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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Kas paseks Madridą?
Susitarimas dėl atominių ginklų?

Vytautas Meškauskas

Iš Washingtono pranešama 
kad Valstybės Sekretorius G.P 
Shultz yra nutaręs rekomen
duoti prezidentui Reaganui 
sutikti su kompromisu baigti 
ilgai nusitęsusią Madrido kon
ferenciją Helsinkio Akto vyk
dymo priežiūrai. Jei preziden
tas pritars, JAV delegacijos 
pirmininkas toje konferencijo
je M. Kampelman, kuris pe
reitos savaitės pradžioje buvo 
atvykęs Washingtonan pasita
rimams, grjš j Madridą iš 
sovietų išsiderėti keletą ‘hu
manitarinių mostų’ - vieno ki
to disidento paleidimo. Pats 
konferencijos užbaigimo pro
tokolo pasirašymas įvyksiąs tik 
rudeniop - rugsėjo ar spalio 
mėnesį. Ta proga Madride su
sitiks pats Shultzas su Gromy- 
ko.

Iki šiol Maskva nenorėjo su
tikti su Vakarų reikalavimu 
toliau tęsti diskusijas apie žmo
nių teises, apskritai specialų 
dėmesį kreipiant į emigracijos 
ir šeimų sujungimo problemas 
Tačiau visai neseniai jie sutiko 
su Šveicarijos pasiūlytu kom
promisu, kad nors tai nebus 
įrašyta į baigiamąjį komuni
katą, pritarimą tokiai tolimes
nei konferencijai sovietų dele
gacijos pirmininkas pareikš 
savo užbaigiamam žodyje.

Pasak Kapelmaną, kompro
misas esąs ‘labai geras’ doku
mentas, atitinkąs Vakarų lū
kesčiams. (Žinia, tai dar ne
reiškia, kad Sovietų Sąjunga 
jo ir laikysis. Helsinkio Aktas 
nenumato jokios baudos už jo 
nuostatų nesilaikymą.)

Toks sovietų sutikimas su 
kompromisu sušaukti lyg ir 
Madrido konferencijos tęsinį 

Šveicarijoje, lygiai kaip leidi
mas popiežiui aplankyti savo 
tėvynę, aiškinamas Maskvos 
noru pagerinti santykius su 
Washingtonu. Sovietams vis 
dar reikia laiko susitvarkyti su 
Lenkija ir Afganistanu, bet 
dar daugiau jai rūpi Amerikos 
atsiginklavimas. Už tat jie 
pageidautų, kad sekantis žing
snis būtų koks nors susitarimas 
dėl atominių ginklų, kuris bū
tų apvaikinuotas Andropovo- 
Reagano susitikimu.

Tiesa, toks susitikimas, jei 
bus palydėtas kad ir nelabai 
reikšmingu sutarimu dėl ato
minių ginklų, tikrai garantuos 
Reagano perrinkimą, tačiau 
sovietai gali sutikti sumokėti 
tokią kainą, nes negali būti 
tikri, kad demokratų prezi
dentas būtų jiems daug palan
kesnis. Tai jie jau patyrė iš 
Carterio prezidentavimo. Juk 
jis uždraudė parduoti sovie
tams didesni kiekį grūdų ir su
laikė SALT II ratifikaciją! Be 
to, labai galimas daiktas, kad 
Reaganas gali būti perrinktas 
ir be susitarimo dėl a-ginklų. 
Vien dėl ūkinės būklės page
rėjimo.

Kiek galima numatyti, 
gruodžio mėn. tikrai prasidės 
PERSHING II raketų rikiavi
mas Vakarų Europoje. Žino
ma, jis bus sutiktas demons
tracijom ir kitokiu triukšmu, 
tačiau tai nesutrukdys išsiri- 
kiavimo. Už tat sovietai, jo 
nenorėdami, turės iš savo pu
sės padaryti nuolaidų - suma
žinti savoSS-20 raketų, nutai- 
kintų į ■ taikinius Europoje, 
skaičių. Kariškai tai neturės 
/

(Nukelta į 2 psl.)
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Sportas kultūrinių vertybių sąrangoje
Nuodugniau stebint tau

tų ir valstybių kultūrinę 
gyvenimo eigą, matome, 
kad sportinis sąjūdis visa
da turėjo visuomeninį ir 
tautinį pasireiškimo bruo
žą, vėliau išaugusį ir tarp
tautinius ir pasaulinius plo
tus. Nenagrinėsime senovi
nius laikus ar Graikijos žy
dintį laikotarpį kai harmo
ninga kūno išvaizda turėjo 
derintis su religiniu kultu 
ir meniniais polėkiais, bet 
arčiau įsigilinkime į dabar
tinio sporto pilnas apraiš
kas ir bandykime rasti jų 
vietą kultūros tarpe.

Europos tautų sportinia
me augimo sektoriuje, gal

BR. KETURAKIS

būt, reiktų išskirti anglus 
ir prancūzus, kurie sukūrė 
daugumai sporto šakų pra
dinius idealoginius ir ad
ministracinius pagrindus, 
kai vokiečiai, austrai, šve
dai ir čekai, įskaitant ir 
šaunią suomiij tautą, prak
tinio ir metodinio kelio rė
mus auklėjime ir tautinia
me atsparumo kėlime. Spor
tinis baras buvo pagrįstas 
tautų sveikatingumui kel
ti, kartu stiprinant jauną
sias jėgas karinei tarnybai. 
Taigi sportinio judėjimo 
sritis apėmė tautos sluoks
nius su vertingais užmo
jais.

Augant valstybių ir tau
tų sportiniam bendravimui, 
kuris 1896 m. atkėlė vartus 
į olimpiadas, vėliau ir į 
olimpinius žaidimus, įvai
raus pobūdžio tarpvalsty
binius, kontinentinius ir net 
pasaulinius sporto šakų 
rungtyniavimus, sportines 
mokslo konferencijas, dau
gumoje kraštų privalomą 
fizinį lavinimą visose mo
kyklose ir net po mokykli
niame laike, sportas tvir
tai įžengė į kultūrinę plot
mę ir gausiu indėliu teigia
mų savybių užima išskirti
ną poziciją kiekvienos tau
tos socialiniame gyvenime.

Kas gi yra tos sportinės 
vertybės ?

★

Dabartiniame sportinia
me darbe, plačiaja sampra
ta vertinant, ir iš tarptau
tinės bendravimo srities pa
tyrimų sprendžiant, nėra 
nesutarimų ar abejonių 
tautoms ar valstybėms 

sporto naudingumu paski
ram asmeniui, ar visai tau
tai bei žmonijai, bet kai 
kur išneria politiniai sūku
riai, kurie deda varžtus ir 
sportiniai linkmei, valdžios 
galią pastatydami prieky 
sportinių tikslų.

žinome, patyrime ir tvir
tiname, kad sportinis vei
kimas su įvairiais ir priim
tais varžybiniais nuostatais 
ir jų vykdymu, savo pa
skirtimi ir dažniausiai svei
kai apgalvota programa, 
tarnauja žmonijos gerovei. 
Tai yra kūrybingoji gyve
nimo dalis su realiomis ir 
pagrindinėmis vertybėmis, 
kurios nėra kintamos ir 
tvirtai laikosi vykstančioje 
gyvenimo kaitoje.

Iškilieji sporto varžybi- 
niai atsiekimai ar sporto 
šakų mokslinė analizė, pe
dagoginė ar psichologinė 
plotmė, olimpinių žaidimų 
vaidmuo tautų bendravime, 
taip pat ir daug kitų šios 
plotmės sričių, yra nema
žas indėlis į kultūros aruo
dą, kaip vertybės.

Estetinės vertybės mene, 
etinės moralėje ir religijo
je, idealinės techniniame 
pažangume, loginės mąsty
me, pergyvenimai aukštųjų j 
pasekmių laimėjimuose, ar
timai siejasi ir su dvasiniu 
asmens pasauliu, nes čia 
šalia fizinių galių stovi ak
tyvus ir stiprios valios 
žmogus, kuris siekia aukš
tesnės pakopos savo užsi
brėžtame kely.

Kaip žinome gyvenimo 
vertybės skirstomos į dvi 
grupes: pagrindines arba 

(Nukelta į 4 psl.)
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Minėdami pražūtį ruoškimės gyventi
(3)

Pastaruoju metu prasidėjo 
nauji politiniai poslinkiai So
vietų Sąjungos okupuotų Pa
baltijo Valstybių klausimu ‘ty 
linčioje’ Vakarų Europoje. 
Tų poslinkiųpasėkoje, Euro
pos Tautų Parlamentas, kaip 
jau žinoma iš spaudos, 1983 
metų sausio 13 d. Strasburge 
(Prancūzijoje) priėmė rezoliu
ciją dėl padėties Estijoje, Lat- 
vijoe ir Lietuvoje. Europos 
Parlamentas, kaip įstatymų 
leidžiamasis organas, reko
mendavo įeinančių į Vakarų 
Europos sąjungų valstybių už
sienio reikalų ministrams ati
tinkamai Pabaltijo klausimą 
pristatyti specialiai Jungtinių 
Tautų Dekolonizacijos Komi
sijai, taip pat kitiems, kurie 
seka ir tikrina Helsinkio Bai
giamojo Akto Žmogaus Teisių 
įgyvendinimą, jų pažeidimus. 
Sunaikinti ir daugiau kaip ke
turis dešimtmečius neigti Vąls 
tybinį Suverenitetą, kaip tai 
padarė ir tebedaro Sovietų Są
junga Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai, yra pats sunkiausias Pag 
rindinių Žmogaus Teisių pa
žeidimas, jų visiškas nepaisy
mas, tiesiog sutrypimas.

Todėl Europos Parlamento 
sprendimas yra nepaprastos 
svarbos įvykis ir jis tikrai pra
džiugino priespaudoje suklu
pusias Pabaltijo tautas. Bet 
be saiko džiūgauti dar per 
anksti ir Pabaltijo tautų išei
vijos politines ir visuomenines 
organizacijas laukia didelis ir 
naujo pobūdžio darbas, kurį 
būtina su pasišventimu atlikti.

Dabar išeivijos organizaci
joms, pirmoje eilėje politi
nėms, svarbu gerai prisistatyti 
viso pasaulio valstybių - Jung
tinių Tautų narių Vyriausy
bėms. Tai pirmaeilis Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi 
teto, taip pat Amerikos Lietu
vių Tarybos ir atskirų ideolo
ginių sąjūdžių Vadovybių dar 
bas. Ypatingą reikšmę įgau
na Pabaltijo išeivių internacio 
nalinio pobūdžio partijos, to
kios kaip Krikščionių Demo
kratų ir Socialdemokratų. Jos 
turėtų pristatyti Europos Par
lamento sprendimo išvadas ir 
pačios save prisistatyti gimi-

Kas paseks 
Madridą?
(Atkelta iš 1 psl.) 

didelės reikšmės, nes į sovietų 
taikinius yra jau seniai nutai- 
kintos JAV raketos. Raketos 
Europoje yra reikalingos euro
piečių moralei sutiprinti, kaip 
laidas, kad amerikiečiai jų ne
apleis. Faktas, kad iš Europos 
paleistos raketos gali savo tai
kinius pasiekti per 10 min., o 
iš JAV per 20 min., galutinam 
apskaičiavime neturi daug 
reikšmės, nors sovietai aiškina 
kitaip.

Dėl viso to, rudeniop gali
ma laukti pažangos ir atomi
nių ginklų kontrolės srityje. 
Didžiausi tokio susitarimo ša
lininkai Amerikoje netiki, kad 
būtų galima vienu ypu išspręs
ti visą tą problemą, bet susi
tarimą galima būtų pristatyti 
kaip pirmą žingsnį, kuris la
bai pakeltų Reagano populia
rumą. 

ningoms bei artimoms pasau
lio valstybių partijoms. Be 
abejo, politinių vienetų ir są
jūdžių uždavinys yra ypač at
sakingas ir todėl reikia nuola
tos nuosekliai nagrinėti pasau
lio valstaybių politinius poslin 
kius ir parinkti geriausią laiką 
paskleisti pasaulyje minėtą 
Europos Parlamento Rezoliu
ciją.

Reikia sveikinti Lietuvių 
krikščioniųdemokratų sąjun
gos iniciatyvą ir š.m. gegužės 
28-29 d.d. konferencijoje pri
imtą Rezoliuciją, rekomenduo 
jančią Sąjungos Vadovybei 
kreiptis su Europos Parlamen
to Rezoliucija į viso pasaulio 
krikščionių partijas ir (puose
lėjant ekumeninę dvasią) į 
pagrindinius Islamo, Induiz
mo ir Budizmo kraštų politi
nius sąjūdžius, supažindinant 
juos su Pabaltijo Valstybių su
verenitetui atkurti byla.

Lygiareikšmės dvasios Rezo 
liuciją priėmė š.m. birželio 
4-5 d.d. konferencijoje Ame
rikos lietuvių Romos Katalikų 
federacija. Priimtoji rezoliuci
ja rekomenduoja visiems įei
nantiems į Federaciją susivie
nijimams ir organizacijoms - 
Ateitininkų Federacijai, Lie
tuvos Vyčių, ALRK Moterų 
s-gai, ALRK susivienijimui 
Amerikoje, ALRK Religinei 
Šalpai, ALRK Kunigų vieny
bei, Sv. Kazimiero seserims, 
Jėzuitų, Marijonų, Pranciškie- 
čių seselių, Pranciškonų Vie
nuolijoms, ALRK Darbininkų 
s-gai, ALRK Vargonininkų 
s-gai ir kitoms organizacijoms 
- skaitlingai paskleisti Europos 
Parlemento Rezoliuciją ir sa
vas draugijas pristatyti pagrin 
dinėms pasaulio katalikų orga 
nizacijoms, veiksmingai pa
naudojant ekumeninės samp
ratos kelius į kitas religijas ir 
jų susivienijimus.

