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VLIKAS TURI NEDVIPRASMIŠKAI
PASISAKYTI PRIEŠ
LIETUVIŲ JAUNIMO SIUNTIMĄ
Į KURSUS VILNIUJE
Inž. Algis Sperauskas,
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio
pirmininkas, Vliko Tarybos
narys, yra jaunosios kartos
atstovas.
žemiau spausdiname jo,
kaip komisijos (kurią suda
ro A. Sperauskas, R. Žy
mantaitė ir A. Sabalis) na
rio pranešimą Vliko tary
bos posėdy vasario 19 d.

7

Užsitęsus Lietuvos išlais
vinimui ir praėjus trim dėka
dom nuo pabėgimo iš Lietu
vos, galime pastebėti, kad
mūsų tėvų generacija pradeda pavargti, pasiilgti savo
gimtojo krašto ir - pasėkoje
lenkiasi okupantui, kad leis
tų aplankyti artimuosius.
Tą nostalgiją pastebėję,
okupantų agentai pradėjo iš
naudoti, siūlydami įvairias
lankymo lengvatas, silpnes
niems asmenims klaidinti.
Tėvai pradėjo leisti vaikus,
kartu pavežioti anūkus, kad
čia neva nenutautėtų.
Tame asmeniškame bend
ravime, man rodos, dar nėra
tiek blogo, jei vyksta nepasimetęs tautietis, bet nuo to
Lietuvos laisvinimas vistiek
jau silpsta. Toks, jei buvo
veikėjas, grįžta nebylys, nes
okupantas už pasakytą maty
tą tiesą - kad Lietuva yra
vergijoje - įvairiais būdais
persekioja gimines. Bet vai
kų organizavimą ir siuntimą
į okupanto organizuotas, ne
va lituanistines stovyklas,
Kapsuko vardo universiteto
kursus, tenka laikyti kolabo
ravimu su priešu - tėvynės iš
davimu.
Susipažinus su tų kursų
programa, yra keista, kad
iki šiol mūsų politiniai veiks
mai, organizacijos ir net bažnyčiose kunigai, dar nepa
smerkė tų kursų organizato
rių ir tėvų, siunčiančių į juos
vaikus. Per 6 savaites, 79 va
landos skirta lietuvių kalbos
studijom, o 40 valandų komu
nistinei indoktrinacijai. Štai
programoje įrašyta keletas
mums įdomesnių skyrių:

Bažnyčios kronikas, aiškiai
matome, kaip ten persekio
jami kunigai ir kiti religingi
asmenys. Jei tiek težino
apie Tarybų Lietuvą kai ku
rie mūsų lituanistinių mo
kyklų mokytojai - tų ekskur
sijų organizatoriai, tai pavo
jinga, kad jie ir demokrati
niame krašte vaikus moky
dami, klaidingas žinias skleis
apie Lietuvą.
2. 1940-JI METAI
LIETUVOJE
Ar kursų organizatoriams
nežinoma, kaip tais metais
sovietai klastingai užgrobė
Lietuvą, paskelbė pasauliui,
kad Lietuva pati savo noru
prisijungė ir paprašė jų glo
bos? Ar tokio melo klausyti
reikia vežti savo vaikus?
Juk čia pat galime gauti nau
jai parašytą klastotą Lietu
vos istoriją ‘Išdavystės Ke
liu’. Kaip lektoriai pristatys
tuos 1940 metus? Ar pasa
kys, ar filmus parodys, kaip
daugelis tų jaunuolių tėvų,
dar čia gyveną, buvo kalėji
muose, kentėjo, o daugelis
žuvo dėl to, kad lietuviais gi
mę buvo?
3. LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
ISTORIJOS BRUOŽAI.

Kokią istoriją mūsų vai
kams Lietuvos okupantas pa
tieks? Juk visos istorijos
knygos bibliotekose yra sunaikintos ir jų vietoj sukrautos klastotos, be nepriklauso
mybės laikotarpio vardo.
Virš 700 metų turinti Lietuvos valstybės istorija yra tik
(Nukelta'į 4 psl.)

VILNIUS ŽIEMĄ.

LAIŠKAS ZACHAROVUI
Sukėlė Įdomių mįslių ir svarstymų pasaulyje
Vasario 18 d. į JAV amba
sadą Maskvoje, Mokslų Aka
demijos automobiliu, atvažia
vo neoficialus sovietų disi
dentų vadas Andrejus Zacha
rovas ir atsiėmė jam vasario
5 d. parašytą prezidento Car
terio laišką. Tas laiškas
buvo atsakymas į ankstyves
nį to paties Zacharovo prašy
mą padėti suimtiems disiden
tams, kurie norėtų matyti
įgyvendintus Helsinkio Ak
to nutarimus. Tą pačią die
ną Zacharovas Carterio laiš
ko nuorašus išdalino 17-kai
užsienio korespondentų.
Jame Carteris tarp kitko ra
šė: ‘ ... žmonių teisės yra
centrinis mano administraci
jos rūpestis ... Amerikiečių
tauta ir jos vyriausybė to
liau vykdys savo įsipareigojimą puoselėti pagarbą žmonių teisėm ne tik savo pačių
krašte, bet ir užsienyje.’
Kartu Carteris padarė du
konkrečius žingsnius. Jis
įsakė iškelti areštuotų disidentų klausimą Jungtinių

1. RELIGIJOS IR BAŽNY
ČIOS PADĖTIS TARY
BŲ LIETUVOJE.
Kas dar ligi šiol nežino,
kad Sovietų Sąjungoje nėra
religinės laisvės, kad iš baž
nyčių padaryti muziejai ar
sandėliai? Žinoma, yra pa
likta reprezentacijai, turis
tams apgaudinėti. Juk skai
tydami Lietuvių Katalikų
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VYTAUTAS MESKAUSKAS

jo administracija pakartoti
nai pabrėžė, kad jie nenori
Tautų Žmonių Teisių Komi atskirus klausimus, kaip
sijoje. Jis taip pat patvarkė, žmonių teises ir atominių už
kad būtų peržiūrėti tie JAV taisų skaičius, ‘susieti’į krū
įstatymai, kurie galėtų prieš vą. Carteris net pareiškė ne
tarauti Helsinkio Aktui, galįs pasiųsti savo kariuo
įskaitant ir imigracijos nuos menės, kad pertvarkytų so
vietų sistemą’.
tatus.
Suprantama, kad tie visi
Ką tik gimusiems, visa tai
gali pasirodyti visai naurali prisiimti apsiribojimai su
procedūra, bet su šiokiu to mažina ir kilnių pareiškimų
kiu gyvenimo patyrimu žiū vertę. Geriausiu atveju, tai
rint, susiduriama su mįsle. tik protestai be pasėkų. Už
Juk Jungtinės Amerikos tat nestebėtina, kad ir ge
Valstybės iki šiol, gali saky riausios N.Y. Times plunks
ti, abejingai žiūrėjo ne tik į nos, kaip James Reston, S.L
mindžiojamas paskirų žmo Sulzberger ir buvęs Mask
nių, bet ir tautų bei valsty vos korespondentas Hedrick
bių teises. Ir jei jos nieko ne Smith, įdomios knygos ‘The
galėjo ar nenorėjo padaryti, Russians’ autorius, susido
kai buvo daug stipresnės, ko mėjo.
čia šiauštis dėl kelių žmonių
James Reston gavo paaiš
dabar, jėgų balansui pasikei kinimą iš paties Zbigniewo
tus sovietų naudai. Juo la Brzezinskio. ‘Įsivaizduokite,
biau, kad prieš akis stovi - sakė tas prezidento patarė
sunkios derybos dėl apsigink jas, ‘kad JAV prezidentas,
lavimo apribojimo!
kuris Inauguracijos dieną
Tiesa, kaip mes anksčiau kalbėjo apie savo pasišventi
nurodėme, pats Carteris ir mą žmonių teisėm, gauna
laišką iš kokio Nobelio pre
mijos laureato, gyvenančio,
sakykim, Čilėje ar Pietų Ko
rėjoje. Ar jis galėtų jį igno
ruoti? Aš manau, kad atsa
kymas yra aiškus ne.’
‘Todėl,’ - tęsė Brzezinskis,
- ‘prezidentas, apsigalvojęs,
jam parašė privatų laišką,
primindamas savo susirūpi
nimą žmonių teisėmis, bet
nedurdamas pirštu į kurią
nors valstybę, įsakmiai laiky
damasis formos privataus su
sirašinėjimo, kuris nebus
mūsų paskelbtas.’
‘Žinia, buvo prileidžiama,
kad Zacharovas laišką pa
skelbs (jis nebuvo prašytas
to nedaryti), bet alternaty
'*
va buvo tik viešas atsaky
mas, kuris galėtų būti palai
'
kytas
aštresniu ir daugiau
#li i'
i, ‘i®
provokaciniu. Kita galimy(Nukelta į 2 psl.)
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SBVOITinė POLITI^^
Prezidentas Carteris pra
eitos savaitės spaudos kon
ferencijoje vėl kiek sušvel
nino savo poziciją žmonių tei
šių byloje, pabrėždamas,
kad su jomis nesiskaitoma
ne tik Sovietų Sąjungoje,
bet ir Kuboje, Pietų Korėjo
je ir Ugandoje.
Tuo tarpu disidentas Vladimir Bukovsky, kurį prezi
dentas Carteris žadėjo priim
ti šią savaitę, kalbėdamas
JAV komisijoje Helsinkio
Akto nuostatų pildymo seki
mui, įspėjo, kad pasaulio li
kimas priklauso nuo Vakarų
valstybių laikysenos šiuo mo
mentu. Toji laikysena turi
būti tvirta, pastovi ir nesvy
ruojanti. Jie turį reikalauti
Helsinkio Akto nuostatų ir
1948 metų Jungtinių Tautų
žmonių Teisių Deklaracijos
išpildymo, nes kaip galima
pasitikėti sovietais nusigink
lavime, jei jie negerbia savo
parašo po Helsinkio aktu. Va
karai turi a)
susieti prekybinius
ryšius ir ekonominę pagalbą
su žmonių teisių Sovietijoje
paisymu;
b) reikalauti, kad sovietai
leistų inspektuoti jų kalėji
mus, stovyklas, psichiatri
nes ligonines ir stebėti bylų
eigą;
c) ištirti piliečių laisvę So
vietijoje;
d) reikalauti, kad leistų
Vakarų grupėm sekančiom
Helsinio Akto pildymą palai
kyti ryšius su panašiomis
spontaniškai susidariusiom
grupėm Maskvoje, Ukraino
je ir LIETUVOJE.
Vienas tos komisijos pir
mininkų - kongresmanas
Dante Fascell (dem. Fla.),
pradėdamas posėdį pareiškė
kad JAV visados stovėjusios
už ‘pilietinės laisvės idealus*.
•••

Policija jam išplėšė tą pla
katą iš rankų ir jį nusivarė į
komisariatą. Po valandos jį
paleidus, Amalrikas vėl grį
žo prie prezidentūros, kur
jis pareiškė badausiąs 12 va
landų. Tuzinas policininkų jį
nustūmė 50 jardų toliau nuo
prezidentūros, žurnalistams
ir apie 50 Amalriko šalinin
kų stebint. Amalrikas pašte
bėjo spaudai, kad užsienių
žurnalistams stebint, KGB
kartais mandagiau elgiasi už
... prancūzus...
•••

Tuo pačiu laiku Paryžiuje
kitas disidentas, Andrei Almarik, pasirodė prie Prancū
zijos prezidento Valery Giscard d’Estaing rūmų su pla
katu - ‘Reikalaukite Helsin
kio Akto išpildymo*.

Čekoslovakijos telegramų
agentūros korespondentas
Bonnoje Svetozar Simko pa
bėgo į Didžiąją Britaniją su
žmona ir 12 metų dukra. Jis
papasakojo daily Telegraph
dienraščiui, kad bent 17 Če

Maskvoje Pravda trečia
dienį persispausdino karika
tūrą iš Amerikos komunistų
partijos organo Daily Worker, kuri vaizduoja skeletą
su Geležinio Kryžiaus ordi
nu! Skeletas rodo į socialis
tinių kraštų žemėlapį virš ku
rio yra parašas - ‘pogrindžio
operacijos po slapyvardžiu
Žmonių Teisės*. Pravda iš
savo pusės pridūrė, kad kari
katūra pašiepia tos akcijos
‘melus ir šmeižtus prieš so
cialistinius kraštus*.
TASS paskelbė pasikalbė
jimą su San Franciske ištei
sinta už ginklų šmugeliavimą į kalėjimą juoda komunis
te Angelą Davis, kuri aiški
no, kad ‘paskutiniuoju laiku
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse buvo sustiprintas perse
klojimas politinių ir rasiniu
pagrindu*.
O Pravdos New Yorko ko
respondentas Evgeniji Rusa
kov verkšleno, kad ‘sukeltas
triukšmas dėl žmonių teisių
nuodija amerikiečių-sovietų
santykių atmosferą*. Girdi,
‘blaiviai nusiteikę’ amerikie
čiai reikalaują nutraukti tą
kampaniją, kuri galinti tik
pakenkti svarbesniems ame
rikiečių interesams.
•••

Andrei Sacharovas su savo anūkais Maskvoje.

koslovakijos ambasados Bon
noje narių su abiem pirmai
siais sekretoriais priešakyje
yra šnipai. Čekoslovakijos
šnipų tinklas Vakarų Vokieti
joje esąs aprūpintas radijo
siųstuvais, miniatūrinėm ka
merom ir pinigais karo atve
ju.
•••

Valstybės Sekretorius
Vance * Artimuosiuose Ry
tuose patyrė, kad nors visi
suinteresuoti trokšta taikos,
tačiau nenori nusileisti nuo
savo ankstyvesnių reikalavi
mų. Naujų taikos žygių nesi
tikima iki Izraelio rinkimų
gegužės mėn. 17 dienos.
Iki šiol tą kraštą valdan
čios Darbo Partijos pirminin
ku buvo perrinktas ministeris pirmininkas Yitzhak Rabin. Jo varžovas tam postui
- krašto apsaugos ministeris
Shimon Pėrės - yra laikomas
karštesnių. Užtat Washingtonas davė suprasti, kad jo
simpatijos yra nuoseklesnio
Rabino pusėje. Balsavimo
rezultatai: 1,455 delegatai
už Rabin ir 1,404 už Pėrės
liudija, kad to dar nepakan
ka, ir partija faktinai yra su
skilusi. Tai iš viso pirmas
kartas, kada pirmininkas bu

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977 M.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
0727 South Westem Avenue
Chioago, llllnols 60643
Tel. (312) 238-0787
VIENOS SAVAITES EKSKURSIJOS
$859.00
(Maskva, Vilnius, Maskva)

#1 — GEGUŽES MEN. 2 D.; #1-A — GEGUŽES MĖN. 9 D.;
#11 — RUGSĖJO MĖN. 26 D.; #12 — SPALIO MĖN. 10 D.;
#13 — SPALIO MĖN. 17 D.
VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS NUO BOSTONO AR NEW YORKO — NUO CHICAGOS PRIDĖTI DAR
$121.00

DVIEJU SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS
#3 —
#4 —
#5 —
#6 —
#7 —

BIRŽELIO MEN 4 d.------- Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinki
BIRŽELIO MĖN. 26 d. — Maskva. Vilnius, Lucemas, Lugano, Ženeva (Šveicarija)
LIEPOS MĖN. 4 d. — Maskva, Vilnius, Roma
LIEPOS MĖN 9 d.— Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinki
LIEPOS MĖN. IŠ d. — Maskva, Vilnius, Lucemas, Muenchenas, Baden-Baden,
(Šveicarija ir Vokietija) Bazelis
#8 — RUGPIŪČIO MEN. 1 d. — Maskva, Vilnius, Roma
#9 — RUGPIŪČIO MEN. 15 d. — Maskva, Vilnius, Leningradas, Helsinki
#10 — RUGSĖJO MEN 3 i - Maskva. Vilnius. Roma
# 14 — GRUODŽIO MĖN 20 d. — Maskva. Vilnius, Ryga
Visos ekskursijos aplankys KAUNĄ ir TRAKUS
(Prices subject to change)

$1,189.00
$1,278.00
$1,274.00
$1,217.00
$1,337.00
$1,274.00
81,171.00
$1,274.00
$1,128.00

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SKRIDIMAS I LONDONĄ — 2 ar 3 savaites — $355 Iš Chi
cagos. Liepos mėn. 29 d. — išvykimas
Taip pat parduodame skridimus (charters) ii
Chicagos į Varšuvą
— nuo $439.00
į Frankfurtą
— nuo $349.00
j Loa Angelas
nuo $140.00
į Romą
m nuo $399.00

vo renkamas. Iki šiol parti
jos vadų sutarimas buvo pa
tvirtinamas aklamacijos bū
du.
Rabino, ir iš viso Darbo
Partijos, prestižas krito dėl
infliacijos (38% per metus)
siautėjimo ir finansinių skan
dalų, į kuriuos buvo įvelti vy
riausybės nariai, nors ir ne
pats Rabinas.
•••
Kalbant apie izraelitus ...
Maskva uždraudė į Sovietų
Sąjungą įvežti kepyklų gami
nių. Žydai aiškina, kad tuo
pretekstu norima sustabdyti
macų siuntimą artėjančiai
Passover šventei.

eiti prie politiniai motyvuoto
techniško sovietų boikoto, ar
pagreitinti apsiginklavimo
lenktynes? Tie ėjimai gali
būti alternatyvos chaosui ar
sunkiam JAV pažeminimui.
‘Laisvė’, - baigia jis, - ‘yra ge
riausias dalykas pasaulyje.
Ji gali būti ir pats brangiau
sias.’
Negali sakyti, kad mums
padėtų būklę išsiaiškinti ir
Hedricko Smith konstatuo
tas faktas, kad Andrei Zacha
rovas gali būti pažįstamas iš
Time viršelio milijonams
amerikiečių, bet gali dar ne
atpažintas vaikščioti Mask
vos gavėse! Iš tiesų, žino
mų disidentų tėra saujelė.
Tai gali būti jų stiprioji pusė
nes leidžia valdžiai elgtis
kaip katė su pele ir Zacharo
vui vaidinti britų parlamen
to opozicijos vadą, kuris už
tas pareigas gauna specialų
atlyginimą. Vakarams ta
čiau atsisakant pasekti Sulzbergio patarimu ir pasvars
tyti, kokius ėjimus jie galėtų
padaryti įvairiais atvejais,
jie palieka mįslės - ką daryti
su disidentais - sprendimą ...
Maskvai. Tai dar iš tikro, de
ja, jos vidaus reikalas, kaip
Pravda dar vasario 20 d. pa
kartojo.
WANTED
JOURNEYMEN

ALL AROUND
MACHINISTS
Mušt be able to sėt up vvork
from blue prints & close toler
ance. Steady work for ąualified
men. Top wages and benefits.

JOHN McADAMS & SONS
20 KNIGHT STREET

N0RWALK, CONN. 06852

Zacharovui...
(Atkelta iš 1 psl.)
bė buvo visai neatsakyti,
kas buvo vargiai įmanoma.*
Brzezinskis tą patį paaiški
no ir sovietų ambasadoriui
Dobryninui. Restonui po to
kilo mums visiems jautrus
klausimas, ar tas laiškas pa
dės ar pakenks Zacharovui
ir kitiems kovotojams už
žmonių teises ir tuo pačiu laisvę? Atsakymo Restonas
neieškojo. Jis pasitenkina vi
są bylą panaudodamas tik
Carterio politikos iliustraci
jai. ‘Jis (prezidentas) negali
panaikinti nuodėmių pasau
lyje, bet jis toliau meldžiasi
už tai’, - išvedė Restonas.
Prie Restono neatsakyto
klausimo dar vieną prideda
Sulzbergeris: ‘O kas, paga
liau, jei laisvės liepsna, ku
rią mes taip išdidžiai kursto
me, virs krize Rytų Europo
je?’
‘Aš’, - sako Sulzbergeris, ‘esu už laisvę svetur ir
namuose, ir net priimu Jef
fersono įspėjimą, kad laisvės
‘medis’ turi būti laiks nuo lai
ko atgaivintas krauju. Bet
ar mes esame pasiruošę su
tikti tą galimybę dabar, kai
esame silpnesni negu anks
čiau?’
Sulzbergeris pataria apsi
galvoti, ką norima daryti.
Ar, pavyzdžiui, norima būtų

Tel. (203) 866-3335
Established 1842
(5-8)

OWNER OPERATORS
HOME TRANSPORTATION CO.
A national heavy hnuler has im
mediate need for 19 71 or lutei- 3 Ax)e
Diesel Tractors. Cood pay. L.oaded or
empty. Husband and wife team welcome. You are paid afler each load.
We pay for all permits and basu
tag. Call (800) 241-5771 or (800)
282-9018.
(9-18)

AUTOMATIC
SCREW MACHINE
FOREMAN
MUŠT BE THOROUGHl.Y
EXPERIENCED ON CONEAMAT1CS
For a growing screw machine job
shop located in an excelient community 20 miles north of Milvvaukee.
Mušt be well experienced on Coneamatics and relatęd secondary operations. Exceptional opportunity for the
qualified individual with a promisin,.'
future. Excellent benefits plūs. Send
complete resume in strict confidence
to TR1-AUTOMAT1C SC.REW PRODUCTS, P. O. BOX 723. CEDARBURG,
W1SCONS1N 53012. (414) 377-5530.
(7-9)

WANTED JOURNEYMEN
DIEMAKERS
DIE TRYOUT
KELLER OPERATOR
HYDROTEL OPERATORS
Mušt have job shop experiance 8c be.
able to sėt up own job. 58 hour week.
DTA shop good program.
HERCULES MACHINE TOOL & DIE
13920 East 10 Mile Rd.
Warren, Mich.
(3-9)

DUPLICATOR
OPERATOR
BORING MILL
OPERATOR
MOLD MAKER
JOURNEYMAN ONLY NEED APPLY.
PLENTY OF OVERTIME. EXCEl.
LENT WAGES AND FRINGE BEN
EFITS.
A P P L Y s

