esančioms populiarioms 
Lietuvių Dienoms, ir dar 
šiandien nemerdime ir nenu- 
mirėme, kaip gana nemažai 
kitų mūsų lietuviškųjų orga
nizacijų. Turime gerai vei
kiančius 9 sporto klubus - 
kai net Kanadoje jų yra tik 6 
- ir sekančiais metais įsteng
sime net surengti III-ją Pa
šalio Lietuvių Sporto Šven
tę. O kur gi Amerikos ir Ka
nados sportininkų, t.y. krep
šininkų ir tinklininkių gastro
lės Australijoje, kur gi mūsų 
krepšininkų vizitas Kanado
je ir Amerikoj, kai lygiai ir 
po šimtinės sportininkų daly
vavimas Pasaulio Lietuvių 
Sporto šventėse Toronto ir 
Čikagos miestuose. Net ir 
mūsų golfininkai šiais me
tais dalyvauja S. Amerikos 
lietuvių golfo pirmenybėse 
Clevelande,

Tas viskas tai nėra atsitik
tinumo dalykas. Tai buvo ir 
yra didelio darbo ir daugelio 
sportininkų ir jų vadovų pa
siaukojimo lietuviškajam 
sportui ir jo tradicijų išlai
kymo vaisiai. Net ir su savo 
Australijos lietuvių sporto 
istorijos knyga, išleista Aus
tralijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjungos ir reda
guotos mūsų žinomojo Lie
tuvos sportininko ir pedago
go Leono Baltrūno, mes pra
lenkėme dabartinės knygos 
išleidimą net septyneriais 
metais. Taip, mes dirbome 
ir dirbame. Ir jau net tre
čios kartos mūsų sportinin
kai susirenka į metines mū
sų sporto šventes gal net 
gausiau, kaip kad tas yra 
Amerikoj ir Kanadoj, su ku
riais nei gyventojų skaičiu
mi mes lygintis negalime.

Tas viskas aiškiai parodo, 
kad Australijos lietuviai, ir 
tuo pačiu sportininkai, dar 
nesudegė kaitrioje Australi
jos saulėje. Lietuviškas ir 
sportinis darbas ir gyveni
mas čia dar pilnai veikia - 
kaip ir šių metų pabaigoje 
įvykstantis Pas. Lietuvių 
Jaunimo Kongresas, kurio 
atstovų didelė dalis bus ir iš 
aktyvių sportininkų.

Tačiau, perskaičius šią pui 
kią knygą - ne tik man, bet ir 
kitiems Australijos lietuvių 
sportininkams - pasidarė tik
rai graudu. ‘Išeivijos Lietu
vių Sporte’ - neskaitant, kad 
pas mus svečiavosi ir mes 
dalyvavome Amerikoje ir 
Kanadoje sporto šventėse - 
visiškai nėra paminėta ir ap
rašyta Australijos lietuviš
kasis sportinis gyvenimas. 
Mes turime ir spaudoje spor 
to skyrius. Mes turime ir 
sporto žurnalistų. Mes turi
me ir kitų gabių rašytojų, 
kurie tikrai mielai būtų suti
kę ir parašę apie Australijos 
lietuviškąjį sportinį gyveni
mą. Be to gi, ir mūsų sporto 
istorijos knyga buvo galima 

pilnai pasinaudoti, pasauliui 
parodant, kad ir mes esame 
dar gyvi ir veiklūs. Juk ir 
knygos pavadinimas aiškiai 
pasako, kad tai yra ‘Išeivijos 
Lietuvių Sportas’ - nebent 
jau Australijos lietuviai, nu
sidanginę kažkur tai į pasau
lio galą, nesiskaitytų mūsų 
lietuviškoji Išeivija!?!

IZRAELIO VAIDMUO
(Atkelta iš 1 psl.) 

kad susidėjimas su Izraeliu 
slaptoje operacijoje, jai pa
aiškėjus, nebus laikomas 
dideliu nusikaltimu, turint 
galvoje žydų įtaką spau
doje ir televizijoje. Iš tikro 
aferai paaiškėjus Izraelio 
vaidmuo apeinamas beveik 
tylomis, bet tai nekliudo 
smarkiai pulti prezidentą, 
Per Kongreso komisijų vie
šus posėdžius gal tik vienas 
senatorius McClure, respub
likonas iš Idaho, bandė at
sargiai paliesti tą klausi
mą.

Iš tikro tik Izraelis gali 
paaiškinti, kiek patikimos 
buvo jo turimos informaci
jos apie Irano būklę ir ga
limybes ją išnaudoti. O gal 
tai buvo tik jo ginklų pirk
lių sąmokslas panaudoti sa
vo ir JAV vyriausybes as
meniškam uždarbiui? Gal 
noras atsikratyti senesniais 
ginklais, norint gauti nau
jesnių iš JAV? Juk pulk. lt. 
Nort liudijimu, izraelitai 
davė mintį pelną iš tos ope
racijos panaudoti contra 
paramai. Jie be to turėjo 
interesą tam reikalui par
duoti iš arabų atimtus so
vietų ginklus.

Tai taip aišku, kad sena
to komisijos pirmininkas 
Daniel K. Inouye dem. Ha- 
waii, negalėdamas Izraelio 
piliečių pašaukti viešam liu
dijimui, pasirašė su Izrae
lio vyriausybe susitarimą, 
kad toji pati paravestų rei
kalingą tardymą ir rezulta
tus praneštų komisijai.

Izraelio vyriausybė pave
dė vienam ats. gen. m j r. R. 
Vardi surašyti chronologiją 
apie užs. reik. min. gen. 
sekr. D. Kimche ir ginklų 
pirklių Nimrodi ir Shwim- 
mer veikla tik nuo 1985 m. 
pradžios iki tų metų pabai
gos. (Gandai apie Izraelio 
ginklų pristatymus Iranui 
eina jau 1981 m.). Antra 
tos chronologijos dalis pa
lies 1986 m. veiklą. Pagal 
susitarimą su senatu, ji ne
bus viešai skelbiama. Pana
šiai Izraelis nori susitarti 
ir su specialiu prokuroru L.
E. Walsh, kuris, kaip žinia 
svarsto tos aferos teisinę 
pusę, jei jis atšauks pašau
kimus Izraelio piliečiams 
jam paliudyti, žodžiu, vie
šai apie tai nebus diskutuo
jama. Izraelis davė pavyzdį 
kaip reikėjo tvarkytis ir 
JAV-bėms. žinoma, Izrae
lis neturi konstitucijos.
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■ BOSTONOLIETUVIAI

J. CASPERO IŠRINKIMO 
REIKALU

Bostono lietuviai rimtai 
sujudo išrinkti Bostono 
miesto tarybos nariu lietu
vį Juozą Casperą, ligšiolinį 
Bostono miesto mokyklų 
komiteto rinktą narį. Tuo 
reikalu sudarytas komitetas 
išsiuntė apie 1,200 laiškų 
lietuvių ir anglų kalba. Tais 
laiškais visi raginami įsi
jungti į Juozo Caspero iš
rinkimo akciją savo darbu, 
balsais, lėšomis ir kitų pa
skatinimu remti lietuvio 
kandidatūrą. Laiške tarp 
kitko sakoma: „Sėkminga 
rinkiminė kampanija rei
kalauja daug darbo ir, žino
ma, lėšų. Ne visi galime pri
sidėti darbu arba balsuo
dami, tačiau gausiai auko
ti turėtume kiekvienas lie
tuvis. Kritikuoti mes mo
kame visi, bet dabar laikas 
parodyti, ką iš tikrųjų mes 
sugebame. Tik vieninga, 
gausi parama suteiks gali
mybę mūsų kandidatui lai
mėti. šioje sunkioje kovoje 
kiekvienas balsas yra svar
bus, kiekviena auka yra rei
kalinga”.

Juozas Casperas yra kan
didatas ne vienoje kurioje 
rinkiminėje apylinkėje, bet 
viso miesto apimtimi •—■ 
„City wide„ ar „at large”, 
tad už jį turi teisę balsuoti 
visi Bostono miesto gyven
tojai. Tai palanki išrinkimo 
aplinkybė, nes jį gali remti 
visi lietuviai, nepriklauso
mai nuo to, kurioje miesto 
dalyje jie gyvena.

Juozo Caspero išrinki
mas Bostono miesto tary
bos nariu pareikalaus apie 
$100,000. Aišku, vieniems 
lietuviams sudaryti tokią 
sumą būtų sunkoka. Bet 

‘Arpber Holidays” 

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjd 16-25 Maskva 1, Vilnius 5, 
Maskva 2 ............................. $1429.00

Gruodžio 6 — sausio 10 Maskva 2, Vilnius 5, 
Ryga 4, Leningradas 3....... $1514.00

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

Registracijos, inforniacijos reikalu skambinkite:
1-800-722-1300 (Toli Free)

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav 
P. O. Box 116,

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

l’RK l.S ART BASI.D ON DOUBLE. OCCUPANCY FOR DEPARTURES 
FROM BOSTON OR NEVY Y;pąK AND ARE SUJ-ECT TO CHANGES.

šiuo reikalu lietuviams į 
talką ateina amerikiečiai, 
kurie stipriai remia Juozo 
Caspero kandidatūrą ir no
ri, kad jis būtų išrinktas. 
Vis dėlto lietuviams reikė
tų sutelkti bent $20,000.00. 
Tuo tikslu sudarytas komi
tetas skelbia vajų ir rug
piūčio 30 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos salėje orga
nizuoja parengimą, kurio 
dalyviai prašomi bent 
$50.00 aukos. Į vajų gali 
savo įnašais įsijungti taip 
pat tie, kurie dėl vienų ar 
kitų priežasčių parengime 
negalės dalyvauti.

LAISVĖS VARPO 
KONCERTAS

Tradicinis Laisvės Varpo 
rudens koncertas įvyks rug
sėjo 20 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos trečio aukšto 
salėje. Programą atliks Los 
Angeles lietuvių vyrų kvar
tetas, kuris dideliu pasise
kimu yra koncertavęs ne tik 
šio krašto daugelyje lietu
vių kolonijų, bet net Aus
tralijoje. Tai bus dar vienas 
didelis kultūrinis įvykis 
Laisvės Varpo 34-tų metų 
veikloje. Bet jis surištas su 
labai didelėmis išlaidomis. 
Vien jo programos atlikėjų 
kelionės išlaidos atseis apie 
pusantro tūkstančio dole
rių. O kur dar kitos koncer
to išlaidos, kaip salė, rek
lama ir 1.1. Todėl koncerto 
proga leidžiama koncerto 
programos knygutė, į kurią 
priimami sveikinimai, skel
bimai ,o taip pat pagal įna
šo dydį bus įrašyti koncer
to garbės rėmėjais, rėmė
jais ar talkininkais visi tie, 
kurie koncerto rengimą pa

Bostono lietuviai sudarė komitetą remti Joe Casper į Bostono miesto tarybą. Iš kairės 
sėdi. Gintaras Čepas, Asta Karosienė, kandidatas Joe Casper ir Birutė Skabeikienė. Stovi: Vy
tautas Jurgėla, komiteto pirm. Česlovas Kiliulis ii’ Algis Skabeikis.

rems pinigais. Pirmaisiais 
to koncerto garbės rėmėjais 
be raginimo, savo iniciaty
va įsijungė Justina ir Alek
sandras Dubauskai iš Cam- 
bridge. Tai gražus pavyz
dys kitiems.

RENGINIAI

• Rugpiūčio 30 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje Juozo Caspe
ro kandidatūrai remti ko
miteto ruošiamas parengi
mas, kuriame dalyvaus ir 
kalbės pats kandidatas Juo
zas Casperas.

• Rugsėjo 12 d. Tautos 
šventės minėjimas Bostono 
Lietuvių salėje.

• Rugsėjo 13 d. Tautos 
šventės minėjimas Brock- 
tone, rengiamas LB apylin
kės ir Martyno Jankaus 
šaulių kuopos: 10 vai. pa
maldos šv. Kazimiero baž
nyčioje, iškilmingas susi
rinkimas salėje.

• Rugsėjo 20 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
Laisvės Varpo rudens kon
certas, kuriame programą 
atliks Los Angeles vyrų 
kvartetas.

• Rugsėjo 27 d. 3 vai. po
piet sol. Lilijos Šukytės kon
certas, rengiamas Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimo 
komiteto Bostone.

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

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

• Spalio 10-12 d. ‘Įvyks 
Lituanistikos instituto su

važiavimas su paskaitomis 
visuomenei So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos na
muose. 36S W. Rroarhvav.

• Spalio 11 d. 3 vai. po
piet First & Second Church 
auditorijoje Vytenio Vasy- 
liūno vargonų koncertas, 
rengiamas Lietuvos krikšto 
minėjimo komiteto.

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

• Spalio 25 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
inž. dr. Jurgio Gimbuto 
iliustruota paskaita „Lietu
vos bažnyčių ir varpinių ti
pologija”, rengiama Lietu
vos krikšto minėjimo komi
teto.

• Lapkričio 7 d. 6 vai. 30 
min. vakaro Sandaros sa
lėje, 30 Intervale Brocktone 
metinis Balto 72 skyriaus 
banketas.

• Lapkričio 22 d. Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimas, ren
giamas LKV S-gos Ramo
vės Bostono skyriaus.

• Lapkričio 28 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos salėje Bostono lietu
vių tautinių šokių sambūrio 
50 metų veiklos minėjimas.

’lServing God’s Special Children”
The Healing Power of Christ takes many forms in today’s world. One 

such form is a ministry to mentally handicapped children and their families. 
For over 400 years the Brothers of St. John of God have brought God’s love to 
handicapped people and their loved ones.
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Father Fintan WlTitmore, O.H.
St. John of God Brothers
532 Delsea Drive
\Vestville Grove, New Jersey 08093
(609) 848-4141
Please tell me more about becoming a Hospitaller Brother. adv

Name______________________________________ Age ________
Street______________________ ___ _____________________________

. City i-i Statė* ■ ■______________________
t Zip_________________________Phone _______________________ ;

SECURITY 
OFFICERS 

Become pert of the legend. 
Severai excellent openinas 
'for reliable individuals witn 
good work records.

$5 4- Per Hour 
Part time, weekends and 
holidays.

Apply in person at
373 Second St.,

Fall River, Mass. 02721
Equal Opport. Employer m/f /h/v 

(30-32)

AUTO
TECHNICIANS

”A, B. & C”
NEW CAR PREP.

Ultra rnodern service dept. for One 
of N. J.s leading Auto Dealers has 
immed. Openings for the above posi- 
tions. lf you have the desire for top 
$$$. full co. benefits/Medical, plūs 
much more —- apply today! Contact 
ED MARSH AT 201568-4400

MARMAC NISSAN
136 ENGLE STREET, 

ENGLEWOOD, N. J. 07631 
(30-32)

Lead machine ooerators
tion workers needed for plastic ma
nufacturing piant. riex.oxc s»... t, 
overtime and all benefits paid. Legal 
U. S. work certification required. Call 
(201) 447-6172 Waldwick, N. J.
07463. (30-33)

____  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)

Write today 
for more 

information



1987 m. rugpiūčio 13 d. DIRVA Nr. 30 — 5

Žodis poetui Baliui Auginui
Jo 70 metų amžiaus sukakties proga

Vacys Kavaliūnas

Buvo mėlynas ruduo. 
Raudonavo vyšnios — 
Bėga dienos kaip vanduo, 
Kaip vanduo negrįžta.

Jonas Aistis

Negrįžta nei dienos, nei 
metai. Ir mūsų kelias, išai- 
dėjęs iš tėviškės namų ir 
nudundėjęs į laiko tolumas, 
yra tiktai vienos krypties 
— vis tolyn ir tolyn.

Tačiau vaikystė nepraei
na. Neišnyksta iš mūsų vi
dinio pasaulio nei namai. 
Mes į juos visada savo min
timis ir savo dvasia sugrįž

BALYS AUGINĄS

KRAUJO IŠTVERMĖ
Į žemės dulkes
Pildamas
Prisikėlimo vyną — 
(Žydėjimo ir amžinumo
Prasmę —) į
Kodėl, pavasario dievaiti,

I Ateini taip smarkiai
I Pavėlavęs? —
i - i

Laukinei kriaušei,
Lyg jaunamartei —
žieduotą kikliką į
Išaudęs —
Tu pamiršai į
Prikelti prietemoj 
Manu troškimu2 * i

Pumpurus — I
! !