Tačiau tuo apsiriboti jokiu 
būdu negalima. Dabar atski
rų kraštų Lietuvių Bendruo
menės įvairūs sambūriai (Cho 
rai, Tautinių šokių būreliai ir 
kt.), Skautų sąjūdžių Vadovy
bės, Saulių ir Karo Veteranų 
kuopos, Amerikos Legiono 
Lietuvių kuopos, turėtų atsi
dėję imtis darbo pristatyti Eu
ropos Parlamento sprendimo 
išvadas ir prisistatyti save ne
žinančioms Pabaltijo valsty
bių pavergimo tragedijos įvai
rių kraštu sau ‘giminingoms’ 
organizacijoms. Tai dera pa
daryti dabar, šiais metais, vi-' 
sais galimais būdais supažin
dinant pasaulį su mūsų paver
gimo problemomis. Nedir
bant šio darbo, nežinančios 
mūsų .pavergimo reikalo toli
mų kraštų Vyriausybės - Jung 
tinių Tautų nariai lengvai pa
siduos Sovietų Sąjungos spau
dimui ir mūsų bylos nepalai
kys. Taigi, dabar pats laikas 
pasiryžėliams konkrečiu dar
bu įprasminti tarpusavio susi
pratimą, imant į rankas Jung
tinių Tautų ir UNESCO In
deksus ir kitus adresų šaltinius 
ir, paruošus anglų, prancūzų 
ir ispanų kalbomis (pagal rei
kalą), dokumentaciją - Euro
pos Parlamento Rezoliuciją iš
siųsti.

Plataus pagrindo ir svarbus 
1983 metų kultūrinis darbas, 
gimdantis ir turintis gimdyti 
palankią Vyriausiam Lietuvos

Dr. Kazys Eringis

Išlaisvinimo Komitetui (VLIK 
-ui), Amerikos Lietuvių Tary
bai (ALT-ai) ir visiems poli
tiniams sąjūdžiams politiką, 
yra Antrosios Pasulio Lietuvių 
Dienos. Jų prasmingas obalsis 
- ‘Kartu su kovojančia Tauta!’ 
Taigi, šis renginys negali būti 
apolitiškas, nors čia, išeivijoje, 
apolitiškumas yra tartum jau
natviškai svajingas mados da
lykas.

Ištrūkęs iš vergijos nasrų lai 
kau savo pareiga Pasaulio Lie
tuvių Dienų dalyviams ir rė
mėjams, visiems išeiviams pri
minti sovietiškosios politinės 
doktrinos teiginį, pagal kurį 
‘kur susilpnėja politinis kryp
tingumas, ten visuomet prie
šas turi gerą dirvą veikti ir 
griauti bendruomenės pagrin
dus’. Šią tiesą visiems reikia 
gerai įsisąmoninti ir žinoti, 
kad sovietų ‘kurmiai’, žonglia- 
ruojantieji ‘lietuviškumu’, bū
tinai bandys tai daryti net 
pačiais nekalčiausiais nepaty
rusio gyvenime lietuvių jauni
mo politiniais krikdymais. Įsi
dėmėtina, kad į užsienį nu
kreiptos sovietų žvalgybos stra 
teginis uždavinys - idėjiškai 
sunaikinti lietuvių išeivijos 
priešinimosi okupacijai ir tau
tos sovietizacijai dvasią ir su
kurti išeivijoje ardomuosius 
centrus prieš Amerikos valsty
bę ir santvarką. Laimei, dėl 
lietuvių išeivių politinio sąmo
ningumo šių tikslų sovietai 
bent kiek apčiuopiamiau ne
pasiekė ir prie jokių aplinky
bių neturi pasiekti. Tai mūsų 
atsakymas okupantui.

Antrosios Pasaulio Lietvių 
Dienos turėtų būti akstinu Pą- 
saulio Lietuvių Seimui, Pašau 
lio Lietuvių Jaunimo Kongre 
sui ir Siaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos Sąskrydžiui 
įsipareigoti atlikti labai reikš
mingą Lietuvos laisvės bylai 
laimėti darbą, ryšium su mi
nėtais naujais politiniais pos
linkiais Europoje. Tokio dar
bo esmė yra bendra ir visuoti
na: pristatyti viso pasaulio 
valstybių giminingoms kultū
ros, sporto, bendrai jaunimo 
organizacijoms Europos Parla 
mento Rezoliuciją, jos komen
tarus ir save prisistatyti ir įti
kinamai paaiškinti, kodėl to
kios lietuvių organizacijos pa
saulyje yra ir kokia yra mūsų 
tautos ir valstybingumo trage
dija dėl Sovietų Sąjungos už
kariavimų. Tai kelias nunuo
ginti sovietų agresyvią politi
ką, tuo padedant pavergtai ir 
kovojančiai tautai. Tai būtų 
naujai pademonstruota išeivi
jos pastangų darna politikoje. 
Toks kreipimasis į viso pasau
lio visomenę ir valstybių vy
riausybes - Jungtinių Tautų 
narius, kaip jau minėjome, 
būtų didelė parama VLIKui, 
ALTai ir visiem pasaulio lie
tuvių sąjūdžiams.

Ypatingai svarbus minėtu 
požiūriu renginys yra Dariaus 
-Girėno testamentinio skry
džio minėjimas, kuris neturė
tų pasibaigti eisenomis. Šie 
transatlantiniai lakūnai atsto
vauja lietuvių išeivių jaunimą 
ir sparnuotų jaunuolių įnašą 
Nepriklausomybės kovose, ir 
transatlantiniame skrydyje. 
Jie paliko nemarų Testamentą 
Jaunajai Lietuvai tuo atveju, 

jeigu žūtų. Jie paliko mus tes
tamentą, skelbianti, kad savo 
skridimą skyrė Nepriklauso
mai Lietuvai. Ir jeigu rūstusis 
Neptūnas ir galigasis audrų 
Perkūnas pastotų jiems kelią į 
Lietuvą, tuomet Jaunoji Kar
ta turi pakartoti jų skrydį. De 
ja, jie žuvo. Juodosios jėgos ne 
tik jiems, bet ir ištisoms lietu
vių kartoms pastojo kelią į Ne
priklausomą Lietuvą. Visi lie
tuviai, kurie dalyvaus jubilie
jiniame transatlantinio skry
džio minėjime, turėtų išreikšti 
visų išeivių valią, kaip priesai
ką žuvusių lakūnų Testamen
tui ir, panaudodami Europos 
Parlamento Rezoliuciją, visų 
sąjūdžių vardu turėtų kreiptis 
į viso aviacinio pasaulio orga
nizacijas, į viso pasaulio vals
tybių orolinijų vadovybes Lie
tuvos, Latavijos ir Estijos vals
tybinio Suvereniteto atkūrimo 
ir Laisvės Bylos sprendimo rei 
kalais, kad suformuoti iš anks
to palankią viešąją nuomonę.

Tai aktuali ir plati dabar
ties politinių veiksmų progra

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
RASITE 

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORAIANA BUKŠUINĄ
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

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

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor 
savininkas

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

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

Norintieji pirkti ar’ parduoti prašom kreiptis 
j mano įstaigą.

ma, jų primapradžiai metme
nys, išplaukiantys iš kultūri
nės ir politinės išeivių veiklos. 
Tie pradmenys yra saikingai 
įsodrinti politiniais mūsų Lais- 
vės Bylos reikalais ir turėtų 
būti priimtini visoms išeivių 
grupėms ir sąjūdžiams. Tuos 
pradmenis konkretizuoti ang
lų, prancūzų ir ispanų (dali
nai vokiečių ir portugalų) kal
bomis turėtų juridiškai pa
jėgios jaunimo intelektualios 
grupės, ypač VLIKo, ALTos 
ir PLS Komisijos. Kad išven
gus šablono, tuos pradmenis 
turėtų savitai patobulinti kiek 
vienas sambūris, išeidamas iš 
savos specifikos.

Jeigu mes Pasaulio Lietuvių 
Dienų ir juos lydinčiuose ren
giniuose, kaip ir vietiniuose 
paregimuose bei subuvimuose 
tik daineles dainuosime ir blez 
dingėlę šoksime, tai pavergtos 
tautos kankinių ir 260,000 
negrįžusių iš Sibiro akivaizdo
je mes savo išskirtinės misijos 
neatliksime.
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Presidential Documents

OSI bendrauja su sovietine KGB

Proclamation 5067 of June 6, 1983

Captive Nations VVeek, 1933

By the Prasidėsi of tho United Statės of America

A Proclamation
Twenty-five years ego, the United Nations Declaration of Human Rights 
proclaimed that "all human beings are bom free and equal in dignity and 
rights." This reaffirmed an etemal truth that Thomas Jefferson in 1776 wrote 
into our own Declaration of Independence. Another great thinker, Edmund 
Burka. observed simply that "the cause of Freedom is the cause of God." Some 
twenly-five centuries bofore. the prophct lsaiah edmonished the wor)d "To 
bind up the broken-hearted. to proclaim liberty to the cąptives."

Free people, if they are to remain free. mušt defend the liberty of othcrs. As 
the custodians of a democratic tradition firmly eslablished on this conlinenl 
more than two centuries ego. Americans are decply commjtled to the goal of 
represenlalive government everyvvhere.

Each year. the United Statės reaffirms its commitment to the cause of liberty 
during Captive Nations VVeek, by reminding all those who are forced to live 
undor the domination of foreign military power and alien ideology that the 
United Statės supports their aspirations for freedom. independence and na
tional self-dctermination.

The Congress. by a joint resolution approved July 17. 1959 (73 Stat. 212), has 
authorized and requesled the Presidont to proclaim the third wcek in July as 
Captive Nations VVeek.

NOVV, TUEREFORE, I. RONALD REACAN. Prcsident of the United Statos of 
America. do hereby designate the wcek bcginning July 17. 1983. as Captive 
Nations VVeek. 1 invite the people of the United Statės to observe this week 
vvith appropriate ceremonles and activilics and to reaffirm their dedicalion to 
the idcals of freedom, vvhich unite us and inspire others.

IN VV1TNESS VVHEREOF, I have hereunto scl my hand this 61h. day of June. in 
the year of our Lord nineteen hundred and eighty-threc. and of the Independ- 
oncc of the United Statės of America the tvvo hundred and seventh.

AR NEVERTĖTŲ IŠTIESTI RANKA 
IR KITA KRYPTIMI?

Daug ženklų rodo, kad, 
aplamai imant, praturtėjome. 
Lietuvių fondas artėja į trečią 
milijoną. Žinoma, dėl to 
padidėjo aukos politinei veik
lai, daugiau įšaldyta kieto ka
pitalo svajojamai ateičiai ir 
dvigubai ar net trigubai pa
gausėjo tūkstantinės premijos 
kultūrai.

Deja, visa ta gerovė mus lai 
mina jau lyg ir pavėluotai. 
Mūsų kultūros kūrėjai, belauk 
darni garbės tūkstantinių, jau 
daug anksčiau sulaukė Sočiai 
Security pensijų , net ir dole
riais patręštoje dirvoje iš senų 
sėklų sunkiai beauga akį stebi
nantieji vaisiai, o didžiausia 
mūsų jaunimo dalis dar po de
šimtmečio savo lietuvybę de
monstruos gal tiktai kojomis.

Neabejotina, kad šiame re
alistiniame reginy lietuviškos 
jaunosios generacijos derliaus 
problema yra pati svarbiausia 
ir net su mūsų geriausiais no
rais nesėkmingai įveikiama. 
Juk nebereikia nė kartoti tų 
pačių dejonių, kad čia litua
nistinių mokyklų lankytojų 

skaičius nesulaikomai mažėja, 
kad ir jas baigusieji lietuviškos 
knygos baidosi iš tolo, kad net 
įžymių patriotų vaikai kartais 
jau tik pirštais susišneka su sa
vo tėvais.

O gėdingiausią, kad iš mili
jono dėl senosios tėvynės rau
dančios lietuvių išeivijos, vie
nintelėje užsieny tikrai lietu
viškoje Vasario 16-sios gimna
zijoje — tik 80 mokinių!..

Tad ir kyla mintis, ar ne
vertėtų mūsų turtingesnie- 
siems tautiečiams lietuvybės 
naudai bent šiai gimnazijai 
'pirkti sielų? Žinoma, ne to
kių ‘mirusių’, kurių biznį 
vaizdavo rašytojas Nikalojus 
Gogolis. Mes nesiūlome ran
kioti po pasauli ir pamestus 
vietnamiečius, salvadoriečius 
ar Haiti perteklių. Bet kiek 
daug yra mokslo trokštančio ir 
dėl materialinių sunkumų jo 
nepasiekiančo lietuviško jauni 
mo Pietų Amerikoje, jeigu jau 
tokio nerandame čia! Ir koks 
būtų džiaugsmas ir ‘egzotika’ 
tokiam jaunuoliui išvykti į 
svetimus kraštus mokslo sem-

VLIKo, JAV LB ir ALT 
valdybų pastangomis yra 
sudarytas laikinas Lietu
viams ginti komitetas, j 
kurį įeina po du atstovus iš 
visų trijų minėtų organi
zacijų. šis komitetas šau
kia susirinkimus ir infor
muoja lietuvių visuomenę 
apie OSI (The Office of 
Special Investigation) veik
tą ir pastangas inkriminuo
ti lietuvius nebūtais nusi
kaltimais.

Gerai veikia Americans 
for Due Process institucija, 
esanti New Yorke. Jie su
gebėjo įeiti į ameriketišką 
spaudą ir tinkamai nušvies
ti OSI veiklą (The Phila
delphia Inųuirer, 1953. V. 
28 ir Cleveland Plain Dea- 
ler, May 30, 1983).

Užtenka imigracijos pa
reiškimuose surasti menką 
netikslumą, už tai gali būti 
atimta pilietybė ir depor
tuota į kilmės kraštus. Šios 
bylos keliamos civiliniuose 
teismuose, kurioms valsty
bė neskiria gynėjo, o pasi
samdyti advokatą ne visi 
įstengia, nes labai brangiai 
kainuoja. OSI apkaltintas 
žmogus, amerikinėje spau
doje traktuojamas, kaip 
nacis — karo nusikaltėlis.