OLSONITE CORP.
8801 CONANT
DETROIT. MICH. 18211
Equai Opportunity Employer
(8- Kn
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ŽIŪRĖKIM Į ATEIT) VILTINGAI
Lietuvos laisvė nėra amži
nai žuvusi. Mes jos neteko
me, bet neamžinai. Juk da
rome pastangų ją atgauti ir
tuo tikime. Nelaimė mums
būtų, jei netikėtume. Pasa
kymas, kad ‘įkalbėjo svei
kam ligą’ - nėra juoko vertas.
Ateitis, apie kurią tiek kar
tais prisvajojama, būna daž
nai tokia, kokios norėjom, ko
kia tikėjome. Todėl, turint
tą galvoje, nereikia užkirsti
sau kelio į saulėtą rytojų, žo
džiu, gyvenkime su viltimi,
neužsidėkime tamsių akinių,
kad neatrodytų viskas tam
su, juoda, beviltiška.
Mes, lietuviai, kurie iš pra
eities semiamės stiprybės,
turime žiūrėti į skaidresnę
ateitį. Turime ugdyti savyje
optimizmą. Ne likimas mus
tevaldo, bet mes jį. Lietuvių
tautos laisvės mes pavergė
jui neatidavėme, bet jis iš
mūsų ją brutališkiausiomis
priemonėmis pavergė ir
kraujuje sutrypė. Šiandien
neturėdami laisvės liūdime
ir ilgimės jos. Tačiau liūdėdami nenustojam vilties,
kad bus pagaliau proga, ku
ria lietuvių tauta turės pasi
naudoti. Pasaulis yra pilnas
progų tam, kuris jas moka iš
naudoti.
Tegul mūsų veiksmai nuo
lat primena ir parodo pasau
liui, kad Lietuvos laisvės pa
grobime įsisenėjimo teisės
nėra ir negali būti. Tuo mes
patys turime tikėti ir duoti
kitiems suprasti. Mūsų sie
kiai turi būti persunkti giliu
patriotizmu ir pasiryžimu.
Auklėkime jį jaunoje karto
je, kad ji giliai įsisąmonintų
tuos kilnius lietuvių tautos
siekimus.
Ankstesniosios mūsų kar
tos šventai tikėjo Lietuvos
prisikėlimu. Jos matė ano
meto Rusijos carų silpnumą
ir Europos ruošimąsi neiš
vengiamam karui, Jautė,
kad tarptautiniai įvykiai gali
pakeisti Lietuvos padėtį. Nu
jautė, kad gali būti jie palan
kūs Lietuvai išvaduoti. Būsi
mas karas jų nebauginoj nes
beveik laukta audros,“ kuri
nuskaidrintų Lietuvos pa
dangę. Nerašyta, viešai ne
kalbėta, tik tarp savęs tarta
si, galvota. Tokia nuotaika
buvo jau įsigalėjusi ano šimt
mečio gale. Tokioje nuotai
koje, vyresniųjų įtakoje, au
go jaunesnioji karta. Jei vy
resniesiems Lietuvos laisvė
buvo saldi svajonė, tai tuo
metiniams jaunuoliams ji

jau buvo svaiginanti viltis,
aistringas tikėjimas,
Mūsų tauta savo valsty
bės nepriklausomybę atkūrė
nepaprasta energija, ištver
me ir pasiaukojimu. Padėju
si atstatytai valstybei pama
tus ir pašalinusi išorinio prie
šo pavojų, dar didesniu pasi
ryžimu ėmėsi kurti savitą lie
tuvišką gyvenimą ir nustati
nėti gaires ateičiai.
Kokią nepalaužiamą valią
lietuvių tauta parodė atsta
tydama nepriklausomą Lie
tuvą, tokią ji rodo ir dabar,
dar žiauriau pavergėjo pri
spausta. Daug kraujo pralie
ta, ir tūkstančiai naujų kapų
dėl laisvės supilta. Lietuvių
tauta nemano išsižadėti savo
teisės būti laisva. Ji nori ir
toliau veikliai dalyvauti lais
vojo pasaulio politiniame bei
kultūriniame judėjime.
Stipri lietuvio asmenybė
daro mūsų tautą atsparią.
Auklėti asmenybę yra mūsų
visų būtinas rūpestis. Visuo
meninė veikla ugdo lietuvio
sąmonę, stiprina jo atsparu
mą. Todėl mums būtina toje
veikloje dalyvauti.
Tegul mūsų širdyse nuo
lat rusena Antano Smetonos
žodžiai: ‘vienybėje - tautos
jėga!’. Vienybė stiprina mei
lę aukštiems tikslams, o
aukštesnio tikslo už Lietu
vos laisvę nėra. Taigi, kiek
vienas turi būti vispusiškai
pasirengę Lietuvos laisvei
atgauti.
(jm)

PHILADELPHIJA
PASIRUOŠIMAI ALT
Š-GOS SEIMUI

Š. m. gegužės 28-29 d.
Philadelphijoje įvyks Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos seimas. Tautinės Są
jungos seimai šaukiami kas
2 metai. Paskutinis seimas
buvo Clevelande 1975 m.
Seimo suruošimas pareika
lauja daug pastangų ir iš
laidų. Ar nevertėtų pasvar
styti seimus šaukti kas 3
metai! Ypač, kad seimo me
tu sudaryta 2 mętam centro
valdyba nesuspėja įsibėgėti
— atlikti užsibrėžtų tikslų
ir paprastai verčiama likti
antrai kadencijai.
Tautinės Sąjungos sei
mas Philadelphijoje jau bū
tų trečias. Taigi skyrius tu
ri patyrimo ir jam jau spar
čiai ruošiasi. Išnuomota sa
lė viename iš geriausių

Lietuvos gen. konsulo ir Vliko surengtame Vasario 16 priėmime svečių dalis: I-oje eilėje
iš kairės sėdi: Pietų Afrikos gen. konsulas V. G. Stock, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis su
ponia, New Yorko konsularinio korpuso prezidentas Urugvajaus gen. konsulas H. Y. GoyenAlvez, Haiti gen. konsulas W. Florestal. II-oje eilėje — New Yorko Alto pirmininkas P. Wytenus, Batuno pirm. K. Miklas, LB tarybos narys dr. P. Vileišis, LB New Yorko apygardos pirm.
A. Vakselis, Estijos gen. konsulas E. Jaakson, radijo komentatorius Barry Farber, Estų ameri
kiečių tarybos pirm. I. Pleer, Vliko vicepirm. Jurgis Valaitis, Trinidado ii’ Tobago konsulai.
C. Binkins nuotr.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI NEW YORKE
Lietuvos Generalinio Konšulo ir VLIKo suruoštame
Vasario 16-sios priėmime
New Yorke dalyvavo per
šimtą svečių, kurių tarpe
New Yorko miesto valdžios
atstovai, draugingų valsty
bių konsulai, televizijos bei
radijo komentatoriai ir New
Yorko lietuvių organizacijų
vadovai.
Įpusėjus pobūviui, genera
linis konsulas A. Simutis
trumpu žodžiu apibūdino Va
sario 16-sios Aktą ir kartu at
kreipė susirinkusių dėmesį į
tai, kad šiuo metu okupantai
yra suaktyvinę žmogaus teimiesto centre, viešbučių —
Sheraton Hotel. Patalpų ir
kambarių nuomos dalyvau
jantiems prieinamos. Gauta
nuolaida. Taip pat šiame
viešbutyje bus ir banketas.
Bankete dalyvaujantiems
tik 15 dol. asmeniui. Sudary
tos ir seimui ruošti komisi
jos. Seimo organizavimu rū
pinasi skyriaus pirm. V.
Matonis. Banketo reikalais
— Rytų apyg. pirm. A. Jo
nys. Finansų — P. Didelis
ir propogandos P. Mitalas,
šiems įsipareigojusiems tal
kininkauja kiti skyriaus na
riai.
Banketo metu šokiams
gros Neo-Lithuania orkest
ras iš Chicagos, dalyvau
jant, visų mėgstamai daini
ninkei V. Stankienei.
Pilnesniam seimo ir ban
keto pasisekimui atsiekti š.
m. kovo mėn. 13 d. 2 vai.
p. p. Four Chefs svetainėje
šaukiamas skyriaus metinis
visuotinas susirinkimas. Ta
pačia proga reikėtų pasi
džiaugti, kad iš Philadelphijos skyriaus narių yra su
daryta ir Rytų apyg. val
dyba, pirm. A. Jonys ir na
riai O. Valašinaitė ir P. Mi
talas. Taigi, kaip matyti,
skyrius yra gan veiklus ir
reikia tikėtis, kad tiek sei
mas tiek banketas puikiai
pasiseks.
Seimo metu paprastai
vyksta ir Vilties Draugijos
narių susirinkimas.
P. Mitalas

šių ir ypatingai religinės lais
vės varžymą okupuotoje Lie
tuvoje.
New Yorko mero ir savo
vardu sveikino Konsularinio
korpuso direktorė Marčia
Dawkins, taipgi sveikinimo
žodį tarė New Yorke rezi
duojančių konsulų draugijos
dekanas Urugvajaus gen.
Konsulas H.Y. Goyen-Alvez
ir Tautinės Kinijos gen. kon
sulas ambasadorius Konsin
Shah. Pastarasis jausmin
gam žodyje priminė, kad
nors kiniečiai ir lietuviai gy
vena priešinguose žemės
pusrutulio šonuose, jie turi
daug bendro - abi tautos myli
laisvę, už kurią kietai kovoja.
Dėkodamas už sveikinimą ir
linkėjimus konsulas Simutis
priminė, kad šiandien yra ki
niečių naujųjų metų diena ir
pasveikino jį su 4675-taisiais
metais. Dalyviai prie sveiki
nimu prisidėjo karštais plo
jimais.
Pabaigai konsulas prista
tė ką tik iš Vilniaus atvykusį
kovotoją už žmogaus teises
okupuotoje Lietuvoje, rašy
toją Tomą Venclovą. Atsi
prašęs, kad dėl nepakanka
mo anglų kalbos mokėjimo
jis negalįs tinkamai išsireikš

ti, padėkojo susirinkusiems
už dėmesį ir papasakojo, kad
jis yra vienas iš grupės pen
kių lietuvių, kurie yra viešai
išreiškę protestą prieš Hel
sinkio susitarimu garantuo
tų žmogaus teisių laužymą
Lietuvoje. Suminėjęs kitus
keturis grupės narius, jis
prašė juos prisiminti, nes jų
likimas yra dideliam pavoju
je. o trumpas žodis, pasaky
tas gana gera anglų kalba,
buvo sutiktas šiltais ploji
mais. Kalbos buvo užbaig
tos Lietuvos Himnu.
Tarpe draugingų valsty
bės konsulų buvo pastebėti
Kolombijos gen. konsulas
E.R. Lemos, Estijos atsto
vas ir gen. konsulas E. Jaak
son, konsulas A. Linkhorst
su ponia, Haiti gen. konsulas
W. Florestal, Jamaica gen.
konsulas G.A. Groves, Trini
dado ir Tobago konsulai ir
Pietų Afrikos gen. konsulas
V.G. Stock.
(r)
POS1T1ONS AVAILABLE
for

REGISTERED PHYS1CAL
THERAPISTS
For both home health care and physical theraphy department
in a
progressive community hospital in
Athens, Ga. Salary commensurate
with experience and ability.
Applv call or write to Personnel Dept.

ST. MARY’S HOSPITAL
1230 Baxter St.
Athens. Ga. 30601
404-548-5171
E.O.E.

(3-12)

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.
UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:

7%%
7*/2%
6%%
6 ’/2 %

— 6 metų su $1,000, minimum.
— 4 metų su $1,000, minimum.
— 30 mėn. su $1,000, minimum.
— 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.LC.

1447 So. 49th Court • Cicero, lllinois 60650
Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8 j Tues., Thurs., Frt, 9-5; Sat., 9-1; UfaMd W4L
Juotas Gnbauskas, vedėjas
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Kissingeris ir Čilė
Neseniai pasklido žinios,
kad buvęs JAV ambasado
rius Irane, o prieš tai ČIA
direktorius, R. Helms bus
traukiamas teisman už me
lavimą senato užsienių rei
kalų komisijai apie JAV
žvalgybos rolę Čilės per
versme. Helms iš savo pu
sės pagrąsinęs išduoti, kad
jis tai padaręs Kissingerio
įsakymu ... Laimingu su
puolimu, tie paskutiniųjų
dienų pranešimai sutapo su
ta dalimi admirolo Zumwalto knygos dalimi, kuria no
rime šiandien pasidalinti su
DIRVOS skaitytojais.
Pirmas įspūdis, kurį Kis
singeris paliko naujam pa
skirtam laivyno vadui, buvo
labai geras. ’T have never
met a person with greater
powers of seduction”, — ra
šo admirolas. Kissingeris
pasirodė ne tik žavus ir są
mojingas, bet ir mokėjo ad
mirolą įtikinti, kad jo pa
tarimai ir parama yra bū
tinai jam, Kissingeriui, rei
kalingi !
Jų pirmasis susitikimas
lietė Kongo (dabar Zaire)
prezidento Mobuto prašy
mą, kad amerikiečiai jam
padėtų sukurti upių laivy
ną, panašų į Pietų Vietna
mo. Zumwaltas apskaičia
vo, kad jis palyginti pigiai
galėtų patenkinti Mobutu
prašymą, pasiųsdamas savo
ekspertą susipažinti su vie
tine situacija, ir Amerikoje
apmokyti pirmąsias laivų
įgulas. Kai jis tai pranešė
Kissingeriui kaip asmeninę
paslaugą, Zumwaltas paty
rė, kad tai nepatiko Gyny
bos Sekretoriui Melvin
Laird, kuris samprotavo,
kad ryšiai su kitom žiny
bom turi eiti komandos ke
liu per jį, bet ne privačiai'
aptarti mažesnių pareigūnų
kaip Kissingerio, kuris tada
buvo tik prezidento patarė
jas saugumo reikalams, ir
laivyno vado, komandos ke
liu priklausančio Laivyno
Sekretoriui, štabų Viršinin
kų Pirmininkui, Gynybos
Sekretoriaus pavaduotojui
Packardui, ir pagaliau jam,
pačiam Gynybos Sekreto
riui.

Ir tai nebuvo pirmas at
sitikimas dėl ko Laird ne
sutiko su Kissingeriu. For
maliai Laird, žinoma, buvo
pilnai teisus. Aptra vertus
gyvenime tačiau dažnai at
sitinka, kad komandos kelio
nesilaikoma. Jau dabar yra
ženklų, kad ir Carteris, ku
ris pasižadėjo valdyti su sa
vo kabinetu t. y. laikytis to
komandos kelio, kartais
daugiau klauso savo priva
čių patarėjų negu oficialių.
Taip pat pranašaujama,
kad jo saugumo patarėjas
Zbignievas Brzezinskis ank
sčiau ar vėliau turės susi
pykti su Valstybės Sekreto
rium Vance...

1977 m. kovo 3 d.

DIRVA

Kissingeriui Zumwalto
vėl prireikė, kai buvo paste
bėta, kad sovietai nesilaiko
susitarimo su Kennedv dėl
Kubos nenaudojimo povan
deniniams laivams su rake
tom. Tą reikalą Kissingeris
tiesiogiai tvarkė su amba
sadorium Dobryninu, apei
damas Valstybės Sekreto
rių Rogers. Kissingeris per
rašė Zumwalto memorandu
mą tuo reikalu, ir kaip pa
prastai tokiais atvejais at
sitinka, nesilaikė techniškų
detalių. Jis parašė, kad ato
miniams povandeniniams
laivams neleidžiama lanky
tis Kuboje ir tokiu būdu pa
liko atviru klausimą, ar tai
liečia ir dyzelinius povande
ninius laivus, apginkluotus
atominėm raketom! Kaii
Zumwaltas į tai atkreipė
Kissingerio dėmesį, tas at
sakė, kad jau per vėlu pa
taisyti. Dobryninas jau ga
vo memorandumą.

Kiek vėliau Kissingeris,
važiuodamas į tradicines
laivyno - armijos futbolo
rungtinės Zumwaltui paaiš
kino savo pažiūras, kad
JAV prarado vadovybę pa
saulio reikaluose ir dėl to
nenori kariauti. Tą pareiš
kimą jau citavome pirmame
šios serijos straipsnyje.
Tuo pačiu laiku — 1971
m. pradžioje — pasaulio dė
mesys nukripo į Čilę. Ten
marksistas Salvador Allende Gossens surinko 36 % vi
sų balsų per prezidento rin
kimus, kuriuose dalyvavo
trys kandidatai, ir tokiu bū
du, kas bus prezidentas, tu
rėjo nuspręsti seimas. Buvo
tikra, kad Allende, kaip
daugiausiai gavęs balsų, ir
bus išrinktas. Kissingeris
tuojau įsakė išanalizuoti,
kaip tuo atveju bus paliesti
JAV interesai. Tarpžinybi
nė studija priėjo išvados,
kad esama trijų alternaty
vų: 1) JAV galėtų ieškoti
modus vivendi su nauju re
žimu; 2) laukti tolimesnės
įvykių raidos; ar 3) izoliuo
ti ir kliudyti Allendes Čilei.
Dauguma buvo linkusi su
tikti su nr. 2 alternatyva.
Zumwaltas tačiau įrodinėjo,
kad draugiškas sovietams
režimas galėtų duoti sovie
tams bazes Čilėje, iš kurių
jie galėtų sutrukdyti JAV
lėktuvnešių, kurie yra perdideli, kad galėtų pasinau
doti Panamos kanalu, per
metimą iš Atlanto Vande
nyno į Ramųjį arba atvirkš
čiai. Už tat admirolas rei
kalavo kokios nors akcijos.
Tai pažiūrai Kissingeris
pritarė ir įkalbinėjo Nixoną
įsakyti Helmsui neprileisti
prie Allender išrinkimo. Bet
apie tai ne tik Zumwaltas
nieko nežinojo, bet ir nebu
vo pranešta nei Valstybės
ar Gynybos Sekretoriams ir
net JAV ambasadoriui Či
lėje.

Kokios buvo tos pastan
gos, gal sužinosime per
Helmso bylą, kol kas tik ži
nome, kad Allende buvo iš
rinktas prezidentu ir oficia
li direktyva JAV įstaigom
reikalavo laukti tolimesnių
naujos vyriausybės žygių.
JAV taip pat sutiko parduo
ti naujam režimui M-41 tan
kus. Iš dalies dėl to, kad pa
laikyti santykius su to
krašto karininkija, iš dalies
todėl, kad neprileisti prie
minties ginklus pirkti...
Sovietijoje.
Tuo pačiu laiku Zumwaltas buvo pasiųstas oficia
liam vizitui į Braziliją, Ar
gentiną, Uragvajų ir Čilę.
Čia jis turėjo vizituoti tik
laivyno vadą admirolą Raul
Montero, tačiau ten viešint
visai netikėtai Zumwaltas,
kurį lydėjo Gynybos pasekretorius tarptautinio saugu
mo reikalams Armistead
Selten, buvo pakviestas at
silankyti pas patį preziden
tą Allendę, to visai nežinant
JAV ambasadoriui. Nors vi
zitas buvo sutartas tik 15
minučių, jis užtrūko visa 70
minučių.
Allende įtikinėjo, kad
nors jis esąs socialistas, jis
neesąs nusistatęs prieš
JAV. Jo kraštas skubiai rei
kalingas ūkinės pagalbos ir
jis ją imsiąs ten, kur ją
gausiąs: JAV ar Sovietų
Sąj ungo j e. Pasikalbęj imą
baigiant, Allende paprašė
Zumwalto, kad atominis
lėktuvnešis ENTERPRISE,
kuris tada, plaukdamas į
Kaliforniją, buvo sustojęs
Rio de Janeiro, sustotų ir
Čilėje. To paties prašė ir
admirolas Montero, nuro
dydamas, kad toks vizitas
sustiprintų Čilės kariškių
prestižą. Tas paveikė ir į
Zumwaltą, kuris tokį vizitą
rekomendavo ir gavo savo
viršininkų pritarimą. Lėk
tuvnešio vizitui pritarė ir
ambasadorius Edward Korry, manydamas, kad JAV
nori ’atšildyti’ santykius su
Allende ir kuris, kaip sakė
me, nieko nežinojo apie ČIA
pastangas Allendę nuversti.
Kissingeris tačiau buvo
prieš ir Nixoną įkalbėjo
prašymą atmesti. Kodėl —
dar neaišku. Greičiausiai
Kissingeris galvojo, kad
toks vizitas prisidėtų prie
santykių tarp karininkų ir
Allendes vyriausybės page
rinimo, bet JAV interesams
būtų geriau pasitarnauta,
jei Allende būtų nuverstas.

Vlikas turi pasisakyti..