Jau paskutinės pienės
žaidžia vėjyje, ’
Ir stingsta gyslose ugnis —
Aš deginu
Nugeltusią vienatvę — 
(Lyg pernykštę žolę) — 
Ir metų prieblandoj 
Drungnoj namu šilainėj 

į I^edu apsivelka
Voratinkliai
Vaikystės —

i I
Atsigręžiu, lyg gandras
Atgalios —
Anoj pusėj upės šventos 
šlama skroblo kraujas — 

; Aidu nulaužtos šakos
Atsišaukia: —
Mano mintys

į Su palikta gentim
Už vieno stalo
Kraujo brolijoje
Susėdo------

i
Išeidamas
Į aisčių dulkėmis nuklotą 
Vieškelį — 
šaknis ir pelenus 
Palikęs,
Kartu nešuos Praamžiaus 
Duotą skydą: 
Ištikimybę 
žemei------

(Šis eilėraštis paimtas iš spaudai 
paruošto naujo eilėraščių rinkinio).

tame. O tada atgyja ir pa
saka, gimusi pirmiesiem 
mūsų gyvenimo kelio žings
nių aidams susiliejus su jų 
dvasia ir su jų aplinkos 
poezija — jos spalvomis ir 
garsais ir iš jų spinduliuo
jančia šviesa.

Ir toji pasaka nemiršta. 
Ji vis atgyja ir atgyja. — 
Atgyja ji ir Balio Augino 
kūryboje:
Skaitau gėlėtą foliantą 
Pavasariškų burtų knygos - 
Pabunda pasaka užmigus: - - -

O pasaka savo esme arti

ma poezijai, kuri atsklei
džia kitokios realybės plo
tus ir nutolsta į mistinio ir 
metafizinio pasaulio plotus, 
kuriuose pasigirsta ir eg
zistenciniai žmogaus gyve
nimo kelio žingsnių aidai.

Poezijoje, kūrėjo vidinio 
pasaulio peizažui harmo
ningai susiliejus su išorinės 
erdvės daiktų spalvomis ir 
garsais ir iš jų kylančia me
lodija, atsiskleidžia ir este- 
tiniai-grožiniai jos momen
tai.

Koks iš tikrųjų gražus 
Augino poezijos pasaulis! 
Ir kaip visa jame gyva! Gy
va net ir tai, kas teturi tik
tai gramatinę daiktavardžio 
formą — tyla, nuoga tyla, 
geltona pienių melancholi
ja ...

Keliauji šio poezijos pa
saulio plotais, sustoji, mąs
tai ir gėriesi. Ir girdi, kaip 
"šlama samanų dainom ak
muo", kaip "skamba žemė 
lumzdeliu žaliu”. Atsisklei
džia ir regimieji — optiniai 
vaizdai. Ir matai — "Vaikš
to verkiantis vakaras", ir 
pūstelia "žydintis vėjas", o 
tolumoje atsiskleidžia ir 
"žydinti daina".

Priešais akis atsiskleidžia 
ir didesnis žemės plotas:

Žaliukėlė žemės prijuostė 
Išsiuvinėta
Melsvais upelių siūlais.
Ir koks spalvingas šis Au

gino poezijos pasaulis! O 
spalva gimininga šviesai, 
kuri ne tiktai suteikia iš
orinės erdvės daiktam gro
žio, bet ir tai, kas nemate
rialu.

Auginąs, kad ir būdamas 
toli nuo savo gimtosios že
mės, nėra nuo jos nutolęs 
savo dvasia. Jis ją girdi ir 
jaučia. Jis eina aisčių že
me, po kurios smiltimis 
meldžiasi jo senelis:

Einu aš aisčių žeme — 
Miškai, ežerai, upės 
Ir lygios arimų vagos — 
O po smiltim neramia 
Meldžias mano senelio

lūpos---------
O kokiu grožiu ir kaip 

originaliai atskleistas gim
tosios žemės netekusio poe
to tremties kelias:

Mane kelionės lazdoj
Gieda tėviškės paukščiai.
Gilu, gražu ir prasminga. 

Realu ir simboliška. O sim
bolis mus perkelia kitos — 
mistinės ar metafizinės — 
realybės plotmėn, čia ir 
žmogus keleivis — Homo 
viator, ir lazda, suponuojan
ti žemės kelio vakarą, ir 
tėviškės paukščiai, kurių 
giesmė sustojo tėviškės so
de užaugusioje lazdoje.

Gimtoji žemė gyva ir Au-

Sukaktuvininkas poetas Balys Auginąs
J. Garlos nuotr.

gino sieloje, ir jo poezijos 
pasauly. Jis mato gimtinė
je paliktą medį, ir aštrus 
skausmas suspaudžia jo 
širdį:

Ak, gimtinėj paliktas medi, 
Tu kaip gentkarčių lingė 
Linguoji kasdien lietuje! — 
Žinotum, mielas, man taip 

sunku, 
Palikus širdį šiaurės 

miškuos —
Ir prašo Viešpatį, kad 

tremtyje sutiktas svetimas 
miškas žydėtų "gimtąja 
spalva".

O žmogus? — Keliauja ir 
žmogus šiuo žaliomis spal
vomis žydinčiu Augino po
ezijos pasauliu. Ir jo žings
niuose pasigirsta gūdūs eg
zistenciniai žmogaus žemės 
kelio aidai — išnykimas: 

Vidurnakčio bedugnėje — 
derva, 

Kaip sąžinė motinžudžio — 
Baugu 

Baugu — Baugu — 
Lyg dilgė vėjuj — mano 

svyranti galva — 
(Siaubo voratinkliai apraizgė 
Širdį). — Ir išnykimo 

panikoj degu —
Tai tėra tiktai labai 

trumpas stabtelėjimas prie 
poeto Balio Augino poezi
jos pasaulio jo sukaktuvi
nių metų proga. O šis jos 
pasaulis nuostabus savo 
spalvomis ir poeto sielos ai
dais, harmoningai susilie
jusiais su jo žemės kelio 
melodijomis.

Ir gyvas. Suskamba jame 
aliteracijos, kai "Verkian
tis vakaras vaikšto” ar 
kai —

Žybsėdami žibiais žibintais 
Keliauja
Švento Jono
Vabalėlių brolija —
Yra ir sinestezinių mo

mentų, kai susilieja spalvos 
ir dvasinės žmogaus būse
nos plotai ir kai išgirsti pie

nę — ir ją pamatai — siū
buojant "Geltoną melancho
liją”, ar pajunti, kaip aidi 
"Saldi dūdelės melodija".

Ir visas šis Augino poezi
jos pasaulis, jo garsai, spal
vos, ir iš išorinės erdvės 
daiktų aidinti šivesa ir ža
lios jų melodijos yra ir poe
to dvasinis atvaizdas, ir in
tymi jo sielos ir minties 
giesmė.

• Lietuvos muzikų sąjun
gos seimas įvyks š. m. rug-. 
piūčio 22 d. Jaunimo Cen
tre, Chicagoje. Bus valdy
bos pranešimai ir naujos 
valdybos rinkimai, šiuo me
tu sąjungos pirmininku yra 
Leonardas šimutis.. Po sei
mo posėdžių dalyviai vaka- 
rienaus Seklyčioje, 2715 W. 
71 Street.

• Ginta Remeikytė ir 
Liūne Sutema dalyvaus 
Santaros-Šviesos suvažiavi
me Tabor Farmoj, Sodus, 
Mich. rugsėjo 10-13 d. d. 
poezijos vakare.

Maintenance Mechanic
Exp’d. to maintain plastic molding 
machinery. Salary open plūs benefits. 
Progressive co., Rockland Co. 15 min. 
north of Toppan Zee Bridge. Send 
letter detailing work exp. & salary 
regments: Neptūne Plastics & Mfg. 
Corp., 15 New Main St., Haverstraw, 
N. Y. 10927 or Call 914-429-3800.

(30-32)

MAINTAINENCE MECHANIC
Experienced in plumbing, rnecha- 

nical & other electrical skills for 
Apartment House on Main Line. Ex- 
perience necessary.

Call (215) 688-8120 for ap- 
pointment. (29-32)

Hiring Today! Top Pay! 
Work at Home. No expe- 
rience needed. Write Cot- 
tage Industries 1407*-2 Jen- 
kins, Norman, Oklahoma 
73069. (28-31)
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UŽMIRŠTOJI SUDUVA
vr

Juozas Zygas

Amžių slinktyje mažėjo 
mūsų plotai, šen bei ten vy
ko nubyrėjmai bei pakraščių 
užliejimai. Praeityje mūsų 
žemių nubyrėjimai gal nebu
vo tokie staigūs, gal viskas 
tęsėsi šimtmečiais. Turėjo
me didelius plotus, tad ir nu
byrėjimai nebuvo tokie skau 
dūs. Dabar tų plotų nebėra. 
Dabar - ne tik retoriškai, bet 
ir praktiškai - turime kovoti 
už kiekvienų pėdą žemės. 
Ar taip kovojame? Deja, ne!

Šiame šimtmetyje vyko 
patys didžiausi mūsų žemių 
praradimai. Lietuvos teri
torija - pagal 1920 m. Mask
vos sutartį ir dar pridėjus 
Prūsų Lietuvą - būtų 100,000 
kv. km. su didesniu ar ma
žesniu perviršiu. Šiame 
šimtmetyje, taip sakant mū
sų akivaizdoje, visas trečda
lis tų žemių yra prarastas. 
Kur dar buvo išlikusios lietu 
viškos salos - jos skęsta, o iš 
mūsų pusės nei retoriškų kai 
bų, nei ‘Viešpaties angelo’ 
negirdėti. Kur nėra progos 
nusifotografuoti, ten ne tik 
veiklos, bet ir veikėjų nema
tyti.

Viename rašinyje būtų ne
įmanoma išnagrinėti mūsų 
žemių praradimo, tad pasi
tenkinsime tik dalinai pažvel 
gę į dabartinį sūduvių likimą 
O jų likimas ne tik skaudus, 
bet ir beveik beviltiškas. 
Tuo pačiu laiku, kai kryžiuo
čiai pavergė prūsus, slavų 
bangos užliejo jotvingių že
mes ir priartėjo prie Sūdu
vos. Maždaug tuo pačiu me
tu ir lietuviai vykdė ekspan
siją į slavų žemes, tačiau tos 
ekspansijos buvo kiek skir
tingos. Lietuviai, atrodo, 
prajodavo, gal palikdami pi
lyse savo vietininkus, kurie 
savo ruožtu virsdavo Dimit- 
rais ar Andriejais. Tuo ir 
baigdavosi mūsų žygiai.

Kur slavai atėjo - ten jie ir 
liko. Jau XII-jo šimtmečio 
pradžioje rusinu ekspansija 
pasiekė Nemuno pakrantes 
ir jie pradėjo kurtis Gardine 
(istoriniai jotvingių žemė). 
Čia slavai buvo sustabdyti ir 
jų ekspansija stabilizuota iki 
šio šimtmečio.

Šiame šimtmetyje vėl už
plūdo slavų bangos, tik jėgų 
pusiausvyra jau buvo ne mū
sų naudai. Lenkai, pasinau
dodami palankia situacija, 
1919 m. užėmė Suvalkus, Sei 
nūs ir jų apylinkes. Tai 
buvo gilus įsiveržimas į lie
tuviškas žemes. Seinai šio 
šimtmečio pradžioje buvo 
vienas iš didžiųjų lietuvybės 
centrų, jo apylinkėse gyve
no susipratę lietuviai ūkinin
kai. Šio šimtmečio pradžioje 
Seinai savo reikšme stovėjo 
antroje vietoje po Kauno. 
Lietuviško kultūrinio ir poli
tinio judėjimo centre buvo 
Seinų kunigų seminarijos lie
tuviškoji profesūra. Jau 
1906 m. pradžioje Seinuose 
buvo išleistas ‘Šaltinis’, ku
ris pasiekė 15,000 tiražą. Pa

gal tuos laikus tai buvo milži 
niškas skaičius. 1909 m. ‘Šal 
tinio’ redakcijos patalpose 
buvo sušauktas pirmasis kai 
bininkų suvažiavimas, kuris 
padėjo pagrindus lietuviškai 
gramatikai. Seinai taip pat 
buvo lietuviškos veiklos ir 
spaudos centras. Be jau mi
nėto ‘Šaltinio’, buvo leidžia
mi dar šie leidiniai: ‘Artojas’ 
‘Vadovas’ ir ‘Spindulys’. 
Taip pat Seinai garsėjo ir 
kaip knygų leidimo centras - 
čia buvo išleista keletas šim
tų knygų. Tos knygos plito 
po visą Lietuvą, pasiekdavo 
net ir Amerikos lietuvius. 
Ne tik laikraščiai ir knygos 
buvo leidžiami, bet organi
zuojamos lietuviškos mo
kyklos ir draugijos. ‘Žibu
rio’ d-ja, kuri buvo išvysčiusi 
savo veiklą Seinų krašte, 
steigė mokyklas ir net gim
nazijas. 1918 m. sausio mėn. 
Seinuose pradėjo veikti ‘Ži
burio’ gimnazija, kuri 1919 
metais buvo perkelta į Laz
dijus.

Buvo gyva jaunimo ir ben
drai lietuviška veikla. 1918 
m. miške prie Seinų įvyko 
pavasarininkų šventė, daly
vavo apie 1000 lietuviško jau 
nimo. Lenkams pradėjus sa
vo nagus į Sūduvą kišti, 
1919 m. Seinuose įvyko di
džiulės lietuvių demonstra
cijos, kuriose dalyvavo apie 
10,000 vietos lietuvių, reikš
dami protestą dėl Lenkijos 
kėslų. Tai toks buvo Seinų 
kraštas! Kas iš jo dabar li
ko?

Prie Seinų krašto lenkini
mo daug prisidėjo kun. R. 
Jalbrzykowskis, kuris 1908 
m. pradėjo eiti seminarijos 
vicedirektoriaus pareigas. 
‘Jis pasirūpino nustatyti, 
kad į seminariją būtų prii
mami po lygiai lietuvių ir 
lenkų, į visus kursus įvedė 
lenkų kalbą, stiprino semina 
rijoje lenkų elementą, sten
gėsi sutelkti daugiau lenkų 
profesorių, trukdė klierikų 
tarpe besireiškiantį lietuvių 
judėjimą, draudė klierikams 
skaityti lietuvišką spaudą’ 
(L.E. XXVII psl. 194). Ka
dangi jo biografiniuose apra
šymuose kitų nuopelnų baž
nyčiai neminima, tad grei
čiausiai už lenkinimą ir lietu
vių engimą buvo pakeltas į 
vyskupus, o vėliau, lenkams 
išėdus vysk. J. Matulaitį, ta
po Vilniaus arkivyskupu. Pa
čių lenkų prisipažinimu, jei 
Seinai teko ne lietuviams, 
bet lenkams - tai yra nuopel
nas Jalbrzykowskio 16 metų 
veiklos Seinuose.Kadangi pa- 
pačių lenkų teigimu jis suvai 
dino lemiamą vaidmenį Sei
nų lenkinime, tad bent trum
pai peržvelkime, kokiu būdu 
jis atsirado Seinuose, ir kas 
jam padėjo jo karjeros laip
tuose.

Kun. R. Jalbrzykowski 
buvo vysk. A. Baranausko 
pakviestas 1902 m. į Seinų 
seminariją dėstyti lotynų ir 

lenkų kalbas. 1908 m. jis bu
vo paskirtas seminarijos vi- 
ceregentu. Tuomet jis pra
dėjo seminariją, taip sakant, 
‘pagal savo kurpalį’ tvarkyti. 
Klierikams uždraudė skaity
ti lietuviškus laikraščius bei 
rašyti lietuviškai. Netgi A. 
Dambrausko ‘Draugiją’ jis 
vadino ‘bezbožne pismo’ (be
dieviški rašiniai). Karo me
tu jis persikėle į Minską, o 
1917 m. su vysk. Karosu per 
Švediją grįžo į Seinus. Vysk. 
Karosas, padaręs jį gen. vi
karu, pavedė jam valdyti len
kiškąją Seinų vyskupijos da
lį. 1918 m. VIII Lenkijos vys
kupų konferencija, kurioje 
dalyvavo ir vysk. Karosas, 
nutarė prašyti Šv. Sosto, jog 
lenkiškajai Seinų vyskupijos 
daliai būtų paskirtas vysk. 
Karosui sufraganas Jalbrzy- 
kowski. Kaip matome, visą 
laiką jį globojo tai Baranaus
kas, tai Karosas. Už tą glo
bą vėliau buvo atsilyginta ...

Seinų likimas, neatsižvel
giant gyventojų norų, buvo 
išspręstas ginklu. 1920 me
tais, lietuvių kariuomenei 
patyrus didelį pralaimėjimą, 
Seinai pateko po lenkiška le
tena.

Užėmę Seinus, lenkai tuo
jau pradėjo veiklesnių lietu
vių areštus, o kunigų semi
narijos klierikus ir profesū
rą areštavę, atgabeno prie 
Punsko ir paleido į Lietuvą. 
Toks pat likimas ištiko ir 
vysk. A. Karosą - jis taip pat 
buvo ištremtas į Lietuvą. 
Taip lenkai jam atsilygino už 
jo nuopelnus.