Lietuviams ginti komite
to rūpesčiu, Lietuvių Tau
tiniuose Namuose, Chica
goje, buvo sušaukta spau
dos konferencija, į kurią 
atsilankė visų laikraščių 
bendradarbiai ir komiteto 
nariai.

Konferenciją atidarė dr.
L. Kriaučeliūnas, o jai va
dovavo komiteto pirminin
kas dr. V. Stankus. Adv. 
Povilas žumbakis pažymė
jo, kad OSI keliamos bylos 
yra Sovietų KGB pateiktų 
dokumentų įtakoje. Dažnu 
atveju dokumentai yra su- 
falsikuoti, neva tai liudinin
kų parodymai KGB agentų 
surašyti.

Sovietų S-ga perrašo po
karinę istoriją ir naudoja 
JAV teismus jų užmačioms 
patvirtinti. Reikalas yra 
taip tvarkomas, kad Sovie
tų S-gos užgrobtų kraštų 
imigrantai (Lietuvos, Lat
vijos, Es'tijos, Ukrainos ir 
kt.) laikomi nusikaltėliais 
ir nacių kolaborantais. Rei
kia sujungti mūsų turimas 
jėgas, kaupti dokumentus 
ir kapitalą šiems kaltini-

tis savo šviesesnei ateičiai! Be 
to, ir šitokio jaunuolio tolima
sis globėjas ar ‘moralinis patė
vis’ - viengungis daktaras, 
apartamentų savininkas ar ki
tas šimtų tūkstančių dolerių 
antklodės prieš senatvę slegia
mas — galėtų pasijusti geriau 
atsilyginęs savo tautai, nors už 
ją galvos ir nepaguldė.

Aišku, ne visi šios gimnazi
jos auklėtiniai bus premijuoti 
rašytojai, dailininkai ar visuo
menės vadai, bet vienas kitas 
savo geradariui pasakys bent 
gražiai lietuviškai ačiū. O tai 
irgi verta pastangų. 

mams atremti. Tam tikslui 
yra įsteigtas Lietuvių tei
sėms ginti komitetas, kuris 
turi šią paskirtį;

1. org anizuoti Gynimo 
fondą, kurio lėšas nau
doti apkaltintiems lie
tuviams ginti;

2. rinkti istorinę medžia
gą, kuri įgalintų at- 
ermti nepagrįstus kal
tinimus ir

3. informuoti visuomenę 
ir amerikiečius apie 
n e p a grįstus kaltini
mus.

Svarbu surasti draugi) 
Amerikos kongrese, kurie. 
objektyviti į šį reikalą pa
žvelgtų.

Apkaltinti lietuviai turi 
painformuoti komitetą ir 
susirasti gynėją. Be advo
kato patarimo, su niekuo 
nekalbėti ir niekam neat
sakinėti nei asmeniškai, nei 
telefonu. Atsitiktinai ištrū
kęs netinkamas žodis, gali 
virsti savęs apkaltinimu. 
Lietuvių visuomenė apkal
tintų žmonių neturi apleis
ti, bet teikti moralinę ir 
materialinę pagalbą. Ame
rikiečių spauda, radijas ir 
TV sukelia tokį didelį 
triukšmą ir apkaltintasis 
bandomas padaryti karo 
nusikaltėliu, nors dar teis
man nėra patrauktas. Pa-, 
žįstami ir kaimynai turėtų 
apkaltintam asmeniui rody
ti daugiau palankumo, užuo
jautos ir teikti pagalbą, 
bet jo neapleisti ir nuo jo 
nenusigręžti.

Kol komitetas sudarys 
organizacinį tinklą, jau da
bar reikia surašyti savo tu
rimas žinias ar įkalbėti į 
juostas. Ypatingai turi pa

‘Ąnjber Hdidays” 
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO
Rugpjūčio 3 —$1338.00 Rugsėjo 26 —$1110.00 
Rugpjūčio 17 — $1528.00 Spalio 5 — $1229.00

(su Ryga) (su Ryga)
Rugsėjo 7 —$1338.00 Gruodžio 26 — $1175.00
Rugsėjo 19 —$1143.00 (su Ryga)
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERI

KOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 
mokesčiu.

Registracijos, informacijos reikalu 
SKAMBINKITE 

1-800-722-1300 (TOLL FREE) 
Massachusetts ir Kanadoje 1-017-268-8704

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

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

MEMBER

daryti tie, kurie yra nuken
tėję nuo nacių, kentėję ka- 
cetlageriuose ar prieš na
cius kovoję. Mūsų veiksniai 
turėtų reaguoti į amerikie
čių spaudos netikslumus, 
kreiptis į kongresmanus ii* 
senatorius.

OSI įstaigos veikla ap
mokama mūsų mokesčių 
mokėtojų, turi 20 advoka
tų su šimtais tarnautojų. 
Su valstybės remiama įstai
ga sunku galinėtis, todėl 
labai svarbu turėti stiprų 
fondą, kurio ištekliais ga
lima būtų remti apsigyni
mą ir dokumentacijos rin
kimą.

Lietuvių teisėms ginti 
fondo vadovybę sudaro; dr. 
J. Račkauskas, dr. V. Da
mušis, V. Plioplys, adv. A. 
Karalienė.

Čekius rašyti: American 
Lithuanian Rights Fund ir 
siųsti šiuo adresu: 5620 So. 
Claremont, Chicago, III. 
60636. Aukotojai, jiems 
pageidaujant, bus skelbia
mi spaudoje. Pinigai bus* 
naudojami; 70% tiesiogi
niam gynimui, bešališkumo 
principu, 20% tyrimams ir 
dokumentacijai ir 10% ad
ministraciniams reikalams.

Paskutinis momentas yra 
subrusti ir ruoštis apsigyni
mui. Niekas nežino, kuriam 
kris OSI mestas kauliukas 
ir pasijus kaltinamas nebū
tais dalykais.

Rinkime dokumentaciją 
ir aukokime gynimo fondui.

(aj)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Lenkija, mūsų kaimynė (2]

Tais laikais, kai lenką 
tautos dar nebuvo

Jūratė Statkutė de Rosates

Lenkai, kaip tauta, yra pa
lyginti nesenas tvarinys, ma
žiausiai dviem tūkstančiais 
metų jaunesnis už baltus.

Lenkija, kaip teritorija, yra 
geopolitiniai sunkiai atlaiky- 
tinoje padėtyje susikūręs lipi
nys, apimantis trijų skirtingų 
senovės kultūrų žemes.

Prie šių išvadų privedė ma
ne rasta XIII a. kronika, ap
rašanti baltų tautų istoriją pra
dedant nuo tos datos, kai bal
tai pasitraukė iš Estijos ir Pie
tų Suomijos, t.y. nuo XV a. 
prieš Kristų. Kronika, kurios 
svarbesnių ištraukų vertimą 
šiuo metu spausdina Devenių 
Kultūros Fondas, turi du svar
bius privalumus: ji nuosekliai 
aprašo įvykius chronologine 
tvarka ir ji duoda aiškius geo
grafinius nurodymus. Turi ji 
ir trečią privalumą: josios pa
sakojimus stebėtinai patvirti
na vėlyviausios baltų archeo
logijos žinios.

Greta mūsų tautų tolimiau
sios istorijos aprašymo, kroni
ka patiekia daug žinių apie 
mūsų kaimynus. Iš to ir susi
darė man visai skirtingas Len
kijos vaizdas, negu iki šiol mū
sų buvo galvota. Todėl ir no
riu šiuo metu savo žiniomis 
pasidalinti su skaitytoju.

Pagal kroniką, dar tais lai
kais kai baltų buvo gyventa 
Pietų Suomijoje ir Estijoje (pa
gal archeologija tai būta tarp 
2000 ir 1500 m. pr. Kristų), 
vakarinė mūsų siena buvo Vys 
los žemupys. Kitaip tariant, 
etninės baltų žemės apėmė vi
są šiaurinės rytų dabartinės 
Lenkijos kampą. Archeologi
ja tas kronikos žinias patvirti
na, nes ir ji nubrėžia nuolati
nę baltų tautų ribą Vyslos že
mupio vagoje.

Sportas kultūrinių vertybių 
sąrangoje...

(Atkelta iš 1 psl.) 
pastovias ir pagalbines. 
Sporto sveikos apimties 
sluoksniuose, kurio rėmuo
se ir mūšų veikla pamažu 
juda, randame pagrindines 
vertybes, nes teisingoji fi
zinio auklėjimo kryptis ir 
sportas su plačia šakų pa
siruošimų eiga, įjungiant 
lietuviškumo e 1 e m entus, 
kildina mūsų veiklą Į aukš
tesnę rytojaus pakopą, įsi
rikiuodamas į pastovių gy
venimo vertybių sritį.

Sportininkas, kaip žmo
gus, yra psicho-fizinė būty
bė ir aukštųjų atsiekimų 
srity dvasinis pasaulis yra 
vyraujantis, todėl sporti
niai laimėjimai, ypač tarp
tautinėje plotmėje, ką ryš
kiai matome 1982 m. pa
vergtos Lietuvos sportinin
kų paskiruose atsiekimuo- 

yra kartu ir lietuvių 
kultūrinio kilimo laipsnis, 
nei kiek nėžemesnis už vi

XV amžiuje prieš Kristų, 
Pabaltijo klimatas, iki tol bu
vęs šiltesnis negu jis dabar 
yra, staiga labai atšalo. Jei ti
kėti paleografinėmis Pabaltijo 
lentelėmis, jis tuomet trum
pam laikui tapo šaltesnis negu 
dabar yra. Kronika savo ruož
tu kalba apie tais laikais labai 
svarbų ekonominį įvykį: bičių 
išgaišimą nuo šalčio. Reikia 
nepamiršti, kad tais laikais, 
kai cukraus nebuvo, medus 
buvo labai svarbi prekė. Spie
čių nuosavybės teisės būdavo 
griežtų įstatymų (ar papročių) 
reguliuojamas dalykas, kaip 
tai liudija pvz. hititų senieji 
raštai ir baltuose išlikęs bičiu
lystės paprotys. Bičių išgaiši- 
mas Suomijoje gyvenantiems 
baltams galėjo sudaryti rimtą 
ekonominę nelaįmę.

Iš Suomijos, Estijos, Lado
gos ir Onego ežerų pakraščių, 
baltams prisiėjo pasitraukti, 
jei nenorėjo badu mirti. Pra
sidėjo tuomet baltų žygis į pie
tus. Kronika rašo, jog žygio 
metu, bėgliai visų pirma įvei
kė prie jūros gyvenusią rugių 
tautą, paskui rugių kaimynus 
vandalus, ir užvaldė jų visų 
žemes.

Čia jau apimame visą da
bartinės Lenkijos plotą. Ru
giai gyveno, jei tikėti istori
niams žemėlapiams, prie Bal
tijos jūros, tarp Vyslos ir Ode
rio. Vandalai buvo rugių pie
tiniai kaimynai, įsitaisę Vyslos 
ir Oderio Šaltinių srityse.

Archeologija kaip tiktai 
tame laikotarpyj nustato bal
tų tautų išsiplėtimą Oderio 
baseino dešinėje pusėje, t.y. 
rugių žemėse, ir Silezijoje, t.y. 
vandalų žemėse. Tat čia vėl 
kronikos žinios sutampa su ar-

sas kitas veiklos apraiškus. 
Taigi ruošiantis būsimiems 
pokalbiams tarp JAV LB, 
ŠALFAS S-gos ir visų jau
nimo organizacijų vadovy
bių, apie kuriuos užsiminė 
dabartinis JAV LB-nės pir
mininkas dr. A. Butkus 
1982 m. ŠALFAS S-gos me
tiniame sporto atstovų su
važiavime, visoms šalims 
reikia gerai ir išmąstytai 
pasiruošti, kad svarstant 
naujos fizinio lavinimo link
mės pagrindus čia, o tai 
būtų greičiausiai ir visai 
išeivijai (aišku, pagrindi
niu veiksniu turint PLB), 
sugebėtunąėm rasti veiks
mingą žingsnį visame lie
tuvių kultūriniame aruode. 
Kiek iškilioji sporto pasek
mė yra vertinga tautos var
do iškėlime, auklėjime ir 
tarptautiniame bendravime, 
pasisakysime vėliau, nes 
tai svarbi ir būdinga verty
bių žymė.

i Dirvai
AISČIŲ UŽGUITIS

Vienas tautietis, gyve
nąs Toronte, laiške Dirvoje, 
stengiasi nuvertinti istori
ką Charles Pichel, kuris sa
vo lengvai skaitomoje kny
goje Samogitia vaizdžiai ir 
pagrįstai atskleidžia aisčių 
aukštą moralinį lygį, jų 
kilnumą ir ypatingai jų 
narsumą, lydimą toleranci
jos bei atodairingumo tų 
atžvilgiu, už kuriuos jie 
buvo kariniai pajėgesni To
je knygoje aisčiai pristato
mi kaip sava vidine kultū
ra viršyjančiai ne tik sla
vus, bet ir vakarines Euro
pos tautas, civilizaciniai ge
rokai toliau pažengusias.

Ir gana ribotos išmonės 
skaitytojas pastebės, kad 
Samogitia, aplamai imant, 
yra gerai dokumentuotas 
veikalas su pagrįstais tei
gimais, kartais vaizdžiai ir 
gal net spalvingai pertiek- 
tais. Autorius pristato ais
čių valdovus kiek kitaip ne
gu mūsų istorikai. Jam, pa
vyzdžiui, Gediminas yra 
daug daugiau aisčių reika
lus supratęs, negu Mindau
gas prieš jį ar Vytautas po 
jo. Savo teigimus apie tuos 
valdovus (kaip ir bendrai 
apie viską kita) jis argu
mentuotai paremia.