čių pražųčiai ir leisis mauna
mi ant mūsų pasiūlyto drau
gystės pavadžio. Ir vos tik
jie morališkai nusiginkluos,
juos sutriuškinsime savo kie
tu kumščiu.’
Tik pagalvokim, ar šie kur
sai, draugystė su Lietuvos
priešu, žavėjimasis jų agen
tų šypsenom, neveda į aną jo
pranašautą kelią? Ar mes
siųsdami vaikus į tuos kur
sus nepradedam morališkai
nusiginkluoti?
Kad organizuotos vaikų
ekskursijos naudingos oku
pantams, rodo ir ką tik pasi
rodęs ‘Gimtojo Krašto’ laik
raštis, būtent: ‘Mokyklinio
amžiaus jaunimui, siūlome
atostogų metu susiburti į
grupes ir organizuotai aplan
kyti tėvų žemę’. Ir siūloma
jaunuoliams, stokojantiems
lėšų studijuoti, visokeriopą
paramą. Siūlo užsakyti laik
raščius, atsiųsti knygų, kino
filmų, plokštelių, meno rep
rodukcijų ir 1.1. Siūlo atsiųs
ti mums, bet neprašo, ir nie
ko nepriima, iš mūsų.
Jie siūlo mums viską, tik
neduoda mūsų tėvynei lais
4. TARYBŲ LIETUVOS
KULTŪRINIAI RYŠIAI vės. O rašo taip: ‘Tarybų Są
jungos tautos, tarp jų ir Lie
SU
UŽSIENIO LIETUVIAIS tuvių tauta, nuoširdžiai re
mia ir palaiko tarybinės vy
Kaip galima vadinti kultū riausybės ir Tarybų Sąjun
riniais ryšiais visą tai, kada gos komunistų partijos tai
kultūra eina tik vienos kryp kingą politiką. Tos politikos
ties gatve? Mums į demokra pagrindus padėjo didžioji
tinius kraštus siunčia viso spalio socialistinė revoliuci
kią komunistinę kultūrą, li ja.’
teratūrą ir 1.1., o mes negali
Pagaliau tėvai turėtų pa
me nusiųsti net knygos gimi galvoti ir apie kitas pasek
nėms.
mes, prieš siunčiant savo vai
Kursų lektoriai yra visi kus klausytis komunistinio
Lietuvos okupanto patikėti melo. Mažai reikia abejoti,
niai ir jų laikraščių bei kad sovietų agentai kiekvie
žurnalų redaktoriai. Reiškia ną jaunuolį ; atidžiai stebi,
mes patys, kartu su tėvais iš stengdamiesi pastebėti jų,
sigelbėję nuo mirties, siun ar jų tėvų silpnybes, kurias
čiame šešioms savaitėms sa galėtų ateityje toliau išnau
vo vaikus, kad tas pats Lie doti.
tuvos priešas juos mokytų
Nėra abejonės, kad ir va
Markso-Lenino teorijas, kaip karų pasaulio saugumas So
užvaldyti pasaulį, o pirmiau vietų Sąjungos lankytojus
sia mus ir mūsų vaikus. Ko jaunuolius ir jų tėvus stebi,
kios Lietuvos naudai yra tie įdomaujasi. Daugelis dirba
kursai, ir kaip dėstomi daly įstaigose, kur gaminami
kai, sako Vliko veikėjas ginklai, ar kitoki svarbūs
Drauge, 1966 m. sausio 17 d. valstybei reikmenys.
numeryje:
Atsiliepti tai gali ir būsi
‘Okupuotoje Lietuvoje miems tarnautojams, norint
nėra švietimo įstaigų, tik gauti valdiškas tarnybas. Ge
LTSR, nėra kitokių kultūri rai žinome, kad prieš gau
nių sambūrių - tik LTSR, nė nant tokius darbus, žinios
ra lietuvių draugijų - tik yra surenkamos (čia turiu
LTSR draugijos. Laisvųjų galvoje taip vadinamą ‘seculietuvių bendradarbiavimas rity clearance’).
su LTSR įstaigomis ar orga
Esu girdėjęs keletą atsiti
nizacijomis yra tolygus Lie kimų, kai po apsilankymo
tuvos Respublikos tęstinu tėvynėje (net ne kursuose),
mo atsisakymui, taigi virsta po apklausinėjimo, eilę metų
talkininkavimu Maskvai.’
ištarnavę asmenys buvo at
Žinau, ne vienas pasakys, leisti iš karinių reikmenų tar
BOLT MAKER
kad tai pasenęs reikalas. Į šį nybų.
OPERATOR
priekaištą galime atsakyti
Išvadoje siūlyčiau, kad
Mušt have extensive experience in
sovietų ideologo Manuilskio Vlikas, būdamas vyriausias
National equipment (cold forging
žodžiais, pasakytais 1936 me Lietuvos laisvinimo organas
process only).
tais, komunistų partijos kon šiuo klausimu nedviprasmiš
Excellent wages and benefits inclndferencijoje. ‘Šiandien dar kai, bet aiškiai, pasisakytų
ing company paid hospitalization
insurance, life insurance, vacation
mes nesame pakankamai prieš tokių kursų organizavi
and retirement. Mušt be willing to
stiprūs pulti, mūsų valanda mą bei lietuvių jaunimo siun
work all shifts.
ateis po 20-30 metų. Reikia timą į okupuotą Lietuvą.
ADDRESS INQUIR1ES TO:
buržuaziją užmigdyti. Pra
ARMCO STEEL CORP.
dėsime išvystyti teatrališFOREMAN
Experienced, for 30 man MOLD
Employment Office
kiausią, iki tol negirdėtą ak SHOP.
Top Pay. Vacation & Holiciją už taiką. Bus padaryta days paid. Bonuses. Also, Top Ma6900 Winner Rd.
chinist for Rubber Mold work and top
nepaprastų ir elektrizuojan Rubber O-Ring man wanted .50 hour
Kansas City, Mo. 64125
work. Send resume to
čių nuolaidų. Krikščioniškie
P. O. Box 352
Lebanon, Tenn. 37087
ji kraštai, tie pūvantieji kvai
An Equal Opportunity Employer M/F
(6-10)
(8-10)
liai, išsijuosę dirbs savo pa

(Atkelta iš 1 p si.)
okupantui naudinga prasme
surašyta ir viskas, kas jam
nenaudinga, nutylėta. Kny
gos bus parodytos ir iškeltos
tik bolševikinių tarnų rašy
tojų. Juk tą patį tvirtina ne
seniai atbėgusieji iš ‘lituanis
tinio rojaus’ mūsų ir kitų pa
vergtų tautų rašytojai ir me
nininkai. Jau pats Vilniaus
Universiteto vardo pavadini
mas sako, į kokią komunisti
nę mokslo instituciją vaikas
ar jaunuolis yra siunčiamas.
Programoje rašoma:... ‘ši
aukštoji mokykla, pavadinta
žymaus lietuvių politikos ir
kultūros veikėjo V. Kapsuko
vardu ...’
Mano žiniomis, šis vardas
istorijoj yra kaip didžiausio
Lietuvos valstybės išdaviko,
kovojusio prieš Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą
1918-1920 metais, kuris visą
gyvenimą praleidęs dirbda
mas bolševikų naudai. Taigi
mūsų vaikai apie jį parsiveš
tokį pristatymą, kaip yra
programoje įrašyta.
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KŪRYBA IR MOKSLAS

'AMERIKOS PIRTYJE' TIKRASIS AUTORIUS YRA
1UOZAS VILKUTAITIS - KETURAKIS
1974 metais okup. Lietu
vos laikraštyje ‘Gimtasis
kraštas’ Nr. 40, literatūros
mokslininkas V. Kuzmickas
apkaltino Juozą Vilkutaitį
‘pasisavinus’ brolio inž. An
tano V. parašytą komediją
‘Amerika prityje’. Kadangi
tikrasis tos komedijos auto
rius yra Keturakis Juozas
Vilkutaitis, tai mes to kalti
nimo ilgiau negalime toleruo
ti, kas ir buvo pareikšta ma
no laiške.
Kadangi bylos paprastai
sprendžiamos ne iš spėlioji
mų ir ne balsavimo keliu, o
tiktai pasiremiant faktais ir
patikimų liudininkų parody
mais, tai ‘leiskite išgirsti ir
mano pusę’.
Pirmiausiai noriu patiks
linti prie savo laiško įdėtos
Keturakio rankraščio foto
kopijos reikšmę: tai nėra jo
kio ‘laiško dalelė’, bet jo kū
rybos rankraštis, kuris tik
parodo, jog Keturakis rašė,
kaip rašęs, ir po brolio Anta
no V. mirties 1903 metais.
Savo laiškų Juozas Vilkutai
tis niekados slapyvardžiu ne
pasirašinėjo, juo labiau 1906
metais.
Kadangi daug kas ir daug
ko nežinojo apie Juozą Vilku
taitį, tai aš čia duosiu bendrą
vaizdą jo asmens ir aplinky
bių, kuriose gimė ‘Amerika
pirtyje’. Ties, jis buvo labai
kuklus ir santūrus su sveti
mais žmonėmis, bet savųjų
ir artimesnių pažįstamų tar
pe jis buvo visai kitoks žmo
gus. Jeigu aš neturėčiau vi
sų jo išsaugotų dokumentų,
kuriais galėčiau, kaip p. V.
Sirvydas sako, ‘paramstyti’
savo ruošiamą jo gyvenimo
istoriją, gal visai nei nedrįs
čiau imtis to darbo, kadangi
greičiausiai niekas nenorėtų
man patikėti, jog savamoks
lis, bet pasiekęs aukšto išsila
vinimo, Juozas Vilkutaitis
buvo nemažesnių gabumų,
kaip ir jo brolis inž. Antanas,
kuris per visas mokslo insti
tucijas ėjo su aukso meda
liais. Juodu ir iš išvaizdos
buvo labai panašūs, gal dėl
tos priežasties ir Liet. Enci
klopedija įsidėjo abi nuotrau
kas Juozo Vilkutaičio, vieną
su barzda, kitą be jos.

Pirmą kartą išgirdome
(V.Š. straipsnyje) apie bro
lių ‘imtynes’ ir sužeidimą. Ištikrųjų buvo, kad dar septy
nių metų amžiaus Juozukas,
bėgiodamas su draugais,
parkrito ir labai smarkiai į
akmenį strenkė kelio ‘ropę’.
Nuo to laiko kaulas pradėjo
gesti ir jis tapo invalidu. Ma
tydamas didelius vaiko gabu
mus, dėdė kun. Antanas Vil
kutaitis pasiėmė jį pas savę į

Remiantis Liet. Enciklope
dijos ir P. Naujokaičio Lietu
vių Literatūros istorijos da
viniais, jau tais pačiais 1892
metais, ji buvo suvaidinta
Petrapilyje. Štai ką rašo
Liet. Encikl. XVII tome 523
psl. apie Vincą Matulaitį
(Petro ir Stasio pusbrolį): ‘Jau 1892 jis būrė lietuvius
šviesuolius ir suruošė pirmą
liet, vakarą, kuriame vaidi
na Keturakio (J. Vilkutaičio)
Amerika pirtyje. Šis vaka
ras ir buvo pradmuo Lietu
vių ir Žemaičių labdaringai
d-jai.’ Kad ji buvo vaidina
ma jau ir kitur Lietuvoje, pa
matysime vėliau iš dr. J. Ja-

viškyje. Pertvarkęs kiek sa
vo komediją ‘Amerika pirty
je’, Keturakis ją atiduoda dr.
S. Matulaičiui, kuris tuo me
tu redaguoja ‘Ūkininką’,
1895 metais.
Gal čia kiek užtęsiau savo
pasakojimą, bet kaip tik no
rėjau parbrėžti, kad ‘Ameri
kai pirtyje’ pasirodžius, visi
BIRUTĖ VILKUTAITYTĖ - GEDVILIENĖ
Suvalkijos veikėjai žinojo,
kas yra jos tikrasis autorius,
Gudelius, kur tuo metu kle tapęs pirmuoju Nepriklauso
kadangi jis pats buvo vienas
bonavo. Čia vienas tarpe su mos Lietuvos Teisingumo
iš tų veikėjų. Dr. K. Grinius
augusių, atskirtas nuo savo Ministeriu). Tuo metu savo
savo knygoje ‘Atsiminimai
vienaamžių, greitai subren medicinos studijas pradėjo
ir mintys’ rašo: ‘Jeigu varpi
do protiškai, o didelė dėdės ir K. Grinius (vėliau tapęs
ninkams buvo pavykę išva
ir kitų kunigų (įskaitant ir Lietuvos Prezidentu). Bro
ryti per 18 metų (1888-1905)
dėdės kun. A. Grinevičiaus) liui Antanui Petrapilin išvysavo vagą, tai iš dalies ir dėl
to, kad šalia inteligentų, P.
Kriaučiūno mokinių, buvo at
siradusi visa eilė menkiau
pralavintų, bet karštai pami
lusių Lietuvą kaimiečių, kaip
A. Baltrušaitis, M. Slančiaus
kas, Iz. Kanclerius, Kostas
Stiklius (Liepukas), Jz. Vil
kutaitis (Keturakis)’. Ten
pat, kitoje vietoje, jį vadina
varpininku: ‘Kun. Vilkutaitis-Vilkutovskis, kilęs iš Gul
biniškių k., Suvalkų Kalvari
jos pusėje, buvo tikras dėdė
dviem varpininkam: inž. An
tanui ir Juozui Vilkutaičiams
Juozas Vilkutaitis (g. 1869)
paskiau Prienų teisėjas ir no
taras, buvo garsios komedi
jos ‘Amerika pirty’ autorius’.
Iš laiško, kurį 1943 m. Juo
zui Vilkutaičiui atsiuntė dr.
J. Januškevičius, buvęs ilga
metis Petrapilio liet, veikė
jas ir nuo 1892 m. vaidinimų
Teisininkas Juozas Vilkutaitis Keturakis.
dalyvis, matome, kad ir Pet
Inž. Antanas Vilkutaitis.
rapilyje kai kurie veikėjai ži
bibliotekos tapo jo mokykla, kus, jie lankė jį ir toliau, o nuškevičiaus laiško.
nojo tikrąjį ‘A.p.’ autorių,
Keturakio ‘Amerika pirty inž. Antanui dar gyvam te
gimnazija ir universitetas. ypač ‘zemliokai’ medikai - P.
Keliolikos metų būdamas, Radzvickas, Petras ir Stasys je’ rankraštyje atradęs silp besant. Štai jo turinys: - ‘Gi
nesnių vietų, dr. P. Matulai liai gerbiamas Pone. Perskai
jis jau gerai žinojo lenkų ir Matulaičiai.
rusų kalbas, o ir lotynų kal
Šios pažintys su pačiais tis duoda savo patarimų, bet tęs ‘Ateityje’, kad Tamstą
bą neblogai buvo pramokęs, energingiausiais to meto pirmoje vietoje ragina Ketu- dar mūsų mylimoji žemelė
tačiau jis domėjosi visomis slaptai veikiančiais studen rakį pačiam apsilankyti teat Lietuva laiko ir kad 1899 m.
mokslo šakomis. Jo pasauli tais varpininkais, buvo labai re, kurio jis dar nebuvo ma ‘Amerika pirtyje’ buvo suvai
nės literatūros pažinimas bu didelis akstinas sugrįžusiam tęs. Ta proga greitai pasitai dinta Palangoje, bet nežino
vo nepaprastas, bet nepap į Gulbiniškius Juozui imtis ko, nes brolis inž. Antanas, ma, ar kitur kur Lietuvoje ji
rasčiausia buvo jo atmintis: plunksnos, o drauge jis dir nuo 1891 m. įsikūręs Kauka buvo vaidinama, prašau štai
dar po keliasdešimties metų ba ir savo protezą, kurio pro ze, pakviečia jį aplankyti. ką man pranešti: Atsimenu
jis galėdavo atmintinai dek jektą ir braižinius pasidarė Čia bebūdamas padaro eks gerai, kad kadaise Tamstą
lamuoti Puškiną, Lermonto dar Maskvoje (Klinikos pro kursijas į tolimesnes Kauka mačiau Petrapilyje lietuvių
vą, Adomą Mickevičių, Done fesoriai skaitė tą projektą iš zo vietas - Baku, Juodąją jū vakarėlio proga ir buvau
laitį ar Baranauską.
radimu). Pirmas jo plunks rą, Kaspijos jūrą, domisi ir Tamstai pristatytas kaip pir
Vasaros atostogų metu nos mėginimas 1890 metais - kiek pramoksta gruzinų kal mą kartą ten vaidinęs Tams
Gulbiniškiuose susitikdavo iš lenkų kalbos laisvai išvers bos (aš pati dar kiek atsime tos ‘Amerika Pirtyje’. Gal
su broliu Antanu ir kitais tas apsakymėlis ‘Kas kaltas’. nu, iš jo išmokus, skaičiuoti Tamsta net ir užmiršai, bet
Marijampolės gimnazijos Savo dėdės kun. A. Grinevi ir keletą charakteringų ‘pa aš gerai atsimenu. Dabar, ki
moksleiviais iš Liudvinavo čiaus skatinamas, parašo tik linkėjimų’ neprieteliams sa lūs klausimui apie laiką vai
apylinkės. Jam gerai buvo ro gaisro įspūdžius ‘Gaisras’, vo ...’), atsilanko keletą kar dinimo, man rūpi sužinoti,
pažįstami visi Matulaičiai vieną ir kitą pasirašydamas tų Tifliso teatre. 1893 m. ten kuriais metais tat įvyko. Gal
parašo (tuo pačiu G. Ketura būti, Tamstai esant Petrapi
(vien tik Stebuliškių kaime G.Keturakio slapyvardžiu.
buvo septyni pusbroliai - visi Šis apsakymėlis kun. A. Gri kio slapyvardžiu) ‘Kaip Mi lyje, buvo apie tai kalbama?
veikėjais tapę), P. Radzvic- nevičiaus dėka patenka į kas apsidžiaugė čebatais, ar Kadangi beveik visi to vaidi
kas, Seinų seminaristas A. ‘Vienybę lietuvnikų’, o ‘Kas ba juokingas pasakojims nimo dalyviai jau mirę, sun
Dubinskas (vėliau didelis kaltas’ pasirodo ‘Ūkininke’ apie šaltabuizius’, vėliau iš ku man tat susekti. Tas vai
Petrapilio lietuvių veikėjas (anot Keturakio: ‘žinant spausdintas ‘Ūkininko’ prie dinimas įvyko tik gerokai
ir geriausias jo draugas Prie savo lėtumą - pakol prisiren de.
priešl899 m. ir net anksčiau
nuošė ir Kaune), bei kiti. giau ir išdrįsau išsiųsti re
1894 metais randame jį negu 1893 m., vadinasi dar
Jau tuomet jis nuo jų užsi dakcijai’) 1891 metais. Šiuo vėl Gudeliuose. Dėdė kun. prieš Lietuvių-Žemaičių Lab
krėtė Petro Kriaučiūno skel metu įvykęs tikras atsitiki Antanas, labai užimtas nau darybės Draugijos įkūrimą.
biamų idėjų dvasia.
mas apylinkėje jam atrodo jos bažnyčios statyba, Juo Tai Dr-jai būtų šiemet 50 me
Kojai vis blogėjant, Juo gera proga pabandyti ir sce zui paveda prižiūrėti savo ne tų sukakę ir reikėtų apie ją
zas V. išgulėjo visus metus nai veikalėlį. Tokiu būdu didelį, 30 margų ūkelį esantį didžiulį veikalą parašyti, bet
laiko Maskvos Univ. kliniko gimsta ‘Amerika pirtyje’. ten pat. Ši vieta greitai pasi deja, negalėjau ištirti kieno
je ir, turėdamas 19 metų, Dar visai nepasitikėdamas daro slaptos spaudos platin žinioje visa Dr-jos medžiaga
per tris amputavimus jos vi savo rašytojo talentu, kome tojų ir laisvės kovotojų vieš yra. A.a. Matulaitis ir Spur
sai nustojo. Čia jį nuolat lan dijos rankraštį paduoda pa nagė. 1894 m. sugrįžęs iš Ru ga, buvusieji Dr-jos pirmi
kydavo Antanas ir kiti jo pa skaityti dr. Petrui Matulai sijos dr. K. Grinius pradeda ninkai, jau mirę. Kur visi
žįstami lietuviai studentai, čiui, kuris apie tą laiką 1891- savo gydytojo praktiką neto protokolai ir dokumentai, ku
susimetę į slaptą draugiją, 1892 m. sugrįžta visai iš Ru limoje Marijampolėje, dr. S. rie iš Petrapilio buvo išvežti,
kuriai tuo metu vadovavo sijos į tėviškę (kiek anksčiau Matulaitis pavaduoja savo paliko - niekas nežino. Laukteisininkas P. Leonas (vėliau sugrįžo ir dr. S. Matulaitis). pusbrolį dr. Petrą M. Vilka
(Nukelta į 6 psl.)

Atsakymas Vytautui Sirvydui

'Amerikos pirtyje’ tikrasis autorius...
(Atkelta iš 5 psl.)
damas žinių, reiškiu gilios pa
garbos žodį, (pas.) J. Januš
kevičius’.
Kadangi šis dr. J. Januš
kevičiaus susitikimas su Ke
turakių -J.V. Petrapilyje įvy
ko dar broliui inž. Antanui
V. gyvam besant (nes pavel
dėjęs dėdės ūkį Gudeliuose
1897 jis daugiau Petrapilyje
nebuvo), tai šioje vietoje ir
sugriūva visi V. Kuzmicko
kaltinimai.
Visai nenuostabu, kad P.
Paseckas, S. Baltramaitis ir
E. Volteris, gyvendami už
sienyje, mažiau ar daugiau
pažinę inž. Antaną V. 18881891 metais, vėliau ‘Ameri
kai pirtyje’ pasirodžius galė
jo pagalvoti, kad tai jo dar
bas. bet spaudoje pasirodę
P. Pasecko ir S. Baltramaičio pareiškimai tuoj pat bu
vo paneigti teisininko P. Le
ono ir dr. K. Griniaus, kurie
pažinojo abu brolius Vilkutaičius.
Ponas V. Sirvydas rašo: *... dr. Grinius kada tai, kur
tai, kam tai yra rašęs laišką,
kuriame pasak Kuzmicko,
pareiškęs: ‘Komediją parašė
ne Antanas Vilkutaitis, bet
jo brolis Juozas.’ Jeigu V.
Kuzmickas nežino, tai aš ga
liu pagelbėti: 1908 m. ‘Vil
niaus Žinios’ Nr. 46, dr. K.
Grinius rašo: - ‘Gerb. red. P.
Žiemkentis, ‘Viln. Žin.’ Nr.
34 pataria Peterburgo lietu
viams papuošti kapą auto
riaus komedijos ‘Amerika
pirtyje’. Užmanymas neiš
pildomas, nes autorius tos
komedijos dar gyvas yra. Pa
rašė ją ne inž. Antanas Vilku
taitis, bet jojo brolis Juozas
Vilkutaitis (G. Keturakis)’.
V. Kuzmickas matyt ‘nepas
tebėjo’ ir tolimesnio P. Leo
no pareiškimo ‘Vilniaus Ži
niose’ 1908 m. Nr. 44 - ‘Paži
nau a.a. Antaną Vilkutaitį ir
manau, kad jis neturėjo tam
tikros kibirkšties, kad para
šytų tokią komediją. Aukš
tai gerbdamas a.a. Ant. Vilkutaičio atmintį ir labai bran
gindamas jojo darbštumą ir
nuopelnus prieš mūsų visuo
menę, aš manau, kad mums
pridera žinoti, ką jisai yra pa
daręs. Jo paties veiksmo
mūsų tautos naudai užten
ka, idant jo neužmirštume.
Bet suum cuique.’
Nesu mačiusi p. V. Sirvy
do minimos E. Volterio re
cenzijos iš 1898 m., bet ją
taip aprašo: - ‘Recenzijoje pa
žymima, kad komedijos auto
rius esąs Vilkutaitis. Tai, ga
Įima sakyti, yra tiesioginis
dokumentas, kaip ir P. Pa
secko parašytas nekrologas,
ir tiesioginis įrodymas, kad
komedijos autorius yra Anta
nas Vilkutaitis, nes kito Vil
kutaičio profesorius Volteris
nepažinojo’. Jeigu ištikrųjų
toje recenzijoje yra minima
tik ‘Vilkutaičio’ pavardė be
vardo, tai šiokis paliudymas
neturi visai jokios vertės.
Jeigu Paseckas (inž. A.V.
matęs tik vieną kartą savo
gyvenime), Baltramaitis ir
Volteris būtų turėję, anot p.
V. Širvydo ‘kietų faktų’, kad
jų buvęs pažįstamas inž. A.
Vilkutaitis ištikrųjų buvo
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tos komedijos autoriumi, ar
jie nebūtų kaip nors reagavę
į šiuos paneigimus? Kaip ži
nome, nei vienas to nepada
rė.
Sau pasirinkęs teisininko
profesiją, J. Vilkutaitis pats
jai pasiruošė ir 1908 m. Rusi
jos Teisingumo Ministerijos
patvirtintas Marijampolės 5
apygardos teisėju, kuriuo iš
būna ligi I-jo Pasaulinio karo
1919 m. skiriamas jau Nepri
klausomos Lietuvos Seinų
Apskrities Taikos Teisėju,
bet neužilgo, lenkams užė
mus Seinus, jam pavedama
įkurti (1920 m.) Prienų Nuo
vados Taikos Teismą. 1924
metais Marijampolės Apy
gardos Teismas pristato jo
kandidatūrą Teisingumo Ministeriui paskirti jį to Teis
mo Nariu, bet tuo metu, mi
rus Prienų Notarui Šteinui,
jam laikinai uždedamos ir
tos pareigos. Daug ramesnį
notaro darbą jis iškeičia į pa
kopimą savo karjeroje ir jo
pageidavimas nuolat jame
pasilikti yra Teis. Ministeri
jos patenkinamas. Notaro
pareigose jis pasilieka ligi
pensijos, 1938 metų.
1928 m. Lietuvos Vyriau
sybės apdovanojamas D.L.K
Gedimino ordinu už nuopel
nus savo tautai (nors jokiai
politinei partijai niekuomet
nepriklausė). - ‘Aš priklau
sau lietuvių partijai’ - šaky-'
davo jis dažnai, ir visokius
susiskaldymus laikė tik žalin
gus, tokiai mažai tautai kaip
Lietuva.
Dar 1960 m. okup. Liet.
Kauno ‘Tiesoje’ L. Gudaitis
rašė: - ‘Vien paviršutiniškai
peržvelgus jų kūrybą, gali
ma atskirti autorius. Juozas
rašė tik grožinius kūrinius;
visi jie, kaip ir ‘Amerika pir
tyje’ išspausdinti Keturakio
slapyvardžiu. Antanas-bur
žuazinių pažiūrų publicistas
ir L. Tolstojaus dramos ver
tėjas - pasirašinėjo kitaip:’
(čia išvardina visas slapyvar
dės). Toliau rašė: - ‘Be to,
broliai bendradarbiavo skir
tinguose laikraščiuose. Juo
zui artimesnis buvo ‘Ūkinin
kas’ (net komedijos pirmas
leidimas sudaro jo priedą), o
Antanas beveik visus savo
rašinius siuntė į Amerikos
lietuvių spaudą. Daugumas
ankstesnių lietuvių literatū
ros tyrinėtojų skyrė Vilkutaičių kūrinius, ‘Ameriką pir
tyje’ autoriumi laikė Juozą.
Mūsų literatūros istorijoje
atsiradusi versija, pripažįs
tanti tik vieno Antano Vilkutaičio kūrybą, YRA NEPA