Jeigu jau pradėjome, tai 
reikia ir užbaigti Jalbrzy- 
kowskio charakteristiką, ka
dangi jis buvo didysis Seinų 
lenkintojas. Lietuvai atga
vus Vilnių, Jalbrzykowskis, 
būdamas Vilniaus arkivys
kupu, ir toliau tęsė lenkini
mo darbą. Tik čia jau ne jo 
kaltė, o mūsų pačių, kadangi 
jam buvo mokama ministe- 
rio alga (apie 3000 litų į mė
nesį). Kur rasime kitą tokią 
tautą, kuri savo duobkasiam 
algas mokėtų? Be to, pagal 
Vatikaną, jis tebebuvo len
kiškos arkivyskupijos valdy
tojas, tad lietuviams nebuvo 
jokio reikalo jam algą mokė
ti. Automatiškai jis turėjo 
būti iš pareigų pašalintas. 
Bet, atrodo, ir tais laikais 
turėjome gerų konkordato 
aiškintojų.

Susipažinę su Jalbrzy- 
kowskio veikla, vėl grįžkime 
prie Seinų ir Punsko. Lenkų 
valdymo laikai buvo sunkūs, 
bet ir sunkiose sąlygose 
veikė Šv. Kazimiero draugi
jos skyriai. Buvo bandoma 
išlaikyti lietuviškas mokyk
las, kurios palaipsniui buvo 
lenkų administracijos užda
rinėjamos, o mokytojai ir vei
kėjai areštuojami.

Jeigu tuomet buvo sun
kios sąlygos, tai dabar yra 
dar blogiau. Tiesa, Punske 
veikia lietuviškas licėjus, lei-

KORP! NEO-LITHUANIA SUVAŽIAVIMO, 
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PONŲ KURAIČIŲ VASARVIETĖJE "GINTARAS”, 
UNION PIER, MICH. TELEF. (616) 469-3298.

DARBOTVARKĖ
Rugsėjo 5 d. — šeštadienis

3:30 vai. p. p. registracija
4:00 vai. p. p. iškilmingas posėdis, suvažiavimo 

atidarymas:
1. pirmininkės žodis
2. mirusiųjų pagerbimas
3. paskaita
4. suvažiavimo prezidiumo sudarymas.

5:30 vai. p. p. vakarienė.
7:00 vai. p. p. Pirmas darbo posėdis:

1. komisijų sudarymas: registracijos, 
nominacijų, spaudos ir nutarimų

2. valdybos pranešimai
a) pirmininkės
b) iždininko

3. revizijos komisijos pranešimas
4. garbės teismo pranešimas
5. žurnalo Naujoji Viltis pranešimas
6. pro j. korp. knygos redakcinės kolegi

jos pranešimas
7. diskusijos dėl pranešimų.

Rugsėjo 6 d. — sekmadienis
8:15 vai. ryto vėliavos pakėlimas
8:30 vai. ryto pusryčiai

10:00 vai. ryto pamaldos.
11:00 vai. ryto Antras darbo posėdis

1. korp. padalinių pranešimai
2. diskusijos dėl bendros korp. veiklos
3. rinkimai: vyr. valdybos, revizijos ko

misijos, garbės teismo, tarybos
4. nutarimų komisijos pranešimas
5. pasiūlymai bei sumanymai
6. suvažiavimo uždarymas.

12:30 vai. pietūs.
Pastaba: jei posėdis iki pietų neužsibaig
tų, tai būtų tęsiamas tuoj po pietų.

5:15 vai. p. p. vėliavos nuleidimas
5:30 vai. p. p vakarienė
7:00 vai. p. p. vakaronė — alutis.

Rugsėjo 7 d. — pirmadienis
8:15 vai. ryto vėliavos pakėlimas
8:30 vai. ryto pusryčiai, laisvalaikis, pokalbiai 

12:30 vai. pietūs.

džiama ‘Aušra’, tai ir viskas. 
Visame Suvalkų trikampyje 
tebuvo tik trys bažnyčios, 
kuriose dar buvo laikomos 
lietuviškos pamaldos. Da
bar teliko dvi. Lenkų šovi
nistams užkliuvo Žagariu 
bažnytėlė ir ją sudegino. To
je bažnytėlėje lietuviškas 
pamaldas laikydavo Punsko 
klebonas Ignacijus Dzirmei- 
ka, kuris pats yra sulenkė
jęs lietuvis - tarnavęs Lietu
vos kariuomenėje. Bet len
kams šovinistams buvo ir tai 
per daug.

Ilgą laiką lietuviai vedė 
kovą dėl lietuviškų pamaldų 
Seinų bazilikoje. Kol Lom
žos vyskupu buvo žymus len 
kintojas vysk. Sasinowski, 
tai visi lietuvių prašymai at
simušdavo kaip į mūro sieną. 
Naujasis Lomžos vyskupas 
užsispyrusį kleboną privertė 
įvesti lietuviškas pamaldas. 
Bet - vyskupas savo, o klebo
nas irgi savo: lietuviškas pa
maldas įvedė, bet 2-rą vai. 
po pietų. Laikas nepatogus, 
bet žmonių daug susirenka. 
Be to, klebonas kun. S. Ro- 

gowskis kabinėjasi prie lie
tuviško giedojimo - sako, 
vyskupas davė leidimą pa
maldoms, bet ne giedojimui!

Tai tokie jų vargai. Turė
tume daugiau dėmesio skirti 
Seinų-Punsko lietuviams, 
dažniau juos lankyti ir gal 
juos į svečius pasikviesti. 
Lenkai, ypač bažnyčia, deda 
pastangas juos sunaikinti. 
Dabar Punsko lietuviai nori 
savo kultūros centrą staty
tis, tam reikalui ir mūsų pa
rama būt reikalinga. ‘Mar
gutis’ Chicagoje tą reikalą 
remia ir centro statybai au
kas priima. Kam rūpi lietu
viški reikalai, turėtų jų veik
lą paremti.

MECHANIC
POSITIONSOPENFOR 

HEAVYDUTYBUS/TRUCK 
MECHANIC 

»EXPERIENCE PREFERRED 
•GOODSTARTING SALARY 

♦CLEAN VVORKINGCONDITIONS 
•EXCELLENT BENEFITS 
•MUSTHAVEOWNTOOLS 
COMMUNITYBUSLINES 

201-473-6230, WALTER 
(24-30).
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Rezistentų kartai
retėjant Bronys Raila

Atrodytų tarsi koks pa
tamsių sąmokslas. Greičiau 
nei porą savaičių miršta 
trys vertingi, įdomūs, įvai
riais etapais veiklūs ir ryž
tingi, tautos laisvės bylai 
nusipelnę vienos lietuvių 
rezistencinės kartos daly
viai. Daugiau negu daly
viai: rezistencinių sąjūdžių 
vadovai, pradmenų kūrėjai, 
geri organizatoriai.

Štai 1987 m. liepos 2 d. 
Chicagoje pirmas miršta 
amžiumi jauniausias (gi
męs 1919. III 19) Karolis 
Drunga, buv. Jurgis Valiu
lis, Lietuvos Laisvės Kovo
tojų Sąjungos (LLKS) stei
gimo iniciatorius 1940 m. 
gruodžio mėnesį, Kaune; 
vėliau ryškus antinacinio 
pogrindžio veikėjas, kaceto 
kalinys (kas sužalojo jo 
sveikatą), Vliko narys, vė
liau vienas iš Lietuvių 
Rezistenc i n ė s Santarvės 
(LRS) steigėjų ir vadovy
bės narys Europoje ir Ame
rikoje, per pastarąjį de

šimtmetį vienas iš AKIRA
ČIŲ mėnraščio redaktorių...

Tų pat metų liepos 10 
dieną Chicagoje miršta Vla
das Civinskas (g. 1913. X. 
9), teisininkas-ekonomistas, 
liaudininkų-varpininkų sro
vės dalyvis, žurnalistas tos 
srovės spaudoje Nepriklau
somybės metais ir vėliau 
įvairiuose tautinių liberalų 
laikraščiuose, jų tarpe ir 
DIRVOJE, antinacinės ir 
prieškomunistinės rezisten
cijos veikėjas, gerų lietu
viškų knygų leidyklos TER- 
RA įsteigėjas užsienyje, 
vėliau stambios prekybinės 
firmos savininkas Chica
goje . ..

Vos po keturių dienų, 
liepos 14-ją, New Yorke 
miršta ir Stepas Mackevi
čius (gimęs 1915. VI. 5), 
teisininkas, veiklus rezi
stencinių grupių dalyvis ka
ro ir pokario metais . ..

Ir vis tuo pat metu, ir 
dėl to dar labiau skaudu! 
O skaudžiausia, kad visi

Nr. 30 — 7DIRVA

Pirmais pokario metais susitikę New Yorke... Iš kairės: 
ir Stepas Mackevičius.

Bronys Raila, Jonas Mažionis 
Urbano nuotr.

A. A.

STEPUI MACKEVIČIUI
staiga amžinybėn iškeliavus, jo mielai žmo

nai ALDONAI, studijų dienų draugei, bro

liui ANDRIUI su šeima ir visiems artimie

siems reiškiam nuoširdžiausią užuojautą ir
*

kartu liūdime.

Marina ir Zigmas
Raulinaičiai

LST Korp! Neo-Lithuania Filisteriui

A. A.

STEPUI MACKEVIČIUI 

mirus, liūdinčius žmoną ALDONĄ, jo brolį 

mūsų mielą kolegą ANDRIŲ su šeima nuo

širdžiai užjaučiame.

Modestavičiu šeimos ,

trys man buvo labai artimi 
asmeniniai draugai, bičiu
liai, su kuriais vienu ar ki
tu metu teko bendradar
biauti, susitikinėti, net vi
sai ‘ neseniai jų namuose 
svečiuotis. Be abejo, jie 
verti išsamesnių paminėji
mų, negu tik įprastiniais 
laikraščių nekrologais.

Stepas Mackevičius bet
gi buvo tas, su kuriuos 
anksčiausiai susipažinau, il
giausiai kartu gyvenau ir 
b e n d radarbiavau pokario 
metais. Todėl šia proga no
rėčiau pridėti vieną kitą pa
pildomą brangios mūsų 
draugystės prisiminimą.

* * *
Pirmoji pažintis su Stepu 

įvyko dar prieš karą Pary
žiuje, kur nuo anksčiau mo
kiausi viename tarptauti
nės teisės institute, kad jis 
čia atvyko 1938 m. studi
juoti politinių ir diplomati
nių mokslų žinomoje tos 
srities mokykloje (Ėcole 
libre dės sciences politi- 
ques).

Prieš pat karo pradžią 
atskirai grįžę Lietuvon, bet
gi netrukus, 1940 metų va
sarą, netikėtai vėl susiti
kom ... Rytprūsiuose lietu
vių pabėgėlių (per "žalią 
sieną”) stovykloje, kur aš 
buvau atsidūręs su Antanu 
Valiukėnu, o Stepas atsira
do su savo draugu Jonu 
čiuberkiu.

Nors tasai priverstinis 
mūsų viešėjimas Prūsuose 
ir netrukus Berlyne buvo 
gana trumpas, tačiau nuo 
to laiko atskirais keliais ir 
būdais, kartais iš skirtin
gų vietų ir plotmių, visi su 
įkarščiu neatšaukiamai įsi- 
jungėm į tautinius pogrin
džius. ir jų organizacijas, 
siekusias, svajojusias ar ir 

aktyviai veikusias Lietuvos 
valstybinei nepriklausomy
bei atstatyti.

Vokiečių-sovietų karui ki
lus, grįžęs Lietuvon, Ste
pas 1942 m. užbaigė teisių 
studijas Vilniaus universi
tete, 1943 m. vedė Aldoną 
Bukaveckaitę, stūmė die
nas lietuvių savivaldos 
įstaigose, aktyviai įsijun
gė į LLKS.

Ir štai vėl — 1944 m. va
sarą, prieš pat spėjant bol
ševikų armijom nusiauti 
Lietuvą, — netikėtai, nesu
tarę, gal tik iš gandų susi
vokę, Stepo Mackevičiaus, 
Algirdo Greimu, Vinco Ras- 
tenio ir mano šeimų nariai 
staiga dar kartą susitin
kam prancūzų Elzase, Mul- 
house mieste, netoli Šveica
rijos sienos. Mūsų bendra
vimai vėl suglaudėja ir jau 
nebenutrūksta ilgą laiką.

Dar po metų, pasiblaškę 
ir paklajoję skirtingais ta
kais, vėl visi susiburiam 
jau Paryžiuje, toje anuo

met negausioje lietuvių 
"kolonijoje” s u d arydami 
šiek tiek neramų, visokias 
kontroversijas keliantį 
branduolį.

Atgaiviname, drauge su 
trim nacių tremtiniais, Z. 
Zubriu, Deltuva ir K. Bra
zausku, LLKS Paryžiaus 
padalinį, kuriam tada dau
giausia inspiracijos teikė 
A. Greimas. 1946 m. įstei
giame Akademinio šviesos 
sambūrio padalinį, kurio 
garbės teismo pirmininku 
išrenkamas teisininkas Ste
pas.

Tais pat metais, atsilie
piant į Lietuvos pogrindžio 
informacijas, aplinkybes ir 
jo organų instrukcijas, čia 
buvo įsteigta BDPS Užsie
nio Delegatūros dalis, ku
rioje Stepas uoliai pasidar
bavo, vadovaudamas orga
nizaciniam sektoriui. Tos 
Delegatūros veikla tada su
kėlė nemažą šurmulį užsie-

(Nukelta į 8 psl.)
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Rezistentų kartai retėjant... LIETUVIŲ KALBOS ŽODŽIU TVARKA SAKINYJE
(Atkelta iš 7 psl.) 

nio lietuvių politinių veiks
nių polemikose, bet ir pa
skatino giliau išnagrinėti 
mūsų tautinės rezistencijos 
principus, politinius tikslus 
ir metodiką.

* * *

Deja, po 1948 metų atėjo 
laikas skirstytis iš Pary
žiaus.

Aplinkybėm ir likimam 
besikeičiant, pirmasis Ame
rikon išvyko veiklusis žur
nalistas ir rezistentas Vin
cas Rastenis. 1948 metų pa
baigoje išplaukė New Yor
ko linkui ir mano šeima. Al
girdas Greimas pasiskyrė 
daugiausiai m o k s 1 iniam 
darbui, daktarizavosi, ne
trukus išvykdamas Egip
tan, vėliau dar Turkijon... 
Stepas Paryžiuje socialine 
prasme buvo gal geriau už 
mus įsitaisęs, kaip USA 
ambasados k o n s u larinio 
skyriaus tarnautojas, bet 
ir jis 1949 metų pradžioj 
ryžosi keltis į New Yorką.

Tai mes ir vėl susitikom. 
Aš tada jau dirbau Vieny
bės savaitraščio redakcijoj 
ir bematant priprašiau Ste
pą duoti laikraščiui talkos. 
Nors jis ir neturėjo žurna
listinio patraukimo, bet ne
delsdamas parašė Vienybei 
keletą straipsnių tada labai 
aktualiais klausimais, gy
vu stiliumi.

1950 m. buvo pradėta or
ganizuoti užsienyje Lietu
vių Rezistencinė Santarvė 
(žr. Liet. Encikl., t.. 16, p. 
76), kurios vienu iš steigė
jų pasirašiusių LRS dekla
raciją, buvo ir Stepas Mac
kevičius. Pačioje pradžioje 
jis sumaniai vadovavo 
Amerikos LRS sekretoria

VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso proga kviečame visus 
papiginta kaina skristi i Australiją: grupiniai ar pavieniui.

Iš Amerikos išskrendame šių metų gruodžio 16, 19, 20, arba 25 d.d., 
iš Australijos sausio 7, 8, 9, 12, 13, ar 15 d.d.

Pakeliui galite aplankyti keturias skirtingas vietoves:
Fiji salas, Australiją (Sidney, Melbourne, Brisbane, Cairns), 

Naująją Zelandiją (Aukland, VVellington, Christchurch) ir Havajus.

Puiki proga pakeliauti Australijos kontinente, dalyvauti 
Jaunimo Kongreso renginiuose, Australijos lietuvių Kalėdų ir Naujųjų 

metų pokyliuose, pamatyti žavius Naujosios Zelandijos miestus.

Kaina iš Kalifornijos $1210, iš kitų pagrindinių JAV miestų $1410. 
$100 užstatas atsiųstas iki rugpiūčio 30 d. garantuoja rezervaciją.

Registruotis prašome gražinant žemiau duota atkarpą šiuo adresu:

PLB Tel.: (312)778-2200
5620 S. Clairmont Avė.,
Chicago, IL 60636
VARDAS IR PAVARDĖ ____________________________________

ADRESAS________________________________________________________________________________

______________________________________________________  TELEFONAS____________________ ____

NORĖČIAU IŠSKRISTI IŠ JAV ___________________ IŠ AUSTRALIJOS..________________________

PRIDEDU REZERVACIJOS UŽSTATĄ ($100) _____________________ __

_______tkOZl/VTZIS THE CONVENT/ON AIRLINE________

tui New Yorke, vėliau dir
bo kaip sekančių komitetų 
narys. Tuomet jis atliko 
itin daug sunkaus darbo, or
ganizuodamas šios organi
zacijos tinklą Amerikoje, o 
New Yorke megsdamas ry
šius ir plėtodamas santy
kius su kitų sovietų paverg
tų tautų rezistencijos vei
kėjais.