Jis principiniai sutinka 
su mūsų istorikais, prista
tydamas susibičiuliavimą 
su lenkais kaip lietuviams 
labai nuostolingą teritori
niai ir tautiniai. Jis nesu
taria su mūsų istorikais, 
vaizduodamas krikščiony
bės — jai stipriai plintant 
po Liublino Unijos — kul
tūrinę įtaką aisčiams. Kai 
tuo tarpu mūsų istorikų 
požiūriu tai buvo konstruk
tyvus veiksnys, nešąs ap
švietę, Pichel nuomone bu
vo destruktyvus, aisčiams 
prarandant savas kultūri
nes vertybes ir dideliems 
jų plotams sulenkėjant. Be 
to, jo teigimu, krikščionybė 
labai prisidėjo prie luomi
nių skirtumų įsigalėjimo 
aisčių, ypač lietuvių, kraš
tuose. Ir čia Pichel pertei
kia savo samprotavimus ar
gumentuotai.

Negalima paneigti, kad 
Samogitijoj yra gerokai ir,

cheologijos radiniais. Atrodo, 
kad tuo metu ant rugių ir van 
dalų žemių užsidėjo tiek stip
rus baltų klodas, jog archeolo
gija to meto rugių ir vandalų 
žemes kataloguoja kaip baltų 
teritoriją.

Šitokia padėtis užsitęsė iki 
XII a. pr. Kr., t.y. ji tęsėsi 
nuoXV a. pradžios iki XII a., 
daugiau negu 300 metų, per 
kuriuos baltų kalbos ir kultū
ros įtaka neišvengiamai turėjo 
paženklinti minėtas žemes. 
Politinė tuometinė visos Len
kijos padėtis yra kronikoje la
bai aiškiai nurodyta: ‘Taip jų 
(baltų) giminės karaliai buvo 
išdalinti į įvairius kraštus’.

(Bus daugiau) 

sakyčiau, romantiųio, le- 
gendarinio elemento. Tai 
liečia ankstyvąją aisčių is
torijos dalį, kuri tikriau 
yra priešistorinė. Tam lai
kotarpiui priklauso aisčių 
kovos su mongolais Ringau
do vadovybėje.

Kiekvienos tautos anks- 
vojoj istorijoj yra legenda- 
rinio ,ar priešistorinio, ele
mento, bei asmenybių. To
kios asmenybės, pavyzdžiui, 
yra graikų Achilas, romėnų 
Romulas, prancūzų Rolan
das, anglų Arūras, vokiečių 
Zigfridas ir pan. Kodėl ais
čiai negali turėti Ringaudo? 
Kai tuo tarpu minėtos tau
tos didžiuojasi savo hero
jais, kodėl mes turime siel
vartauti, kad prancūzų is
torikas iškėlė didelę aisčių 
asmenybę Ringaudą ? Pa
galiau Ringaudas nėra jo 
išradimas. Buvo Lietuvoje 
padavimų apie Ringaudą, 
ir yra vienas piliakalnis ant 
kurio kadaise buvusi Rin
gaudo tvirtovė. Gedimino 
sapnas, minimas lietuvių 
istorijoj, yra grynai legen- 
darinio pobūdžio. Gal tik 
griežtai moksliniai, dizer- 
tacinio pobūdžio, istoriniai 
raštai ribojasi vien tik 
kruopščiai atrankiota ir be
maž matematiniu tikslumu 
pristatyta medžiaga. Samo
gitia nėra tokio pobūdžio 
knyga. Ji yra skirta pla
tesnėm skaitančiųjų ma
sėm, o ne istorikams profe
sionalams.

Jeigu lietuvių (ir latvių) 
jaunimas išeivijoje ar tė
vynėje skaitytų Samogitia, 
jis neišvengiamai pajustų 

-'kaip daug kilnesni, žmonišT 
kesni, tolerantiškesni, di- 
dingesni ir ypač narsesni 
buvo aisčiai, palyginus juos 
su slavais. Keista, kad kny
ga kuri galėtų prisidėti 
prie patrijotizmo ugdymo 
ar bent neleidimo jam vi
sai užgęsti mūsų jaunime, 
nėra rekomenduojama mū
sų spaudoje!

Minėtam kritikui ypač 
užkliūva Samogitijoj vaiz
duojamos aisčių istorinėse 
išvakarėse vykusios jų ko
vos su mongolais. Komen
tuodamas apie autoriaus 
pasakojimą apie pirmąjį 
aisčių susidūrimą su mon
golais, jis ironiškai sako: 
"turbūt tas žymus istori
kas Pichel paskaitė polov- 
cus žemaičiais, o rusus ais
čiais.”

Dvyliktajame šimtmety
je rusų vardas dar nebuvo 
žinomas, žinomos buvo tik 
paskiros slaviškos gentys. 
To laiko kronikos rusų vi
sai nemini. Tuo tarpu ais
čiai jau buvo žinomi. Mini
mi yra lietuviai ir žemaičiai 
(”žemoit”). Aisčiai kariniai 
jau buvo gerai susiorgani
zavę; buvo labai susiklau
są ir efektyvūs kad ir ne
susivieniję. Jie sudarė 
reikšmingą, priešą baugi
nančią jėgą. Jų gyvenama

sis plotas siekė Pipetės upę 
pietuose ir Kievą (ir net 
toliau) rytuose, todėl tei
singa yra to kritiko kad ir 
pašaipi pastaba, kad mon
golų nebuvo nė Lietuvoj 
nė Žemaitijoj. Jie buvo ais
čių žemių rytiniuose ir pie
tiniuose pakraščiuose, ir 
jeigu mongolai buvo pri
versti trauktis, tai nebuvo 
dėl slaviškų polovcų gaujų, 
bet dėl aisčių. Iš viso slavai 
tada kariniai buvo bereikš
miai, išskyrus lenkus, ku
rie niekad aisčiam nepri
lygo.

Tenka daleisti, kad Pichel 
neturėjo tikslių tuolaikinių 
duomenų apie mongolų ju
dėjimą rytų Europoje, kad 
jis faktiškai galėtų pagrįs
ti kiekvieną savo teigimą. 
Tačiau būdamas susipaži
nęs aplamai su tuolaikiniu 
mongolų judėjimu nuo Kas
pijos iki Alpių pakraščių — 
žinodamas pagrindinius jų 
pasistūmėjimus ir pasitrau
kimus —, ir taipgi žinoda
mas aisčių pranašumą bei 
slavų to laiko karinį nepa
jėgumą, jis atitinkamai da
rė realybiškai galimas iš
vadas, pasitelkdamas ir le- 
gandai-inio pobūdžio šalti
nius. Ar nebūtų geriau įsi
gilinti į Pichel naudotus is
torinius šaltinius — istori
nius ir pusiau istorinius — 
liečiančius mongolų .invazi
ją į Europą, negu kad juos 
atmetus pašaipiai apie jį 
kalbėti vadinant pasakų 
rašytoju?

Aisčiai, pirminiai gyven
tojai dideliuose plotuose 
tarp Vyslos ir Volgos aukš
tupio, nepalankių aplinky
bių dėka, palaipsniui buvo 
glemžiami vėlesnių už juos 
atėjūnų — dalinai vokiečių 
ir daugumoje slavų. Paly
ginti gana trumpu laiku 
minėtieji plotai pateko be
maž išimtinai slavų kontro
lėm šiandien dar išlikusie
ji aisčiai yra rusų užguiti 
ir dar vis gujami. Jie yra 
visiško išnykimo grėsmėje. 
Panašias, paralelias apysto- 
vas matome ir gamtoje: 
piktžolės plinta visiškai ne
globojamos, kai tuo tarpu 
kilnesnė augmenija, net ir 
geroje priežiūroje dažnai 
yra piktžolių nustelbiama, 
o be priežiūros ji visai iš
nyksta.

Aisčiai aukštai stovėjo 
moraliniai. Jie (ypač per 
lietuvius) pasireiškė dide
liu valstybingumu. Jų dai
nos pasakos, keramika, pa
puošalai, audiniai, įrankių 
dailumas — aiškiai rodė jų 
kultūrines potencijas. Jei
gu jie būtų buvę palikti ra
mybėje germanų ar slavų 
krikščioniškosios kultūros 
nešėjų, jie neabejojamai 
būtų išvystę savitą kultūri
nį klestėjimą neblogiau 
kaip graikai, kurie ,savo lai
mei, nebuvo priešų spau
džiami iš visų keturių pu
sių.

Vincas Vyčinas 
Britu Kolumbija
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Bronio Railos Raibos Agavos
Stasys Santvaras

Bronį Railą į lietuvių rašto 
daržus atvedė eilėraščių kny
ga. Rašė jis ir ‘taikomųjų’ ei
lių - iki šiol dar tebeskamba 
‘spaudos valsas’, kurio grakš
čius tekstus sukūrė Bronys Rai 
la. Tačiau dabar, jeigu savo 
draugam jis yra atviras iki sie
los krantų, ilgesnį laiką eilių 
neberašo. Kartais, gal atvan
gai, išverčia Omaro Chajamo 
rubajatą. Daugelį metų Bro
nio Railos sielą užvaldė publi
cistika - kultūrinio, politinio, 
visuomeninio ir poleminio po
būdžio apybraižos, essays. Tai 
savaimingu, lakiu ir įtaigiu 
stilium, erudicija ir dalyko 
pažinimu persmelkti darbai, 
jau nekartą apdovanoti gar
bės premijom, skaitytojų dė
mesiu ir pagyrom.

‘Raibos agavos’, jeigu pajė
giau teisingai suskaičiuoti, yra 
penktoji Bronio Railos kultū
rinių apybraižų knyga. To pa 
ties pobūdžio jo straipsnių rin
kinys ‘Laumių juosta’ (1966 
m.) mūsuose buvo ‘best sele- 
ris’, per tris mėnesius išpar
duota knyga. Atrodo, kad 
gyvo bei palankaus skaitytojų 
vertinimo susilaukė ir trys to
mai ‘Paguodų’ (1974-75 m.). 
Tai vis mūsų kultūros įvairaus 
pobūdžio įvykiam ir klausi
mam skiriami rašiniai, kurių 
viršūne sudaro grožinės litera
tūros žmonės ir jų raštai. Svar 
būs, įdomūs, vertingi tie dar
bai šiai dienai, dar svarbesni 
ir reikšmingesi mūsų kultūros 
istorikam jie bus rytoj.

Nors Bronys Raila eilių ne
berašo, beveik visų jo knygų 
pavadinimai yra tikra lyrika, 
pvz., ‘Tamsiausia prieš aušrą’ 
‘Versmės ir verpetai’, ‘Bastū
no maištas’, ‘Vaivos rykštė’ ... 
Ir štai dabar - ‘Raibos agavos’! 
Tiesa, agava ne lietuviška gėlė 
ir lietuviški žiedų krūmai, ku
rie tik vieną kartą pražysta ir 
po to miršta. Tačiau mūsų žo
dis ‘raibos’ įtaigoja, kad čia 
bus įvairiaspalvių straipsnių 
puokštė, Bronio Railos sielos, 
talento ir sugebėjimų atspin
džiai. Tad pamėginkim tą vei 
kalą pavartyti, nors šiek tiek 
su juo susipažinti.

‘Raibų agavų’ krūmą suda
ro straipsniai, spausdinti mū
sų periodikoj - Vienybėj, San
tarvėje, Draugo kult, priede, 
Akiračiuose, Nepr. Lietuvoj, 
Keleivyje, Lietuvių Dienose, 
daugiausia Dirvoje - maždaug 
1953-1979 m. laikotarpyje. 
Tačiau beveik kiekvieno raši
nio pabaigoj randame tokias 
autoriaus pastabas: ‘taisyta’, 
‘perredaguota’, ‘sutrumpinta’ 
‘papildyta’... Aišku, tai stilis
to ir žodžio svėrėjo įsipareigo
jimai. Ak, o labai nelengva tų 
įsipareigojimų ar pašaukimų 
naštą ant savo pečių tempti!..

Čia savaime atkyla pluoš
telis atsiminimų. Atvyko į Bos 
toną Daneta ir Bronys Railai. 
Atvyko gal ir palaimingu me
tu, kai, anot Bronio, ‘dabar 
tai turėsiu laiko, galėsiu dirbti 
ir dirbti’. Ir atsivežė jau Los 
Angelėse parašytą paskaitą. 
Kitą dieną, tuoj po pusryčių, 
Bronys gražiai atsiprašė, paki

lo nuo skobnio ir tarė: ‘Eisiu 
dar pažiūrėti į tą savo raštą’. 
Ir sėdėjo prie to rašto dvi ar 
tris valandas! Po pietų ‘istori
ja’ pasikartojo. Kitą dieną pa
prašė mašinėlės ir savo subrau
kytą, papildytą, perredaguo
tą paskaitą iš naujo perrašė. 
Neištvėriau ir paklausiau: 
‘Brony, juk namuose savo žo
dį parašei, tai ar mažai ten 
buvo gražumynų?’ Bronys at
siliepė: ‘Zinai, labai sunku to
bulumo krantą rasti...’ Aišku 
tobulumo krantų Bronys Raila 
ieškojo ir tuo metu, kai ‘Rai
bas agavas’ rengė spaudai, tai 
liudija ir jau minėtos jo pasta
bos. Tą rūpestį autorius be
veik dramatiškai aptaria vei
kalo pratarmėje, pavadintoje 
‘Dar vieną sykį’.

Knygon sutelktų apybraižų 
rinkini - ‘Raibas agavas’ - Bro
nys Raila pradeda pasakojimu 
apie Jurgį Savickį, dviejų hek
tarų platybėse, Prancūzijos 
pietuose, prie pat Viduržemio 
jūros, savo kaktos prakaitu įkū 
rūsį lietuvišką Ariogalą ...

Padubysio Ariogala - mano 
tėviškės kaimynė, Jurgis Savic
kis - artimas kaimynas ne tik 
gimimo vieta, bet ir vienu ki
tu žmogaus dvasios polinkiu ir 
nerimastim. Bronys Raila sa
vo apybraižėj duoda stambų 
pluoštą medžiagos, įrodyda
mas, kad rašytojas ir diploma
tas Jurgis Savickis buvo įdo
mi, savo dvasia bei būdu 
didžiai spalvinga asmenybė, 
tikėjimų, gabumų, idealų ir 
apsivylimų nestokojantis žmo
gus. Toji medžiaga - tikrai 
ryškūs Jurgio Savickio portre
to bruožai.