GRĮSTA’. (Mano pabraukta
B.V.G.) Toliau L. Gudaitis
rašo: - ‘Artimiausiu metu rei
kia nuodugniai išstudijuoti
abiejų rašytojų palikimą ir,
paieškojus naujų duomenų,
paruošti išsamų straipsnį
apie Juozo Vilkutaičio-Ketu
rakio gyvenimą bei veiklą.
Tikrasis ‘Amerika pirtyje’
autorius neturi likti užmirš
tas’.
Dar 1966 m. (okup. Lietu
voje) J. Lankučio išleistoje
Keturakio ‘Amerika pirtyje’
knygelėje, yra gana plačiai
nagrinėjamas ir autorystės
klausimas. Nors galutinai J.
Lankutis ir prieina išvada,
kad - ‘nesant konkretesnių
duomenų ir įrodymų apie An
tano kūrybinį įnašą į kome
diją ‘Amerika pirtyje’, pa
grindiniu šio veikalo auto
riumi tenka laikyti Juozą Vii
kutaitį’. Tačiau savo straips
nyje jis padaro nemaža klai
dų ir viską apvainikuoja to
kia išvada: - ‘Šiaip ar taip,
tarp Keturakio - ‘Amerika
pirtyje’ autoriaus (o gal vie
no iš autorių) ir Juozo Vilkutaičio - nieko su literatūra
bendro nebeturėjusio buržu
azinių laikų valdininko, paga
liau pasitraukusio iš savo
gimtosios žemės, yra didžiu
lė distancija’.
Savo labai išsamų straips
nį ‘A.p.’ klausimu 1969 m.
‘Tėviškės Žiburiai’ Nr. 2 laik
raštyje, J. Slavėnas taip už
baigia: -‘Amerika Pirtyje au
toriaus garbė turi būti pripa
žinta tam, kam ji tikrai pri
klauso’. Nors autorius pats ‘nesijaučia esąs kompetentin
gas atsakyti į šį klausimą’ tačiau ragina literatūros isto
rikus tą padaryti: - ‘Ypač
dar ir dėl to, kad daugelis
šiam klausimui tirti šaltinių
yra nesunkiai prieinami.
Pav., Juozo Vilkutaičio vai
kai tebėra gyvi, gyvena
JAV. Viena duktė, Birutė,
gyvenanti New Yorke pagar
biai saugo savo tėvo didelę
dalį rankraščių, laiškų, kurių
tarpe yra ir J. Tumo-Vaiž
ganto originalas laiško, rašy
tas Juozui Vilkutaičiui, kaip
‘Amerika pirtyje’ autoriui.’
Tokie raginimai, deja, nebu
vo išgirsti mūsų literatūros
istorikų.
Susumavę visus faktus ir
savo liudininkais turėdami
Lietuvos Prezidentą dr. K.
Grinių, Teisingumo Ministerį prof. P. Leoną, didžiausią
lietuvių ekspertą, bibliogra
fą prof. V. Biržišką, Petrapi
lio lietuvių veikėją dr. J. Ja
nuškevičių, prof. J. TumąVaižgantą, žurnalistus - A.
Klimą ir A. Merkelį, mato
me, kad ne prof. V. Biržiška

‘buvo suklaidintas’, bet - p.
V. Sirvydas ir gal nemažai
kitų.

Ta pačia proga noriu pa
tikslinti įsivėlusias klaidas
Liet. Enciklopedijoje ir Pr.
Naujokaičio Lietuvių Litera
tūros istorijoje: trys groži
nės lit. veikalėliai - ‘Kas kal
tas’, ‘Gaisras’ ir ‘Juokingas
pasakojimas apie šaltabuizius’, priklauso ne inž. Anta
nui, bet Keturakiui - Juozui
Vilkutaičiui. Apie juos rašo
dr. K. Grinius 1909 m. ‘Lietu
vos Žiniose’ nr. 22, švenčiant
dešimties metų ‘Amerikos
pirtyje’ spektaklio Palango
je sukaktį. Aprašydamas au
torių, tarp kitko sako: - ‘Mo
kinosi namie, pats per save
ir yra gana apsišvietęs žmo
gus’. Toliau sako: - ‘J. Vilku
taitis jau apie 1891 ar 1892
metus buvo padavęs a.a. dak
tarui Petrui Matulaičiui per
žiūrėti savo parašytą kome
diją.’ Dar toliau: - ‘Dar J.
Vilkutaičio plunksnai priguli
apysakėlė ‘Kaip Mikas apsi
džiaugė čebatais, arba juo
kingas pasakojimas apie šaltabuizius’. Atspausdinta Til
žėje 1893 m. kaipo ‘Ūkinin
ko’ priedas. Dar kokiame tai
‘Ūkininko’, rodos, priede

esąs trumputis apsakymas
vardu: ‘Kas kaltas’. Benebus viena apysakėlė atspaus
ta ‘Vienybėje Lietuvninkų’
vardu ‘Gaisras’, bent buvo ji
nusiųsta tam laikraščiui’.
Jau vien šis paliudymas
daug ką pasako šioje byloje.
Taigi prof. V. Biržiška nebu
vo suklaidintas, kaip p. V.
Širvydas sako, nes tik vieną
kartą Keturakio slapyvardis
ir pasirodė ‘Vienybėje Lie
tuvninkų’. Prof. V. Biržiška
ir vėliau savo nuomonės ne
pakeitė, nes ir šiandien Washingtono Kongreso Biblio
tekoje Keturakis - Juozas
Vilkutaitis yra ‘Amerika pir
tyje’ autorius.
Geriausias mūsų įrody
mas, žinoma, bus Keturakio
užsilikusių rankraščių išlei
dimas ir dokumentais parem
ta jo gyvenimo istorija. Ki
tais, 1978 metais sueis 30 me
tų nuo jo mirties, taigi steng
simės leidinį paruošti toms
sukaktuvėms. Leidinį užbai
gus, visas Keturakio paliki
mas bus perduotas vieno uni
versiteto archyvui.
Šis mano pareiškimas yra
paskutinis, o bylos sprendi
mą galės padaryti patys skai
tytojai, susipažinę su tuo lei
diniu.
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Savininkai: J. JANŪSAITIS ir J. MAŽEIKA
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ŠVIETIMAS - TAI GYVOJI LIETUVYBĖ
lose darbą ta linkme kuri
Kaip daugeliui žinoma, RAIMUNDAS KUDUKIS
patenkintų
ir šios dienos lie
Lietuvių Bendruomenė turi
LB Tarybos Prezidiumo
tuvio
kasdienius
reikalavi
du pagrindinius organus:
pirmininkas
mus.
To
siekdami
siūlome:
krašto valdybą ir tarybą.
1.
Vyresniuose
skyriuose
Tarybos nariai renkami kas davinius, kuriuos esam pri
tris metus iš paskirtų rajo statę savo komisijom ir ko (9-12) reikėtų įvesti tauti
nų. Taryba išsirenku Prezi kių programų iš jų laukiam. nio ugdymo pamokas. Tai
diumą, o prezidiumo nariai Noriu pabrėžti, kad pasiūly būtų formalus kursas api
pasiskirsto pareigoms. Taip tos išeitys reprezentuoja būdinantis dabartinį lietu
pat taryba išrenka krašto mūsų galvojimą ir yra tik vių gyvenimą, pokarinę lie
valdybos pirmininką, kuris sugestijos. Jos gali būti ko tuvių istoriją išeivijoje, bei
pasirenka valdybos narius misijų priimtos, ar atmes pačioje okupuotoje Lietuvo
je, ir lietuvių pagrindinės
ir pristato juos tvirtinti ta- i tos, ar modifikuojamos.
rybai.
Pirmas mūsų pristaty organizacijas — VLIKą,
Pagal LB įstatus taryba mas, yra siūlomas švietimo ALTą, LB, BALFą, jauni
nustato programą ir meto komisijai. Jis apima septy mo organizacijas, ir t.t. Bū
tų nagrinėjamas jų darbas
dus, kaip tą programą įvyk nias problemas:
ir funkcijos. Vadovėlis to
dyti ir ją perduoda krašto
I. Mokinių mažėjimas Ii- kiam kursui jau egzistuoja,
valdybai, kuri, kaip egzekubūtent Stasio Barzduko
tyvinis organas, šią progra tunastinėse mokyklose.
Kadangi tautos identifi "Lietuvis savo tautoje, vals
mą vykdo. LB veikla apima
bendruomenėje”.
labai daug sričių, tas visas kacijos stipriausias rams tybėje,
Skatinama
ir naudojimas
tis
yra
sava
kalba,
tai
lietu

sritys apimti taryba yra
periodinės
spaudos,
laikraš
vių
kalbos
išlaikymas
ir
net
pasiskirsčius į 7 komisijas:
čių,
žurnalų.
Būtų
reikalau

švietimo, ekonominė-finan atgaivinimas yra būtinas
jama
raportai
ir
rašytom
sinė, jaunimo, kultūrinė, or lietuvybės išlaikymui už
ganizacinė, administracinė, gimtojo krašto ribų. Tą temom vedamos diskusijos.
III. Mokytojų pasitobuli
politinė-informacinė ir reli įvykdyti būtinai reikia li
tuanistinių mokyklų. Deja, nimas.
ginė.
Pripažinta, kad mokyto
Krašto valdyba irgi yra buvo pastebėta, kad moki
pasiskirsčius į mažesnius nių skaičius šiose mokyklo jam geriau atlikti savo už
organus vadinamus Tary se vis mažėja. Užtat nu davinius reikalinga sudary
bom, kad galėtų vykdyti sa spręsta, kad reikia planin ti galimybes jiems pasito
vo užduotis. Jų tarybos su gos ir intensyvios akcijos bulinti, ir pasidalinti su ki
sidaro iš: visuomeninių rei mokinių skaičių ne tik išlai tais mokytojais savo atsiek
tais darbais, metodais, ar
kalų, kultūros, organizaci kyti, bet ir padidinti.
niams reikalams, švietimo
Tai atlikti mes ieškom sutiktom problemom. To
ir jaunimo.
konkrečios programos ir da siekdami siūlome (kalbant
Pradedant savo pareigas vėm komisijai tam tikrus apie mokytojų savaites Dai
kaip tarybos prezidiume pa pasiūlymus, kuriuos ap navoje) :
1. Apriboti paskaitų skai
stebėjome, kad tarybos ko svarstys ir pristatys tary
čių mokytojų savaitėse Dai
misijom yra gana sunku at bai.
likti savo pareigas, nes iš
1. Būtina, kad apylinkės gos lankyti kursus galėtų
vystyti jų programą, kurios valdybos surastų talkinin daugiau gilintis į tas temas,
pateikiamos rezoliucijų for kų, geriausiai iš mokinių tė kurios svarstomos. Išvados
moj, skirta mažai laiko per vų tarpo, kurių tikslas būtų išplaukiančios iš šių sesijų
tarybos sesijas. Bandydami aplankyti tas lietuvių šei turėtų būti apibendrintos ir
šią problemą išspręsti, nu mas, kurių vaikai nelanko pateiktos raštu, kad ir mo
tarėm kiekvienam komisi lituanistinės mokyklos, ir kytojai, kurie neturėjo pro
jos nariui pristatyti proble įtikinti juos leisti savo vai gos lankyti kurus galėtų
mas ir uždavinius, įeinan kus į tas mokyklas.
būti supažindinti su savai
čius į jų kompetenciją. Ir
tės
programa ir išvadoms.
2. Pastebėta, kad didesnį
tai numatėm padaryti iš dėmesį reikia kreipti į tė
2. Siūlom neperkrauti
anksto, duodami jiems kelis vus, ir tam tikslui apylin jaunimui skirtos programos
mėnesius tas problemas kės Valdybos turėtų ruoš ir padaryti ją daugiau tau
gvildenti, ir pasvarsčius pa ti tėvams paskaitas ir pa tiškai orientuojančią.
ruošti sumanymus ir rezo šnekesius liečiant vaikų
3. Buvo pastebėta, kad
liucijas, kurios būtų prista auklėjimo klausimus.
reikėtų tautinių šokių kur
tomos tarybai sekančiam
3. švietimo klausimai nė sus skirti tik tautinių šo
suvažiavime.
ra užtenkamai viešai disku kių busimiesiems mokyto
Taryba tada galėtų pri tuojami, tad apylinkių val jams ir jų asistentams. Siū
imt, atmest, ar modifikuoti dybos turėtų mokykloms loma įsteigti visai atskirus
siūlomas rezoliucijas ir pla padėti, surasdami atitinka tautinių šokių kursus.
nus, ir Tarybos darbas ga mus korespondentus, kurie
4. Darbą sėkmingai įvyk
lėtų būti atliktas per ilges rašytų lituanistinių mokyk dyti, reikėtų padaryti ati
nį laiką, o ne ant greitųjų lų reikalais ir taip pat ap tinkamą jaunimo atranka,
vien per Tarybos sesiją.
kad jų dalyvavimas ir lai
rašytų mokyklų veiklą.
4. Krašto valdybos švie kysena sukurtų tokią at
Vykdant šį sumanymą
tarybos prezidiumas pasi timo taryba būtų įpareigo mosferą, kurioje galėtų sėk
kvietė eilę žmonių, žinomų ta palaikyti ryšius su lietu mingai ir naudingai vykdy
savo srityse. Su jais disku- vių laikraščių redakcijoms ti programa. To siekiant
tavom įvairias problemas ir ir joms pristatyti straips reikėtų iš anksto skelbti
išklausėm jų pasiūlymus. nius tautinio auklėjimo kursų taisykles.
5. Įsteigti sritines moky
Mūsų tikslas nebuvo ir nėra klausimais.
tojų
konferencijas, kurios
5.
Viena
priežastis
suda

surašyti visas galima pro
būtų
naudingos
darbui, api
blemas kiekvieno srityje, ranti sunkumų leisti vaikus
būdinimui
ir
skirtingų
menes praktika rodo, kad ko į lituanistinę mokyklą yra
•
todų
susipažinimui.
Ruo

daugiau užsibrėži, tuo ma atstumas. Komisija turėtų
žiau yra galimybės, kad pristatyti planą dėl bendros šiant tokias konferencijas
būtų svarbu atsižvelgti į
bent kas būtų įvykdyta. vaikų transportacijos.
II. Trūkumas kursų vi praktiškus klausimus, kaip
Tad bandėm paliesti tik pa
grindinius punktus ir ap suomeniniuose moksluose atstumus ir t.t.
IV. Santykiai tarp bend
link juos sustatyti progra (current affairs).
ruomenės
ir mokyklų.
Pastebėta,
kad
ir
tie
vai

mą, kuri būtų praktiškai
Pastebėta,
kad lietuvių
kai,
kurie
lanko
lituanisti

įvykdoma. Taip pat taikėm
švietimas
nėra
vien tėvų,
nes
mokyklas
mažai
žino
paliesti pačias svarbiausias
vaikų,
ir
mokytojų
rūpes
apie
šios
dienos
lietuvių
vei

problemas.
tis,
bet
visos
lietuvių
bend
Tarybos prezidiumas iš klą išeivijoje. Nusprendėm,
dėstys tas problemas ir už- kad reikėtų taikyti mokyk ruomenės. šis rūpestis taip

pat nėra vien švietimo ta
rybos ar atskirų apygardų
ir apylinkių.
1. Santykius tarp tų gru
pių sustiprinti, mes siūlom,
kad švietimo Taryba duotų
pilną pranešimą krašto val
dybai ir tarybai, kuriame
būtų pilna statistika lie
čianti mokyklų, mokinių, ir
mokytojų skaičius, bei tų
skaičių pasikeitimus nuo
pereitų mokslo metų;; nu
veikti darbai bei naujų mo
kymo priemonių išvystimai.
šis pranešimas būtų skel
biamas spaudoje.
2. Siūlom, kad krašto val
dyba vykdytų lituanistinių
mokyklų mokytojų apklau
sinėjimus, kurie nurodytų
svarbiausias mokinių pro
blemas ir pareikalavimus.
Jeigu nėra apylinkės ar
apygardos valdybos narys
skirtas švietimo reikalams,
turėtų būti skiriamas as
muo, kuris efektyviai reikš
tųsi lituanistinių mokyklų
veikloje, dalyvaudamas mo
kytojų ir tėvų komisijų po
sėdžiuose.
3. Taip pat švietimo Ta
ryba turėtų vykdyti litua
nistinių mokyklų lankymą
ir patikrinimo planą.
V. Mišrių šeimų vaikai ir
kiti nemokantieji lietuvių
kalbos.

Mišrių šeimų skaičius di
dėja ir mes prarandam vis
didesnį skaičių savo daug
žadančio prieauglio. Bend
ruomenė turi siekti šio prie
auglio palankuma Lietuvai
ir lietuvių reikalams. To
siekdami turim įkvėpti jam
lietuvišką mokslą. Tai svar
bu ne vien mišriom šeimom,
bet trečios ir ketvirtos kar
tos lietuvių šeimų vaikams.
1. Siūlom rengti kiekvie
noje apylinkėje lietuvių
kalbos kursus taikomus
tiems, kurie kalbą užmiršo,
ar mažai ją naudoja. Tai'
būtų taikoma ir jaunesniem
ir vyresniem. Į tokius kur
sus būtų įtraukta ne vien
lietuvių kalba.
2. Į tuos kursus būtų
įtraukta ir Lietuvos istori
ja ir analizė įvykių dabar
tinėje Lietuvoje (current
affairs). Prie jų būtų gali
ma prijungti ir anglų kalba
vedamą programą įtrau
kiant duomenis apie Lietu
vos istoriją ir dabartinę pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje.
Tad ir visai nemokantieji
lietuvių kalbos1 galėtų būti
pritraukti arčiau lietuviš
kųjų įvykių.
VI. Mokymo priemonės.

Lituanistinės pamokos
vyksta daug sklandžiau ir
sėkmingiau, kai vartojamos
moderniškos mokymo prie
monės.
1. Siūlom, kad krašto val

dyba savo apklausinėjimuo
se taip pat įtrauktų klau
simus apie mokymo prie
monės? Jei kokių trūksta,
krašto valdyba dėtų pastan
gas tas priemones parūpin
ti.
2. švietimo taryba turė
tų parūpinti1 lietuviško po
būdžio žaidimus; pavyz
džiui žodžių kūrimo žaidi
mas panašius į amerikietiš
ką "scrabble” ir kt. Tokių
žaidimų sukūrimo projek
tų galėtų rūpintis švietimo
taryba.
VII. šeima.

Svarstėm ir šeimos sąvo
ką, nes šeima yra pagrindi
nis ramstis, kurį mes daž
nai apleidžiame. Jau seniai
žinovų pastebėta, kad labai
svarbūs charakterio bruo
žai ir polinkiai vystosi vai
kuose, kurie yra priešdarželinio amžiaus.
1. Siūlom, kad krašto val
dyba paruoštų lietuvių ra
dijo programom pokalbių
ciklą šeimos reikalais. Tas
ciklas galėtų būti rekorduojamas ir pateiktas visom
lietuvių kolonijom.
2. LB apylinkės turėtų
padėti sukurti savo ribose
priešdarželinio amžiaus vai
kų ratelius, kuriuose moti
nos, pasikeisdamos, moky
tų vaikučius lietuvių žaidi
mus, pasakas, ir pan. Turė
tų būti siekiama pritraukti
ir nuo lietuvių gyvenimo
atitolusias šeimas. Šie rate
liai padėtų šeimoms suforvišką sąvoką svarbiausiam
muoti savo vaikuose lietucharakterio formavimo am
žiuje. Taip pat duotų progą
motinoms pabendrauti lie
tuviškoje aplinkoje.
Minėtos problemos ir ga
limos išeitys sudaro pagrin
dinius aspektus švietimo
srityje, į kuriuos mes atkreipėm dėmesį. Davėm pa
siūlymus ir tikimės susi
laukti iš komisijų ir eilinių
LB narių reakciją ir jų pa
čių pasiūlymų. Problemos
nėra naujos, bet jos yra ak
tualios. Į jas turime ne tik
kreipti dėmesį, bet ir rasti
atitinkamas programas, ku
rios jas išspręstų.
švietimas, tai yra gyvo
ji lietuvybė, jos išlaikymas
ir puoselėjimas yra ne vien
tik Bendruomenės, bet mū
sų visų uždavinys ir mes
visi turim jungtis i talką,
tą uždavinį įvykdyti.

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN
AUTOMAT1C SCREW MACHINE
OPERATORS & SĖT U P MEN
Experienced on National Acmes. Mušt
be able to sėt up work from blue
prints & olose tolerance. Duys, 50 to
55 hour week.
Excellent pay, fringes and workinj
conditions.
Call 313-426-4637
DEXTER AUTOMATIC PRODUCTS
COMPANY
3045 Broad St.
Dester, Mich. 48130
<9-2QA

ATTENTION TRUCKERS
L. J. Trucking Company, sand, gravel, etc., hauling contractors, needs
an additional 15 to 20 owner operated truck and trailers to meet the
inereasing expansion of our business.
For FURTHER INFORMATION CALL
GARY JOHNSON.