šiom pastarosiom parei
gom bei užduotim jis itin 
tiko ne tik dėl rezistencinės 
patirties ir tinkamų manie
rų santykiaujant su žmo
nėmis, bet ir su savo retais 
gabumais žodžiu ir raštu 
gerai mokėti ir naudoti ke
lias nuolat reikalingas sve
timas kalbas: anglų, vokie
čių, prancūzų, ispanų, rusų, 
lenkų . . .

Po 1956 metų, ypač po 
rezistencinės veiklos katas
trofų Vengrijoje ir kitur, 
LRS savo organizacinę 
veiklą Amerikoje nutarė 
susiaurinti, palikdama tik 
savo atstovus Vlike ir ki
tuose veiksniuose, kur tat 
yra reikalinga ir realiai 
įmanoma.

Apsigyvenęs New Yorke, 
Stepas Mackevičius greit 
gavo tarnybą didžiulėje 
prancūzų Air France orinio 
susi siekimo kompanijoje, 
kur jis greit pasiekė atsa
kingą teisinių reikalų vedė
jo postą (juriskonšultūrą). 
Ligi išeinant į pensiją, šios 
pareigos nebepalikdavo kam 
kitam laisvo laiko. Jam 
tekdavo atlikti dar ir gausy
bę tarnybinių kelionių po 
įvairius kraštus.

Išskyrus pabendravimus 
su jo senąja Neo-Lithuani- 
jos korporacija, jis buvo pa
sitraukęs iš kitokios visuo- 

tvarka sakinyje. Taigi lie
tuvių kalbos žodžių tvarka 
sakinyje nėra laisva, bet 
tik sąlyginė. Kaip minėjau 
veiksnys sakinyje negali 
būti per daug nutolęs nuo 
sakinio tarinio. Taip pat 
pažyminio šalutinis sakinys 
negali įsiterpti į žodžių jun
ginį. Pažyminys turi būti 
arti pažymimo žodžio (ne 
per daug nutolęs). Į sudėti
nį sakinio tarinį negali būti 
įterpta padalyvinė kons
trukcija.

Pavyzdžiai, kada sakinio 
veiksnys įterptas į išskirti
nę sakinio dalį: Praėjusią 
vasarą, išėjęs Jonas į miš
ką, pamatė į medį įlipusią 
mešką. šiame sakinyje 
veiksnys Jonas įterptas į 
išskirtinę sakinio dalį. Sa
kinys turi būti: Praėjusią 
vasarą Jonas, išėjęs į miš
ką, pamatė į medį įlipusią 
mešką.

Sakinys yra neaiškus, 
kada šalutinio pažyminio 
sakinys ir išskirtinis pažy
minys netiksliai jungiami 
prie pagrindinio sakinio. 
Pvz., gavę vyrai iškvietimą, 
išskrido į Ameriką lėktuvu 
vyrai, gavę iškvietimą, iš- 

meninės veiklos. O pėr ke
lis pastaruosius metus jau 
turėjo sunkesnių sveikatos 
negalavimų.

Bet jį arčiau pažinusiem 
jis visuomet liks toks pat 
mielas, įdomus ir ištikimas 
draugas. Ir tegu visų mūsų 
draugystė jam išlieka ne
rami ir toliau.

Bronys Raila 

skrido į Ameriką lėktuvu.
Taip pat vengtina į saki

nio tarinį, reiškiamą žodžių 
junginiu, įterpti pusdalyvį.

šalutinių sakinių vieta 
sakinyje

Šalutinis sakinys (saki
nyje) gali eiti prieš pagrin
dinį sakinį, po pagrindinio 
sakinio, ar įsiterpęs į pa
grindinį sakinį. Pvz. Dar
bininkai ėjo namo, kai pra
dėjo lyti. (Po pagr. saki
nio). Kai pradėjo lyti, dar
bininkai ėjo namo. (Prieš 
pagrindinį sakinį). Darbi
ninkai, kai pradėjo lyti, ėjo 
namo. (Įterptas į pagrindi
nį sakinį).

Sakiniai ar sakinio dalys, 
kurie yra svarbesni, eina 
pirmoj vietoj. Bet yra ir 
tokių atvejų, kada būtinai 
reikalinga laikytis reikia
mos vietos, nes pažyminio 
šalutiniai sakiniai eina po 
pažymimojo žodžio, kurį jie 
aiškina.

Be to, vartojant šaluti
nius sakinius, nustatant jų 
vietą sakinyje, visuomet 
reikia atsižvelgti, kokiu 
jungtuku prasideda šaluti
nis sakinys. Kai šalutinis 
sakinys prasideda jungtu
ku kadangi, tai jis eina 
prieš pagrindinį sakinį. Pvz. 
kadangi Lietuva pavergta, 
lietuviai neturi laisvės.

Kada šalutiniai sakiniai 
prasideda jungtukais: kad 
net, nes, negu, jog, net eina 
po pagrindinio sakinio. Pvz. 
Mieste buvo toks didelis 
sprogimas, kad net žemė 
sudrebėjo.

Kada vartojame su pa
grindiniu sakiniu šalutinį 
pažyminio sakinį, tai šis sa
kinys eina po pažymimojo 
žodžio, kurį jis aiškina.

Tikslinga žodžių tvarka 
sakinyje turi daug reikšmės 
kalbos aiškumui. Įprastinė 
žodžių tvarka sakinyje: 
veiksnys vartojamas prieš 
tarinį, tarinys po veiksnio. 
Tarinys neturi būti toli nu
keltas po veiksnio. Derina
mieji pažyminiai vartojami 
prieš pažymimuosius žo
džius (aukšti tiesūs me
džiai).

Lietuvių kalboje sakinio 
žodžių tvarka sakinyje yra 
gan laisva, žodžio vieta sa
kinyje priklauso ir nuo to, 
ką kalbantysis nori daugiau 
pabrėžti, išryškinti. Tas pat 
sakinys galima pasakyti 
vienaip ar kitaip, keičiant 
žodžių tvarką sakinyje. 
(Keičia sintagmomis (gr. 
sintagma), t. y. pažyminčio- 
jo ir pažymimojo žodžio 
junginiais).

Poezijoj įprastinės žodžių 
tvarkos sukeitimas daromas 
dėl stilistinių priežasčių. 
Toks poezijoj daromas žo
džių vietos sakinyje sukei
timas vadinamas inversija 
(Inversia — lot. inversio 
apvertimas, perstatymas).

Svarbu, ką rašantysis no

A. Tam u lynas

ri labiau pabrėžti, išryškin
ti sakinyje. Pvz., turime: 
tyli naktis ir naktis tyli. 
Tyli naktis — pažyminys 
(tyli) eina prieš pažymimą
jį žodį. Naktis tyli — pažy
minys eina po pažymimo 
žodžio (naktis). Pirmuoju 
atveju (tyli naktis) nusako 
tik kokia yra naktis, ant
ruoju pabrėžia nakties ko
kybę — tylą (naktis tyli).

Nuo kalbančiojo ar ra
šančiojo noro pabrėžti, pa
ryškinti vieną ar kitą sa
kinio žodį priklauso žodžių

KANADOJE STATOMAS 
PAMINKLAS ŽUVUSIEMS 
DĖL LIETUVOS LAISVĖS

Vilniaus šaulių Rinktinė, 
apjungianti visus Kanado
je esančius šaulius, 1986 m. 
balandžio mėn. 26 d. Rink
tinės atstovų suvažiavime 
priėmė nutarimą, visiems 
žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės pastatyti paminklą, šv. 
Jono lietuvių kapinėsie, 
Mississaugoje, Ontario, prie 
Toronto.

Statomas paminklas žu
vusiems dėl Lietuvos lais
vės yra skiriamas visiems 
tiems, kurie žuvo dėl mūsų, 
Tėvynės Lietuvos Laisvės. 
Nepriklausom y b ė s kovų 
la u k uo.se, k ūrė j ams-savan o- 
riams, kariams, partiza
nams, šauliams, 1941, ir 
1944-1954 m. sukilėliams. 
Laisvės kovotojams ir vi
siems tiems, kurie okupaci
jų metais žuvo, ir tebežus- 
ta kalėjimuose, koncentra
cijų lageriuose, Sibiro trem
ties taigose.

Paminklo kaina numato
ma 50,000 dolerių. Pamink
lą stato Vilniaus šaulių 
Rinktinė Kanadoje.

Paminklui pastatyti yra 
atidarytas V. Š. R. PA
MINKLO STATYMO FON
DAS. Rinktinės valdyba 
mano, kad tai yra ne vien 
tiktai šaulių, bet ir visų lie
tuvių reikalas.

Todėl maloniai prašo vi
sų. Pavienius asmenis ir 
organizacijas paminklo sta
tymą paremti. Tuo pagerb
sime tuos, kurie žuvo dėl 
Lietuvos Laisvės.

Visi paaukoję 1000 dole
rių, ir daugiau, bus skaito
mi: PAMINKLO GARBĖS 
FUNDATORIAIS, paaukoi 
je 500 dolerių, ir daugiau 
PAMINKLO FUNDATO
RIAIS. Gaus specialius, pa
dėkos lapus. Fundatoriai ir 
visi kiti aukotojai, bus įra
šyti paminklo metrikoje ir 
įduoti saugoti Lietuvių Ar
chyvams.

Čekius, bei pasižadėjimus 
rašyti: V. š. R. PAMINK
LO STATYMO FONDAS. 
Adresu: Mr. J. šiaučiulis, 
1500 De Seve., Montreal, P.
Q. H4E 2A7, CANADA.

Nepamirškite atnaujinti 
DIRVOS 
prenumeratą
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Kelionių biurai, raginda
mi aplankyti gimines ir pa
matyti, kaip dabar atrodo 
Lietuva, skelbė, jog šįmet 
ekskursantams bus leidžia
ma nuvažiuoti į Klaipėdą, 
Palangą, Panevėžį ir kitur, 
kur iki šiol buvo neleidžia
ma.

Ir tikrai, liepos 9 d. lietin
gą rytmetį didžiuliu Intu- 
rist autobusu keliasdešimt 
vyrų ir moterų iš Vilniaus 
pradėjom kelionę link pa
jūrio. Palydovė (gidė) vil
nietė lietuvaitė. Ji neleidžia 
nuobodžiauti. Deklamuoja 
apie Vilnių Maironio, A. 
Venclovos ir S. Neries poe
zija. Pasakoja, pro kurias 
vietoves pravažiuojame ir 
kuo jos žymios. Įpina ne
mažai Lietuvos istorijos be 
propagandos, tik pravažiuo
jant devintąjį fortą pasako
ja apie nacių žiaurumus, be 
abejo, nutylėdama Stalino 
viešpatystėje buvusias žu
dynes ir trėmimus. Protar
piais leidžia muzikos, lietu
viškų dainų.

Kaip įsisteigė Grikiškės 
(anksčiau Grikiškiai), kaip 
atsirado Elektrėnai, kuo žy
mus Vievis ir kitos vieto
vės, tokių žinių žinelių yra 
ir išeijos raštijoje, Liet 
enciklopedijoje ir Br. Kvik
lio knygose, tad palydovės 
paša kojimai nepatraukė 
tiek mano dėmesio, kiek bu
vo sukeltas noras pamaty
ti Jaukus, gyvenvietes ir 
žmones. Liepos mėnuo šie- 
napj uties laikas. Vilniuje 
vietiniai pasakojo, jog per
daug lietaus, blogas metas. 
Jr tai matoma laukuose. 
Šienui žalumynų priželta, 
kaip sakoma, storai, bet 
daug pievų nenušienautų, 
daug nupjautojo šieno lie
taus baltai išskalbto.

Kolūkių pįevose mašino
mis pjauna, mašinos šieną į 
sunkvežimius krauna. Ta
čiau neretai matyti ir seno
viškais dalgiais bei grėb
liais besidarbuojančius vy
rus ir moteris. Tie dalgius 
suką vyrai (net ir mote
rys!) ir grėbliais besišvais- 
tą yra kolūkiečiai savose 
pievelėse ar kelio pagrio
viuose šienaują. Vėliau vie
nas žemaitis net pajuokau
damas sakė, jog kolūkių 
motorai yra benzinu varo
mi, o kolūkiečiai savo skly
peliuose dirba savo jėga — 
bulvėmis varomais „moto
rais”. Vilniuje iš kaimo at
vykę giminės pasakojo, jog 
sukrovę šieną tvartuko pa
stogėje. Pradėjęs kaisti, 
reikėjo vėl išnešti kiemely
je džiovinti, bet netikėtai 
lietus užėjęs, ir viskas iš 
naujo, šitaip gamta sunki
na žemdirbių gyvenimą. 
Laukų derlių reikia vogte 
iš gamtos pasivogti. Vilniu
je iš 10 dienų tik 4 buvo 
saulėtos.

Atnaujinamos senosios 
sodybos

Greitkelis iš Vilniaus pro 
Kauną į Klaipėdą dviejų li
nijų abiem kryptim. Nesar- 
mata jį būtų ir Amerikoje

Kelionė po Lietuvą...

Iš Vilniaus j Klaipėdą ir atgal
ištiesti. Daug kur Žemaiti
joje matyti išlikusių senų
jų sodybų. Dabar jos nebe- 
giaunamos, leidžiama atre
montuoti namus, o kolūkis 
ir daugiau žemės skiriąs, 
sklypus padidinąs, kad tik 
privati ranka daugiau pro
duktų pagamintų.

Nelengvas toks „ūkinin
kavimas”, nes tie žmonės, 
kurie išsilaikė senose sody
bose, priklauso kolūkiui. 
Turi 8 valandas ten dirbti, 
o tik atliekamu laiku savo 
daržuose ar pievelėse gali 
triūstis. Ir kada žmogus 
gali pailsėti, kai Čia saulė 
prieš 11 vai. nakties leidžia
si, o jau 5 vai. rytas, saulė 
vėl šviesos spindulius že
ria? Lyg pagal S. Stanevi
čiaus vergijon patekusio 
arklio ir lokio pasakėčią — 
ir vėl reikia kelti, ir prie 
darbo stoti...

Išlikusių sodybų, kurios 
dabar atnaujinamos, gyve
namieji namai dažniausiai 
į akį krentančia geltona 
spalva, kokių dažų gauna
ma. Suplanavus kambarį ar 
namą išsidažyti, prireikia 
pusmečiais laukti, kol par
duotuvėn atveš dažų, tad 
perkama, kokius gaunama.

Tiek Vilniuje ekskursan
tams aiškindama viena pa
lydovė, tiek ir kelionėje 
Klaipėdon, buvo pasakyta, 
jog planuotojai ir statybi
ninkai praeityje padarę ne
mažai klaidų. Naujose sta
tybose jos nebekartojamos. 
Pavyzdžiu rodytos kolūkie
čių gyvenvietės. Apie 1960 
metus pastatyti namukai 
vienas prie kito, mažas tar
pas tepaliktas, o dabar nau
jai statomose gyvenvietėse 
duodama daugiau erdvės, 
tarp namukų paliekama 
daugiau žemės daržams ir 
gėlynams.

Klaipėdos apžiūrėjimas ir 
nakvynė

Vilniuje prieš Klaipėdon 
išvažiuojant buvo nepapras
tai įdomus pranešimas: kas 
Klaipėdoje turi giminių, jei 
nori, galės pas juos sve
čiuotis ir pernakvoti. Ir tai 
didelė priešingybė, kai Kau
ną lankėme, nes buvo pa
sakyta, jog Kaune nakvy
nei nevalia pasilikti, esą, 
jei nors vienas skirtu laiku 
autobusan negrįšiąs, tai visi 
turėisą autobuse naktoti, 
kol „dingusis” atsiras. Mat, 
kai į Kauną atvažiavome, 
leido apsispręsti — miestą 
apžiūrėti su vadove, ar pri
vačiai su giminėmis. Sako
ma, kad į Klaipėdą buvę at
vykusių aukštų pareigų vy
rų, tad mums ekskursan
tams nebelikę užtenkamai 
viešbutyje kambarių, leista 
pas gimines nakvoti ir to
kių ne viešbutyje nakvoti 
panorėjusių buvo keletas.