Velionis rašytojas buvo ne 
tik mūsų diplomatinės tarny
bos iškili figūra, jis kurį laiką 
(prof. Aug. Voldemaro valdy
mo dienom) buvo ir Valst. Te
atro direktorius. Taip nelem
tai atsitiko, kad teatre tuo me
tu aš dar nedirbau. Bet kai 
pasidariau to sudėtingo apara 
to nareliu, nė iš vienų lūpų ne
išgirdau išmesto žodžio, kad 
Jurgis Savickis buvo blogas di
rektorius. Atvirkščiai, visi 
Valst. Teatro žmonės choru 
giedojo, jog tai buvo šviesi ir 
didžiai kultūringa asmenybė, 
per trumpą laiką sugebėjusi 
teatrą sudisciplinuoti ir pa
kreipti į meninių siekimų aukš 
tumas.

Paprastai yra sakoma, kad 
Jurgis Savickis į lietuvių groži
ne literatūrą atnešė gan stam
bų glėbį Vakarų pasaulio kul
tūras ir literatūrinių naujovių. 
Ir tai yra tiesa. Tačiau mūsų 
tarpe turbūti niekas taip skau 
džiai nuo tos Vakarų ‘kultū
ros’ nėra nukentėjęs, kaip Jur
gis Savickis. Ar girdėta, kad 
vakarietė žmona galėtų sunai
kinti rašytojo rankraščius ir ar
chyvą? Paskaitykit, apie tai 
savickinėj apybražoj tikrai 
vaizdingai kalba ir Bronys Rai 
la.

Toliau versdami ‘Raibų 
agavų’ lapus, stabtelkim prie 
Literatūros sužadėtinio. Tai 
Bronio Railos rašytojui Juozui 
Švaistui, jo žmogiškajam pa

veikslui ir jo raštam skirti 
straipsniai, alsuoją įžvalgumu 
ir dvasine šilima. Bronys Rai
la su Juozu Švaistu susitiko Ke 
tūrių vėjų sąjūdy, vienas ten 
buvo vyriausia, o kitas - jau
niausia galva. Vienoki ir kito
kį sąjūdžiai žmones suartina. 
Tai gal dėl to ‘Raibose agavo
se’ randame ryškių ženklų, 
kurie Juozą Švaistą mums pri
mena ir kaip rašytoją, ir kaip 
savo originalaus pasisakymo 
ieškotoją, ir kaip savotiško bū
do žmogų, deja, iš mūsų tarpo 
jau iškeliavusį į Anapusinę ne
žinomybę.

Sunkiausia kalbėti apie 
draugus, o gal net nepadoru 
prašnekti apie save ir savo dar 
bus, nes čia pat gali paklysti, 
tą ar kitą artimą užgauti ir pa 
piktinti. Bet kelionė neišven
giama, nes Bronys Raila į ‘Rai 
bas agavas’ įterpė ir tokius sa
vo rašto darbus: Lietuviški ru 
bajatai -‘žodis’ Stasiui Santva
rų! ; Ant vieškelio žvaigždėto, 
kitame krašte pasaulio - kalba 
apie Bernardą Brazdžionį; 
Gyvenimo šermenys - praneši
mas apie Antano Gustaičio 
‘Saulės Šermenis’ ir Mano par
tijos ideologinis draugas (An
tano Gustaičio gimtadieniui, 
St.S.). Bronys Raila - akyli ir 
įžvalgi kritiko akis - galėjo vie
ną ir kitą iš mūsų trijulės pa
plakti, bet šį kartą jis buvo 
santūrus ir atsargus, turbūt 
nenorėjo su mumis santykių 
gadinti, ar ne?..

Rubajatų forma sunki ir su
dėtinga. Ypačiai sunki, kai 
nori ką nors meniškiau pasa
kyti, kai nori, kad joje suskam
bėtų savaimingesnė mintis ir 
muzika, kai ieškai tokių posa
kių, kurie skaitytoją turėtų 
prajuokinti, verstų jį susikaup
ti ir susimąstyti ar net supyk
ti, kai grumiesi su gausių ri
mų problema. Gerėlesnė ar ir 
ne taip gera rubajato (ketur
eilio) formos pergalė, jos su- 
skambėjimas lietuvių kalba, 
lyg ir turėjo būti šioks toks mū 
sų literatūrinio gyvenimo įvy
kėlis, bet nebuvo jokio įvykio, 
o buvo net priekaištų, kad ar
chainė poezijos forma visai be 
reikalo nešama į mūsų raštą... 
Bronys Raila savo ‘žody’ dai
liai aptarė patį poną rubijatą, 
apgynė jo buvimo prasmę, pa
glostė autoriaus pastangas (už 
paskatinimus Broniui aš visa
da būsiu dėkingas), bet toje jo 
kalboje suskamba ir lyg pasi
teisinimai, lyg ir apologija dėl 
premijų skyrimo sprendimų. 
Žinoma, visa tai vadinamo ‘žo 
džio’ reikšmingumo nemenki
na.

Straipsniai apie Bern. Braz
džionį ir Ant. Gustaitį yra la
kūs savo stilium, mintimis, są
mojum, įžvalgumu ir amžinos 
tiesos ieškojimu. Netgi drįs
čiau tarti, kad tokie studiji
niai rašiniai kaip Ant vieškelio 
žvaigždėto, Kitame krašte pa
saulio , ir Gyvenimo šermenys 
jau dabar yra atskiri stulpai 
mūsų grožinės literatūros isto
rijoj. Dailiojo rašto tyrinėto
jui, ateisiančiam po keliasde
šimt metų, šie Bronio Railos

Iš praeities dienų albumo... Susitikę Tabor Karmoje, Juozo 
Bačiūno svečiai, dr. Algirdas Greimas iš Paryžiaus ii' Bronys 
Raila iš Los Angeles dalinasi dar nenublukusiais Paryžiaus 
prisiminimais.

darbai bus džiaugsmingi atra
dimai, duodantys ir taiklių 
noetu kūrybos aptarimų, ir 
dalykinio išmanymo tiem ap
tarimam teigti, ir gyvų bei ryš 
kių Brazdžionio ir Ant. Gus
taičio žmogiškų būdo bruožų. 
Kai tokius straipsnius perskai
tai, tuoj pat susidarai įspūdį, 
kad Bronys Raila juos rašė su 
agavos žiedu širdy.

Prancūziškoji dovana - Ge
orgės Matorė’s lietuviškų išgy
venimų romanas, parašytas 
prancūzų kalba ir išspausdin
tas 1975 metais. Tai atskira 
Bronio Railos studijėlė, kuriai 
‘Raibose agavose’ skirta 15 
puslapių. Straipsny apstu in
formacijos apie patį G. Mato- 
re, apie jo vertingą dovaną 
Lietuvai - tą jo romaną, apie 
veikalo autoriaus dramatiškus 
išgyvenimus Lietuvoj, kaip 
1940 m. jį ten aptiko ir žiau
riai pakaitino ‘Stalino saulė’. 
Bronys Raila sako, kad ‘pran
cūziškoji dovana’ yra vertin
gas grožinės literatūros veika
las, tik, deja, iki šiol nesura- 
dom vertėjo, kuris Matores 
romaną išverstų į lietuvių kal
bą!.. Paguoda nors tai, kad 
pluoštą žinių apie tą dovaną 
randame Bronio Railos ‘Raibų 
agavų’ puokštėje.

Susipažinę (ar pažintį at
naujinę) su G. Matore ir jo vei
kalu, užgriūnam ant Putino 
žiedų. Tai bene pati stambiau 
šia ‘Raibų agavų’ studija, po
leminio pobūdžio Bronio Rai
los darbai. Na, o polemikose 
mūsų gerbiamas rašytojas kar
tais būna ir negailestingas, čia 
ima žėrėti ir jo stilistika, ir erų 
dicija, ir sugebėjimai oponen
tą beveik tobulai suglamžyti. 
Gal savaime aišku, kd Bronio 
Railos kalba apie Putino žie
dus nėra jo pasisakymai apie 
mums pažįstamų žiedų krū
mą, o yra jo nuomonės apie 
poetą Vincą Mykolaitį-Putiną 
ir dramatiškos lemties poetę 
Salomėją Nerį. Polemiką įžie
bė velionis prel. Myk. Krupa
vičius ir Putino sesuo Magda

lena Mykolaitytė-Slavėnienė.
Be abejo, daugelis lietuvių 

gerbė ir gerbs prel. Myk. Kru
pavičių. Tą pagarbą skatina 
velionio prelato patriotiniai, 
visuomeniniai ir valstybiniai 
darbai. Galimas daiktas, kad 
ir jo atsiminimų bei samprota
vimų intencija apie Putiną ir 
Nėrį taip pat buvo gera ir nuo
širdi. Tik čia prelatas, kaip 
sakoma, įšoko ne į savo daržą, 
per mažai pažino mūsų kultū
rinio gyvenimo įvykius bei 
žmones ir tokiais ar kitokiais 
vienas kitam daromas įtakas. 
Atseit, prel. M. Krupavičius 
suklupo (o kas nesuklumpa?), 
savo rašiny rėmėsi gandais ir 
kaž kieno prasimanymais, o 
ne išgyenta tikrove ir jos palik 
ta medžiaga. Bronys Raila, 
gerai pažinęs Putiną ir Nėrį, 
skendėjęs ano meto mūsų kul
tūrinėse pastangose, prel. 
Myk. Krupavičiaus teigimus 
gan aštriai atrėmė ir sukriti
kavo. Ir dėl to niekas neturė
tų rūstauti, nes tiesa Bronio 
Railos pusėje. Kitą vertus, vie 
nas ar kitas paklydimas žmo
gaus sumenkinti negali, nesu
menkino jis ir garbingojo prel. 
Myk. Krupavičiaus. Pati gi 
čia minima polemika yra 
tikrai įdomus įvykis mūsų lite
ratūros gyvenimo vingiuose.

Bronys Raila atsiliepia ir į 
Magdalenos Mykolaitytės-Sla 
vėnienės pasakojimus apie bro 
lį poetą. Tik čia mūsų kritikas 
jau lyg su baltom pirštinėm - 
savo abejones ir nuomones reiš 
kia ramiai, lyg stengdamasis 
brolį mylinčios sesers neužgau
ti. Ir teisus yra Bronys, kai 
Mykolaitytės atsiminimuose 
pasigenda subtilesnių Putino 
būdo bruožų paryškinimų, gi
lesnės poeto išgyvenimų ana
lizės, intymesnių jo pervartin- 
gos kasdienybės atskleidimų, 
įžvalgesnio ir atviresnio sesers 
žvilgsnio į visą tai, ką jos bro
lis dirbo, kuo sielojosi ir kuo 
gyveno. Dabar, Bronį Railą 
parafrazuojant, susidaro įspū-

(Nukelta į 6 psl.)
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Raibos agavos... Keliaujame toliau... Antanas Laukaitis-

kai žuvusio rezistencinėj ko
voj)‘Literato duona’. Pirmuo
sius tris veikalus, atmesdamas 
tarybinį balastą, Bronys Raila 
vertina teigiamai, o Jul. Būtė
nas ir vėl gauna pylos (tos ‘py
los’ Br. Raila jau anksčiau jam 
yra davęs). Trumpai tariant, 
Auksas ir pelenai siekia Lietu
vos krantus, o ten vienu ar ki
tu laiku pasirodo ir tikrai ver
tingų darbų.

Atskirai čia minimo ‘Raibų 
agavų’ skyriaus Bronio Railos 
‘akimirka’, kaip rašinio pabai
goj pažymėta - ‘perredaguota 
ir papildyta’, atseit, 1972 ir 
1976 m. Akiračiuose spausdin 
ta kaip ‘žaliava’ - Moderniz
mų palyginimai. Skubu pa
aiškinti - modenizmų palygi
nimai lietuvių poezijoje. Tai 
ilgoka Bronio Railos studija, 
pasakyčiau smagi ir žaismin
ga studija. Neabejoju, kad ne 
vienam veikalo skaitytojui šis 
rašinys sudarys progą susipa
žinti ir su Br. Railos literatū
ros meno pažiūrom, ir su jo 
žaismingu stilium, ir su ironiš
kom šypsenom, nes juk įvai
rūs menų modernizmai anaip
tol ne visuomet būna rimti 
dalykai.

Bronys Raila ‘Raibų agavų’ 
rinkinį baigia Pokalbių skyriu
mi. Jo pokalbiai su Dirvos red. 
Vytautu Gedgaudu, Paulium 
Jasiukoniu, Vytautu Kasniū- 
nu ir Algirdu Titu Antanai
čiu, nors tuose pokalbiuose 
paliečiamas gan gausus kiekis 
įvairių kultūrinio gyvenimo 
klausimų ir problemų, savo es - 
me yra medžiaga Bronio Rai
los biografijai, tuo tarpu - 
stambokas glėbys jo autobio
grafinių akimirkų, įdomių, 
kartais kontroversiškų ir net 
šokiruojančių akimirkų. Bet 
ar ne tai atveria žmogaus vi
dinį pasauli ir išryškina jo bū
do bruožus? Gerai, kad Bro
nys Raila tų asmeninių pokal
bių nepaliko trūnyti periodi
kos kompletuose.