L. J. TRUCKING CO.
6445 SW Freeway

Houston, Texas

713-774-9721

(9-15)
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Detroito lietuviai
——ANTANAS GRINIUS
PAMINĖTAS DR. JONAS
BASANAVIČIUS
Vasario 20 d. ALT S-gos
Detroito skyrius paminėjo
dr. Jono Basanavičiaus jo
125 metų gimimo ir 50 me
tų mirimo sukaktis.
10:30 vai. šv. Antano pa
rapijos šventovėje kun. Ka
zimieras Simaitis, dr. Jono
Basanavičiaus ir kitų Vasa
rio 16 signatarų intencija
atlaikė šv. Mišias ir pasakė
minėjimui pritaikintą pa
mokslą. Mišių auką prie al
toriaus atnešė Jonas Švoba
ir Stasė šimoliūnienė. Pra
nui Zarankui vadovaujant
buvo giedamos giesmės. Mi
šiose su vėliavomis dalyva
vo šios organizacijos: L. K.
K. savanorių, Dariaus ir Gi
rėno klubo, St. Butkaus ir
švyturio šaulių kuopos. Vė
liavų įnešimui ir išnešimui1
vadovavo Alfa šūkis.

paskaita. Prieš kelerius me
tus šioje salėje Stefa Kaunelienė labai gražiai apibu
dino savo buvusį prof. dr.
Joną Puziną. Tenka džiaug
tis kad prof. nepabijojo blo
go oro ir pas mus atvyko.
Šv. Antano parapijos klebo
nas kun. Kazimieras Simai
tis sukalbėjo invokaciją ir
pakvietė atsistojimu ir ty
los minute pagerbti J. Ba
sanavičių ir kitus vasario
16 signatarus.
Prof. dr. Jonas Puzinas
savo gerai paruoštoje pa
skaitoje smulkiai ir detališkai nupasakojo dr. Jono
Basanaičiaus gyvenimą ir
jo veiklą. Prof. dr. Jono Puzino pasakymu dr. Jono Ba
sanavičiaus veikla toki pla
ti ir šakota, kad vienoje
paskaitoje neįmanoma vis
ką pasakyti. Nors paskaita
buvo kondensuota ir joje

LIETUVIU DELEGACIJA PAS MICHIGANO VALSTIJOS GUBERNATORIŲ W. MILLIKEN, KURIS VASARIO 10 D. PASIRAŠĖ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 59 METŲ
SUKAKTIES PROGA PROKLOMACIJĄ. Iš kairės: Kristina Veselkaitė, kun. Kazimieras Si
maitis, Antanas Sukauskas, adv. Algirdas Ambrose, Diana A. Čemytė ir Dirvos bendradarbis
Antanas Grinius.

ri akompanuojant Vidui Neverauskui padainavo: Ilge
sys — Juozo Strolio, Vai
kur nuzegliuos — A. Vana
gaičio, Mano sieloje šian
dien šventė — J. TallatKelpšos, Kur bakūžė samanuota — St. Šimkaus,
Paukštutė Lakštutė —
Liaudies daina ir Giesmė
kunigaikštienės Birutės gar
bei — K. V. Banaičio. Jos
dainos publikos buvo gerai
įvertintos ir tas parodė gau
sūs plojimai, kurie buvo
kartojami po kiekvienos
dainos.
Minėjimas baigtas vi
siems sugiedant Lietuvos
himną. Joana Švobienė so
listei įteikė raudonų gėlių
puokštę, o akompanuotoj ui
prie krūtinės prisegė baltą
gėlę.

AKADEMIJA IR MENINĖ
DALIS
12:30 vai. Lietuvių Na
muose įvyko akademija ir
meninė dalis. Atidarė ALT
S-gos Detroito skyriaus pir
mininkas Jonas Švoba. Pri

statė šios dienos paskaiti
ninką prof. dr. Joną Puziną
ir savo žodyje pasakė: Am
žių bėgyje lietuviams teko
labai sunkiai grumtis dėl
savo egzistencijos. Turėta
garbingų laikų ir įvairių
sunkumų. Kiekviename mū
sų gyvenimo laikotarpyje
randame atitinkamai iškilu
sių vadovaujančių, pasi
šventusių ir veikiančių as
menybių, kuriuos mes vadi
name didvyriais.
šiandien mes minimi mū
sų tautos atgimimo laiko
tarpio didžiosios dvasios ir
veiklos vyrą dr. Joną Basa
navičių. Turėčiau supažin
dinti su šios dienos prele
gentu prof. dr. Jonu Puzinu.
Jo veikla yra tiek plati, gili
ir įvairi, kad norint viską
apie jį pasakyti išeitų antra

Sol. Danutė Petronienė ir akomp. Vidas Neverauskas, atlie
kant minėjime meninę programą.
J. Gaižučio nuotr.

Programai pasibaigus
gretimoje salėje buvo duo
dami pietūs. Pietų progra
mai vadovavo Stasys Šimoliūnas. Maldą prieš valgį su
kalbėjo kun. Kazimieras Si
maitis. Vincas Tamošiūnas
šaulių vardu tarė žodį ir
įteikė dovanų: prof. dr. Jo
nui Puzinui ir akompanuotojui V. Neverauskui, po
knygą K. Jurgėlos parašytą
ir LŠST išleistą Lithuania:
Outpost of Freedom, o sol.
Danutei Petronienei — odi
nį lietuviškais ornamentais
knygai aplanką ir Jono Jab
lonskio parašytą knygą
„Mano dienos”.
Jonas Švoba padėkojo pa
skaitininkui, solistei, akom
panuotoj ui ir visiems atsilankusiems ir jo padėka bu
vo baigtas minėjimas. Mi
nėjime dalyvavo apie 120
žmonių ir pietuose 80.
Tenka dar pasakyti, kad
minėjime dalyvavo poetė
Marija Sims ir prof. dr. Jo
nui Puzinui įteikė dvi savo
poezijos knygas.

pasakytos pačios svarbiau
sios ir įdomiausios žinios,
bet man šiose trumpose lai
kraščio skiltyse neįmano
ma skaitytojams perduoti.
Dr. Jono Basanavičiaus
gyvenimo kai kuriuos įvy
kius inž. Jonas Gaižutis pa
rodė skaidrėse, o paaiškini
mus davė prof. dr. J. Puzi
nas. šiam minėjimui bu
vo atitinkamai prisirengta.
Scenoje buvo įstatytas di
delis dr. Jono Basanavičiaus
portretas ir žemiau jo pa
dėta gėlių puokštė. Staliu
kas prie kurio buvo skaito
ma paskaita, padengtas lie
tuviškais ornamentais už
dangalu su užrašu „Lietu
vai”. Gale salės maža paro
dėlė : knygos ir Lietuvos 50
lit; banknotas su dr. Jono
Basanavičiaus paveikslu.
PERRINKTAS INŽ. ALGIS
ZAPARACKAS
Jonas Švoba pristatė so

Prof. J. Puzinas skaito paskaitą apie dr. J. Basanavičių
J. Gaižučio nuotr. listę Danutę Petronienę, ku

Inž. Algis Zaparackas bu

vęs respublikonų partijos
4-sis vicepirmininkas tauty
bių reikalams Michigano
valstijoje respublikonų kon
vencijoje vėl išrinktas toms
pačioms pareigoms.

ĮDOMI PASKAITA

Š. m. kovo 6 d. 12 vai.
kultūros centre įvyks dr.
Leono Bajoriūno paskaita
— "Didieji ežerai Amerikos
ūky”, kuri bus iliustruota
skaidrėmis.
Ne tik inžinieriai ir archi
tektai, bet ir visi šios apy
linkės lietuviai kviečiami
gausiai dalyvauti paskaito
je ir susipažinti su didžiųjų
ežerų istorija, paslėptais
turtais, grožiu ir malonu
mais.
Po to bus trumpas inži
nierių ir architektų susirin
kimas. Rengia inžinierių ir
architektų Detroito sky
rius. Įėjimas į paskaitą ne
mokamas.
SVEIKSTA
Alfa Gilvydis, buvęs Lie
tuvoje paskutiniojo seimo
vicepirmininkas, ir L. ž. Są
jungos Detroito skyriaus
pirmininkas Alfonsas žie
das iš ligoninių grįžę gydosi
namuose.
Buvęs skyriaus pirminin
kas žurnalistas Vladas Seleni's buvęs grįžęs namo, vėl
yra ligoninėje, jaučiasi ge
rai ir žadąs greit grįžti na
mo. Kiek teko girdėti sun
kiau serga žurnalistas Vla
das Mingėla.
LIETUVIUI PENSININ
KUI IŠNUOMOJAMAS
apstatytas 3 nedidelių kam
barių butas už 90 dolerių
mėnesiui, gerame rajone (2
bl. nuo St. Jude katedros, 4
bl. nuo shopping center),
prašant palaistyti krūmus
ir žosę (nedauge žolės) kar
tą savaitėje nuo gegužės iki
spalio. Rašyti Mrs. A. But
kus, 5610 Dartmouth Avė.
North, St. Petersburg, Fla.
33710.
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Chicagos lietuviai
—_ ANTANAS JUODVALKIS

Operos spektakliam artėjant
pradėtas ir teks palaukti iki
bus užbaigtas.
Dekoracijoms paruošti bu
vo kreiptasi į lietuvius daili
ninkus, bet jų tarpe neatsi
rado nė vieno, norinčio liet,
operai ateiti į pagalbą, nors
buvo siūloma ir neblogas ho
noraras: $3,000 dailininkui ir
plius visos kitos išlaidos bei
talka darbo jėga. Tomis pa
čiomis sąlygomis teko paim
ti amerikietį. Dekoracijoms
gaminti fotografas Urba lei
džia naudotis jo patalpomis.
Repeticijos vyksta du kar
tus savaitėje. Solistai ir cho
ristai rodo daug pasišventi
mo ir reikalo supratimo. Pa
sitaiko ir nesklandumų, kai
vėluojamas!, ar visai neatvykstama į repeticijas. Dau
guma herojiškai neša laisva
noriškai pasiimtas pareigas
ir pasigėrėtinai atlieka jiems
pavestus uždavinius. Šios
operos pastatyme dalyvauja
apie 130 talkininkų.
Pabaigoje vicepirm. V.
Momkus patiekė kai kurių
davinių apie pr. metų operos
pastatymą. Trys lietuviškos
operos valdybai atnešė dide
lius nuostolius, bet - mecena
tų dėka - buvo finansiniai rei
kalai sutvarkyti. Su ameri
kietiškom įstaigom ir asme
nimis pilnai atsilyginta, o su
lietuviais susitarta ir skolos
užšaldytos. Šiuo metu yra
apie $12,600 užšaldytos sko
los. Operos valdyba ir šiais
metais tikisi nuoširdžios me
cenatų paramos, nes tik jų
auka įgalina lietuvišką operą
išvysti rampos šviesą.
Lietuviškoji visuomenė
prašoma atvykti į operos
spektaklius ir pasigerėti pui
kia muzika ir geru pastaty
mu. Operos valdyba nebe
drįso kelti bilietams kainų,
nors pastatymo išlaidos kai
kuriems reikalams pakilo iki
50°/o. Dabar salės nuoma
vienam vakarui kainuoja
$1,500, o orkestras $3,000.
Pirmininko pranešimą pa Tad visi vykime į operos
pildė operos dirigentas ir va spektaklius ir užpildykime
dovas maestro Aleksandras Marijos auditoriją.
Kučiūnas.
Jis pastebėjo,
kad Chicagos lietuvių operos
vadovybei daugiau rūpi lietu POPIETĖ SU RAŠYTOJA
B. PŪKELEVIČIŪTE
vių kompozitorių sukurtų
operų išvedimas į rampos
Dirvos atstatymo komite
šviesą, o tik jų nesant, tenka
pasitenkinti tarptautinėm tas š.m. kovo 6 d. (sekmadie
operom. Kompozitorius Da nį), 3 vai. p.p. Lietuvių Taut.
rius Lapinskas yra pradėjęs Namų salėje, Chicagoje, ruo
kurti muziką, pagal K. Bra- šia DIRVAI paremti pietus.
dūno libretą ir O. Milašiaus Mecenatas Simas Kašelionis
tekstą, bet darbas dar tik įteiks premiją Dirvos nove

Chicagos lietuvių operos
kolektyvas šiais metais sta
to Gounod 5 veiksmų operų
‘Romeo ir Julija’, spektak^
liai įvyks kovo 26 d. 8 v.v.,
kovo 27 d. 3 vai. p.p. ir balan
džio 3 d. 3 vai. p.p. Marijos
auditorijoje, Chicagoje.
Operos dirigentas, meno
vadovas ir režisierius yra
maestro Aleksandras Kučiūnas, chormeisteriai - Alvy
das Vasaitis ir Alfonsas Ge
čas, chorvedybos talkininkė
Alice Stephens, choreogra
fas jaunutis Puodžiūnas, ap
švietimas - Kazys Cijūnėlis
ir Romas Račiūnas, scenos
reikalų vadovas Jonas Paro
ms, dekoracijos James Maronek. Solistai: Gina Čapkauskienė ir Rimas Strimai
tis importuoti iš Kanados,
Margarita Momkienė, Geno
vaitė Mažeikienė, Stefan
Wicik, Algirdas Brazis, Jo
nas Vaznelis, Valentinas Lio
rentas, Julius Savrimas, Ber
nardas Prapuolenis, Vaclo
vas Momkus ir R. Matison
(latvis). Taip pat dalyvauja
pilname sąstate (50 asmenų)
operos choras.
Operos valdyba vasario 16
dieną vakare Jaunimo Cent
ro kavinėn sukvietė operos
vadovus, solistus ir spaudos
bei radijo darbuotojus ir pa
informavo apie vykstantį pa
siruošimą ‘Romeo ir Julijos’
pastatymams.
Atidarydamas pašnekesį,
valdybos pirm. Vytautas Radžius painformavo, kad šiais
metais apsistota prie klasiki
nės, labai skambios ir muzi
kalios operos ‘Romeo ir Juli
ja’. Lietuvškų operų pasta
tymas duoda didelius nuos
tolius, o publikos nėra pakan
karnai įvertinamos. Plokšte
lių operos ‘Jūratė ir Kasty
tis’ pareikalavimas nėra di
delis ir dar yra neparduotų,
nors kaina tėra $15 už visą
operą - 3 plokšteles.

Lietuvių Moterų federacijos Chicagos klubo senoji ir naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: O.
Rozniekienė, M. Macevičienė, pirm. M. Marcinkienė, P. Masilionienė, Naruševičienė. Stovi iš
kairės: I. Sekmokienė, E. Diminskienė, D. Kurauskienė ir O. Juodvalkienė. A. Plaušinaičio nuotr.

lės konkurso laimėtojai, ra
šytojai Birutei Pūkelevičiūtei.
Be įprastinių įteikimo ce
remonijų, žodį tars laureatė
Birutė Pūkelevičiūtė. Lau
reatė čikagiškei visuomenei
pažįstama kaip rašytoja, po
etė, aktorė, režisierė ir dau
gelio kitų talentų asmenybė.
Ji taip pat daugelio konkur
sų ir premijų laimėtoja.
Mecenatas Simas Kašelio
nis yra literatūrinio gyveni
mo nepailstantis rėmėjas, su
gebėjęs per keliolika metų,
kas metai skirti novelės kon
kursu premijas.
Lietuviškoji visuomenė,
dalyvaudama ruošiamuose
pietuose, ne tik pagerbs iš
kiliuosius asmenis, bet ir pa
rems Dirvos pastangas įsigy
ti savo pastogę.
Visi atvykime į šio sekma
dienio kultūrinę popietę Lie
tuvių Tautiniuose Namuose.

Elzė Diminskienė ir Irena
Sekmokienė. Kontrolės ko
misijom Stasė Jakubonienė,
Kazė Požarnikienė ir Elena
Songinienė.
Po susirinkimo klubo na
rės maloniai pasivaišino.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

LB Vid. Vakarų valdyba
vasario 20 d. Jaunimo Cent
re surengė jaunimui Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo minėjimą.
Minėjimą atidarė Apyg.
pirm. K. Laukaitis. Įneštos
vėliavos, sugiedoti himnai ir
pagerbti kritusieji už laisvę.
Nepriklausomybės paskelbi
mo aktą ir Lietuvių Chartą
perskaitė stud. Juozas Iva
nauskas. Programą pravedė

L.M. FEDERACIJOS
CHICAGOS KLUBO
SUSIRINKIMAS

Agnė Katiliškytė. Sveikino
estų s-gos atstovas Enno Toomsalu ir Chicagos latvių
organizacijų s-gos pirm. IImas Bergmanis.
Paskaitą skaitė svečias iš
Clevelando, LB Tarybos pre
zidiumo pirmininkas R.Kudukis. Savo dėstomas min
tis skyrė jaunimui, kurių, de
ja, mažai buvo. Pavyzdžiu
statė dr. J. Basanavičių, ku
ris 25 metus gyvendamas
tremtyje, vadovavo politinei
kovai, išleido pirmąjį spaus
dintą lietuvišką laikraštį, rin
ko tautosaką ir iš viso, rūpi
nosi lietuvių kultūra. Ragi
no ir mūsų jaunimą pasekti
jo pavyzdžiu.
Meninėje dalyje pačių
jaunųjų chorelis, vad. muzi(Nukelta į 10 psl.)

LIETUVIŲ OPERA
Charles Gounod

Lietuvių Moterų Federaci
jos Chicagos klubo susirinki
mas buvo vasario 20 d. L.T.
Namuose. Susirinkimą ati
darė pirm. Matilda Marcin
kienė. Susirinkimui pirmi
ninkavo St. Semėnienė, o
sekretoriavo Masilionienė.
Paskaitą skaitė Ofelija
Baršketytė tema ‘Jaunimo
žvilgsnis į Vasario 16’.
Į naująją klubo valdybą
susirinkimas išrinko: Matil
dą Marcinkienę, Mariją Macevičienę, Liną Naruševičienę, Oną Roznikienę, Oną
Juodvalkienę; kandidatės -

5 v. opera

Romeo ir Julija
SPEKTAKLIAI" 1977 m. kovo 26 d., 8 vai. vakare

kovo 27 d., 3 vai. popiet
balandžio 3 d., 3 vai. popiet

Marijos mokyklos auditorijoje, Chicago, lllinois
Diriguoja — ALEKSANDRAS KUČIŪNAS
Dekoratorius — James Maronek
Bilietai MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St.

Bilietų kainos: parteryje — $12.50, 10, 8, 6;
balkone — $11, 7.50, 5.

Paštu užsakantieji, prašomi prisiųsti čekj, įrašant Lithuaniaji Opera
ir pasinaudoti šia atkarpa:
HuTIIUANIAN OPERA

I 6905 So. Artesian Avė.

|
■

Chicago, lllinois 60629

I
I Prašau prisiųsti......... bil.
I Prašau prisiųsti......... bil.
I Vardas ir Pavardė
I Adresas
I
I
I Telefonas

Operos Romeo ir Julija prologo dekoracijos.

po

dol.

. spektakliui

po

dol.

. spektakliu’
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CHICAGO
(Atkelta iš 9 psl.)
ko Fausto Strolios, padaina
vo penkias daineles. Lemonto lit. mokyklos mokiniai,
vad. Rasos Šoliūnaitės, pasi
rodė su dailiojo žodžio ir dai
nos pyne. Tautinių šokių
grupė ‘Spindulys’ vikriai pa
šoko penkis šokius.
Minėjimas baigtas visiem
sudainavus Lietuva Brangi.

UŽGAVĖNIŲ
KARNAVALAS
Kolektyvinis Užgavėnių
karnavalas (Mardi Gras) pra
ūžė nepaprastu pasisekimu.
Žmonių suplaukė jūros ir už
tvenkė visas Jaunimo Cent
ro patalpas. Dominavo jau
nimas. Tai venintėlis rengi
nys, kur be didesnių ragini
mų atsilanko jaunimas.
Šokiams grojo du orkes
trai. Įvairi ir įdomi progra
ma vyko net keliose salėse.
Matėsi daug ir įdomių kau
kių. Tikras Užgavėnių karna
valas!
Publika ėjo iš vienos vie
tos į kitą ieškodama įvairu
mo ar norėdama pasisotinti,
pasilinksminti. Buvo ir Las
Vegas lošimo namai, kur su
kosi ruletės, žvangėjo mėto
mi kauliukai ar viešpatavo
mirtina tyla pakeliant pasku
tinę kortą.

DALYVAUKIME III
MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUME

Trečiasis lietuvių Mokslo
ir kūrybos simpoziumas
įvyks 1977 metų lapkričio
24-27 dienomis Chicagoje.
Simpoziumo programoj nu
matomi paskaitų ciklai tri
jose pagrindinėse srityse:
griežtieji mokslai, medicina
ir humanitariniai mokslai.
Kviečiame lietuvius mok
slininkus prisidėti prie sim
poziumo programos sudary
mo, pasiūlant paskaitas iš
savo specialybės. Paskaitos
gali liesti vėliausius moks
liškų tyrinėjimų rezultatus,
arba gali perduoti iki šiol
sukauptą mokslišką patyri^
mą. Pageidaujame, kad pa
skaitų turinys kokiu nors
būdu atitiktų pagrindinę se
kančio simpoziumo idėją:
universali Lietuvos sąvoka
tiek humanitarinių, tiek ir
griežtųjų mokslų bei kūry
bos šviesoj.
Siūlomos paskaitos turė-

metį. Po metinio susirinki
mo bus banketas. Programą
atliks aktorius Henrikas Ka
činskas.