Klaipėdoje naujas vieš
butis miesto vardu pavadin
tas. Vestibiulyje vaikščio
ja vyras žaliu raiščiu ant 
rankovės - dežuruoja, tvar
kos daboja, kas neturi lei
dimo į viešbutį neįleidžia. 
Lietuviškai prakalbintas at
sakė „neponemaju”. še, tau 
ir lietuviškoji Klaipėda! Po 
kiek laiko pamaina. Vaikš
čioja kitas tvarkos daboto
jas. Prakalbinau. Besąs že
maitis nuo Varnių. Sakau, 
kas čia per baikos, kad ne
buvo galima lietuviškai su
sikalbėti? žemaitis aiškino, 
jog tame poste dirbą trys 
vyrai, po 8 vai. į parą; du 
rusai ir jisai. Vienas rusas 
pramokęs lietuviškai, o an- 
sai tik rusiškai kalbąs. Šiaip 
visi kiti viešbučio tarnauto
jai, pradedant direktorium, 
esą lietuviai arba žemaičiai. 
Kaip tik pražingsniavo sun
kaus svorio moteris skudu
rėliu nęžina, žemaitis tarė, 
jog ši valytoją irgi esanti 
rusė. .

Turistams kambarius 
skirsto, informaciją teikia 
trys moterys ar merginos, 
visos gražiai apsirengusios, 
madingai plaukai sudėti. 
Visos jos lietuvės. Tariau 
vienai, jog noriu Klaipėdo
je gyvenantiems giminėms 
paskambinti, bet neturiu 
automatui kapeikų. Jos vi
sos beveik iš karto tarė — 
imk, skambink, kapeikų ne
reikia! Kiekviena jų savo 
darbui turi telefonus.

Vadove gavome Klaipėdo
je gyvenančią lietuvaitę. Ir 
žingsniavome ir autobusu 
važinėjom po miestą. Aiški
no, kaip per karą buvo su
griautas miestas, kaip se
namiestis senu stilium at
statytas ir kaip per 15 kilo
metrų išsitiesė miestas nuo 
senojo centro į pietus. Tai 
daugiaaukščiai namai.

Buvusios miesto kapinės 
paverstos parku. Kapų nė 
žymės. Tebėra seni medžiai, 
išvedžioti cementiniai takai 
ir šimtai granito ir metalo 
skulptūrų išdėstyta. Prie 
jų parašai, paaiškinimas ką 
menininkas vaizduoja, kar
tu yra ir dailininko pavar
dė. Ir vadinama ta vieta 
Skulptūrų parku.

Prakalbinau vadovę, sa
kydamas, jog kai čia buvo 
kapinės, tai buvo pamink
las 1923 m. sukilime žuvu- 
siems pagerbti. Ji atsakė, 
jog paminklą tebėra, ranka 
mostelėjo kryptį, kur yra 
paminklas. To pakako, daug 
turistų patraukėm prie pa
minklo, vadovę palikdami. 
Labai gerai paminklas už
laikomas, visi įrašai nepa
keisti, Vyčio kryžius kaip 
buvęs tebėra.. Vėliau Vil
niuje pokalbininkai aiškino, 
jog tik didelėmis lietuvių 
pastangomis tas paminklas 
išliko, kaip kad ir daugelį

Kajetonas

lietuviams mielų istorinių 
vietų pavyksta apsaugoti.

Važiuojant į Girulius ma
tėm naują Klaipėdos gele
žinkelių stotį ir greta ap
šepusį seną stoties namą. 
Jis būsiąs atnaujintas, pa
verstas muziejum. Tačiau 
atnaujinimo darbai vykdo
mi pagal valstybinį planą, 
pamažu, Vilniuj rodė namą, 
kur jau bene ketvirti me
tai remontuojamas, pako
pom, lipynėms apkaltas.

Gimnazija, Raud. kry
žiaus ligoninė ir Klaipėdos 
kareivinės per karą nesu
griautos. Už kareivinių toje 
pat gatvėje buvę likę tik du 
gyvenamieji namai. Giru
liuose žmonių daug, bet šal
tas vėjas, jūra pasišiaušusi. 
Žmonės šiltai apsirengę, tik 
vienas kitas basakojis ar 
trumpkelnis.

„Palonga, svieto pabonga”

Taip žemaičiai apie Pa
langą sakydavo, nes ties ja 
„svietas” arba žmonija bai
giasi, prasideda marios, ku
rių galo nematyti. Po nak
vynės Klaipėdoje Palangon 
važiavome senuoju vokiečių 
laikais medžiais apsodintu 
plentu. Šalia tiesiamas nau
jas platus kelias, bet tik 
smėlio paviršius išlygintas, 
privežta drenažo vamzdžių 
ir kitokios statybinės me
džiagos.

Palangoj sustojom netoli 
Ronžės tilto, čia ir naujas 
Pajūrio restoranas. Gavome 
vadovą, sakėsi esąs žemai
tis nuo Salantų, galėtų į 
mus žemaitiškai prabilti, 
bet abejojąs, ar visi žemai
tišką „liežuvį” perprastu- 
me. Pasakojo Palangos var
do kilmę pagal padavimus 
ir pagal kalbininkų aiškini
mus. žingsniavome jūros 
tilto link. Pakeliui aiškina, 
kuo kuri vila garsi, prie 
vienos prikaltas dail. Žmui
dzinavičiaus metalinis pro
filis, tame name dailinin
kas vasarodavęs. Sustojom 
prie „Amerika pirty” pa
minklinio stulpo, manoma, 
jog toje vietoje buvusi dar
žinė, kurioje tas pirmasis 
vaidinimas buvęs, tačiau 
praeities tyrinėtojai nesą 
paskutinio žodžio tarę, ku
rioj vietoj ta daržinė bu
vusi.

Į pajūrį, per smėlį platus 
lentų takas. Priešpietis, 
saulė, bet šaltas vėjas, nėra 
besimaudančių. Dalis kopų 
vielų tvora užtvertos. Va
dovas aiškino, jog 1967 m. 
buvusi baisiai smarki aud
ra, kopų smėlis net į centri
nę Vytauto gatvę nuneštas, 
kopos išardytos. Dabar už
tvertasis plotas vėjui pu
čiant smėliu papildomas, po 
kurio laiko tvora perkelia
ma kitur ir taip kopos at
gauna senąją išvaizdą.

Apžiūrėjom Jūratės ir 
Kastyčio, Eglės žalčių ka
ralienės ir kitas skulptūras. 
Buv. Tiškevičiaus rūmuose 
labai įdomus gintaro mu
ziejus, jį apžiūrėti, ekspo
natus pastudijuoti tai ne 
valandos ar kitos pramoga. 
Užlipome ir į Birutę, taip 
žemaičiai vadina Birutės 
kalną. Koplyčia kaip buvu
si, tik apgriuvusios plytos 
naujom pakeistos. Pavėži
no po naująją Palangą, po 
buvusius žvejų kaimelius. 
Pristatyta daug aukštų na
mų, sveikatos įstaigų. To
lumoj net šventoji lyg per 
miglą matoma. Į senąją Pa
langą, į vilų rajoną automo
biliai neįleidžiami, išskyrus 
tarnybinius, kaip ir mūsų 
autobusą. Privatiems auto
mobiliais pastatyti yra to
lokai nuo vilų skirtos nema
žos aikštės.

Kur tik valgėme, kaip tai 
Maskvoje, Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Palangoje ir 
Raseiniuose, turistai vis 
buvome atskirti nuo vieti
nių žmonių. Palangoje Ga
bijos restorane prie gausiai 
valgiais apkrautų stalų stip- 
rinomės, o netoli prie vie
tiniams skirtų valgyklų ar 
kavinių stovinėjo eilės žmo
nių, laukdami, kad atsiras 
ir jiems laisva vieta. Vil
niuje, Klaipėdoje ir Kaune 
mačiau ir kitokių eilių — 
tai prie alaus barų. Dabar 
alus parduodamas tik nuo 
2 vai. p. p., bet jau kai kur 
apie 12 vai. ištroškusieji 
prie durų laukia. Sako, jog 
parduoda tik po du stiklus 
alaus, bet išgert laikas ne
ribotas. Tai kas ilgiau alu
dėj pasėdi, tas kitam lauki
mo laiką prailgina. Viešbu
čiuose, kur parduodama už 
užsienio valiutą, galima 
pirkti kiek tik norima im
portuotų gėrimų, cigarečių 
ir kitokių užsieninių ska
nėstų. Bet vietiniai be sve
čio užsieniečio neįleidžiami. 
O tų užsieniečių Lietuvos 
viešbutyje iš viso pasaulio: 
iš Afrikos juodieji, Indijos 
tamsieji, kitų Azijos tautų 
gelsvieji, na, ir iš artimų 
kaimynų skandinavai, iš 
Vokietijos, net iš Anglijos. 
O ką bekalbėti apie tuos iš 
„plačiosios” tėvynės. Tikras 
internacionalas, plačiai Vil
nius turistiniu miestu iš
reklamuotas.

Kiti įdomesni patyrimai
Dar didelė naujovė šįmet, 

tai leidimai iš Vilniaus 
vykti į kaimus ar miestelius 
pas gimines. Reikėjo užpil
dyti lapelį, įrašant savo ir 
savo giminių pavardę, jų 
adresą, pavardę šoferio, jo 
vairuotojo leidimo numerį 
ir automobilio registracijos 
numerį. Nurodyt datą, ka
da nori važiuot ir ar nakvi- 
nei. Į trečią dieną būdavo 
atsakymas, ir leidimus iš
dalydavo mūsų grupei či- 
kagiškiai kelionių organiza
toriai Algis Grigas ir Rūta 
Pauperienė (G. T. Interna-

(Nukelta į 10 psl.)
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tional Travel Consultants). 
Didelėje keliauninkų grupė
je visada būna įvairaus bū
do žmonių, pasitaiko įvairių 
neaiškumų, kiek pastebė
jau A. Grigas ir R. Paupe- 
rienė labai nuoširdžiai eks
kursantais rūpinosi, ir aero
dromuose ir muitinėse, jei 
tik kuriam keliauninkui at
sirado nepatogumų ar sun
kumų, jiedu paslaugiai pa
gelbėdavo. Klausiau Grigo, 
kaip buvo su leidimais pro- 
vincijon išvažiuoti, ar visi 
prašiusieji gavo? Sakė, jog 
kas tik laiku prašymėlį pa
davė, tie visi leidimus ga
vo, net buvo leista į Ma
žeikius nuvažiuot. Leidime 
kelias nenubrėžtas, kuriuo 
važiuot ir grįžti. Tad, kodėl 
iš senojo žemaičių plento 
nepasukt per Laukuvą, Rie
tavą link Salantų ir Mosė
džio, o iš ten per Skuodą, 
Ylakius, Židikus, naujuoju 
plentu į Mažeikius?
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štai vienas linksmesnės 
natūros nuotykėlis. Vaka
rop viešbutyje užėjau į res
toraną, kuriame ir rublius 
priima, o ne vien užsienio 
valiutą. Užsisakiau alaus, 
kitokio neturi, kaip vietinio 
tamsaus. Netoli dvi mote
rys. Viena ir prakalbino, 
klausdama, gal iš Ameri
kos esu? Gavusi atsakymą, 
tuoj toliau kalbina: par
duok dolerių, mokėsiu po 3 
rublius. Nugi, sakau, kaip 
tamsta drįsti nepažįstamą 
ir pati man nepažįstama į 
tokią nelegalią prekybą 
traukt? Alus ne mano sko-

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; namų (312) 677-8489;

■ ■ ■

nio, pakilau iš vietos ir vė
liau baro tarnautojo paklau
siau, kas ta moteris, kad 
taip drąsiai siūlosi dolerių 
pirkti? Tasai sako: "Tai 
tokia gegutė, galėjai į kam
barį pasikviesti, būtų tau 
pakukavusi”. Na, ar negra
žu, kad vietoj nelietuviško 
prostitutės, pavartotas lie
tuviškasis skambus gegu
tės žodis. Kai kitą dieną 
vilniečiams papasakojau tą 
nuotykėlį, tai jie papildė, 
jog vienu mėtų apie turistų 
viešbutį buvę tiek daug tų 
gegučių privisusių, kad mi
licija turėjo gerokai pasi
darbuoti — vieną vokietuką 
ekskursantą iš jų "malo
nės” išvaduoti.

* * *
Giminės ir šiaip sutikti 

lietuviai labai domisi išei
vių gyvenimu ir bendrai 
apie Ameriką. Didelis 
džiaugsmas giminėms, kai 
susilaukia svečių iš užsie
nio. Vieni su ašaromis pa
sakoja kokius baisumus Si
bire pergyveno, kiti nori 
sužinoti, ar tikrai Ameri
koje tiek daug bedarbių, 
kaip jų laikraščiuose ar ki
tokiose žiniose skelbiama?

Bedarbių tema besikal
bant pridėjau, jog Klaipė
doje miesto aikštėje prie 
Lenino paminklo mačiau du 
vyrus motorinėm mašinė
lėm žolę pjaunant. Panašus 
vaizdas ir Palangoje ties 
gintaro muziejum. Du vy
rai motorines mašinėles 
stumdo. Nupjauta žolė su
gula lyg į pradalgę. Moteris 
su senovišku mediniu grėb
liu sutraukia žolę į krūvų- 

tęs. Trečias vyras glėbiu žo
lę iš tų krūvučių neša prie 
įvažiavimo kelio. Ameriko
je su žolės pjaunamąja ma
šinėle, kuri nupjautą žolę 
surenka, tokį darbą atliktų 
vienas vyras, kai ten trys 
vyrai ir moteris dirbo. To
kioj sistemoj bedarbių ne
gali būti.

Pasitaikė pabendrauti ir 
su raštijos žmonėm. Seno
sios kartos dėmesys, kaip 
Amerikoje gyvena jų pažįs- 
mi literatai bei kitokie kul
tūrininkai. O jaunesnieji 
teiravosi apie patį naujau
sią Amerikos imigrantą 
Saulių Kondrotą. Sakėsi 
skaitę tarybinėj spaudos iš 
Draugo dienraščio per
spausdintą reportažą, ir tas 
nuteikęs, kad čikagiškiai čia 
buvusį iškilaus vardo'rašy
toją ne per mieliausiai pa
sitikę.

* * *
Kelionės įspūdžių daug, 

visų nesurašysiu. Dolerinėj 
krautuvėj, kurioje prekės 
ne tik už dolerius, bet ir 
už įvairiausią laisvojo pa
saulio valiutą parduodamos, 
kainos labai aukštos rub
liais. Pavertus doleriais, 
kai už dolerį teduoda 67.4 
kapeikas, pvz. televizorius, 
kokį Amerikoj nupirksi už 
250 dolerių, ten sumokėsi 
apie 700 dolerių. Tokių už
sieninių prekių, užsienio pi
nigais parduodamų, jau yra 
ir Kaune ir. Klaipėdoje 
krautuvės, ne tik Vilniuj.

Verta paminėti, jog įva
žiuojant ir išvažiuojant 
Maskvos muitinėj daug kas 
nuo laimės priklauso. Tūks
tančiai svetimtaučių per tą 
muitinę pareina kas dieną, 
visų neiškratys, nepatikrins 
ką įveža, ką išsiveža. Vie
nų smulkiai lagaminus iš
krato, kitų tik pasiteirauja, 
ar ko nelegalaus neturi, 
ypač teiraujasi ir žiūri, ar 
neįveži knygų ir kitokios 
spaudos. Į smulkią kontro
lę, kaip pastebėjau, dau
giausiai pateko, kurie daug 
užsienio valiutos vežasi ir 
dar keletą lagaminų turi.

Grįžtant mūsų grupėje 
keletas poniučių taip buvo 
gintarais ir kitokiais pa
puošalais p a s idabinusios, 
atrodė lyg papuoštos kalė
dinės eglutės, žinoma, tai 
atkreipė muitininkų dėme
sį: puošni išorė, parodyk, 
kas ir tavo čemodanuose. O 
tada prasideda nervavima- 
sis, sutrukdymai, muito 
mokėjimas ir kitokie nema
lonumai. Vienas jaunas 
muitininkas esąs Lietuvos 
žydas, kas per jo kontrolę 
ėjo, galėjo ir lietuviškai pa
sikalbėti.

Parvažiavus į namus ne 
vienas kaimynas klausė, 
kaip ten lietuviai okupaci
joje jaučiasi? Atsakydamas 
į tokį klausimą paminėjau, 
jog dabar Lietuvoje yra la
bai populiarus Juozo Požė
ros romanas — "žuvys ne
pažįsta savo vaikų”. Jame, 
kad ir netiesioginis yra at
sakymas, kaip lietuviai jau
čiasi okupacijoje.

u*.

I Spaudoje 
'pasidairius

”ŠAUNI” VATIKANO
PAŠTO DOVANA

Juozo Gailiaus laiškai 
skaitytojus tikrai pradžiu
gina. Ar jisai rašo apie lie
tuviško vardo Matulaitis 
sudarkymą (kas ir ne ling
vistui ausį rėžia), ar apie 
Rūpintojėlius Vatikano paš
to ženkluose, 600 metų 
krikščionybės Lietuvoje mi
nėjimo proga.

Apie Rūpintojėlį aš jau ir 
anksčiau pagal vodavau. 
Baudžiauninkais paversta, 
kada tai išdidi ir drąsi lie
tuvių tauta, atvaizdavo Die
vulį sau tokį, kokiais jie pa
tys buvo likę: pavargę, su
linkę, paklusnūs ir nuolan
kūs.