Atskira pastraipėle išskirsiu 
Bronio Railos dialogą su 
Vytautu Alantu. Tai iš tikro 
raibas ir vertingas pokalbis. 
Čia susikryžiuoja dviejų rašy
tojų pažiūros ir tikėjimai apie 
gražinės literatūros kūrybą. 
Bronys Raila šiuo atveju pa
brėžia kūrinio formos primatą 
o Vyt. Alantas su tvirtu įsitiki
nimu kartoja, kad visada rei
kia būti su savo tauta, atitai
syti, išryškinti visa tai, kas 
tautos istorijoj buvo iškreipta, 
suniekinta, apšmeižta. Atseit, 
Vyt. Alantui ypačiai svarbi

(Atkelta iš 5 psl.) 

dis, kad Putino sesers jausmai 
įveikė jos įžvalgumą ir išmintį. 
Aišku, ir Magd. Mykolaitytė- 
Slavėnienė, ir net jos vyras kri
tiko nuomonėm nesusižavėjo, 
o tai Broniui Railai sudarė pro 
gą savo nuomones apie Putiną 
papildyti ir atviriau apie ta
riamus poeto dvasinius per
versmus pakalbėti.

Ką prie čia aptariamų po
lemikų dar galėtų pridėti šios 
apžvalgėlės rašytojas? Malo
nu prisipažinti, kad lemtis kai 
kada ir jį apdovanodavo savo 
šypsenom. Viena ir nepamirš
tama likimo šypsena - mano 
pažintis ir santykiai su Putinu. 
Retkarčiais jį aplankydavau ir 
tada, kai jis gyveno Kunigų se 
minarijoj, ir tada, kai redaga
vo ‘Židinį’ ir gyveno Mickevi
čiaus gatvėj priešais senuosius 
universiteto rūmus, ir tada, 
kai buvo įsikūręs dr. J. Puric
kio namuose. Negaliu tarti, 
kad aš pažinau Putino sielos 
gelmes, bet vis dėlto turėjau 
progų pakankamai gerai įsi
žiūrėti į jo elgesius ir būdą. 
Čia turbūt kai kuriuo požiū
riu mano įspūdžiai sutaps su 
velionio poeto sesers Magdale
nos nuomonėmPutinas neiš
moko meluoti ir veidmainiau
ti nei sau pačiam, nei savo ar
timui. Ir tai, be abejo, ap
sprendžia ne vieną tariamą jo 
sielos lūžį.

Rašytojas Romualdas Spalis 
sukūręs vienos lietuvių kartos 
romanų ciklą (ir stambų pluoš 
tą novelių), kol buvo gyvas, 
kritikos pagyrų nedaug tesu
laukė. Bet skaitytojai jo dar
bus mėgo, kai kurie minimo 
ciklo romanai buvo ‘bestsele
riai’ (pvz., ‘Gatvės berniuko 
nuotykiai’). Bronys Raila, so
dindamas ‘Raibų agavų’ krū
mus, R. Spaliui paskyrė ke
liasdešimt puslapių, bet ar to 
gana, ko velionis kūrėjas nusi
pelnė?.. Br. Railos pasisaky
mai apie R. Spalio kūrybą su
dėti po tokiu skėčiu: Akimir
kos apie rezistenciją. Man re
gis, Bronys Raila, turbūt vie- 
nintėlis, į dar gyvo R. Spalio 
darbus pažvelgė ‘ad rem’ - ne
aplenkė prasmingų rašytojo 
pastangų, nepraleido pro akis 
ir vieno kito silpnumo (o kas jų 
neturi?). Bet, kaip man rodo
si, tame ‘akimirkų’ būry ypa
čiai reikšmingas yra Bronio 
Railos laiškinis pasikalbėjimas 
su Romualdu Spaliu, kur ran
di ir įdomių dalykinių klausi
mų, ir vertingų atsakymų. Ra
šytojo Spalio praradimo aki
vaizdoj tie jo atsakymai, kaip 
jau buvo užsiminta, kada nors 
bus medus mūsų grožinės lite
ratūros tyrinėtojam ir istori
kam.

Kitas ‘Raibų agavų’ skyrius 
- Auksas ir pelenai. Siame sky 
riuje Bronys Raila kalba apie 
popierių, Maironį ir švietimo 
istorijas, kritiškom akim ap
žvelgia vertingus veikalus, 
išleistus ok. Lietuvoj. Tie vei
kalai - tai Edm. Laucevičiaus 
dviejų tomų studija apie ‘Po
pierių Lietuvoje XV-XVIII 
amžiuje’ (tarp kitko - ši studi
ja susilaukė atgarsio ir plates
niame mokslų pasauly), Van
dos Zaborskaitės Maironio mo
nografija, Meilės Lukšienės 
studija ‘Lietuvos švietimo isto
rijos bruožai XIX amžiaus pir- 
mojqe pusėje’ ir Juliaus Būtė
no (ne Julijono Būtėno, tragiš

Pasibaigus didžiajai spor
to šventei Cicagoj, pajudė
jome link namų.

Kalbant apie pačias var
žybas ir II-ją Pasaulio Lie
tuvių Sporto šventę, gali
ma būtų rasti labai daug 
kritikos, visame varžybų ir 
šventės pravedime, atidary
mo parade, kuris buvo savo 
dalyvių ir žiūrovų skaičiu
mi gal net ir prastesnis, už 
paprastą eilinį Australijos 
lietuvių sporto švenčių ati
darymą. Ir net nenorėtųsi 
tikėti, kad kai kurie klubai, 
svarbiausiai iš pačios Chi
cagos, turintieji po 100 ir 
daugiau aktyvių narių, ga
lėjo paskutiniu momentu 
surasti tik vieną kitą jau
nuolį, kuris neštų jų klubo 
pavadinimo lentą. Tikrai 
gėda, kad sportininkai ir ju 
vadovai nejaučia pareigos ir 
atsakomingumo dalyvauti 
atidarymo iškilmėse. Ir kaip 
man buvo pavydu, kai Dai
nų šventės atidarymo pa
rade mačiau ir stebėjau 
tuos šimtus dainininkų ir 
šokėjų iškilmingai žygiuo
jančių paskui savo vadovus

yra veikalo turinio esmė ir 
prasmė. Tikrai yra įdomi ta 
dviejų autorių dvikovė. Ir pa
guoda, kad nė vienas jų tame 
pokalbyje nesikarščiavo, nė 
vienas nesistengė priešininką 
patiesti žemėn, o davė stambų 
pluoštą medžiagos literatūri
nės kūrybos klausimam svars
tyti.

Bronys Raila ‘Raibas aga
vas’ baigia Pokalbiu su lau
mėm. Randi čia stamboką kie
kį žymių žmonių pasisakymų 
apie gyvenimą, žmogų, kultū
rą ir buvimo menkystę, bet 
savo esme šis pokalbis yra poe
to giesmė - tiek jame dvasinės 
šilimos ir lyrizmo. Reikia iš
drįsti ir tarti: Bronys Raila ne 
tik paruošė ir išleisdino vertin
gų kultūrinių apybraižų rin
kinį - ‘Raibas agavas’, bet ir 
sugebėjo dailia užsklanda vei
kalą apvainikuoti.

Bronys Raila: RAIBOS 
AGAVOS’ Nidos Knygų 
Klubo leidinys Nr. 104, 
408 psl., 1983 m., spaudė 
Nida Press Londone, Angli
joj, kaina - 6 britų svarai 
(kituose kraštuose - pagal 
svaro kursą).

LIETUVIU FONDE FEDERALINIS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

Burr Ridge (prie Lemonto):
475 Frontage Road
Burr Ridge, III. 60521
Telef. 887-0757

Treč. 12:00— 6:00 
šešt. 10:00—12:00

Ketv. 3:00— 6:00 
šešt. 10:00—12:00 
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ir savo choro pavadinimus. 
Tai buvo paradas ir šven
tės atidarymas pilna to žo
džio prasme ir jeigu spor
to vadovai ir patys sporti
ninkai nejaučia noro ir pa
reigos turėti iškilmingą 
šventės atidarymą, tai ar iš 
vis verta skelbtis, kad tai 
yra Pasaulio Lietuvių Spor
to šventė. O apie pačius 
žiūrovus, tai ir nekalbėsiu. 
Iš ketvirčio milijono .Chica
gos lietuvių atvyko vos ne
pilnas tūkstantis, šiandien 
jau viskas tas yra praeity, 
tačiau ar nereiktų iš pra
ėjusių klaidų pasimokinti? 
Jeigu po Toronto šventės ir 
puikaus atidarymo, austra- 
liečiai jautė labai didelį 
dvasinį pakilimą ir jau nuo 
pat grįžimo namo pradėjo 
galvoti apie sekančią išvy
ką, tai šį kartą daugelio iš 
jų nuomonė yra kitokia. 
Tačiau, kaip neoficialiai 
girdėti, gal bus duotas lei
dimas Jaunimo Kongresą 
ruošti Australijai, o yra 
pasiūlymų, kad ir Sporto 
šventė, žinoma, mažesniu

LE PAPILDYMŲ
Praėjusiais metais atsi

liepė vos 25% reikalingo 
skaičiaus busimųjų prenu
meratorių Lietuvių Enci
klopedijos papildoma jam 
(37-jam) tomui. Tokio ma
žo skaičiaus nepakanka, 
tad atrodė, kad sumanymas 
negalės būti vykdomas. Da- 
bas, pažadėjus paremti JAV 
Lietuvių B e n d ruomenės 
Kultūros Tarybai ir sulau
kus naujų raginimų iš at
skirų asmenų, pradėta nau
ja akcija prenumeratų pa
sižadėjimus gauti.

Pasižadėjimus siųsti šiuo 
adresu: Lietuvių Enciklo
pedija, P. O. Box 95, So. 
Boston, Ma. 02127. Taip pat 
esame išsiuntę talkininkam 
atskirus lapus rinkti pre
numeratai. Kas tai būtų 
patogiau, malonėkite pasi
rašyti ir pridėti savo adre
są.

Redakcinis darbas jau 
gerokai pavarytas priekin. 
Vyr. redaktorius Simas Su
žiedėlis padedamas redak
toriaus dr. Jurgio Gimbuto,

MOKA:
Aukščiausias palūkanas lau
pomųjų sąskaitų — 8%, Ban
kai ir Savings & Loans moka 
5% ikt5'/2%.

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

"♦KIEKVIENA SĄSKAITA
APDRAUSTA IKI $100,000. 

mastu, būtų suruošta pas 
mus. Gal būtų ir neblogai 
pakeisti kontinentus ir gal 
kai ko amerikiečiams pasi
mokinti iš mažų australų.

Talentų vakaras, dovanų 
įteikimas ir po to sporti
ninkams ir paskiriems sve
čiams pobūvis, praėjo ge
rai. Turėjau progos austra
liečių sportininkų vardu pa
sveikinti Pasaulio Lietuvių 
Dienų ir Sporto šventės 
rengėjus.

Sudiev Chicaga, sudiev ir 
visiems mieliems Chicagos 
lietuviams, kurie taip nuo
širdžiai mus priėmė. Jeigu 
ir pasitaikė sportiniuose pa
rengimuose nemažai klaidų, 
tai jas jau senai mes pa
miršome ir galime tik tarti 
nuoširdų sportišką ačiū vi
siems sporto vadovams, 
toms mieloms ir visuomet 
besišypsančioms Jaunimo 
Centre ir universiteto salė
je, ponioms, kurios visą 
laiką ten dirbo ir buvo to
kios artimos ir mielos mums 
australiečiams.

TOMO REIKALU
ir kelių bendradarbių, su
darė kartoteką apie 6000 
įrašų. Numatomas tomas 
bus apie 500-600 puslapių; 
kaina apie $25.00. Jau gau
ta dalis straipsnių ir bio
grafijų. Pastaruoju laiku 
susitarta su trečiuoju to
mo redaktorium dr. Stasiu 
Bačkaičiu. Pasitelkdamas 
bendradarbių, jis tvarkys 
technologijos ir griežtųjų 
mokslų dalykus. Leidėjas, 
redaktoriai ir autoriai pa
geidauja, kad redakcijos 
darbus būtų galima užbaig
ti iki šių metų pabaigos.

LE papildomo tomo tira
žas remsis tokiu skaičiumi 
kiek bus gauta užsakymų, 
nes sąlygos neleidžia kny
gų atsarga laikyti sandė
lyje.

Juozas Kapočius, Lie
tuvių Enciklopedijos 
leidėjas. Ingrida Bub
lienė, JAV LB Kultū
ros Tarybos pirminin
kė.

STAFF PHYSICAL 
THERAPIST

Full time PHYSICAL THERAPIST 
positions available, I — ln Acute 
Care. 2 — In Rehabilitation. Available 
for candidatea who have BS or arė 
certified in Physical Therapy, have 
licensure or ehgibility in Maryland. 
Ability to ūse good judgernent in 
providing treatment and evaluation. 
Able to superviae support personnel 
also know;-idge of POMR helpful. 
PGGH & MC is a 665 bed JCAH ac- 
credited regionai shock trauma cen
ter. Locat.td adjacent to the BW 
Parkway. Offering excellent benefits 
including tuition reimbursement. For 
more iniorraalion: contact Personnel 

at 301-341-2123.
PRINCE GEORG E’S 

GENERAL HOSPITAL AND 
MEDICAL CENTER 
CHEVERLY. MD. 20785

Equal Opportunity Employer 
(25-28)

PRINTERS WANTED
Diddo Roll-to.eheet Press Person. 
Also, Didele Collator Operatore. Mušt 
be self starter. Need help for all 
shifts. Steady work for qualified men 
We are a growinR and Busy Compa
ny and wiil help the right people to 
movė. Call 203-792-9S87, ask for 
GARY or HARRY.

DANBURY BUSINESS FORMS 
Old Brookfield Rd. 

Danbury, Conn. 06810 
(25-31)
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DAUG, DAUGIAU, DAUGIAUSIA...