JAUNIMO CENTRE:
KOVO 4 d. vakaronė - poe
to Kazio Bradūno knygos ‘Al
kana kelionė’ sutiktuvės.
RENGINIAI
KOVO 6 d. Kaziuko mugė.
KOVO 11 d. vakaronė - ak
Nežiūrint gavėnios meto toriui Leonui Barauskui at
ir klebonų raginimo dažniau minti.
lankyti bažnyčią ir pasiruoš
KOVO 12 d. Pabaltiečių
ti Kristaus prisikėlimo šven šventė - dalyvauja lietuvių,
tei, kultūriniai renginiai Chi- latvių ir estų jaunimas su
cagoje nemažėja.
tautinėmis programomis.
KOVO 13 d. Bostono vy
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE rų seksteto, vad. muz. J. Gai
NAMUOSE:
delio, koncertas. Ruošia Lie
KOVO 6 d. 3 vai. p.p. Dir tuviai Televizijoje.
vai paremti pietūs ir Dirvos
novelės konkurso laimėtojai
CLEVELANDO Grandinė
B. Pūkelevičiūtei mecenato lės koncertas įvyks kovo 5 d.
Simo Kašelionio premijos Marijos auditorijoje. Rengia
įteikimas.
PLB Valdyba. Pelnas skiria
KOVO 19 d. Lietuvių tau mas lituanistikos seminarui
tiniai Namai švenčia dešimt- paremti.

tų sutilpti 20-25 minučių rė
muose. Siūlomų paskaitų
santraukas (vienas pusla
pis) prašome atsiųsti atitin
kamų sričių vadovams ne
vėliau, kaip 1977 m. balan
džio 1 d.
Griežtieji mokslai: Dr.
Vytautas Klemas, 384 Briar
Lane, Newark, Daleware
19711.
Medicina: Dr. Mindaugas
Vygantas, 1720 Centrai
Avenue, Wilmette, lllinois
60091.
Humanitariniai mokslai:
Dr. Janina Rėklaitienė, 766
Williams Drive, Crovvn
Point, Indiana 46307.
Sričių vadovai atrinks
paskaitas, įvertinę siūlomų
paskaitų santraukas.
Galutinė paskaitų atran
ka bus padaryta bendrame
posėdyje, dalyvaujant visos
mokslinės programos vado
vui.
Rimvydas Šilbajoris,
Trečiojo Lietuvių
Mokslo ir Kūrybos
Simpoziumo Mokslinės
programos vadovas.
ŠAULIAI RUOŠIASI
KULTŪRINIAM
SUVAŽIAVIMUI

Lietuvos šaulių Sąjungos
Tremtyje kultūrinis suva
žiavimas rengiamas, vietoj
kultūrinės savaitės, š. m.
liepos mėn. 2-4 dienomis,
Union Pier, Mich. šaulės ir

šauliai kviečiami suvažiavi
me gausiai dalyvauti1. Su
važiavimo programa bus
įvairi ir įdomi. Suvažiavime
taip pat kviečiami dalyvau
ti visi besidomintieji šaulių
kultūrine veikla ir organibacija.
Suvažiavimo stovyklos
vadovu pakviestas T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos
Chicagoj e pirmininkas Ed
mundas Vengianskas.
Lietuvos šaulių Sąjunga
Tremtyje įvykdė didelį ir
sunkų uždavinį — išleido
dr. Kosto Jurgėlos parašytą
anglų kalba knygą ”Lithuania: The Outpost of Freedom”. Knygoje nušviečiami
Rusijos ir vėliau Sovietinės
Rusijos kėslai prieš Lietuvą
ir lietuvių tautą ir taip pat
lietuvių priešinimasis. Kny
goje pateikta medžiaga
gausiai dokumentuota. Po
įvado pirmajame puslapyje
yra įdėta nuotrauka laik
raščio išleisto 1563 m. Ve
necijoje, kur rašoma apie
maskviečių invaziją į Lietu
vą ir Polocko užgrobimą.

Knyga gaunama pas kny
gų platintojus, šaulių sąjun
gos dalinių valdybose ir ga
lima užsisakyti tiesiog iš
centro valdybos. Knygą už
sisakant paštu,. čekius su
moje $10.60 reikia siųsti cv
iždininkui: Stasys Bernata
vičius 1513 So. 48th Court,
Cicero, III. 60650.

šiuo metu LŠST centro
valdybos pirminiai uždavi
niai yra "Lithuania: The
Outpost of Freedom” kny
gos platinimas ir kultūri
nio suvažiavimo surengi
mas. Taip pat neužmirštami
ir kiti organizaciniai reika
lai.
LŠST centro valdybą su
daro: pirm. Karolis Milkovaitis, Alfas Šukys, dr. Ka
zys Pautienis, Stasys Ber
natavičius, Stasys Juozai
tis, Stepas Paulauskas, Sta
sė Cecevičienė, Stasys Jokū
baitis, Jonas Jasaitis, An
tanas Markauskas, Petras
Padvaiskas, kun. Jonas Borevičius, S. J., Algirdas
Budreckas, Alfonsas Gai
lius ir Jonas Platakis. (jj)

• Jonas Glemža, Vakarų
Vokietijoj gyvenąs ekono
mistas kooperatininkas, va
sario 1 sukako 90 metų. Ne
priklausomoj Lietuvoj 1927
— 1940 Glemža buvo Pieno
centro pirmininkas ir vyr.
direktorius, daugelio ekono
minių organizacijų steigė
jas ir vedėjas. 1958-65 buvo
VLIKo vykdomosios tary
bos (dabar būtų: valdybos) pirmininkas.. Lietu
vos socialdemokratų parti
jos užsienio delegatūros at
stovas, dalyvavo eilėje So
cialistų internacionalo kon
gresų. Visad sielojosi jau
nimo reikalais.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ino.
(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.: 581-6590: 581-7729

KELIONES Į
LIETUVĄ.
Iš
GEGUŽES I

CHICAGOS

IKI GEGUŽES 8 — $ 995.00

LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 4 — $1089.00
RUGPIŪČIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — S 1069.00
Liepos ir rugpjūčio mėn. kelionėse galima atsiskirti nuo grupės
ir pasilikti Europoje iki dviejų savaičių be jokio atskiro
primokėjimo.
Į kainą įeina visa transportacija iš Chicagos, viešbučiai (po du
kambaryje), pervežimai ir maistas.

MARIUS KIELA
6557 So. Talman Avė.
x
Chicago, III. 60629
312-434-9655
,
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Piaza
Chicago, IIL 60601
312-644-3003
Air taros subjoet to change and g.ovc.rnmont approvu).

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA*.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir
kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ

SKYRIAI

Miami Beach, Fla. 331394201 17 St. .....................................
305 073-8220
__ 435-1654
Allentown, Pa. —r 126 Tilghman Street ...............................
.... 342-4240
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street.............................. .
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ..............
.... 633-0090
.... 895-0700
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ..........
......
.... 486-2818
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue • •••••••••«•»«• •••••«••<
..... 925-2787
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ......................... .
.... 376-6755
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street ............... ..........
..... 771-0696
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenihvorth Avenue ..................
.... 365-6780
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ............... .
..... 365-6740
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ................
...... .246-2348
Hartford, 6, Conn. — 122*126 Hillside Avenue .................. .
.385-6550
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ....... ......
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue •••••••«•••••••••••»«••»•••••••»•••••••••••••••••••••••••»•«••••••••• 674-1540
475-74.30
New York 3, N. Y. — 324 E. 9 St........ ........................... ...............
769-4507
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ............................
...... 602-942-8770
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy...... .................
.......... 381-8800
Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue ............................. ................
... Ml-589-4464
Silver Springs, 1002 Kennebec Avė..................................... ................
............ 25741320
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ...... .................. . ............. .
........... 475-9746
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ......... ...... .....................
.......... 296-5250
VVoodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė.......... ........... .
........... 363-0494
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St...................................... ..
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd.................................................. •••>
.... 315-866-3939
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Nr. 9 — 11

DIRVA

Dvasinė rezistencija vergijoje

'BET PAVASARIS NUGALĖS IR
TRIUMFUOS’
JONAS DAUGĖLA

Stalino žiauriausiais lai
kais lengvai ir be jokio gai
lesčio "buvo sunaikinami ne
tik bet kokio fiziško
ar ginkluoto pasipriešinimo
raudonajam terorui asme
nys, bet taip pat į kalėji
mus ar Sibiro tremti buvo
pasiunčiami ir visi kiti, ku
rių nuomonė kiek skyrėsi
nuo komunistų linijos, o kad
nepadaryti klaidos ir kokio
vieno nepalikti gyvųjų tar
pe, j mirties nasrus buvo
pasiunčiami ir milijonai vi
sai nekaltų žmonių. Raudo
noji Rusija, aklina geležine
užtvara buvo atitverta nuo
vakarų pasaulio. Civilizuo
tos žmonijos dalis tik apy
tikriai galėjo numatyti ano
je pusėje vykstančios trage
dijos baisumą ir labai re
tai atsirasdavo proga iš
girsti kančiai ir lėtai mir
čiai pasmerktųjų aimanas
bei skundą.
Bet paskutiniajame de
šimtmetyje ši gyvenimo
realybė pasikeitė. Bolševi
kai nepajėgė tankais ir
bombonešiais bei žiauraus
teroro priemonėmis užimti
likusią pasaulio dalį. Tad
raudonieji Kremliaus valdo
vai panūdo artimesnio ben
dradarbiavimo ir santykia
vimo būdu užliūliuoti vaka
rų pasauli ir arčiau bendra
darbiaudami su vakarų de
mokratijomis bei asmeniš
kai bičiuliaudami su jų va
dais, plėsti savo Įtaką ir
tuo pačiu silpninti jų bend
rą pasipriešinimą raudona

jam pavojui ir pagaliau tai
kiu būdu juos sunaikinti.
Pasukę šios naujos politi
kos takais, jie savaime buvo
priversti bent kiek praverti
geležinės uždangos aklinai
uždarytus langus, kad patys
galėtų pažvelgti, kas darosi
vakarų pusėje ir leisti ki
tiems bent kiek pasidairyti
ir jų kieme. Bet, deja, pro
tuos pačius langus Į raudo
nosios imperijos pasaulį
tuojau stipriai pūstelėjo iš
vakarų stiprūs ir gaivūs
laisvės vėjai. Ir taip pat pro
tuos pačius langus jau ver
gijoje gimę, užaugę ir su
brendę bolševikų auginti
niai pamatė, kad ne visa
žmonija yra vergų pančiais
surakinta ir kad kažkur dar
gyvena ir laisvės saule gali
džiaugtis visiškai laisvas
žmogus.
Ir tuojau atsirado visai
naujas pasipriešinimo ir ko
vos būdas — daugelio dva
sinės rezistencijos vardu
pavadintas. Pradžioje tik
atskiri iškilesni individai,
daugiausia iš intelektualinio
pasaulio, dalyvavo šiame
naujame judėjime. Tačiau
labai trumpu laiku juos pa
sekė ir platesnės masės —
daugiausia jaunų žmonių ir
šiandien jau šis judėjimas
yra Įgavęs regimai pastebi
mos organizacijos formą, ši
organizacija savo šūkius ir
siekius Rusijoje skelbia
nuolatiniais ”samizdat” lei
diniais, o pavergtoje Lietu
voje eina „Katalikų bažny-

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITĖS Iš
BOSTONO, NEW YORKO, MONTREALIO
BALANDŽIO 6 — 8721.00 GEGUŽĖS 7 — $829.00
BALANDŽIO 27 — $735.00 RUGSĖJO 21 — $815.00
GEGUŽĖS 2 — $829.00 GEGUŽĖS 12 — $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ Iš
BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO,
MONTREALIO
GEGUŽĖS 18 f su vakarų Europa)
BIRŽELIO 29, LIEPOS 13, LIEPOS 27,
RUGPICčIO 10 — iš CHICAGOS $1257.00
iš NEW YORKO $1136.00
GEGUŽĖS 25 — $ 999.00 RUGSĖJO 7 — $999.00
BIRŽELIO 15 — $1119.00 GRUODŽIO 21 — $983.00
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų su
papildomu mokesčiu.
REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO —
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 116
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764
Darbo valandos: kasdien nuo 9-5, penktadieniais
nuo 9-7, šeštadieniais uždaryta.
Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
PRICES BASEI) ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUB.IECT TO
CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

NOR1NTIEM ATSIKVIESTI GIMINES IS LIETUVOS SUIVARKOMF
1SKVIFTJMO dokumentus.

Amerikietis žurnalistas Krimsky, neseniai ištremtas iš Maskvos, praeitą vasarą tarp So
vietų disidentų. Iš kairės: Ira Orlov, Tania Turšin, Aleksandras Ginzburg, Krimsky su savo
žmona, Gisel Amalrik, Juri Orlov (kuris buvo suimtas užpraeitą savaitę, Irena Ginzburg, Valentin Turšin ii' Andrėj Amalrik.

Čios kronika” ir pagaliau
pasirodė antroji „Aušra”.
Staiga Įvyko visai nenu
matytas ir niekieno nelauk
tas stebuklas. Ranudonojo
teroro mašina pasidarė be
jėgė ne tik nuslopinti šios
dvasinės rezistencijos ap
raiškas, suųaikinti ar iš gy
venimo atskirti atskirus in
dividus — šio judėjimo puo
selėtojus. Užmezgę Įvairius
ryšius su vakarų pasauliu,
bolševikai savaime liko pri
versti ir skaitytis su jo nuo
taikomis bei moralinėmis
normomis. Ginklo kovotojus
jie labai lengvai galėjo ap
skelbti kriminalistais ban
ditais ir elgtis su jais, kaip
tik nori. Bet knygų auto
rius, poetus, dainius ar ki
tus minty tojus, nebenorė
dami pasauliui1 pasirodyti,
kokie jie iš tikro yra, nebe
galėjo siųsti Į Sibirą, sušau
dyti ar uždaryti į kalėjimus,
o buvo priversti išleisti į
komunizmo siaubą. Ir taip
bai gerai žinojo, kad jie ir
ten nenustos kovoję prieš
komunizmo saiubą. Ir taip
vakarų pasaulį pasiekė Solženicinas, Bukovskis, To
mas Venclova ir daugelis ki
tų. Tai vis didelio garso,
pasauliui gerai žinomi var
dai.
Bet ir eilinių dvasinės re
zistencijos dalyvių bolševi
kai nebedrįsta žudyti, ar ka
linti, ar tremti Į Sibiro tai
gas. Išrasta nauja naikini
mo priemonė — siųsti juos į
beprotnamius. Tūlas žinan
tis tvirtina, kad ši žmogaus
kankinimo ir jo lėto sunai
kinimo priemonė yra kur
kas žiauresnė ir baisesnė už
kalėjimus ar tremtį.

Tačiau vis dėlto pasiprie
šinimo dvasio plinta. Be
protnamiuose nuodijančiais
ir paraližuojančiais vaistais
„gydomi” ligoniai tautoje
skelbiami didvyriais, jų kū
riniai, skelbiamos idėjos ir
tiesos skleidžiasi per visą
šalį. Jų draugai jų neuž
miršta nei vienai akimirkai,
palaiko tarpusavyje nuola
tinį ryšį, renkasi dažnai
kuopon ir taip susidaro šio
pasipriešinimo ląstelės, ku
rios jau yra nusėtos plačiu

tinklu po visas komunisti
nes šalis.
žurnalistui Seth Mydans
pačiam teko dalyvauti vie
nos tokios ląstelės susibū
rime ir jis vaizdžiai yra nu
sakęs savo išgyvenimus.
Labai mažame ir skur
džiame tolimo Maskvos
priemiesčio kambarėlyje,
prie vos spinksinčio žiburė
lio tą penktadienį susirinko
virš 40 žmonių. Jie buvo
visi tie patys, kurie jau ke
letą metų kiekvieną penk
tadienį rinkdavosi klausytis
ir dainuoti Piotro Starchiko
sukurtų dainų. Bet, deja, šį
penktadienį čia autoriaus
jau nebebuvo. JĮ lygiai prieš
mėnesį suėmė ir uždarė beprotnamyj. Tardytojas, pa
skaitęs jo eilėraščius ir dai
nas apie žmogaus laisvę ir
laisvės džiaugsmą, pripaži
no, kad tik beprotis gali taip
rašyti ir būti apsėstas tokių
minčių. Tad ir nutarė, kad
jis reikalingas ilgesnio gy
dimo ligoninėje.

„šiandien sukanka lygiai
mėnuo, kaip jį uždarė. Aš
jo nemačiau, bet kiti pasa
kojo, kad jis yra verčiamas
gerti haloperidolį, kuris iš
šaukia raumenų paraližių ir
dvasinę depresiją bei nuo
latines konvulsijas”, —
kalbėjo susirinkusiems jo
žmona Saida ant rankų lai
kydama 10 mėnesių sūnelį,
o šalia jos stovėjo 5 metų
dukrelė.
Mažame kambarėlyje sau
sakimšai susirinkę draugai
pradžioje mirtinoje tyloje
klausėsi Starchiko balso,
kuris sklido iš juostinio apa
rato. Jis jas dainavo pats
palydėdamas gitara. Vėliau
ir susirinkusieji įsijungė į
bendrą dainą: „šalčiai kan
da ir šaldo visą gyvenimą į
ledą, net ir ašaros ant
skruosto užšąlą ledu. Bet
pavasaris nugalės ir trium
fuos. Spaudimas kyla. Mei
lės sėklos prasiverš pro už
šalusią dirvą ir ant žemės
paviršiaus išbujos naujais
žiedais”

The Transportation Eųuipment Group of Borg-Warner Corp. is a major supplier to the automotive industry: Ideas become reality through the ability of
our employees at our research and development facility located in the Oakland U. area. We are now
providing an opportunity for:

PRODUCT DESIGNER
who can conceptualize, sketch and prepare drawings
for new product components and assist a project
engineer in meeting assignment deadlines.
The experience the successful applicant brings to this position should provide the ability to depict complex assemblies,
an awareness of manufacturing process and comprehension of materials. Mušt have automotive drive line component experience.

We are an eųual opportunity employer, who pays well and
provides a comprehensive benefit package and evcellent
working conditions in turn for above average input and
productivity. Qualified candidate, are invited to send their
resume and salary reąuirements in confidence to:

TRANSPORTATION EQUIPMENT GROUP

BORG. WARNER

CORPORATION
3001 W. BIG BEAVER
TROY, MICH. 48084

Attn.: BARBARA BISIIOP

An Egual .Opportunity Employer

Nr. 9 — 12

1977 m. kovo 3 d.

DIRVA

ENČYLOPEDIA
LITUANICA
LEIDIMAS ARTĖJA
PRIE PABAIGOS

Encyclopedia Lituanica V
tomas (S-U) baigiamas
įrišti; kovo mėn. bus siun
tinėjamas prenumeratoriam
ir bibliotekom. Paskutiniam
tome bus papildymai, pa
taisos ir platus dalykinis in
deksas. Kas būtų pastebė
jęs išleistuose tomuose
stambesnių praleidimų ar
klaidų, malonėkite pranešti
leidyklai ne vėliau š. m. ge
gužės 1. Redaktoriams rei
kia iš anksto žinoti, kiek pa
pildymai galėtų užimti vie
tos. Vėliau kokių nors pa
geidavimų nebus galima pa
tenkinti. Ta pačia proga no
rime priminti, kad dabar
dar yra pats laikas užsisa
kyti pilną ENCYCLOPE
DIA LITUANICA komplek
tą. Visų 6 tomų.kaina $120,
plius persiuntimas. Rašyti
šiuo adresu:
Encyclopedia Lituanica
Press
395 W. Broadvzay,
P. O. Box 95
So. Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-7730,
vakarais (617) 282-2759.

TEATRO FESTIVALIS
IV-as lietuvių dramos fes
tivalis įvyks 1977 m. gegu
žės mėn. 20-29 d. Toronte.
Gegužės 20 d. 7:30 vai.
festivalio atidarymas. Ha
miltono Aukuras stato Ba
lio Sruogos "PAVASARIO
GIESMĖ", 3 v. lyrinę dra
mą.
Gegužės 22 d. 3:30 vai.
Toronto Aitvaras stato Sta
sio Pilkos "ŽEMĖS ROJUS"
3 v. komediją.
Gegužės 29 d. 3:30 vai.
Cicero vaidintojų būrelis
stato
Kvirino
Runimo
"LAISVĖS KAINA", 2 v.
dramą.
Gegužės 28 d. 7:30 vai.
Los Angeles vaidintojų
sambūris stato Birutės Pūkelevičiūtės "PALIKIMAS"
3 v. dramą.
Gegužės 29 d. 4 vai. Chicagos vaidintojų vienetas
stato Anatolijaus Kairio
"’DIDYSIS PENKTADIE
NIS" 3 v. komediją.

Po visų vaidinimų įvyks
žyminių įteikimo vakaras,
žyminiai bus paskirstyti se
kančia tvarka:
1. žymiais už geriausiai
paruoštą veikalą;
2. žyminys už geriausiai
vaizdinį pastatymą (deko
racijos, rūbai);
3-4. žyminys už pagrindi
nio vaidmens atlikimą (ak
torius, aktorė);
5-6 žyminys už antraeilio
vaidmens atlikimą (akto
riui, aktorei).
Taip pat bus pagerbti ko
lektyvo režisieriai ir vado
vai
Kanados LB kultūros sky
rius džiaugiasi turėdamas
savo tarpe pajėgių žmonių,
kurie padeda suruošti šį
festivalį, ąukodiami savo
laiką, energiją, sugebėji
mus. Bet to negana. Susidu
riame su didelėmis išlaido
mis: (kaip salių nuomos,
kelionių išlaidos, reklamos,
leidinėlio spausdinimas ir t.
t.). Reikalinga visų parama
užsimotam darbui gerai at
likti ir piniginiai paremti.
Aukotojų pavardės bus įra
šytos į IV dramos festivalio
spausdinamą leidinį, kaip
liet, teatro rėmėjai. Aukas
prašoma siųsti: A. Mingėla, 183 Mapier St., Hamilton, Ont. L8E 189.