Juk Lietuvoje, maždaug 
iki Nepriklausomybės atga
vimo egzistavo dvi religi
jos: viena baudžiauninkams 
reikalaujanti paklusnumo ir 
nusižeminimo, kita bajo
rams t. y. lenkams, kaip 
laisviems, tiesiems, drą
siems ir valdantiems.

Man vis prisimena sena 
serbiška giesmė, kur sako
ma: Mėlyname Serbijos
danguje, aukštame soste sė
di didingas Serbijos Dievas, 
o dideli angelų chorai iš de
šinės ir kairės gieda jam 
serbiškas giesmes. Serbų 
Dievas — ne Rūpintojėlis, 
o galingas karalius. Serbai 
ne vergai, o "Staatbildendes 
Volk” — valstybę kurianti 
ir išlaikanti tauta.

Ne kitaip yra ir su len-

Prieš keletą metų roma
nas buvo spausdintas "Per
galės” žurnale, vėliau iš
spausdintas knyga, o šįmet 
Vilniuje Vagos leidykla iš
leido antrąją laidą. Tema — 
Sibiran ištremtųjų, išvež
tųjų, ar savanoriškai ten 
uždarbiauti nuvykusių gy
venimas. Vienoje romano 
dalyje yra aprašyta, kaip 
lietuviai tremtiniai Sibire 
stengdavosi vaikus išmoky
ti lietuvių kalbos, prieš 
jiems į valdžios vaikų dar
želį stojant.

Vienas mokytojas vaikus 
net Lietuvos himną — Lie
tuva tėvynė mūsų — išmo
kęs ir su vaikais prieš pa
moką giedodavęs. Kartą 
motina užtikusi vaikus Lie
tuvos himną giedant, per
sigandusi ir mokytojui ta
rusi, jog tai draudžiama. 
Mokytojas atsakęs: "Nieko 
ta valdžia man nepada
rys ... O ką man dar gali
ma padaryt? Tėvynę iš ma
nęs atėmė, toliau niekur 
nebenuveš”...

Dabar Sibiran nebeveža, 
žmonės laisviau tarp savęs 
ir su svečiais pasikalba, bet 
tas ryžtas vaikus lietuviais 
išauklėti yra stiprus.

Kajetonas 

kais. Juk pagal juos ir Ma
rija danguje nešioja Len
kijos karūną. Gal mums 
džiaugtis dėl to? Juk mes 
po ta karūna, lenkų many
mu, kaip Lenkijos provin
cija irgi esame integruoti.

Atsiranda asmenų, kurie 
tiesiog puoselėja tautinį 
masochizmą. Dar ne taip 
seniai pasirodė televizijoje 
(ir Šveicarijoje) filmas pa
darytas, rodos Amerikos 
lietuvio. Filmo vardas lie
tuviškai būtų maždaug 
"Akimirkos”, ir vaizduoja 
autoriaus po daugelio metų 
apsilankymą Lietuvoje. 
Vaizdai: močiutė basomis 
kojomis, skarele apsigobu
si, prieš "bakūžę samano
tą”, ant dviejų plytų pasi
stačiusi aprūkusį katilėlį 
"verda” valgį. Kitas vaiz
das : aplūžęs šulinys, svir
tis. Autorius iš angliškos 
pereina į lietuvišką kalbą: 
"atsigerti vandenialio” ir 
t.t. čia viskas tvarkoje, vis
kas teisybė, bet kam tą 
"biednvstę” rodyti sveti
miems? Ar tuo norima ir ar 
galima imponuoti ? Toliau. 
Atostogos baigiasi. Kelionė 
atgal. Tikėjausi, dabar bus 
parodyti Vilniaus rūmai 

(būtų ką rodyti). Kur tau. 
Jis jau Vienoje ir rodo Vie
nos grožybes'.

Eilinis lietuvis pamatęs 
tuos jubiliejinius pašto 
ženklus, spontaniškai stato 
sau klausimą: kodėl čia nė
ra Aušros Vartų paveik-pky--- 
kur Vilniaus katedra? Vil
nius mat, kaip Lietuvos sos
tinė, Vatikane tebėra "ta
bu". Dabar jau nebenuosta- 
bu, kad pirmas projektas 
Lietuvos 600 metų krikščio
nybės jubiliejų švęsti buvo 
numatytas ne Vilniuje, o 
Kaune.
Dr. A. Kušlvs, Šveicarija

(Europos Lietuvis Nr. 29)

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat.onw.<3e IS on you'

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.

• 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 ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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Muz, Vincui Mamaičiui 80 metų
Tikiu, nemažai lietuvių 

ar tai pasilikusių tėvynėje, 
ar išsiblaškiusių po platų 
pasaulį bus girdėję apie 
Vincų Mamaitį — muziką, 
vargonininką, chorvedį ir 
taurų lietuvį.

Šių metų liepos mėn. 21 
d. jam sukako 80 metų.

Jo, kaip čia į Sunny Hills 
1979 m. atvykusį, o kaip jis 
pats sako "poilsiui”, ši 
šventė, kiek įmanoma iškil
mingiau, šios mažos lietu
vių kolonijos buvo paminė
ta.

Minėjimas - pagerbimas 
prasidėjo jo gimtadienyje 5 
vai. p. p. Community Center 
salėje, Sunny Hills.

Man teko garbė ir neleng
va pareiga šį minėjimą pra
vesti

Atidarius minėjimą, kun. 
Leonardas Musteikis sukal
bėjo gražią, progai pritai
kintą, invokaciją.

Sekė meninė dalis, kurią 
su dainomis ir pačių sukur
tais kupletais, gražiai atli
ko Bronė Motuzienė ir Ju
lytė čepukienė, akordeonu 
palydint Boleslovui čepu- 
kui. Už jų įdėtą darbą ir su
gebėjimus žiūrovai atsidė
kojo gausiais plojimais. 
Gaila, kad dėl Genutės Be
leckienės šeimoje įvykusios 
mirties, jos ir Onos Ado
maitienės, planuota progra
ma nebegalėjo įvykti.

Kolonijos, gražaus žodžio 
valdytoja, prisiekusi choris
tė Elena Lukienė-Giedrytė, 
gražiu, humoru persunktu 
žodžiu, apibudino Vinco ir 
jo žmonos Olgos Delkiutės 
ruoštą gyvenimo kelią.

šv. Teresos parapijos kle
bonas F. . Szczykutowicz, 
mielu žodžiu, dėkojo Vincui 
ir visiems lietuviams už 
gražų parapijos ir visos 
mišrios bendruomenės rė
mimą. Apgailestavo, kad 
nepilnai dar pramoko lietu
viškai. Sakė pasistengs, 
nors lietuvių kalba esanti 
graži ir turtinga.

Nuo savęs noriu pridėti, 
kad šis lenkų kilmės kuni
gas, yra tikrai draugiškas 
lietuviams, pilnai supranta 
mūsų tautos padėtį ir nesi
varžo apie tai kiekviena 
proga priminti, kaip mums 
taip ir kitataučiams.

Kuklią, choristų suteiktą

B. Motuzienė, B. Čepukas ir J. Čepukienė atlikę meninę 
programą muz. V. Mamaičio pagerbime. J. Macijausko nuotr.

Muz. Vincas Mamaitis atšventęs 80-tąjį gimtadieni.
P. Ąžuolo nuotr.

dovanėlę įteikė Valytė Zu- 
bavičienė.

Kiek sugebėjau, apibu
dinau sukaktuvininką, su 
kuriuo teko susidurti Kau
ne, žemės ūkio ministerijos 
šaulių chore 1937 m.

Vincas Mamaitis gimė 
1907 m. liepos mėn. 21 d. 
žem. Panemunės kaime, 
šakių apskr., gausioje 12-os 
vaikų ūkininok šeimoje. Tė
vų būta muzikalių: tėvas 
grodavo armonika, o mamy
tė giedojo šv. Vincento 
žem. Panemunėje, parapi
jos chore. Vaikams paau
gėjus susidarė visas Ma
maičių choras, kuris šv. 
Vincento atlaidų metu gie
dodavo per mišias. Šiandie
na iš tos skaitlingos šeimos 
beliko tik trys broliai ir vie
na sesuo, ir tik vienas Vin
cas randasi Čia Amerikoje.

Jo veiklus ir ilgas kaip 
muziko ir lietuvio kelias 
prasideda pradžios mokyk
loje ž. Panemunėje. Vėliau 
mokėsi "Aušros” gimnazi
joje, kur iš tuolaikinio mu
zikos mokytojo prof. J. 
Naujelio gavo pirmas mu
zikos žinias. Toliau muzi
kos žinias gilino ir fortepi
jonu groti mokėsi pas muz. 
A. Nacevičių.

1928-34 m. tarnaudamas 

Lietuvos kariuomenėje va
dovavo Karo Policijos mo
kyklos vyrų chorui, šį cho
rą daugelis esame girdėję 
per radiofono kariuomenės 
pusvalandžius. Tuo pat me
tu Kauno Muzikos konser- 
varijoje įsigijo muzikos 
mokytojo teises.

Nuo čia ir prasideda jo 
kaip muziko-chorvedžio vei
kla:

1937-40 m. žemės ūkio 
ministerijos šaulių vyrų ir 
moterų chorų organizato
rius, vadovas ir dirigentas.

1939- 40 m. drauge su 
muz. Kudokiu veda, daugu
mai girdėtą ”Dainos” drau
gijos chorą.

1940- 41 m. Vilniaus Fil
harmonijoje, liaudies an
samblio vadovo padėjėjas.

1944-1946 m. tremtyje, 
Merbecko stovyklos mišraus 
choro vadovas.

Nuo 1947 iki 1962 m. 
Anglijoje su su vyrų choru 
duoda 12 koncertų anglams 
ir su muz. Untuliu suorga
nizuoja dainų šventę Not- 
tinghame. Tuo pat metu 
vargo ninkauja Londono 
Lie. parapijos bažnyčioje.

1962 m. spalio mėn. at
vyko į JAV ir tapo šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių parapi
jos Elizabeth, N. J. vargo
nininku. Čia pat aktyviai 
d a 1 y vau j a visuomeninėje 
veikloje.

Dešimtį metų pirminin
kauja Vargonininkų ir Mu
zikų Sąjungai. Aštuonerius 
metus redagavo tos sąjun
gos leidžiamą žurnalą ”Mu- 
zikos žinias”.

1979 m. gale, kaip pensi
ninkas, persikėlė į Floridą, 
Sunny Hills. Čia irgi rankų 
n e n u leidžia. Organizuoja 
"Antroji Jaunystė” chorą, 
kuris reguliariai gieda šv. 
Teresės bažnyčioje, ar šiaip 
tautinių ar kitokių švenčių 
proga. Nors ir neskaitlin
gas šis choras dalyvavo 
Dainų šventėje Chicagoje, 
kur dėl savo kuklumo, su

silaukė iš žiūrovų gausių 
avacijų.

Savo kalboje Vincas pa
dėkojo visiems už atsilan
kymą, gausias vaišes ir do
vanas ir prisiminė jaunys
tės dienas.

Nuputus 80 žvakių ir dar 
kartą nuaidėjus ’Tlgiausių 
metų” liejosi Vinco parū
pintas šampanas, skambėjo 
dainos, o vėliau išsivystė 
net šokiai. Nuo šokių Vin
cas taip pat neatsiliko, su
kosi valso bangomis, vis ki
tai šokėjai jį patveriant.

Daug darbo į šį renginį 
įdėjo rengėjos V. Dėdinienė, 
E. Lukienė ir kitos.

Jonui Macijauskui prida
riusiam gražių nuotraukų 
ir visiems atvykusiems ir 
p r i s idėjusiems, rengėjai 
nuoširdžiai dėkoja. K. Ž.

ST. PETERSBURG
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS MINĖJIMAS

1959 metais, Senatui ir 
Atstovų Rūmams priėmus 
vienbalses rezoliucijas, pre
zidentas D. Eisenhowwer’is 
tų metų liepos mėn. 17 d. 
paskelbė liepos mėn. trečią
ją savaitę esant ”Paverg
tų jų Tautų Savaite”. Grei
tai buvo įsteigta Pavergtų
jų Tautų Draugija, kuri da
bar jau turi 31 narį. Jų vi
sų šalys yra pavergtos So
vietų Sąjungos arba kitų 
komunistinių diktatorių.

Victoria Jacobson, kaip 
Pavergtųjų Tautų Draugi
jos Floridos Skyriaus pir
mininkė, liepos mėn. 18 d. 
suruošė pavergtųjų savai
tės įspūdingą minėjimą 
Treasure Island Bendruo
menės Centre. Susirinko 
apie 300 įvairių tautybių 
asmenų, kurių arti pusės 
buvo lietuviai.

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo Thomas E. Gouttiere, 
Nebraskos u n i v e r siteto 
tarptautinių studijų direk
torius, gyvenęs 10 metų Af
ganistane prieš Sovietų 
agresiją. T. E. Gouttiere 
pranašavo Sovietų Sąjungos 
pralaimėjimą toje nelygio
je kovoje dar prieš 1990- 
sius metus’

Kongreso nariai Wm. 
Young ir M. Bilirakis, turė
dami patys išvykti į Phila- 
delphiją, atsiuntė savo se
kretorius. Treasure Island 

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

burmistras Stubbs, didelis 
lietuvių draugas, perskaitė 
nuoširdžią, dienai skirtą 
proklamaciją. VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelis ir kiti paverg
tųjų tautų veikėjai pasa
kė prakalbas. Minėjimui 
gražiai vadovavo ABC tele
vizijos stoties pranešėjas 
Al Ruechel.

Savo tautai atsidavusi 
Amerikos lietuvė Victoria 
Jacobson yra mums didžiai 
nusipelniusi asmenybė.

PRELATO JONO 
BALKONO JUBILIEJUS

Iniciatorių grupė sušaukė 
lietuvių organizacijų posė
dį prel. Jono Balkūno 85- 
tojo gimtadienio jubiliejui 
ruošti. Dalyvavo 13-kos or
ganizacijų atstovai. Posė
dyje buvo išrinktas rengi
mo komitetas: Adolfas Ar
malis — pirmininkas, Alfas 
Šukys — vicepirmininkas, 
Kazimieras Vilnis — vice
pirmininkas, Povilas Jan- 
čauskas — sekretorius, Ge
nė Puniškienė — iždininkė. 
Į Garbės komitetą sutiko 
įeiti: dr. Kazys Bobelis, 
kun. Viktoras Dabušis, kun. 
Jonas Gasiūnas, kun. dr. 
Eugenijus Gerulis ir kun. 
Vytautas Zakaras.

Iškilmės vyks 1987 m. 
spalio mėn. 21 d. sekančia 
tvarka: 11 vai. pamaldos 
šv. Vardo bažnyčioje, Gulf- 
porte. 1 vai. iškilmingas po
būvis Kapok Tree restora
ne, Madeira Beach.

Pobūvio programoje aka
deminė ir meninė dalis ir 
pietūs.

Kviečiami visi dalyvauti 
šio žymaus Amerikos Lietu
vių veikėjo pagerbime. Or
ganizacijos prašomos tą die
ną kitų renginių neruošti. 
Bilietai į jubiliejinį pobū
vį pradėti platinti rugpiū
čio mėn. 8 d.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

• 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.
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Newarke, N. J. suruoštame Lietuvos Krikšto jubiliejiniame 
bankete: vysk. P. Baltakis, Loreta Stukienė, Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis, J. Simutienė ir prof. dr. Jokūbas Stukas, ban
keto vedėjas.

S. B. Vaitkevičius iš Anglijos atsiuntė Dirvai šį skautų ir 
skaučių pasirašytą sveikinimą, stovyklavusių Lietuvių sodyboje.
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Lietuvių Sodyba Anglijoje, esanti 47 mylios nuo Londono, 23 ha ploto, tinka vasaroti, 
suvažiavimams ir skautų stovykloms. Tame žemės plote yra ežeriukas ir teka upelis. Šiais me
tais įvyko LSS Europos rajono skautų ir skaučių stovykla.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

----- ----------------- ------------ ---------- ----- --------

Naujieji DIRVOS prenumeratoriai 
gauna dovanai 
viena musą 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 ”Seiminė 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 ..................................................................................

fifill /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 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /ftvings
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

FSL1C
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Apie laiškus Vladas Vijeikis

Senais gerais laikais ber
nužėlis, Lietuvoje palikęs 
mergelę ir išsidanginęs į to
limą Ameriką, rašydavo: 
‘Imu plunksnelę į savo baltą 
rankelę ir rašau tau didžiai 
tavęs pasiilgęs’. Ir mergelė, 
po ilgo laiko, kol garlaivis di
džiulius vandenis praplauk
davo, gaudavo laiškelį. Ap- 
laisčiusi jį džiaugsmo ašarė
lėmis sakydavo: ‘O vis dėlto 
tas biesas neužmiršo! Kada 
gi jis man Šipkortę atsiųs?’ 
O šipkortė - tai tas stebuklin
gas popierio gabalas, kuris 
mergelę per tuos didelius 
vandenis pernešdavo.