(RIMTIES VALANDĖLEI)
Motto:

”Oi, jeigu mes visus 
pasaulio langus sudėtu
me į vieną, — koks di
delis būtų langas! O jei 
visus pasaulio akmenis 
suspaustume į vieną 
akmenį, — koks didelis 
būtų akmuo! Na, o jei
gu tuo akmeniu trenk
tume Į tą langą, — oi, 
oi, oi. koks didelis bū
tų b p m m m ! ”

(Iš Prienų žydelio 
kalbos)

Atrodo, kad savo veiklo
je mes esame geriausiai 
Įsisavinę tik vieną liaudies 
išmintį, išreikštą posakiu: 
”Daug ranku didelę naštą 
pakelia”. O tas žodelis daug 
yra toks patrauklus, kad 
kartais net ir mažai naštai 
pakelti šuo rganizuojame 
tiek daug rankų, kurios1, ne
galėdamos visos prie naš
tos prisiliesti, pradeda tarp 
savęs taip kumščiuotis, jog 
iš kilnios idėjos belieka tik 
suplotos mūsų nosys. Dėl 
to norėtume čia priminti, 
kad ne visos tiesos, kurios 
prasideda žodeliu daug, yra 
vertos susižavėjimo. Pa
vyzdžiui :

Daug kojų nei greičiau, 
nei toliau nenubėga negu 
viena pora gerai išmiklintų.

Daug trumparegių poli
tikų akių geriau nenumato 
ateities negu viena tolregė.

Daug kvailų galvų sugal
voja tiktai didesnę kvailys
tę, bet neatstoja net vienos 
gudrios galvos.

Daug organizacijos vadų 
tik praskystina veiklą, su
kelia daugiau erzelio ir 
"tarp daugelio auklių vai
kas lieka be galvos”.

Daug veikėjų kalbų, ku
riose daug kartų kartojami 
tie patys pagraudenimai są
žinei pažadinti, klausyto
jams per trumpą laiką įva
ro žiovulį ir pagaliau juos 
visai užmigdo.

O kaip mūsų kultūrinė 
tikrovė akivaizdžiai liudija, 

daug premijų jau sumaži
no jų vertę, padidino gar
bės infliaciją, ir dabar net 
patys nežinome, kuris lau
reatas yra didesnis.

Be to, dar Įsidėmėtina, 
kad iš daugybės draugų 
prisiveisia tik daugiau as
meniškų priešų, daug žmo
nų subankrutina vyrą, o 
daug turtų apsunkina mir
ties valandą. Na o kaip iš 
patirties žinome, valstybių 
ir paskirų žmonių gobšu
mas išauga taip pat nuo ne
sutramdomo troškimo pra
džioje įsigyti daug, paskui 
— daugiau ir gale — dau
giausia.

Tad, baigdami šį pamok
slą, raginame savo tautie
čius atkreipti dėmesį ir į 
kitą mūsų veikloje svarbes
nę liaudies teisybę, kad 
"mažas kupstas didelį ve
žimą apverčia”, o "iš dide
lio debesio — mažas lietus”.

MUMS RAŠO
Pasibaigus Lietuvių die

noms, mes esame gavę to
kį savo įspūdžius ir išgyve

VEIKĖJO RYTMETINIS SĄŽINĖS GRAUŽIMAS

Praeitą naktį pasirašius Vliko, Alto ir L. Bendruo
menės bendros veiklos ir taikos sutartį.

nimus vaizduojantį vieno 
jaunuolio straipsnį, kurį jis 
prašo paskelbti:

Po lietuvybės lietsargiu
Grįžus iš Čikagos, daug 

kas mane pakartotinai klau
sia, kokį įspūdį padarė man 
Viso pasaulio lietuvių su
važiavimas ir ar mano iš
vyka pateisino tėvelių vil
tis. Kadangi kiekvienam 
tenka pasakoti vis tuos pa
čius dalykus, tai čia norė
čiau trumpai atsakyti vi
siems savo pažįstamiems.

Lietuvių dienos buvo pui
ki proga padidinti lietuviš
kas pažintis. Aš artimai su
sipažinau net su keturio
mis naujomis mergaitėmis 
ir dabar pažiūrėsiu, kas iš 
to bus.

Labai įdomu ir naudinga 
buvo susitikti su australie- 
čiais ir patirti jų interesus. 
Pasirodo, visai be pagrindo 
čia mus visokie "moralizuo- 
tojai” plaka, nes Australi
joje jaunimas taip pat ne
nori eiti į lietuviškas mo
kyklas, kadangi iš to — jo
kios apčiuopiamos naudos. 
Jiems taip pat nusibodo tė
vų pasakos, kaip ten kada 
ir kas buvo Lietuvoje anais 
laikais.

Tik mus labai papiktino, 
kai australiečiai gyrėsi, kad 
jų alus yra geresnis ir 
stipresnis. Tai gelbėdami 
Amerikos garbę, mes į čio
nykštį alų jiems primaišė- 
m.e vodkos, ir tie pagyrūnai 
po kelių stiklinių visai pa
siuto.

Šokiai man praėjo taip- 
pat labai naudingai, nes jų 
metu labai susiartinau su 
vieno daktaro dukterim. 
Per ją nemačiau net ir ope

A.

VILIONĖ
Rašo broliai gromatėlę 
Gromatėlę margą: 
Vienas kviečia Į artelę, 
Kits — už kiaulių sargą.

Rašo: grįžki, storabosi, 
Tu, tautos pelėsi! — 
Naktį krūmuos pamiegosi, 
Dieną patylėsi.

Sako: tėviškės rajone
Vėl smagu gyventi:
Vakar buvo parų jone, 
šiandie — kuilio šventė.

Ten prie buožių gyvatinių 
Kentėm vargą, badą, — 
šiandie žvgin soclenktynių 
Vedam kiaulių vadą.

ros, nes abu ir be to turė
jome labai gerą laiką. Va
dinasi, dabar irgi palauk
siu, kas iš to bus.

Jaunimo pramogose iš
mokau ir keletą naujų lie
tuviškų žodžių, kuriais ga
lėsiu pakeisti dabar kalbo
je netyčia įterpiamus ang
liškus, dėl kurių tėvai labai 
barasi. (Čia autorius sura
šė ir tuos žodžius, bet mes 
juos išcenzūravome. Atsi
prašome. Red.).

Tiesa, ten dar buvo viso
kių valdžių rinkimų, paskai
tų ir literatūros vakarų bei 
kitokių jaunimui neinteres- 
nų nuobodulio įvykių, bet aš 
dėl jų negaišinau brangaus 
laiko.

O aplamai iš savo pusės 
turiu pasakyti, kad toks 
viso pasaulio lietuvių susi
rinkimas mums suteikė ir 
patriotinės stiprybės. Juk 
kaip malonu, kad, susitikęs 
net iš kitos žemės rutulio 
pusės lietuvis su lietuviu, 
abu gali nuoširdžiai pasi
kalbėti apie lietuviškus rei
kalus abiem bendra ir ly
giai suprantama anglų kal
ba! Taigi lietuvybė dar ne
pražus.

Vytautas Sriubas, jr.

IŠVENGĖME DIDELĖS 
NELAIMĖS

”Nors mums likimas jau 
seniai nieko gera nelemia,

BEŠALIŠKUMO 
PAVYZDYS

Knyga, kuri buvo spau
doje aukščiausiai įvertinta 
ir jos autorius atitinkamai 
pagerbtas.

bet vienos nelaimės vis dėl 
to išvengėme, nes, būdami 
nepaslankūs susižavėti nau
jomis idėjomis, nepaklau
sėme prof. Kazio Pakšto 
siūlymo įkurti "atsarginę 
Lietuvą” centrinėje Ame
rikoje. šiandien iš baimės 
lakstytume tenai po krū
mus, kelnes nešiodamiesi 
rankose.

Artojėlis”

NĖRA PUSIAUSVYROS
”Aš stebiuosi, kodėl mū

sų spauda skiria ištisus 
puslapius tik vedybų apra
šymams, juos dar pamar
gindama įvairiausiomis su
siglaudusių j a u n avedžių 
nuotraukomis. O kodėl nė
ra nė vieno skyrybų pa
vaizdavimo ir tos apeigos 
partnerių fotografijų? Juk 
šitas šeimyninis įvykis yra 
dar dramatiškesnis negu 
vestuvės. Jei mano skyry
bos būtų buvusios taip tei
singai ir viešai žurnalistų 
nupieštos kaip ir vedybos1, 
tai gal ir mano čia prideda
ma "gražutė” būtų iki šiol 
nepabėgusi.

Gyvnašlis”

NE VISIŠKAI 
ĮSIKŪNIJĘS REGĖJIMAS

Prieš Pasaulio lietuvių 
dienas "Draugo” bendra
darbiui buvo apsireiškęs

(Nukelta į 8 psl.)

<
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VAKARAS BENDRAMINČIU BŪRELYJE

Birželio 30 d. vakare Chi- 
cagos lietuviu tautiniuose 
namuose susitiko vietoje 
gyvenantieji ir šiomis die
nomis čia viešintieji neoli- 
tuanai, ALTS nariai bei jų 
bičiuliai, arti poros šimtų 
asmenų. Susitikimo siekis 
— be paskaitų, be meno 
programų, o tik senų ir nau
jai susipažintų prietelių pa
bendravimas.

Vakarą pradėjo ir skaid
ria nuotaika pravedė dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. Susi
tikimo dalyvius sveikino 
Vaclovas Mažeika (ALTS 
pirmininkas, trumpai ap
tardamas šios sąjungos die
nos rūpesčius. Korp! Neo- 
Lithuania pirmininkas, An
tanas Juodvalkis, sveikin
damas šio vakaro dalyvius, 
pasidžiaugė išleista ir čia

Pro mėlynus 
akinius...

(Atkelta iš 7 psl.) 
toks pranašingas regėji
mas:

”Į Chicagos viešbučius ir 
privačius lietuvių namus iš 
visur platėjančiomis srove
lėmis plaukia tautiečiai. Iš 
srovelių bematant pasida
rys okeanas. Jau dabar jau
čiama, kad restoranai pri
trūks vietų (ir dešrų), lie
tuviškos įstaigos nesuspės 
atlikti darbų, o smagūs už
eigų laikytojai tiek pratur
tės, kad ... turės pakanka
mai atliekamų žaliųjų pir
majam Lituanistikos kated
ros įmokėjimui padengti.”

Na, pirmoji regėjimo da
lis taip ir įvyko, kaip pra
našautą, bet užeigų laiky
tojam ta katedra dar nė pro 
sapną nepasivaideno. Be to, 
nors ta manifestacija turė
jo pademonstruoti mūsų 
pajėgumą, bet mūsų kores
pondentas matė daugiau 
scenų, kur karčiamninkai 
pilotiškai mazgojosi rankas, 
kai jų klientų viena koja 
jau neberėmė antros ko
jos ...

VISAI UŽMIRŠTAS 
TARYBINĖS 

FILOSOFIJOS TĖVAS
Kaip "Gimtajame kraš

te” informuojama, Lietuvo
je leidžiami "Filosofijos is
torijos chrestomatijos” to
mai aprėpia ir dar aprėps 
įžymiausių pasaulinių ir 
mūsiškių filosofų kūrinius. 
Tarp jų būsią aptarti ne tik 
Markso, Engelso, Lenino, 
bet net ir St. Šalkauskio ir 
Sibire numarinto V. Seze- 
mano darbai.

Deja, tarpe tų mąstytojų 
visai nerandame tarybinės 
filosofijos tėvo Josifo Sta
lino pasaulinio vardo. Ne
gali būti, kad toksai kadai
se išgarsintas filosofas da
bar jau yra per durnas, kad 
būtų galima įrikiuoti į šią 
kompaniją!

ANTINACINIŲ 
REZISTENTŲ 

POKALBIS

platinama Korp! Neo-Li
thuania 1922-1932 m. veik
los knyga, antrąja laida. 
Daugis šią kriygą įsigyjo.

Servuojama vakarienė. 
Kavos metu, atvyksta VLIK 
pirm. dr. K. Bobelis ir D. 
Bobelienė. Dr. Bobelis svei
kinimo kalboje paskelbė jo 
ir Pasaulio LB pirmininko 
Vytauto Kamanto pasirašy-

- Subuvime dalyvavo ir dr. 
Juozas Skaudys su žmona iš 
Omahos, Neb., kuriems kaip 
tik suėjo 50 m. vedybinio gy
venimo, todėl dr. Leono Kriau- 
čialiūno pakviesti visi susirin
kę sudainavo jiems "Ilgiausių 
metų”.

V. A. Račkausko nuotr.

tą bendradarbiavimo aktą. 
Šis žingsnis į išeivijos lietu
vių vieningą veiklą visų su
tiktas triukšmingu pritari
mu ilgais plojimais. Susiti
kime dalyvavo inž. V. Izbic- 
kas ir dr. A. Butkus, akty
viai reiškęsi minimą aktą 
parengiant.

Susitikimo dalyvių pokal
biai paskiruose būreliuose 
tęsėsi iki vidurnakčio, šo
kio ir dainos mėgėjai reiš
kėsi savo srityse. Muziką 
tvarkė K. Pocius.

šį susitikimą organizavo 
anksčiau minėtų organiza
cijų pirmininkai, talkinant 
čikagiečiams neolituanams 
ir ALTS nariams. Dalyvių 
gretose matėsi nemaža ”už 
sieniečių”: australų, kana
diečių, venecueliečių, ko- 
lumbiečių ir daugumoje 
amerikiečių nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno ...

(mv)

Parėmę stambesnėmis sumomis Korp! Neo-Lithuania 1922-1932 metų veiklos leidinio per
spausdinimą bei išleidimą. Iš kairės: Stasys Virpša, Vytautas Didžiulis, Vida Siliūnienė, Antanas 
Juodvalkis ir Donatas Siliūnas. V. A. Račkausko nuotr.

Svečių tarpe: Kazė Gustaitytė-Leonaitienė, Gražina Žukaus
kiene, aktorius Julius Balutis ir korp! filist. iš Venezuelos Me
čys Balutavieius. V. A. Račkausko nuotr.

Lietuvos Laisvės Kovoto
jų Sąjunga su dideliu tinklu 
savo narių visoje teritori
joje ir atstovais užsienyje, 
1942-1944 m. yra išvariusi 
nemažą pasipriešinimo ak
ciją Lietuvos okupantui — 
hitlerinės Vokietijos užma
čioms. Apie šios sąjungos 
nueitąjį kelią yra parengta, 
dr. A. Vokietaičio redaguo
ta, apybraiža, kuri baigia
ma spausdinti ir greit pasi
rodys knygų rinkoje.