LIETUVIŠKOS KNYGOS
PARODA

Madison mieste esančiam
Wisconsino universitete nuo
sausio 27 iki birželio 30
vyksta lietuviškosios kny
gos paroda: ”430 Years of
Lithuanian Books: The
Development of A National
Culture". Daugiausia knygų
yra prof. Alfredo Senno do
vana universitetui 1974.
Prof. A. Sennas yra dės
tęs Wisconsino universitete
1931-1938. Parodos katalo
ge yra prof. Alfredo Ericho
Senno (jis dabar dėsto isto
riją Wisconsino universite
te) rašinys apie lietuvišką
knygą. Leidinys yra ilius
truotas — eile dail. V. K.
Jonyno ir dail. V. Igno dar
bų. Beje, keturi V. Igno
medžio raižiniai yra išsta
tyti parodoj (paskolino dai
lininkas).
f E)

PUIKIAUSIUS
KAILIUS
rasite tik pas vieninteli
lietuvį kailininką
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINĄ
185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601
Antrame aukšte.
Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826
namų: (312) 677-8489

_______ ________ z

Philadelphijos Lietuvių Namų
sukaktis lbes
Lietuvių Muzikalinis Na
mas nesenai persikrikštijęs į
LIETUVIŲ NAMĄ Philadel
phijoje, sausio 29 d. atšven
tė jo pastatymo 70 metų su
kaktį, suruošiant šaunų ba
lių su puikiu koncertu, kurį
atliko solistai Nerija Linke
vičiūtė ir Bernardas Prapuo
lenis iš Chicagos. Jiems
akomponavo jaunas pianisstas Saulius Cibas iš Bostono
Tegu bus man leista ap
lenkti oficialiosios dalies ati
dengimo ceremonialą suriš
tą su to namo vadovų kalbo
mis, kurios turėjo kone pana
šų pasikartojimą iš jo istori
jos, tik gal kiek naujumo įne
šė koncerto programos ‘nusakytojas’, senosios kartos
kultūrinimų parengimų dar
buotojas, turįs polinkį prie
humoristikos pavartojimo,
tai Juozas Kavaliauskas. Jų
visų kalbos patrumpino lai
ku koncertą pradėti ir į sce
ną žengęs B. Prapuolenis pri
minė, kad programa bus
siaurinama, o ir numatyta jo
je pertrauka nebus daroma.
Pirmame išėjime atlikta
trys lietuvių kompozitorių
kūriniai: Plaukia sau laivelis
- S. Šimkaus; Laukiu vis - S.
Gailevičiaus ir Aš įsivilkčiau
čigono rūbą - S. Šimkaus, gi
vėlesniame - gera vokiečių
kalba padainavo Ich und du
ir Verratėnė Liebe - komp.
P. Cornelius ir dar porą kitų.
Po to pasigėrėtinai aidėjo
vėl lietuviško žodžio garsais
dainelė iš operos Don Giovani, Duok ranką man, brangio
ji (S. Santvaro vertimas) ir
kitą - Tau širdį dovanoju abi komp. W.A. Mozart’o.
Į koncerto pabaiga vėl išei
ta su lietuvių liaudies daino
mis, k.a. Brolužėlis žirgelį
balnojo - harm. V. Paltanavi
čiaus; Svoteli, ridilio - harm.
T. Bašinsko; Subatos vakarė
lį - harm. G. Gudauskienės ir
dar kitomis. Publika reikš
dama savo pasitenkinimą vis
griausmingai pliauškinimais
drebino ne tik patalpų erdvę
bet ir komomis grindinio plo
tą. Ir kur tas nepatiks? Ne
rija Linkevičiūtė iš prigim
ties apdovanota tikrai pražia
ir pataruklia išvaizda (tą pa
tvirtino Dirvoje ir vienas
mūsų tautietis Australijoje
jų koncerto metu) o ir balsą
ji turi švelnų mezzosopraninį, vietomis sidabriniai skam
bantį apatiniame ir vidurinia
me registre. Ji nestokoja
balsinės jėgos ir spalvingu
mo dainų ringavimuose, aku
čių koketavimais ir nemeluo
tais vaidybiniais pasikraipymais atitinkančiais duetinio
dainavimo žanrui. Neprastesnis B. Prapuolenis, lyrinis
baritonas, turįs savo balse
nesunkiai pasiekiamą tenorinę gaidą. Jis kaipo vyras lai
kosi išbalansuoto šypsnio
santūra, tačiau savo dvasia
nuoširdus ir malonus.
Kaip minėta, duetininkam
puikiai akomponavo jaunas
ir talentingas pianistas Sau
lius Cibas ir, išnaudodamas
vien pauzą, žavėtinai atliko

vieno man nesužinoto kom
pozitoriaus nelengvą kūrinį.
Džiaugėmės, kad tokį gra
žiai beatsiskleidžiantį talen
tą mes turime savo artumo
je - Bostone.
Į koncertą ir balių atsilan
kė gražus skaičius lietuviš
kos visuomenės ir jų tarpe
matėsi iš tolėliau atvykusių
svečių, net ir kitataučių.
Linksmai nusiteikę Lietuvių
Namo vadovai bėginėjo del
nus trindami su patarnavi
mais, matydami byrant stam
besnį pinigėlį į šio namo išlai
kymo kasą.
Paskutinioji renginio dalis
baigėsi šokiais ir prie gėri
mų baro atsigaivinimais. Bet
jau šokiams muzika, tai jau
saugok Dieve! Garso stiprin
tuvai ir tarpais muzikantų
riksmas su daina į taktą, už
trenkė ausis dalyvaujančių
jų tokioje linksmybėje. Žmo
nės gi nori ilgiau pasisvečiuo
ti, išsikalbėti su senai sutik
tais draugais ar naujai mez
gamomis pažintimis, o čia
štai užkaukia, sakytume,
pragaro mašiną duodanti
toną ir taktą laukinių Žmo
nių šokius pamėgdžiodama ..
sakant, tai m a d a ... reikia
pataikauti jaunimui, prisitai
kinti laiko dvasiai. Taip, bet
viskas turi būti seikėjama ir
kas gražaus būta - nepraran
dama. Ryžkimės bent kartą
susirasti lengvesnės muzi
kos kapelą šokiams.

LB PREMIJOS
DAILININKAMS
JAV LB Kultūros taryba
sudaryta jury komisija - dai
lininkai: Albinas Elskus, Pra
nas Lapė, Romas Viesulas ir
Viktoras Vizgirda - nutarė
1977 metų Lietuvių Bendruo
menės premiją už dailę
skirti dailininkui Kaziui Var
neliui iš Chicagos. Premijos,
1000 dolerių, mecenatas Lietuvių Fondas. Dailinin
kui Kaziui Varneliui premi
ja bus įteikta š.m. kovo 12 d.
Hartforde įvykstančiame
JAV LB inkorporavimo su
kakties minėjime.
LB New Yorko apygardos
8-tosios dailės parodos 300
dolerių premiją, Lietuvių
Fondo skiriamą per LB Kul
tūros tarybą, laimėjo daili
ninkas Česlovas Janu šas už
parodoje išstatytus paveiks
lus. Premijos įteikimas įvy
ko š.m. vasario 12 d. Kultū
ros Židinyje, New Yorke.
Premiją įteikė LB krašto
valdybos pirmininkas Algi
mantas Gečys, o laimėtojas
dail. Č. Janusas pinigus do
vanojo Maironio lituanisti
nei mokyklai.
LB SPAUDOS
PLATINIMO VAJUS

LB krašto valdyba yra pa
skelbusi spaudos platinimo
vajų nuo vasario 16-tos iki
balandžio 30 dienos. Tuo rei
kalu išleistu aplinkraščiu vi
sos apygardos ir apylinkės
yra prašomos: 1. Surasti
spaudos platintojus, kurie

porą mėnesių galėtų tik
šiam reikalui pasišvęsti. Pra
eities patyrimas rodo, kad
čia daug gali pasitarnauti
jaunimas. 2. Užsakyti laik
raštį ar žurnalą iš valdybų iž
do šeimoms nutolusioms nuo
lietuviško gyvenimo. 3. Pa
skirti, nors ir kuklią, auką
spaudai iš valdybos lėšų. 4.
Išparduoti knygas, kurios
yra užsilikę valdybos turte.
Krašto valdyba yra nuta
rusi mokėti 10% komiso už
perijodinės spaudos naujas
prenumeratas ateinančias
per krašto valdybą, gi kas
liečia knygas, apylinkės pra
šomos savo nuožiūra padary
ti įvairias lengvatas ar papiginimus.

ATEINANČIOS
DAINŲ ŠVENTĖS
REIKALAI
Šiomis dienomis dainų
šventės repertuaro komisija
išsiuntinėjo visiems chorams
JAV ir Kandos V Dainų
Šventės, įvykstančios 1978
metais Toronte, dainų reper
tuarą. Repertuaro komisiją
sudarė: J. Govėdas, A. Jur
gutis, A. Kačanauskas, O.
Mikulskienė, A. Mikulskis,
J. Simanavičius, F. Strolia,
S. Sližys ir V. Verikaitis.
LB Kultūros taryba gavo
iš Lietuvių Fondo 3000 dol.
muzikinei premijai paskirti.
Muzikų komisiją premijos
paskyrimui sudarys Kultū
ros taryba.
(jg)

BOSTON
BOSTONO
KULTŪRINIAI
SUBATVAKARIAI
Bostono lietuvių kolonija
išsiskiria iš kitų savo kul
tūriniai subatvakariais, ku
rie reguliariai vyksta Tau
tiniuose Namuose jau kele
tą dešimtmečių. Per tą lai
ką keitėsi valdybos, tačiau
darbo rankų netruko, vie
niems pavargstant kiti tal
kon ateina, čia vyksta me
no parodos ir įvairiausios
kultūrinės paskaitos, disku
sijos, nevengiama ir politi
nių pranešimų. Prelegentai
kviečiami iš visos Ameri
kos. čia jautriai prisimena
mi į amžinybę iškeliavę gar
bingi nusipelnę Lietuvai as
menys ir dar nesenai buvę
kolegos, pagerbiami ir su
laukę kilnesnio amžiaus as
menys. Ir, svarbiausia tai,
kad jiems netrūksta subatvakarių lankytojų. Vasario
19 d. paskaitą skaitė ALT
Sąjungos pirm. Emilija čekienė iš New Yorko tema
"Mūsų tautinė stiprybė"
(bus spausdinama kitame
numery).
Dabartinę valdybą suda
ro: Edmundas Cibas, pir
mininkas, Aleksas Griauz
dė, Leonas Lendraitis, Juo
zas Bakšys, Ona Vilėniškienė ir Milda Norkūnienė.
Tenka paminėti, kad Są
jungos pirmininkei atvy
kus, Bostono skyriaus na
riai, vadovaujant pirminin
kui J. Dačiui atskirą pasita
rimą Tautinę Sąjungą lie
čiančiais veiklos klausimais.
Kr.

CLEVELANDE

t

Aurelija Balašaitienė

Lietuvos ekonominio gerbūvio tiltai
Su pasididžiavimu prisime
name ir dažnai minime Ne
priklausomos Lietuvos spar
čią gyvenimo pažangą įvai
riose srityse, lenktyniaujant
su Vakarų Europos valsty
bėmis, smulkiais, bet tvir
tais žingsniais einant į platų
pasaulio laisvų tautų kelią.
Neturėdami turtingų žemės
išteklių, kasyklų, žaliavų, ne
galėjome išvystyti stambios
pramonės, todėl savo ekono
minį gyvenimą turėjome
grįsti žemės ūkiu. Mūsų že
mės ūkio produktų ekspor
tas ne tik padėjo išlyginti
eksporto-importo balansą,
bet ir žymiai prisidėjo
prie lietuviškosios valiutos
pastovumo tarptautinėje rin
koje. Eilinio tremtinio vaiz
duotėje kyla triūsiančio lie
tuvio ūkininko vaizdas, virti
nės prekinių vagonu ekspor
tuojamais linais, pieno pro
duktais, žąsimis ir gyvuliais.
Tas tiltas tarp mūsų ūkinin
ko ir tarptautinės rinkos liko
beveik nepastebėtas. Retai
tepagalvojame apie tuos, ku
rie Lietuvos ekonominio ger
būvio grandinėje yra suvai
dinę reikšmingą vaidmenį.
Gyvulininkystė mūsų že
mės ūkyje užėmė beveik pa
čią svarbiausią vietą. Pieno
produktai ir mėsa, skirti
tiek vietiniam sunaudojimui,
tiek eksportui, buvo aukštos
kokybės ir gero skonio. Vie
nas mano šeimos narys,
prieš karą besilankydamas
Anglijoje, pastebėjo Londo
no restoranų valgių sąrašuo
se įdomų įrašą. Viena, kiek
žemesne kaina buvo nustaty
ta vietinės gamybos kum
piui ir lašiniams, o aukštes
nė kaina lietuviškiems (Lith
uanian imported bacon and
ham). Tų gaminių rinkai už
tikrinti ir aukštai kokybei iš
laikyti reikėjo specialistų,
kurie, apsiginklavę Vakarų
Europos universitetuose įsi
gytomis žiniomis ir nepri
klausomos valstybės atsista
tymo entuziazmu, atsiekė
daugiau, negu kad būtų nor
maliose sąlygose galima tikė
Kai 1928 metais buvo pra
dėtos prekybinės sutarties
derybos su Vokietija, mūsų
delegacija buvo klausinėja
ma apie Lietuvoje veikian
čius įstatymus kovai su apkrečiančiamomis gyvulių li
gomis, apie dezinfekciją ir
skerdimo priežiūrą. Kitaip
tariant, vokiečiai norėjo ga
rantijos, kad į Vokietiją įvež
ti galvijai ir mėsa bus sveiki
ir higieniškai pristatyti. Mū
sų to laiko trumpas veterina
rijos įstatymas neturėjo jo
kių jo vykdymui taisyklių, to
dėl ir delegacija pasijautė
keblioje padėtyje. Po ilgų
derybų buvo pagaliau susi
tarta su sąlyga, kad į Lietu
vą bus įleisti vokiečių veteri
narijos gydytojai, kurie ste
bės eksporto procedūrą. De
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legacijos grįžimas iš Berlyno
beveik sutapo su dr. Stasio
Jankausko grįžimu į Lietuvą.
1927 metais baigęs veterina
rijos mokslus Muencheno
Ludwig Maximilian universi
tete, jis profesoriaus Vogelio buvo pakviestas likti asis
tentu ir tuo pačiu metu ruo
šėsi gilesnėm studijom savo
mokslo srityje. 1928 metų
pavasarį grįžęs į Kauną, jis
buvo įpareigotas įstatymą
peržiūrėti ir paruošti jo vyk
dymo taisykles. Dr. S. Jan
kauskas tą darbą dirbo kele
tą metų, imdamas pavyzdžiu
Vokietijos, Skandinavijos ir
JAV veterinarijos nuostatus.
1930 metais Veterinarijos
Departamentas jo darbą iš
leido 303 puslapių rinkinio
pavidale.
Besiklausydama dr. Jan
kausko prisiminimų jo jau
kiame bute Clevelando vaka
riniame priemiestyje, aš su
pasigėrėjimu vartau jo para
šytą knygą ‘Veterinarijos
Medicina Nepriklausomoje
Lietuvoje’, kurią išleido
1973 metais Lietuvos Veteri
narijos Gydytojų Draugija
Tremtyje. Ant mėlyno kny
gos viršelio išspausta Lietu
vos veterinarijos emblema gyvatė, apsivyniojusi apie
raidę ‘V’. Toji emblema yra
sukurta dr. Stasio Jankaus
ko, kurio visas gyvenimas
Nepriklausomoje Lietuvoje
buvo pašvęstas veterinari
jos lygio kėlimui, įstatymų
leidimui, veterinarijos moks
lo gerinimui bei tobulinimui.
Gimęs pasiturinčių ūkinin
kų šeimoje, 1918 metais bai
gęs gimnaziją, buvo mobili
zuotas į Lietuvos kariuome
nę. Po demobilizacijos priė
mė Krašto Apsaugos Minis
terijos pasiūlytą stipendiją
užsienyje studijuoti veteri
narijos mokslus, kuriuos sėk
mingai baigė. Intensyviai
prisidėjo prie Veterinarijos
Akademijos įsteigimo - nuo
įstatymų tvarkymo ir leidi
mo, iki jos rektoriaus posto
ir Veterinarijos Departa
mento direktoriaus pareigų.
Jo neišsemiama energija ir
darbo rezultatai buvo įver
tinti ir mūsų vyriausybė yra
jį apdovanojusi aukšto laips
nio ordinais.
Susipžįstu su kova su gy
vulių tuberkulioze ir 1934 m.
išleistu Galvijų Tuberkulio
zės Fondo įstatymu, kuris
buvo dr. Jankausko projek
tas. Tas įstatymas turėjo tie
sioginės įtakos į gyventojų
sveikatingumą ir taip pat
sėkmingai kovojo su galvijų
ligomis. Fondas buvo suda
rytas iš nustatyto mokesčio
už gyvulių skerdimo priežiū
rą. Iš to fondo veterinarijos
gydytojai galėjo gauti bepro.
centines paskolas automobi
liams įsigyti. Kai 1938 me
tais, po tarptautinės veteri
narijos gydytojų konferenci

jos Šveicarijoje, dr. Stasys
Jankauskas su savo žmona
buvo nutarę paatostogauti,
jis buvo ministerio pirm.
Tūbelio telegrama skubiai
iššauktas grįžti į Lietuvą,
kad imtųsi iniciatyvos pasi
rodžiusios snukio ir nagų li
gai sustabdyti. Tai buvo ne
paprastai svarbu, nes tos li
gos plitimas galėjo sužaloti
galvijų ir mėsos eksportą,
kas būtų nepataisomai pažei
dę Lietuvos ekonominį ger
būvį. Dr. Jankauskas prisi
mena daug įdomių anekdotų
apie karantino vykdymą ir
sėkmingą epidemijos sulai
kymą.
Ėjęs aukštas pareigas
Nepriklausomybės metais,
bolševikams okupavus Lietu
vą, jis kurį laiką vertėsi
veterinarijos gydytojo prak
tika. Bolševikams pasitrau
kus iš Lietuvos, jis buvo gen*
Vitkaus pašauktas grįžti į sa
vo senąsias pareigas, kurio
se išbuvo iki pat bėgimo į Va
karus.
1933 m. tapęs Veterina
rijos direktoriumi, Stasys
Jankauskas buvo Lietuvos
Veterinarijos Gydytojų Są
jungos pirmininku. Toji są
junga, įkurta profesiniais pa
grindais, per eilę metų sukū
rė kilnias savo veiklos tradi
cijas. Čia buvo skatinama
domėtis veterinarijos moks
lo pažanga, buvo dalinamasi
moksliniais pranešimais, ty
rimų rezultatais, veterinari
jos lygio kėlimu, reikalingo
prieauglio paruošimu, stipen
diiomis ir pan. Toji Sąjunga
1946 metais buvo atkurta
Augsburge ir pasivadino Lie
tuvos Tremtinių V.G. Drau
gija, sušaukus visuotinį trem
tinių veterinarijos gydytojų
suvažiavimą. 1948 ir 1949
metais dr. Jankauskas pra
dėjo rūpintis jos tąsa ir liki
mu, prasidėjus masinei emi
gracijai. Parašęs du praktiš
kus ir jausmingus atsišauki
mus, kurie buvo išsiuntinėti
po platų pasaulį, dr. Jankaus
kas, ištikimas savo gyveni
mo idėjai, padėjo pagrindus
tos sąjungos atkūrimui nau
jos tėvynės ribose. 1949 me
tais Chicagoje Lietuvių Vete

Dr. Stasys Jankauskas su žmona a. a. Alfonsą.

rinarijos Gydytojų Draugija
buvo atkurta ir toliau tęsė
garbingas tradicijas iš Lietu
vos, jas modifikavusi ir pri
taikiusi vietos sąlygoms ir
laiko dvasiai. Dr. S. Jankaus
kas sugebėjo užmegzti ry
šius su-savo nepriklausomo
gyvenimo darbų kolegomis
užsienyje. Jų tarpe yra eilė
istoriškų ir retų nuotraukų
iš Nepriklausomos Lietuvos
veterinarijos istorijos. VLG
Draugija tos knygos iškil
mingą pristatymą pravedė
Chicagoje 1973 metais, o per.
nai atšventė 40 metų Lietu
vos Veterinarijos Akademi
jos įkūrimo sukaktį.
Lietuvoje veterinarijos
praktikos sąlygos buvo skir
tingos. Vyriausybei buvo
svarbu, kad veterinarija bū
tų pigi. Iš kitos pusės reikėjo
skatinti jaunus žmones eiti į
šią profesiją, o joje esantiem
sudaryti pakankamai geras
ekonomines sąlygas. Veteri
narija bazavosi ūkininkais.
To išdavoje dauguma veteri
narijos gydytojų buvo vals

tybinėje tarnyboje. Paja
mos iš šalies taip pat buvo
įmanomos. Šunų, kačių gydy
mas turėjo mažai reikšmės.
Buvo rūpinamasi galvijais ir
gyvuliais, kurie tarnavo eko
nominiam gerbūvio kėlimui.
Kovoje su tuberkulioze ir ki
tomis užkrečiamomis ligo
mis, mūsų veterinarijos dak
tarai buvo efektingi ir ne vie
nu atveju patys nukentėjo,
pažeisdami savo sveikatą.
Amerikoje, ypatingai dide
liuose miestuose, veterinari
jos gydytojai labai gerai už
dirba, versdamiesi mažų gy
vulių gydymo praktika. Už
sienyje baigę mokslus, čia tu
rėjo laikyti valstybinius eg
zaminus. Kaikuriose valsti
jose buvo daromi dideli sun
kumai. Turimomis žiniomis,
eilė lietuvių yra tuos egzami
nūs išlaikę ir verčiasi labai
gerai. Kaikurie yra pasista
tę ištaigingas klinikas ir pasisamdę padėjėjais amerikie
čius veterinarijos gydytojus’
- pasakoja dr. Jankauskas.
(Nukelta į 14 psl.)

1977 KELIONES Į LIETUVĄ
Vienos savaites keliones į LIETUVĄ,
Dviejų savaičių keliones į LIETUVĄ,
BAVARIJĄ, Vokietijoje, ir LONDONĄ,
Anglijoje

baLtic

TOURS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: 1 naktis
Maskvoj, 6 dienos Ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur
sija į Kauną, 1 naktis Maskvoj.
Balandžio 24—gegužės 2 —$858, rugsėjo 18-26—$858,
spalio 9-17—$826
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR
ANGLIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su
dienos ekskursija į Kauną, 4 naktys Miunchene Ir 3 naktys
Londone.
Birželio 26 — liepos 10—$1,253, liepos 17-31 —$1,253
KAINON {SKAITOMA: kelionė lėktuvu ekonominėj klasėj
GIT, pirmos klasės viešbučiai, du kambary, trys valgiai
kasdien, pusryčiai ir vakarienė Miunchene ir Londone,
miestų apžiūrėjimai, bagažo pernešimas.