Kai kurie biesai negalvo
jo nei apie laiškelius, nei 
apie šipkortes. Kur nors 
Chicagos saliūne, armoniką 
tampydami, užtraukdavo: 
‘Man nereikia plunksnos, nei 
atramento. Mano mergužė
lė žodelius supranta’. O kaip 
gi ji, nabagutė, tuos žodelius 
supras, jeigu skiria dideli 
vandenys - ir labai sūrūs! Ir 
ašarėlės buvo sūrios.

Bet ne visi buvo tokie. 
Daugumas rašė gromatėles 
ir dar doleriuką insprausda- 
vo. Ir adresatai gaudavo. 
Čia tai jau stebuklas. Šiais 
laikais tokių stebuklų nete

ko girdėti. Mat stebuklai tik 
senais, gerais laikais atsitik
davo. Dabar jau kitaip. Ati
davei paštui laišką - ir eik į 
bažnyčią žvakę uždegti, kad 
laiškas adresatą pasiektų. 
Tiesa, kai kurie laiškai po 
dvidešimties metų pasiekia, 
bet kas iš to, jeigu tave į ves 
tuves kviečia, o jaunieji šiuo 
laiku jau anūkų susilaukė.

Patikimiausias laiškane
šys: karvelis. Jis tiesiai 
skrenda kur jam įsakyta. 
Nei jis kur į karčiamą 
suks, nei pasidomės, kas laiš
ke įdėta. Todėl jis, kaip sim
bolis, senovėje vaizduoja
mas savo snapelyje laišką 
benešąs. Dabar Amerikoje 
pašto simboliu erelį vaizduo
ja. O juk visi žino, kad erelis 
plėšrus paukštis. Pikti lie
žuviai sako, kad daug pašti
ninkų net skaityti nemoka. 
Tie patys niekadėjai tvirti
na, kad iš universiteto išėję 
labai sunkiai alfabeto labi
rintuose grabaliojasi.

Tai ką gi daryti? Yra išei
tis. Siųsdamas laišką prili
pink vieno cento pašto ženk
lą. Tuoj pat gausi atgal. Vi
sokios antspaudos ir priera
šai šaukte šauks, kad tu, ne
valyvas pilieti, gal ir netyčia 

bet visdėlto norėjai apgauti. 
Tada prilipini likusius 21 cen 
tą ir beveik gali būti tikras, 
kad tavo laiškas nukeliaus į 
paskirties vietą. Visi bus tri 
gubai atidūs, ar kartais vėl 
kokių suktybių nesugalvojai 
Taip ilgiau, bet tikriau.

Teko girdėti, kad kai ku
rie paštininkai savo nuožiū
ra, pastebėję menkos vertės 
reklaminį leidinį, išmeta į 
tuščią sklypą ar į kitą negy
venamą vietą. Beveik pri
tarčiau. Kam tas šiukšles 
nešioti? Bet, jeigu ten yra 
kuponas, kuris sutaupo 9 
centus, kodėl aš turiu pra
rasti tą turtą? Tad kas dary
ti? Rašyti laišką kongresma. 
nui ar senatoriui (taip pata
ria įvairaus plauko politikie
riai) - bet kas iš to? Laiškas 
pražus. Eiti su plakatais 
prie Baltųjų Rūmų? Ten gy
venantis ir taip jau turi bė
dų. Imsi dabar jam galvą 
kvaršinti su kažkokiais laiš
kais. Va, siuntinius gali ra
miai siųsti per privačias 
bendroves. Čia tai greitis, 
patikimumas ir atsakomybė! 
Taip daug metų bendrauda
ma su sovietais, Amerika 
neišmoko, kad valdžios diri
guojamos įstaigos neveikia.

Tad kas daryti? Dar kar
tą klausiu. Reikia grįžti prie 
karvelių. Tie ištikimi paukš
teliai sukinėjasi tarp mūsų. 
Bet ar ilgai? Konkurenciją 
pajutę tie imasi visokių prie

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI S.TOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS Į

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės da.i.us.

MARTIN’S ir GUN’ARS KAULINS I.akeuood. Ohio

monių juos iš miestų išvai
kyti. O jie kantriai laukia 
savo valandos, kada visi su
sipras, kad patikimiausias 
laiško nešėjas tėra karvelis.

TA MUSŲ LAIKINOJI... KAUNAS <Z Digrys

Susitikus keliems nepriklausomoje Lie
tuvoje gimusiems, augusiems ir subren- 
dusiems užsienio lietuviams, anksčiau ar 
vėliau kalba nukryps Lietuvon. Noromis 
ar nenoromis vienas vardas, viena vieta 
bus minima ir kartojama daugiau už ki
tas. Ta vieta, tas vardas — KAUNAS.

Tas pasauliniu mastu, mažas miestas, 
suspaustas tarp Jiesios, Fredos ir Alekso
to kalnų iš vienos pusės, Neries ir Ąžuo
lyno iš kitos, neužmirštant vakaruose Vi
lijampolės ir rytuose Aukštosios Pane
munės, buvo Lietuvos Meka ir Medina 
per dvidešimt mūsų nepriklausomybės 
metų. Jis buvo mūsų Jeruzalė, Roma, 
Londonas, Paryžius. Visi Lietuvos keliai 
vedė į jį, visa Lietuva buvo f jį atsigręžus.

Kaunas buvo visų mūsų, visos Lietuvos 
ir viso nepriklausomo gyvenimo veidro
dis. Viskas, kas vyko Lietuvoje, atsispin
dėjo Kauno gyvenime. Lietuvai nustojus 
būti „šiaurės vakarų provincija“ Rusijos 
imperijos ribose ir kuriant modernią XX 
amžiaus valstybę, Kauno transportas pro
gresavo nuo „konkės“ į traukinuką, vėliau 
'į moderniškus dizelinius autobusus. Kau
no gatvės nuo bruko perėjo į asfaltą, nuo 
dulkių į akmeninį grindinį, nuo atvirų 
šaligatvio griovių i paslėptą drenažą, nuo 
medinių šaligatvių 'į betonuotus, nuo šu
linių į vandentiekį.

Kaunas pasipelnė iš nelemto lenkų žy
gio užimant Vilnių. Jis tapo, kad ir lai
kinąja, bet Lietuvos sostine. Nuo dvi
aukščio tvirtovės miesto jis išaugo į paly
ginti modernų metropolį.

Trūko gal jam Vilniaus klasiško ir ba
rokiško didingumo, ar Klaipėdos vakarie
tiško tvarkingumo ir pastatų stiliaus vie
ningumo, bet jis buvo mūsų nuo pradžios 
iki galo! Jis buvo mūsų su Karo Muzieju
mi, jis buvo mūsų su Pieno Centru, jis bu
vo mūsų su Centriniu paštu. Ir Žaliakal
nio „funikulierius“, ir Krepšinio halė, ir 

visi rūmai — Darbo, Taupomųjų kasų, 
Prekybos pramonės, Trijų milžinų, šiais 
pastatais didžiuojamasi dar ir dabar — 
jų stilius, statybininkų sumanumas ir 
amatininkų apdaila ir dabar statomi pa
vyzdžiais, kuriais reikėtų sekti, bet kurių 
vis dar nesiseka pasiekti.

Kaune vyko visi svarbiausieji mūsų ne
priklausomo gyvenimo įvykiai: su dideliu 
liūdesiu beveik visas Kaunas susirinko 
1933 metais ’į aerodromą sutikti parveža
mų Dariaus ir Girėno, Kaune jie buvo ir 
palaidoti, o jų lėktuvas „Lituanica“ užėmė 
garbingą vietą Karo Muziejuje. Kaune 
vyko svarbiausios nepriklausomybės dvi
dešimtmečio iškilmės, Kaunan suvažiavo 
viso pasaulio lietuviai sportininkai Pir
majai lietuvių olimpiadai, Kaune 1939 
metais laimėjome Europos krepšinio pir
menybes.

Jei Kaunas buvo laikinoji Lietuvos šir
dis, tai Laisvės alėja buvo Kauno pagrin
dinė arterija. Čia visos svarbiausios krau
tuvės, Įgulos bažnyčia, Raudonojo Kry
žiaus ligoninė, Centrinis paštas, Taupomo
sios kasos, Savivaldybės įstaigos, Valsty
bės teatras, „Aušros“ berniukų gimnazija, 
čia kinai — Kapitelis, Forumas, Trium
fas, Glorija, Metropolitenas, Romuva, ku
ri vokiečių okupacijos laikais buvo: 
N u r f u e r Deutsche. O kas ne
girdėjo apie geriausius Kauno restoranus 
Metropolį ir Versalį? Laisvės alėjos ir 
Mickevičiaus gatvės kampe buvo Ekono
minės karių bendrovės krautuvė, Daukan
to gatvės kampą užėmė Pieno Centro rū
mai (tik už kampo, paėjus į Kęstučio gat
vės pusę buvo valgykla „Valgis“, kurioje 
gaudavai skanių šaltibarščių ir blynelių). 
Šalia Pieno Centro, link Įgulos bažnyčios 
buvo Tautininkų sąjungos rūmai „Pažan
ga“. Apatiniame rūmų aukšte esančioje 
vyriškų rūbų krautuvėje galėjai pirkti 
kostiumus, o per išpardavimus ? gauti pi

gios galanterijos. Beveik priešais miesto 
sodą, kitoje Laisvės alėjos pusėje, Spau
dos fondo knygyne galėjai įsigyti visas 
paskutines lietuviškas knygas. Konrado 
kavinėje susitikdavo literatai ir teatralai, 
o paskui juos ir kita „laikinosios“ inteli
gentija sužinoti paskutiniąsias kultūri
nes ir socialines naujienas.

Į vakarus, kaip ir tęsinys Laisvės alė
jos, ėjo Prezidentūros gatvė. Joje, kaip ir 
vardas sako, stovėjo prezidento rūmai. 
Per trumpą Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpiį juose ouvo trys prezidentai: 
Antanas Smetona — pirmasis ir paskuti
nis, Aleksandras Stulginskis ir Kazys 
Grinius, nenoromis turėjęs palikti rūmus 
po 1926 metų gruodžio 17 perversmo.

Kaune, Valstybės teatre, įvyko ir ne
priklausomos? Lietuvos valstybės laidotu
vės. Kaip teatrui ir pridera, vaidinimas 
buvo gerai surežisuotas, aktoriai žinojo 
savo roles, o jei kuris ir užmiršo, „sufle
riai“ priminė.

Nors tikroji Lietuvos sostinė Vilnius 
buvo atgautas dar Lietuvai esant nepri
klausomai, bet valstybės aparatas iki so
vietinės okupacijos dar buvo Kaune. Tik 
po Antrojo karo pabaigos susovietintos 
Lietuvos valstybinis aparatas persikėlė į 
Vilnių. Ir Kaunas vėl pavirto provinciniu 
miestu. Koks jis yra dabar?

Kaune dabar gyvena per 400,000 gyven
tojų, daugiau kaip 80 proc. lietuviai. Nors 
Vilnius ir yra sostinė, administracinis ir 
kultūrinis Lietuvos centras, bet Kaune 
yra daug svarbios pramonės, politechni
kumas, paruošiąs didelę dalį Lietuvos 
technologinių specialistų, kitos mokyklos. 
Vilniuje yra daugiau gyventojų, bet lie
tuviai tesudaro tik pusę jų. Tad Kaunas 
yra didžiausias lietuvių gyvenamas mies
tas.

Administraciniai Kaunas paskirstytas 
į tris rajonus: Panemunės, apimantį 
Aukštąją Panemunę, Šančius, Petrašiū
nus ir Aukštuosius Petrašiūnus.

(Bus daugiau)
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PADĖKA
A. A.

VIKTORAS GALINIS

Mūsų mylimas tėvas ir senelis mirė 1987 m. bir
želio 9 d. Clevelande ir palaidotas Visų Sielų kapinėse 
birželio 11 d.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems pagerbusiems velionį savo gausiu da
lyvavimu laidotuvių koplyčioje.

Dėkojame Dievo Motinos parapijos Clevelande kle
bonui kun. Gediminui Kijauskui, S. J. už maldas kop
lyčioje, už gedulingas pamaldas šventovėje, ii- paly
dėjimą į kapines.

Nuoširdus ačiū Viktorui Mariūnui, pravedusiam 
atsisveikinimą koplyčioje, taip pat atsisveikinusiem Šau
lių kuopos vardu Stepui Butrimui ir pensininkų var
du Joanai Stepienei, ypatingai ačiū p. Norai Gečienei.

Padėka visiems dalyvavusiems gedulingose Šv. Mi
šiose Dievo Motinos šventovėje, palydėjusiems velionį 
į Visų Sielų kapines ir dalyvavusiems Lietuvių Namuo
se atsisveikinimo pietuose.

Dėkojame visiems karsto nešėjams, visiems atsiun- 
tusiems gėlių į laidotuvių koplyčią, užsakusiems šv. Mi
šias, aukojusiems lietuviškoms organizacijoms, ir pa- 
reiškusiems mums užuojautos žodžiu, raštu, bei per 
laikraščius.

Ačiū Dievo Motinos šventovės vargonininkei Re
ginai Brazaitienei, atlikusiai muzikinę šv. Mišių dalį 
šventovėje.

Taip pat dėkojame Vladui Bacevičiui už padarytas 
fotografijas koplyčioje, šventovėje ir kapinėse.

Pagaliau nuoširdi padėka laidotuvių direktoriams 
Jakubs ir sūnui už širdingą ir rūpestingą patarnavimą 
laidotuvėse.

Liūdintys:
DUKTĖ GRAŽINA GAL1NYTE KAMPE, 

JOS VYRAS KAMPE. ANŪKAI
PETERIS, MARIS, KRISTINA KAMPE 

IR LISA ELAM

Naujas kapas Clevelande ... Prie a. a. Martos Tijūnėlienės 
karsto stovi Kajetonas Tijūnėlis (antras iš dešinės) ir kiti ar
timieji. V. Bacevičiaus nuotr.

MIRTIES METINĖS
Š. m. rugpiūčio 18 d. 5:30 

vai. vakare bus laikomos šv. 
Mišios už a. a. Antano Ta- 
mulionio vėlę — metinės, 
šv. Jurgio parapijos bažny
čioje.

Maloniai kviečiame visus 
draugus ir pažįstamus da
lyvauti.

šeima

Hiring Today! Top Pay! 
Work at Home. No expe- 
rience needed. Write Cot- 
tage Industries 1407 Vi Jen- 
kins, Norman, Oklahoma 
73069. (28-31)

MACHINE

Set-upPerson/Oper 
for punch presses in hi-speed, hi 

volumestampingshop./

Forklift Operator 
Material Slitter

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nauonvvide is on y<XJr S'Oe

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.

CALL TAKERS
Full time position avail- 

able on 2nd shift for indi- 
viduals to work in our Road 
Service department. Quali-. 
fied applicants will have a 
pleasant phone voice, speak 
and understand fluent eng- 
lish, have good handwriting 
scales and the ability to 
work with public. For more 
information call 361-6151.

(28-29)

• 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.

Send resume qualificationsto: 
HK METALCRAFTMFGCORP 

PO Box 7 75, 3 5 tndustrial Rd.
Lodi, NJ07644

Equal Opportunity Employer m/f
(24-30)

FOR SALE BY 0WNER
2 Family House 6x6. 3 

Rooms on 3rd — possible 
rentai, East 126th Street 
off Mt. Overlook Rd. Call 
951-5579 after 6:00 P. M.

A. A.

JUZEFAI POCIUVIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukrą mūsų mielą ANI- 

TĄ, žentą VYTAUTĄ ir visą GIEDRAIČIŲ 

šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Valė Barauskienė
Julija ir Jonas Petroniai
Aldona ir Vincas Juodvaikiai

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbaro Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, develand, Ohio 44119 
Tel. 1216) 531-7770

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

liams pastatyti.

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

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• RUGPIŪČIO 16 D. 1 vat 
p. p. Kar. Juozapavičiaus šau
lių kuopos gegužinė A. Biliūno 
sodyboje.

• RUGPIŪČIO 23 - Lietu
vių klubo metinė gegužinė.

• RUGSĖJO 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.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

^aup a
— 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 
1RA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(I)IRECT DEPOSIT)

VISI BANKINIAI

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI)

PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheųues. pr iimame 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 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

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

Dievo Motinos parapijos patalpose
18022 Neff Rd.. Cleveland. Ohio 41119

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. HOWARD TURNER.
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• Dr. Lorin V. Waitkus, 
gyv. South Euclid, Ohio 
Cuyahoga Community Col- 
lege profesorius, gavo pri
pažinimą iš Society of Ma- 
nufacturing Engineers kaip 
šių metų iškiliausias moks
lo dėstytojas.

Dr. Vaitkus be profeso
riavimo CCC dar vadovauja 
t r e niravimo programoms 
Įvairiose Įmonėse, kaip 
Ford Motor Co. ir kt.

Dr. Lorin Waitkus ir jo 
žmona Živilė gyvena South 
Euclid, Ohio.

Sveikiname su gautu at- 
žymėjimu ir linkime sėk
mės.

A --- -
Sveikiname musų mielus tėvelius

ONUTĘ ir JUOZĄ JANKUS 

vedybinio gyvenimo auksinės sukak

ties proga, linkime geriausios sveika

tos ir dar ilgai, ilgai būti kartu su mu

mis:

Saliute
Nijolė
ir
Kristina

KAR. JUOZAPAVIČIAUS ŠAULIŲ KUOPOS

GEGUŽINĖ 
įvyks rugpiūčio 16 d. 1 vai. p. p.

A. BILIŪNO SODYBOJE. 31508 LAKE SHORE BLVD.
Prie jų sodybon įvažiavimo bus pastatyta lietuviška vėliavėlė. Visi 

maloniai kviečiami dalyvauti.
KAR. JUOZAPAVIČIAUS ŠAULIŲ

KUOPA

• Poetas Balys Auginąs 
rugpiūčio 14 sulauks 70 me
tų. Jo eilėraščiai dažnai 
spausdinami Dirvoj. Poetas 
ypatingai jautriais posmais 
kalba apie tėvynės likimą. 
Gražų palikimą Balys Au
ginąs yra padaręs Clevelan
do Tėvynės Garsų radijui, 
kurio programas .jis reda
gavo nuo 1949 metų rudens 
iki 1955 metų pavasario. Jo 
radijo vaizdelis "Kalėdų se
nelio kelionė Į Lietuvą”, pa
rašytas 1950 metais, buvo 
užrekorduotas ir iki šiol iš
liko archyve. Juostoje taip 
pat yra užrekorduota paties 
poeto Įkalbėtų eilėraščių. 
Tėvynės Garsai, pagerbda
mi kūrybingą Įnašą radijo 
programoms, 1979 metais 
išleido Balio Augino lyrikos 
knygą "Giesmės žydėjimo 
metas”.

Linkime sukaktuvininkui 
Baliui Auginui sveikatos ir 
kūrybiškumo.

• Kun. Aleksandras Gol- 
dikovskis pakeltas į prela
tus. Jis yra Clevelando lat
vių katalikų dvasinis vado
vas, jiems aukojąs mišias 
kiekvieną mėnesį Dievo Mo
tinos šventovėje. Įvedybos 
j prelatus įvyksiančios rug-

Lietuvių klubo vežimas dalyvavęs E. 185 gatvės parade rugpiūčio 2 d. V. Bacevičiaus nuotr.

piūčio 16 Dievo Motinos 
šventovėje. Iškilmėse daly
vaus Clevelando diocezijos 
valdytojas vysk. Anthony 
Pilla.

• Alfredas Simontis, 
Lakewood, Oh., užprenume
ravo Dirvą R. Simoniūkš- 
čiui, Toronte, Kanadoje ir 
dar pridėjo auką laikraš
čiui paremti 33 dol. Sveiki
name naują skaitytoją ir 
dėkojame už auką.

• Vydas M. Brizgys, 
Chesterland, Ohio, atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 25 dol.

x Ačiū.

• Lietuvių Amerikos pi
liečių klubo patikėtinių ta
ryba tarė ir šiais metais 
skirti $1,000 premiją už lie
tuvišką veiklą. Klubas, bū
damas ne pelno korporacija, 
pagal nuostatus privalo da
lį savo pajamų skirti visuo- 
ninei bei kultūrinei veiklai. 
Premijos kandidatų parin
kimui patvirtinta šios su
dėties komisija: Aldona 
Miškinienė, Rita Balytė ir 
Pranas Joga. Suinteresuo
ti asmenys ar organizacijos 
prašom teirautis informaci
jų pas kandidatų komisijos 
narius. Premija bus įteikta 
rugsėjo 26 metiniame Lie
tuvių namų baliuje.

• Henrikas ir Stefanija 
Stasai, iš Clevelando šią va
sarą keliauja po Europą ir 
dalyvavo Europos studijų 
savaitėje Londone. Rašo, 
kad dalyvių skaičius šiais 
metais buvo nedidelis, tik

KVIEČIAME DALYVAUTI

LIETUVIU KLUBO GEGUŽINĖ c.
Sekmadienj, rugpjūčio 23 d., 

12 vai. — 6 vai. vak. Kroatų sodyboje, 
10022 Mulberry Road, Chardon, Ohio, 

apie 5 mylios į rytus nuo 306 kelio. Klubas, Čia 
seniau rengdavęs gegužines, vėl grįžta į Kroatų 
sodybą, kuri dabar yra atnaujinta ir patogiai 
įrengta. Atvykdami į gegužinę turėkite su savimi 
klubo nario bilietą. Veltui alus. Skanūs valgiai. 
Jaunimui žaidimai ir prizai, šokiams orkestras.

Kviečiame visus dalyvauti gražiausioje ir di- 
didžiausioje Lietuvių Klubo narių, jų šeimų ir visų 
lietuvių gegužinėje.

• •• — •

LIETUVIŲ NAMŲ METINIS 
BALIUS ir LIETUVIŲ KLUBO 

PREMIJOS {TEIKIMAS
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO MĖN. 26 D.,

7 vai. 30 min. vak., Lietuvių namų salėje.
Lietuvių Namų tradicinis balius, kuriame įtei

kiama Lietuvių Klubo $1,000 premija, dalyvaujant 
ir praėjusiųjų metų premijų laureatams.

Skani vakarienė. Vynas ir šampanas. Serbų 
MELODIJOS orkestras. Iškilios šventės nuotaika. 
Bilietų kaina bus paskelbta vėliau. Rezervacijos 
tel. 531-2131.

LIETUVIŲ KLUBO 
IR LIETUVIŲ NAMŲ 

DIREKTORIŲ TARYBA

juos visus matyti rugsėjo 
13 darželio 50 metų sukak
ties šventėje.

Beje, M. Mišeikienės duk
tė Rūta laikė kaspiną, kai 
1936 spalio 11 įvyko forma
lus Lietuvių kultūrinio dar
želio atidarymas ir kaspi
no perkirpimas.

• Kęstučiui Vaiginiui 
nuoširdžiai dėkoju už pa
darytą man paslaugą. Jis 
dirba Samoreno Monuments 
bendrovėje, kuri yra prieš 
Visų Sielų kapus. Kęstutis 
Vaiginis pasiekiamas telef. 
1-285-3686.

S. Radzevičiūtė
• Vedusi pensininkų pora 

ieško dviejų miegamųjų bu
to Naujosios parapijos ra
jone. Prašome skambinti 
vakarais telefonu 382-6229.

45, nors programa buvusi 
labai turtinga gerom pa
skaitom.

• Marija Mišeikienė ir 
jos duktė Rūta Rogland, pa- 
skaičiusios Dirvoj, kad Lie
tuvių kultūrinis darželis 
rugsėjo 13 švęs savo veiklos 
50 metų sukaktį, atsiuntė 
darželiui $20 auką. Marija 
Mišeikienė, dabar gyvenan
ti N. Miami, laiške rašo, kad 
ji nuo Įkūrimo dienos dar
bavosi darželyje ir, gal būt, 
vienintelė esanti gyva iš pir
mosios valdybos narių. Mū
sų žiniomis dar gyvos Juli
ja Salasevičienė ir darželio 
atidarymo komiteto narė 
Alvina Luiza. Gal būt, yra 
ir daugiau gyvų pirmosios 
valdybos ar specialaus ko
miteto nariu. Būtų miela



DIRVA
PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Chicagos Lietuvių Tauti
nių Namų direktorių tary
bos išrinktoji Namų Valdy
ba pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkė — Irena Kriau- 
čeliūnienė, vicepirmininkas 
— Stasys Briedis, iždinin
kas — Jonas Levickas, val
dybos narys — Bronius Ka- 
sakaitis, kultūrinių rengi
nių vadovė — Matilda Mar
cinkienė, sekretorė — Ele

onora Valiukėnienė, sekre
torė anglų kalbai — Rasa 
Plioplytė.

Naujoji valdyba nuošir
džiai kviečia šių namų na
rius, organizacijas, pavie
nes šeimas, dėl patalpų nuo
mos tartis su namų ūkve
džiu Vytautu Jonušu L. T. 
Namuose, tel. 778-9878, ar
ba jo namuose tel. 598-4662.

Namai atidari ir vasaros 
metu. Kviečiame naudotis.

L. T. N. Valdyba

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos nariui

A. A.

ANTANUI RAMANAUSKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą našlei IZA

BELEI, sūnui VYTUI ir dukrai VITAI, se

serims BRONEI, MARIJAI, ZUZANAI ir 

ONAI, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

ALT S-gos Daytona Beach
Skyrius

Florida.

Mylimam broliui kunigui

LEONUI OLIŠAUSKUI 
staigiai ir nelauktai iškeliavus į amžinybę, 
skausmo prislėgtai seseriai ROMAI MILDA- 
ŽIENEI, jos vyrui ir artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia.

L. Požerienė
L. Žitkus
P. Banienė
D. A. Augūnai 
D. R. Valatkos
L. O. Stoškūnai 
A. P. Pilipavičiai
H. L. Soliai
Br. Br. Oniūnai

Mielam Venta Bendrovės dalininkui
A. t A.

JUOZUI ČESNAI 
mirus, žmoną STEFANIJĄ, dukras ALDO
NĄ ir SILVIĄ VENTĄ su šeima, brolius 
LEONARRDĄ ir JUOZĄ su šeima, brolį ka
nauninką NIKODEMĄ ir kitus gimines bei 
artimuosius esančius giliame skausme, nuo
širdžiai užjaučia ir skausmu kartu dalinasi.

VENTOS BENDROVĖS DALININKAI
Prudencija ir Stasys Jokubauskai 
Lėlė ir Juozas žvyniai 
Marytė ir Kęstutis Mikliai 
Rita ir Myron Bezdicek 
Eugenija Boguta
Rūta Balkus 
Vytautas Andriulis

KORPORACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS 

IR IŠVYKA
Korp! Neo-Lithuania su

važiavimas įvyks šių metų 
rugsėjo 5-7 dienomis (Dar
bo dienos savaitgalyje) po
nų Karaičių vasarvietėje 
"Gintaras” Union Pier, Mi- 
chigan. Tel. (616) 469-3298.

Pilnas maistas (6 kartus) 
pradedant šeštadienį, rug
sėjo 5 d. su vakariene ir 
baigiant pirmadienį, rugsė
jo 7 d. su pietumis (lunch) 
ir dviem naktim kambarys 
kaštuos: suaugusiems — 
$69.00, vaikams iki 5 m. — 
nieko, vaikams nuo 6 iki 12 
m. — $34.50, vaikams nuo 
13 m. — $69.00.

Arčiau gyvenantieji ko
legos, kurie nesinaudos nak
vyne, turės progos drauge 
su visais pietauti ir vaka
rieniauti atitinkamai atsi
lygindami: pietus — 4 dol., 
vakarienė — 6 dol.

Visi, kurie bus pilną lai
ką ir kurie tik valgys, pra
šomi būtinai pranešti kol. 
pirmininkei Kazei Brazdžio- 
nytei — 511 So. Nolton 
Avė., Willow Springs, III. 
60480, tel. (312) 839-2511 
iki rugpiūčio 19 d.

• Eleonora ir Mečys Va
liukėnai, Chicagoje, nega
lėdami dalyvauti Dirvos ge
gužinėje p. p. Pocių sody
boje Beverly Shores, Ind., 
Dirvai paremti atsiuntė 25 
dol. Ačiū.

• Balfo Beverly Shores 
skyriaus tradicinė geguži
nė įvyks šį sekmadienį, rug
piūčio 16 d. 12 vai. Elenos 
ir Kazimiero Pocių sodybo
je, 532 Lake Shore Road, 
Beverly Shores, Ind.

Visi maloniai kviečiami. 
Savo atsilakymu paremsi- 
te Balfo veiklą.

• Americans for Due 
Process organizacija šiuo 
metu vykdo sekančius pro
jektus ir darbus ryšium su 
OSI:

1) Americans for Due 
Process yra išleidę jau ant
rą žiniaraštį apie OSI. Ja
me randasi amerikiečių 
spaudos apžvalga šia tema, 
bylų apibudinimai ir pan.

Chicagos Lietuvių Tautinių Namų valdyba. Sėdi iš kairės: 
Stasys Briedis, pirm. Irena Kriaučeliūnienė, Bronius Kasakaitis. 
Stovi: Eleonora Valiukėnienė, Matilda Marcinkienė, Jonas Le
vickas ir Rasa Plioplytė.

Antrame numeryje aprašo
ma Fedorenko sušaudymas 
Sovietų Sąjungoje, Dem- 
janjuko teismo naujienos, 
akcija Kongrese, ukrainie

čio Koziy padėtis Costa Ri- 
coj ir kiti reikalai susiję su 
OSI. Biuletenis, kuris yra 
neperiodinis, išsilaiko iš au
kų. Norintys jį įsigyti, pra
šome kreiptis į Americans 
for Due Process, Post Of- 
fice Box 85, Woodhaven, N. 
Y. 11421. (žiniaraštis 
spausdinamas anglų kalba).

2) Americans for Due 
Process yra atspausdinę at
virutes, kurios yra užadre- 
suotos kongreesmanui Pe
ter Rodino, Atstovų Rūmų 
Teisingumo Komiteto pir
mininkui. Jos prašo, kad 
būtų įvestas naujas įstaty
mas, kuris OSI apkaltintiem 
suteiktų kriminalinių teis
mų apsaugas. Taip pat stip
riai pasisakoma prieš bet 
kokias, deportacijas į So
vietų Sąjungą. Organizaci
jos ir paskiri asmenys ragi
nami įsigyti korteles ir jas 
platinti. Jas galima įsigyti 
per Americans for Due Pro
cess, Post Office Box 85, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

TRISDEŠIMT KETVIRTOJO 
SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMO 

1987 m. rugsėjo 10-13 d. d.
TABOR FARMOJ, SODUS, MICH.

PROGRAMA
Ketvirtadienis, rugsėjo 10, 2 vai. Julius Šmulkštys, 

"Naujasis konservatizmas Amerikoje”.
Kęstutis Paulius žygas, "Kičo pergalė”.
8 vai. Rimvydas Glinskis, "Architektūros paminklų 

apsaugos ir jų restauracijos problemos Lietuvoje”.
Penktadienį, rugsėjo 11, 10 vai. Rein Taagepera, 

"Šiuolaikinės Estijos problemos”.
2 vai. Violeta Kelertienė, "Tarp novelės ir romano — 

šiuolaikinė apysaka Lietuvoje".
Algimanto Mackaus knygų fondo, A M & M funda

cijos, Santaros-Šviesos federacijos ir Multidisciplinari- 
nių studijų instituto posėdžiai.

8 vai. Kęstutis Nakas, Teatrinė programa "Amžių 
nusikaltimas".

šeštadienis, rugsėjo 12, 10 vai. Mykolas Drunga, 
"Moralinis kūrybingumas sisteminio amoralumo sąlygo
mis”.

2 vai. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, "Feministinės 
literatūros kritikos problemos ir metodai".

Birutė Ciplijauskaitė, "Tautinis sąmoningumas ir 
universali estetika XX amžiaus pradžios Lietuvoje".

8 vai. Poezijos vakaras: Ginta Remeikytė, Liūne Su
tema.

Gedimino Mažeikos fotografijų paroda.
Sekmadienis, rugsėjo 13, 10 vai. Romas Misiūnas, 

"Krikščionybės įvedimo Lietuvoje šiandieniniai svarsty
mai".

Programoje gali būti pakitimų.
Norintieji dalyvauti prašomi iki rugsėjo 7 d. praneš

ti: Lakštuonei Vėžienei, 7338 So. Sacramento, Chicago, 
III. 60629.

A. A.

JONUI NORMANTUI SRAGAUSKUI 

Australijoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame 

mūsų skyriaus valdybos narį KAZĮ SRA- 

GAUSKĄ, trumpu laiku netekusį savo ant

rojo brolio.

Detroito BALFo 76-to skyriaus 
valdyba ir nariai


	1987-08-13-DIRVA 0001
	1987-08-13-DIRVA 0002
	1987-08-13-DIRVA 0003
	1987-08-13-DIRVA 0004
	1987-08-13-DIRVA 0005
	1987-08-13-DIRVA 0006
	1987-08-13-DIRVA 0007
	1987-08-13-DIRVA 0008
	1987-08-13-DIRVA 0009
	1987-08-13-DIRVA 0010
	1987-08-13-DIRVA 0011
	1987-08-13-DIRVA 0012
	1987-08-13-DIRVA 0013
	1987-08-13-DIRVA 0014
	1987-08-13-DIRVA 0015
	1987-08-13-DIRVA 0016