Kelionių kainos sudarytos pagal oro kelionių kainoraštį, įsigaliojantį balandžio 1. Kelionės
kainon {eina kelionė iš Bostono, New Yorko arba Montrealio PAN American World
Airways ar kitom IATA priemonėm. Dėl informacijų kreiptis:
ALGIRDAS MITKUS
BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD
NEWTON, MASS. 02168 TELEF. (617) 969-1190

Kiekvienai kelionei yra ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą kiek
galint anksčiau.
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CLEVELANDE...
(Atkelta iš 13 psl.)
Jis pats Amerikoje iš pra
džių dirbo sunkų fizinį darbą
drauge su mūsų garsiuoju te
noru S. Baru vagonų taisy
mo dirbtuvėse Chicagoje. Pa
galiau pavyko gauti darbą
Campbell bendrovės paukš
tienos priežiūros skyriuje,
kuriame jis 9 mėnesius atli
ko praktiką. Vėliau buvo
perkeltas į Toledo, Ohio. Po
dviejų metų , atsiradus tar
nybai miesto sveikatos sky
riuje, jame dr. Jankauskas
ištarnavo 16 metų mėsos
skerdyklų prižiūrėtojo parei
gose.
Dr. Jankausko profesijos
kolegų Clevelando apylinkė
se nėra daug. Dr. Vladas
Bložė, baigęs aukštąją Hano
verio Veterinarijos Mokyklą
išlaikęs Ohio valstybinius eg
zaminus, 1955 metais su dr.
Giniofciu įsigijo praktiką
Spenserville, Ohio. Vėliau
dr. Bložė persikėlė į Strongs
ville, kur sėkmingai verčiasi
savo profesijoje. Kauno Vet
Akademijos auklėtinis dr.
Petras Gailiūnas Michigano
ir Ohio valstijose pasižymė
jo kaip savo srities aukšto ly
gio žinovas, savo mokslinių

šešiuose straipsniuose. Jo
pavardė yra įtraukta į Ame
rikos mokslininkų sąrašus
(American Men of Science).
Jo nuopelnas dar yra tas,
kad buvo iškovotas Kauno
Veterinarijos Akademijos
akreditavimas JAV-bėse.
Veterinarijos gydytojai, įsi
kūrę tiek Šiaurinėje, tiek
Pietų Amerikoje, yra sura
šyti LVG Draugijos sąrašuo
se, į kuriuos įtraukiami ir
naujieji veterinarijos moks
lų studentai.
Dabartiniu L.V.G. Draugi
jos pirmininku yra čikagietis
dr. Leonas Kriaučeliūnas, sa
vininkas turtingos mažų gy
vulių ligoninės. Jis yra vie
nas iš pirmųjų lietuvių, išlai
kiusių 1953 metais Illinojaus
valstybinius egzaminus. Jo
visuomeninė veikla yra pla
čiai žinoma visose mūsų ko
lonijose. Būdamas didelių or
ganizacinių gabumų ir visuo
meniškos prigimties, jis daž
nai vadovauja didelio masto
sumanymams. Jį matome
tautinių šokių III šventės ko
miteto pirmininko pareigose«.
Jis Chicagoje įsteigė Monte
ssori metodo mokyklą. Jis
yra aktyvus Korp! Neo-Li
thuania narys ir buvo jos pir
mininku. Jis organizavo ge
nocido parodą ir t.t. .

santis dr. Jankausko entuzi
astingo pasakojmo. Visada
buvęs darbštus, kūrybingas
ir patriotiškai nusistatęs, jis
savo knygoje nušvietė vieną
mūsų istorijos etapą, kuria
me ryškėja charakteringas
jo profesijos kolegų bruožas
- jie į Lietuvą atnešė beveik
išimtinai Vakarų įtaką
Dr. Jankausko knyga
savo turiniu ir gyvu stiliumi
yra įdomi ne vien jo profesi
jos kolegoms, bet ir visiems
tiems, kurie domisi Nepri
klausomos Lietuvos praeiti
Clevelando skautai J. Janavičius ir J. Žiedonis gamina dar
mi ir pažanga. Dar vienas belius Kaziuko mugei, kuri Įvyks kovo 12 d.
V. Bacevičiaus nuotr.
darbas nuveiktas tyliai ir
sėkmingai - įnašas į mūsų
šviesios praeities archyvus,
SKAITYKIME LKB KRONIKAS —
kad gražieji nepriklausomy
GELBĖKIME TIKINČIUOSIUS LIETUVOJE!
bės metai neliktų pamiršti ir
kad jų darbuose rastume
Pavergtoje Lietuvoje Bažnyčios — kunigų ir tikinčiųjų
įkvėpimo kovoti už teisę
persekiojimas stiprėja. Lietuvos tikintieji tebėra ištikimi Baž
tuos darbus tęsti laisvoje sa
nyčiai bei Tautai ir kankinių bei herojų pasiaukojimu gina
vo protėvių žemėje.
PRANEŠIMAS
CLEVELANDO
JAUNIMUI

JAV Lietuvių Jaunimo
Sąjungos (LJS) tarybos
rinkimai įvyks balandžio 2
d. Clevelando rinkimų komi
siją sudaro sekantys as
menys: Rimvydas Čepulis
(pirmininkas), Vida čyvaityrimų davinius paskelbęs
Maloniai bėga laikas, klau- tė-švarcienė ir Gintautas
Taoras.
Norintieji kandidatuoti į
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
tarybą turi pristatyti rin
oficialiai praneša savo gausiems klijentams,
kimų komisijai iki kovo 5
MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ
d. Skambinkite V. švarciegiminėms Lietuvoje ir USSR tęsiama toliau kaip buvo per
nei 289-2051 ar G. Taorui
pastaruosius 45 metus.
531-8554. Kai bus sudarytas
KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
kandidatų sąrašas, bus per
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA.
spaudą paskelbti asmenys,
SIUNČIANT DOVANAS-SIUNTINIUS savo giminėms, yra
kurie kandidatoja. Bus su
geriausias kelias sutelkti jiems džiaugsmo šventėms.
šauktas visuotinis susirin
kimas
jaunimui, kad galėtų
Siuntiniai priimami šiose įstaigose ir skyriuose:
susipažinti su kandidatais.
Kandidatais į LJS tary
Globė Parcel Service, Ine.
bą
gali būti kiekvienas lie
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106
tuvių
kilmės jaunuolis nuo
Tel.: 1215J-925-3455
18 iki 30 metų amžiaus, gy
NEW YORK CENTRAL OFFICE:
venantis
JAV.
212 Fifth Avė. Room 709
III
PLJK
atstovai pasilie
NEW YORK, N. Y. 10010
ka
PLJK
atstovais,
bet tu
Tel.: (212) 685-4537
ri iš naujo kandidatuoti
Atidaryta kasdieną nuo 9 A. M. iki 5:00 P. M.
šiuose rinkimuose.
šeštadieniais: 10 A. M. — 2 P. M.
Teisę balsuoti turi kiek
vienas jaunuolis, lietuvių
BALTIMORE, MD. 21224
CLEVELAND, OHIO 44134
3206 Eastern Avenue
5432 Statė Rd.
kilmės, tarp 16 ir 30 metų
(301)—DI2-2374
(216)—749-3033
amžiaus, gyvenantis JAV.
PHILADELPHIA, PA. 19123
CHICAGO, ILL.
60622
Kiekvienas balsuotojas
1013 N. Marshall Str.
2242 West Chicago Avenue
gali
balsuoti tik vieną kartą
(312) -235-7788
(215)—925-8878
CLEVELAND, OHIO 44109
ROCHESTER, N. Y. 14621
asmeniškai arba laišku.
3491 West 25 St.
681—683 Hudson Avenue
Rinkimų Komisija
(216)-741-8082
DETROIT, MICH. 48210
6720 Michigan Avenue
(313) -894-5350
ELIZABETH, N. J. 07201
956 A Elizabeth Avenue
(201)—354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212
11415 Jos Campau Avenue
(313)-365-6350
LOS ANGELES, CAL. 90026
2841 Sunset Blvd.
(213)—413-0177
MIAMI, FLORIDA 33138
7612 N. E. 2-nd Avenue
(305)—757-6704
MINNEAPOLIS, MINN. 55418
2422 Centrai Avenue N. E.
(612)-788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052
97 Shuttle Meadow Avenue
(203)—224-0829
NEW YORK, N. Y. 10003
101 First Avenue
(212)—OR4-3930

(716)—544-2151
SAN FRANCISCO, CAL. 94122
1236 Ninth Avenue
(415)—564-7981
SEATTLE, WASH. 98125
11551 6th Place N. E.
(206)—EM3-5556
SOUTH RIVER, N. J. 08882
168 Whitehead Avenue
(201)—257-2113
VINELAND, N. J. 08360
Parish Hali, West Landis Avė.
(609)—696-9796
WORCESTER, MASS. 01605
82 Harrison Str.
(617)-798-3347
BROOKLYN, N. Y. 11222
72 Nassau Avenue
(212)—389-6747
WHEAT RIDGE, COLO. 80033
4330 Quay Str.
(303)-422-4330
SYRACUSE, N; Y. 13204
318 S. Wilbur Avenue
(315-476-6958

CHICAGO, ILL. 60632
4065 Archer Avenue
(312)—YA7-5980
REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO

HOUSE FOR SALE
3 betrooms brick, living
room with woodburning
fireplace, dining room, 1 +
bath, built in kitehen, recreation room, in Our Lady
of Perpetual Help Parish.
Call: 531-1488 or 289-1323.

HOUSE FOR SALE
2 family 5 + 5, and 2 gar<
ages. Call: 481-6073 or
531-2414.
(9-12)

0WNER/ OPERATORS
Dalias and Mavįs need cab over
tandem axle tractors to haul machinery to all points. East of the
Mississippi River. lnterested in improving your-self call Personnel.
COLLECT

1-414-658-4831

Equal Opportunity Employer

pagrindines žmogaus teises. Tačiau jie reikalingi laisvojo pa
saulio opinijos ir kitokios paramos. To jie laukią ir šaukte
šaukiasi.
Atsiliepdama į tai L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų Sąjunga
plečia rėmėjų tinklą ir telkia lėšas persekiojamai Bažnyčiai
Lietuvoje ginti. Nariai rėmėjai Amerikoje ir Kanadoje aukoja
metams nemažiau kaip 5 dol., amžinieji — 100 dol. ir mecena
tai — 1.000 dol.
LKRŠ Rėmėjų Sąjunga ledžia LKB Kronikos knygas ir
rūpinasi vertimais į svetimas kalbas ir juos remia Knygų
leidimas reikalauja didelių sumų lėšų.
Mielas lietuvį! Nepamirškite atsilyginti už gaunamas LKB
Kronikos knygas, prisidėkite savo auka jų išleidimui ir pagelbėkite persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje.
Savo pinigine auka, savo malda, viešosios opinijos žadini
mu ir kitais galimais būdais junkimės kuo gausiau su paverg
tos Lietuvos persekiojamais broliais, seserimis, tvirtai tikėda
mi, kad tauta išliks gyva ir sulauks laisvės.

LKRŠ Rėmėjų Sąjungos
Vyriausioji valdyba

Aukas siųsti šiuo adresu:
L.K. Religinės Šalpos Rėmėjų Sąjunga
6825 South Talman Avenue,
Chicago, Illinois 60629 U.S.A.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS
NEW YORKE
Lietuvos nepriklousomybės atgavimo Vasario 16
dienos minėjimas New Yor
ke Kultūros židinyje jau
tapo tradicija pradedant LB
New Yorko apygardos pir
mininko A. Vakselio pa
stangomis dailės parodų
rengimu. Paroduose dalyvau
ja iškilieji ir pradedantie
ji dailininkai, o taip pat mė
gėjai vyresnieji ir patys
jauniausieji. Rengėjai kas
met parūpina daug pre
mijų ar bent medalių iš
skirtiniems kūriniams. Di
džiausia premijų mecenatė
yra E. Mickeliūnienė, kuri
šiemet parodos iškilmių
metu buvo ypatingai pa
gerbta. Toji 8-ji paroda vy
ko nuo vasario 5-13 d.
Vasario 12 dieną įvyko
literatūros vakaras. Pro
gramoje dalyvavo sol. Ona
Pliuškonienė akorripanuojant Anelei Kaulinytei, ak
torius H. Kačinskas ir rašytojas A. Baronas paskai
tė literatūrinių kūrinių. Ba
ronas ypač prajuokino klau
sytojus savo humoristine
poezija.
Pagrindinis nepriklauso
mybės minėjimas New Yor
ke Įvyko vasario 20 d. Kul
tūros židinyje surengtas
ALTos skyriaus, kuris bu

vo pradėtas iškilmingomis
pamaldomis Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, Brooklyne. Minėjimo akademija
vyko Kultūros židinyje. Su
giedojus JAV ir Lietuvos
himnus invokaciją paskaitė
kun. K. Pugevičius. žodį ta
rė Lietuvos gen. konsulas
A. Simutis ir JAV valdžios
atstovai paskaitė savo pro
klamacijas bei linkėjimus
Lietuvai atgauti, nepriklau
somybę. Tomas Venclova
pristatytas lietuvių visuo
menei padeklamavo savo iš
verstą iš graikų kalbos ei
lėraštį apie tremtį.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo jaunosios kartos atsto
vas Algis Zaparackas iš De
troito, praeituose rinkimuo
se kandidatavęs į JAV kon
gresą. Jo, kaip jauno atsto
vo kalba buvo trumpa, aiš
ki ir pritaikyta šių dienų
tarptautinei politinei situa
cijai. Tai pavyzdys dauge
liui kalbėtojų.
Meninėje dalyje pasiro
dė vyrų choras Perkūnas,
diriguojamas V. Daugirdo,
estų tautinių šokių grupė ir,
visų nepaprastai mėgiama,
didžiai vertinama lietuvių
tautinių šokių grupė, vado
vaujama Jadvygos Matu
laitienės. Atvirai kalbant,
ne viena, bet kelios grupės,
jaunesnių ir vyresnių. Mi
nėjimui vadovavo Petras
Ąžuolas.

1977 m. kovo 3 d.
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Vienerių metų mirties sukaktis
A. A.

STELLA BRAŠKEVIČIENĖ.

CLEVELANDE IR

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir
motiną, kurios netekome 1976 m. kovo 6 d.
Maloniai prašome visus gimines ir draugus
prisiminti ją maldose.

APYLINKĖSE
PIRMASIS DIRVOS
SKAITYTOJAS VILTIES
ŠIMTININKAS

Clevelande gyvenąs An
tanas Praškevičius, skaitąs
Dirvą nuo pat pirmojo nu
merio ir gerai asmeniškai
pažinojęs pirmuosius redak
torius Vincą Jokubyną ir
Juozą Gedminą, dabarti
niam Dirvos redaktoriui
Vytautui Gedgaudui įteikė
šimtą dolerių, kad būtų įra
šytas į Vilties draugiją šim
tininku ir kitą šimtą dole
rių ruošiamos knygos ”Ohio
lietuviai” išleidimą paremti.
.Dar a. a. K. Karpiui Dir
vą redaguojant, priklausė
buvusiai Dirvos spaudos
bendrovei ir kartu su a. a.
savo žmona Stella visą laiką
buvo nuoširdūs Dirvos rė
mėjai ir jos parengimų lan
kytojai.
A. Praškevičius priklauso
SLA ir jaunystėje nepra-

Nuliūdę:
vyras Antanas,
dukterys Evelyn ir Donna
su šeimomis
Prie Superior Savings banko dekoruoto lango stovi iš kai
rės šauliai: P. Vencius, Kar. Juozapavičiaus šaulių kuopos pirm,
dr. K. Pautienis, Žalgirio šaulių kuopos pirm. B. Nainys ir F.
Navickas.
V. Bacevičiaus nuotr.
• Clevelando šauliai Va niais raštais išaustos stal
sario 16 minėjimo išvaka tiesės padėjo anglų kalba
rėse papuošė Superior Sav- knygas apie Lietuvą: Vliko,
ings banko, esančio 185 St., Alfos, dr. K. Jurgėlos ir A.
langą. Ant gražios tauti- Kasulaičio. Be to, lange iš
statė didelį lietuvio dr. Kur
šio, buvusio prieš 300 metų
New
Yorko aukšt. mokyk
leido nė vieno seimo. Paga
los
direktoriaus,
portretą,
liau, viename SLA seime jis
tuo
parodant
lietuvių
kul
susipažino su savo a. a.
žmona ir laimingai išgyve tūrinį indelį į amerikiečių
no 50 metų, išaugindami ir kultūrą.
išmokslindami dvi dukras.
• Superior Savings direk
Linkime naujam Vilties torių taryba pakėlė Mariją
šimtininkui ilgiausių ir Mikonienę į Superior Sav
šviesiausiu metų!
ings įstaigos vicepreziden-

RU Mokame aukščiausia
HE nuošimtį
už santaupų pažymėjimus
f

inešus $l»000
12 mėnesių

įnešus $1,000

tės pareigas. Marija Mikonienė vadovauja nekilnoja
mo turto paskolų skyriui.
Kęstutis Šukys yra Supe
rior Savings įstaigos egzekutyvinis viceprezidentas ir
atsakingas už visų penkių
Superior Savings skyrių ad
ministravimą.
• Teisininkas Arūnas Bie
linis, išlaikęs Ohio valsti

joje egzaminus, gavo leidi
mą verstis advokatūra ir
laikinai atidarė savo kabi
netą 18109 Hiller gatvėje.
Jis teikia patarnavimus vi
sais teisiniais klausimais.
•

Kortavimo

popietė

dų bokštą iš 2,500 rožių.
Bilietai po 3 dol. Perkant
pas gėlininkus tik 2.25 dol.
• Lietuvių grožio salionas
SiILVER SHEAR — Hair
Fashion, 687 East 185 St.,
Cleveland, Ohio 44119. tel.:
486-4240.

• Perkant ar parduodant
namus, prašome kreiptis
pas čipkus Realty, 31715
Vine St., Willowick, Ohio
44094. Tel. 943-0910.
DRAUDIMAS JUMS
IR JŪSŲ ŠEIMAI

įvyks kovo 6 d. 4 v. p. p.
Dievo Motinos Nuolatinės
Pagalbos parapijos kavinė
je. Pelnas skiriamas parapi
jai išlaikyti’. Visi kviečiami
atsilankyti.

Prieš perkant naują, ar
atnaujinant turimą draudi
mą kreipkitės pas mane ir
tikrai įsitikinsite, kad Statė
Farm draudimas yra ge
riausia vertė prieinama kai
• Gėlių ir namų parodą, na.
kurią kasmet aplanko mi KĘSTUTIS GAIDŽICNAS
28801 Lake Shore Blvd.
nios žmonių, šiemet įvyks
Willowick, Ohio 44094
kovo 5- 13 d. Convention
Įstaiga 943-1202.
Centre. Matysite gražius
darželių įrengimus ir 20 pė
Namai 731-1078

/^/O 30 mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiam

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ
LIETUVOS I AMERIKĄ

įnešus $1,000
72 mėnesiam

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas,
išimtas
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką,
nemokamas
nuošimtis už 90 dienų, o už likusį periodą ant išimtos sumos
išmokamas tik reguliarus santaupų knygutės nuošimtis (5 1/4%)

Patogiausias taupymo būdas
reguliari taupymo knygutė

APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

Už įnašus mokame

5*4%

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į

Įdedi kiek nori, išimi kada nori

LATVIAN ROOF1NG
Telefonas (216) 521-2182

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvienq dienq ir

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

išmokamas du kartus metuose

Santaupų sųskaitos apdraustos iki $40/000.

Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS

Lakevood, Ohio

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS
NAMŲ PIRKIMUI

/uperior Jbvina/

DELLA E. JAKUBS & SON
jM

bAND lcan association *
MAIN OFFICE

798 East 185th Street
481-8552

6712 Superior Avenue
431-2497

13515 Euclid Avenue
681-8100

32800 Center Ridge Road
779-5915

14406 Cedar Avenue
381-4280

LAIDOJIMO {STAIGA

936 East I85th St.
Cleveland, Ohio
Tel. 531-7770
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

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

DIRVOS NOVELĖS KONKURSO LAIMĖTOJAI

RAŠYTOJAI

• Omahos Lietuviu Mote
ry klubas per J. Pavilaitienę atsiuntė Dirvai paremti
auką 10 dol. Ačiū.

BIRUTEI PŪKELEVČIŪTEI

• Kazimieras Klastauskas, žurnalistas, sunkiai
sirgęs, mirė vasario 16 d.
Buvo 69 metų, kilęs iš Šiau
lių apylinkės, studijavęs
teisę, į Ameriką atvykęs
1970 iš Kolumbijos. Palai
dotas vasario 18 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios
Šv. Karolio kapinėse. Nu
liūdime liko žmona. Laido
tuvėmis rūpinosi Lietuvių
Tautinės Sąjungos I-masis
skyrius ir laidotuvių direk
torius Matthew Ballas-Baltrūnas.

• Inž. R. Kudukis, JAV
LB tarybos prezidiumo pir
mininkas, pasakys pagrin
dinę kalbą JAV LB 25 metų
sukakties minėjime Hart
forde, Conn. kovo 12 d. Me
ninėje programoje dalyvaus
sol. G. Ugianskienė, smui
kininkė B. Pumpolytė ir
pianistas Saulius Cibas.

JONUI

premijos įteikimas ir

,

DIRVAI PAREMTI PIETŪS
įvyks šį sekmadienį, kovo 6 d., 3 vai. p. p.
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE, CHICAGOJE.
Programoje : premijos įteikimas ir laureatės žodis.

Kviečiame visą lietuvių visuomenę dalyvauti.

Rezervacijas priima Bronė Paplėnienė, telef. 735-0079 ir Pranas Kašiuba, telef. 863-2411.
Įėjimo auka $10.00.
DIRVOS ATSTATYMO KOMITETAS
• E. ir J. Jurkevičiai, ne
Jurevičiai, kaip buvo pa
skelbta Dirvoje Nr. 6, au
kojo Dirvai 20 dol. vietoj
gėlių, mirus1 bičiuliui Pra
nui Basčiui.
Ponų Jurkevičių dėl šios
korektūros klaidos atsipra
šome.

VIDŪNUI

ir Jo šeimai, brangiam tėvui Lietuvoje mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškia

P. Babickas

L. E. Jakubauskai

V. D. Mačiai
P. R. Moliai

J. E. Matulevičiai
J. R. Palubeckai

East Chicagos miesto mei'as Robert Pastrick pasirašo Lietuvos nepriklausomybės 59 metų
atkūrimo sukakties minėjimo proklamaciją, Nuotraukoje sėdi iš kairės: A. G. Vinick, J. Valei
kienė, meras R. Pastrick. Stovi: K. Pocius ir K. Čiurinskas.

J. Plesys
• LKVS Ramovės Chica
gos skyriaus valdyba 1977
metams yra šios sudėties:
pirmininkas — Antanas
Tveras, 2646 West 69th St.,
Chicago, III. 60629, telef.
737-1941; vicepirmininkas
Andrius Juškevičius, Kul
tūros reikalų vadovas —
Edmundas Vengianskas, iž
dininkas — Vladas Garbe
nis ir sekretorius — Albi
nas Repšys.

V. M. židžiūnai

J

............"——I
JONUI VIDŪNUI

ALT S-gos Worcester skyriaus valdybos na
riui ir jo šeimai, brangiam tėvui Lietuvoje

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

ALT S-gos
Worcester, Mass.
Skyrius

Lietuvos trispalvė Vasario Šešioliktosios xproga iškeliama prie
East Chicagos'miesto rotušės vasario 19 d. Iš kairės: J. Valeika,
J. Valeikienė, B. Vilutienė, meras R. Pastrick ir A. Vinick.
K. Pociaus nuotr.

a»«

A. A.

Už A. t A. DR. VACLOVĄ PAPROCKĄ,

Agr. ALFONSUI MŪRELIUI
mirus, žmoną ELENĄ, brolį LEOPOLDĄ,
posūnį KLAUDIJŲ, visas gimines Lietuvoj,

mirties metinių dieną, kovo 12 d. bus atna

gimines ir artimuosius čia Amerikoj giliai

užjaučiame ir drauge išgyvename didįjį

šaujamos šv. Mišios Pranciškonų koplyčio-

skausmą
Elena ir Jurgis
S i r u s a i

• Balčiūnas Aleksas, stai
ga mirė gruodžio mėn. 27 d.
savo bute Chicagoje, sulau
kęs 63 metų amžiaus. Ve
lionis buvo gimęs Lietuvoje
Žagarės valse., Gražaičių
km. Aukštesnius mokslus
baigė Lietuvoje, atvykęs
Amerikon dirbo įvairiose
įmonėse.
Gruodžio 31 d. iš šv. Pa
nelės Gim. bažnyčios palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse. Liko liūdį drau
gai — giminaičiai ir gimi
nės Lietuvoje. Velionis jo
kių santaupų niekam nepa
liko, nes nieko ir neturėjo.
fcl)

Skaitykit ir platinkit

je Brooklyne, N. Y., 11 vai. ryto.

DIRVĄ