Išnaudojant dviejų šios 
sąjungos dabartinės valdy
bos narių (Vyt. Izbicko ir 
Jono Vasio) buvojimą Chi
cagoje, birželio 30 d. telefo
nu buvo sušauktas didžio
joj Chicagoje gyvenančių 
aktyvių kovotojų susitiki
mas. Jo metu pasidalinta 
informacija ir mintimis 
apie minėtą leidinį, kaip ir 
apie tolesnį, nūdienėse są
lygose šios sąjungos veiki
mą. Be valdybos narių ir 
chicagiečių narių dar daly
vavo kaliforniečiai (V. 
Aleksandrūnas, Edv. Balce
ris) ir kt. (mv)
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St.Anthony
savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 

Willowbrook, III. 60521
St.).

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777FŠLK

Joseph F. Gi ibauskas
Exccutive-Svcretar,v

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willowbi'ook Mar.ager

GROUI’ THERAPIST/TREATMENT 
DIRECTOR

Needed by n residential trealment 
center for malė delinęuents. Mušt 
have a rtasters degree in Sočiai 
Work or psychology wilh major in 
group work & 2 years. of reuiclenbal 
oxperience. Salary negotipble.
Send Reaunie with "graduate school 
transcript to SISTER RITA.

BOYSVILLE OF MICHIGAN 
8714 Clinton Macon Rd. 

Clinton. Mich. 49236 
An Equal Opportunity Employer 

(21-28)

Viešėdami Chicagoje aplankykite D i D iii 1
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — i /lllllllllĮ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtaiakai: J. JANUtAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Vaižganto pašaukimas: 
dirbti savai tautai 

(2) Kan. Juozo Tumo penkiasdešimtoms mirties metinėms
1893 m. vos tik baigus 

kunigų seminariją, Vaiž
gantą ištinka pirmasis šiur
pus nepasisekimas — jis 
savo dvasinės valdžios ski
riamas ... į Mintaują, Lat
viją. Su nupuolusia dvasia 
nuvyksta jis j paskyrimo 
vietą. Mintaujoje jis įsi
traukia j slaptą lietuvišką
jį veikimą, lanko lietuvių 
intelektualų susirinkimus. 
Susipažįsta su A. Kriščiu- 
kaičiu-Aišbe, M. Dovainiu- 
Silvestravičium, Petru Ma
šiotu, Petkevičaite-Bite, Vin
cu Kudirka ir Jonu Jablons
kiu, kurio bute vykdavo 
oficialiai vadinami literatū
riniai susirinkimai. Kadan
gi be politinių pašnekesių 
būdavo nagrinėjami ir nau
jųjų lietuvių rašytojų kūri
niai, Vaižgantas įsijungia 
į literatūrinį darbą, rašyda
mas referatus apie naująją 
lietuvių literatūrą, čia gim
sta ir jo pirmieji scenos 
vaizdeliai, atsiminimų frag
mentai. Juos vėliau rašyto
jas panaudoja rašydamas 
"Pragiedrulius”.

Bet jaunojo kunigo odi
sėjos nesibaigia. Jis blaško
mas iš vieno užkampio į ki
tą, iš nedidelės parapijos į 
dar mažesnį bažnytkaimį. 
Be Mintaujos ir Vilniaus 
jis apkeliauja Mosėdį, Ku
lius, Micaičius, Vadaktė
lius, Sidabravą, Stakius, 
Laižuvą...

Vienur jis pagyvena porą 
metų, kitur — vos keletą 
mėnesių. Bet visur jis ener
gingas, kovingas ir veiklus. 
"Kovoja dėl didesnių teisių 
katalikų bažnyčiai, reika
lauja lietuvių kalbos dėsty
mo pradinėse mokyklose. 
Rašo peticijas, renka para
šus ir siunčia jas pačiam 
carui” (A. Vaitiekūnienė, 
Vaižgantas — 21 psl.). Ir 
visur jis studijuoja vietos 
tarmes, renka tautosaką, 
domisi vietos papročiais, 
tarmėmis. Tas laikotarpis 
yra produktingiausias Vaiž
ganto gyvenime, pasižymįs 
veiklia publicistine ir vi
suomenine veikla.

1896-1904 jis bendradar
biauja ir redaguoja Tėvy
nės Sargą. 1900-1903 m. re
daguoja žinyčią. 1905 m. 
aktyviai dalyvauja Didžiojo 
Vilniaus Seimo sambūryje 
kaip krikščionių demokratų 
atstovas. 1906-7 dirba Vil
niaus žinių redakcijoje. 
Joms sustojus, 1907 m. su 
Antanu Smetona dirba Vil
ties laikraštyje ir be publi
cistikos vis daugiau įsitrau
kia į grožinę literatūrą.

"Bendras darbas su A. 
Smetona, L. Noreika, J. 
Kubiliumi laikraštyje suar
tino juos ir sudarė idėjinius 
bei emocinius ryšius visam 
gyvenimui. Iš šių viltinin- 
kų kolektyvų ilgainiui išau
go politinės partijos —

BALYS AUGINĄS

Tautos Pažanga, Tautinė 
Sąjunga, kurioms Vaižgan
tas jautė sentimentą dau
giau nei kitiems politiniam 
kolektyvams. (Taip rašoma 
L. E. XXXII t. 27-33 p.).

Tais pat 1907 m. Vaiž
gantas įstoja į Lietuvos 
Mokslo Draugiją. Iš Vil
niaus keliamas į Laižuvą, o 
iš ten vėliau prasideda nau
jos kelionės. Apkeliavęs be
veik visą Lietuvą, Vaižgan
tas pagaliau su geros va
lios misija siunčiamas į 
Ameriką, 1914 m. į Rygą, 
1915-6 m. j Petrapilį, 1917 
m. kelionė švedijon, Stock- 
holman ir 1918-19 m. vėl 
grįžta į Vilnių. Tai vis jo 
laisvės kovų rezultatai: įgi
jęs kalbėtojo ir veikėjo pa
tyrimo, Vaižgantas, kaip 
įgudęs visuomenininkas ir 
prityręs veikėjas reikalin
gas savajai tautai.

Tačiau Vaižgantą vadin
ti politiku nebūtų tikslu — 
jis buvo tik visuomeninin
kas (turįs labai didelį paty
rimą) ir veikėjas, tik "vi
suomenės tarnas’’ su ilgų 
metų sukauptu kalbėtojo 
patyrimu. Jis neturįs jokio 
politiko - diplomato žymių. 
Tam prieštarauja jo kaip 
krištolas, skaidrus ir ne
klastingas būdas, atvira 
siela, pasitikėjimas žmogu
mi. Juk per visą savo gyve
nimą (kaip pats sakėsi) ne
buvo matęs tikrai blogo 
žmogaus. Ir savo raštuose 
jis randa net bloginusiame 
žmoguje gėrio krislų. O ne 
vienas politikas-diplomatas 
nepasižymi pasitikėjimo do
rybe. Ir iš viso — jo skru
pulingas pamėgimas tiesos 
buvo daugeliui jo amžinin
kų tikroji nepolitiko rakš
tis. Vaižgantas mėgo atvi
rumą ir toleranciją. O visos 
šios ypatybės yra labai prie
šingos ir nebūdingos poli
tiko tipui. Tarp kitko, jis 
ir pats griežtai neskyrė lie
tuviškų partijų. Svarbu, 
kad lietuviškos, kovojan
čios už vieną tą patį tikslą 
— tai ir gerai. Kai jį va- 
atsikirsdavo: "Kairiems aš 
juodašimtis, klerikalas, o 
krikdemams — parmazo- 
nas. O man visi geri ir vi
sus myliu, bilė tik dirbtų 
ir tarnautų Lietuvos pažan
gai" (Vaižgantas).

Galbūt dėlto, kad drau
džiamojo laikotarpio lais
vės kovų metais visų lietu
viškųjų partijų tikslas bu
vo vienas — laisvės atgavi
mas. Tad "tapau savosios, 
lietuviškos visuomenės tar
nas: ne, dar daugiau — jos 
vergas, dėl jos metų me
tais nebematęs, kaip skais
ti saulutė šviečia ir džiugi
na. Kur tik kas man liepė 
eiti, ėjau neatsiklausdamas, 

kas jį įgaliojo man liepti, 
bet tik visuomenės labui. 
Ėjau, dirbau be atodairos, 
laiku nesumetęs, ar aš tam 
kva lifikuotas” (Vaižgan
tas) .

Ir Lietuvai tapus laisvai, 
jis ir ėjo, kur tik jį siuntė 
Lietuva ir tauta. Per ilgus 
savo gyvenimo metus dirb
damas įvairiuose laikraš
čių redakcijose, Vaižgantas 

vis labiau ir labiau įsitrau
kia į grožinę literatūrą. 
Pradėjęs toje srityje reikš
tis XIX a. pabaigoje, Vaiž
gantas dabar tampa jau ži
nomu rašytoju. Laikraš
čiuose ir atskiromis knygo
mis pasirodo jo raštai — 
apybraižos iš kelionių po 
Galiciją (1910), Ameriką 
(1912) , Krymą (1916); ke
letas nedidelių scenos vaiz
dų (1907), Alegorijų vaiz
dai (1896-1916), Aukštai
čių vaizdeliai (1913), Karo 
vaizdai (1914-1915) ir kt.

Atgavus Nepriklausomy
bę, Vaižgantas ir toliau ne
padeda plunksnos. Jis rašo 
straipsnius, kuriuose vaiz
duojami gyvi, aktualūs įvy
kiai — dažnai sąmojingai 
ir feljetoniški — kai ka
da aprašomieji dalykai iš
auga į beletristinius vaiz
dus. Straipsniai telpa lietu
viškoje spaudoje, o vėliau 
leidžiami atskirais raštų to
mais, kurių iš viso yra iš
leista 20 tomų.

Pradėjęs rašyti Apžval
goje, Tėvynės Sarge, žiny- 
čioje, Vilniaus žiniose, Vil
tyje, Vaire, Rygos Garse, 
Lietuvos Aide, Tautoje ir 
Trimite, jis rašo ir toliau 
visur. O tačiau, nors Vaiž
gantas rašo ir kitų naudo
jamomis temomis, jis yra 
n e p akartojamas, savitas, 
originalus. Jo stilius gyvas, 
sąmojingas, veikiąs jaus
mus ir vaizduotę. O kar
tais — mistiškas, verčiąs 
skaitytoją susimąstyti. Jo 
raštuose dažnai epiškumas, 
lyrizmas ir publicistika, 
kaip vijokliai Susipina į vie
ną kamieną.

Be visos eilės smulkes
nių dalykų, vienas po kito 
pasirodo ir stambieji Vaiž
ganto veikalai — Pragied
ruliai (1918-1920) Dėdės ir 
Dėdienės (1920-1921), šei
mos Vėžiai (1927), Žemai
čių Robinzonas (1932), Ne
bylys (1933).

žodžiu, Vaižgantas dirba 
savo tautai, savo žmonių 
gerovei, panaudodamas sa
vo talentą — kūrybinį, kaip 
rašytojas — žodinį, kaip 
kalbėtojas; visuomeninin
kas, kaip Lietuvos univer
siteto docentas. Nuo 1922 
m. ligi 1929-tųjų m., jis 
dėsto XIX a. pabaigos ir 
XX a. pradžios lietuvių li
teratūros istoriją, skaity
damas Humanitariniame fa-

Kun. dr. J. Tumas-Vaižgantas

kultete studentams drau
džiamojo laikotarpio pa
skaitas. Universitete dirb
damas milžiniškomis pa
stangomis sukaupia daug 
įdomios, istorinės medžia
gos, taip svarbios lietuvių 
literatūrai, kurią pats per 
visą gyvenimą buvo surin
kęs. Paskelbia daugybę au
tentiškos medžiagos ir savo 
paties įspūdžių ir atsimi
nimų apie ano meto mūsų 
rašytojus. Faktų gausumas 
patraukia: gyvas medžia
gos perteikimas, puikūs li
teratūriniai rašytojų por
tretai, taiklios rašytojų 
charakteristikos, daugybė 
spalvingų jų buities deta
lių. Su daugeliu jų Vaiž
gantui teko pačiam susi
durti, pažinti juos susira- 
šinėjant, palaikant asmeni
nius ryšius. Ką gi mes šian
dien žinotumėm apie tokius 
savo XIX a. rašytojus, kaip 
Anusevičių, brolius Juzu
mus, Ivinskį, Vienažindį, 
Maironį, Vincą Kudirką, 
žemaitę, Basanavičių, Laz
dynų Pelėdą, Petkevičaitę- 
Bitę, Šatrijos Raganą ... ir 
daugelį kitų, jei Vaižgan
tas nebūtų suradęs pluoš
tus iki tol nežinomų rank
raščių ? Mūsų raštų kruopš
čiu registravimu Vaižganto 
pasitarnauta ir mūsų biblio
grafijos mokslui, nors pats 
savęs jis mokslininku ir 
nelaikė.

Be Vaižganto mūsų lite
ratūros istorijoje būtų li
kusi didelė sunkiai beužpil- 
doma spraga. Tai vis darbš
taus ir rūpestingojo Vaiž
ganto nuopelnas! Tai jo pa
liktas kraitis lietuvių tau
tai ! Jo ir kultūros baruose 
įmintos gilios pėdos!

Vaižgantas visą gyveni
mą domėjosi literatūra. Ne
priklausomybės laikais jis 
dar rado sau naujo darbo: 
ėmėsi kritiko - recenzento 

plunksnos. Jis yra recenza
vęs daugelį naujai pasiro
džiusių knygų. Straipsnyje 
"Knygoms apginti... nuo 
kritikų” Vaižgantas teigė, 
jog yra viso recenzavęs ma
žų mažiausiai du šimtus 
knygų. Sakė visai nejaučiąs 
gėdos, kad jį vadina "spe
cialistu knygoms girti”. 
Reikia pasidžiaugti kiekvie
na knyga, nes tai lašas į 
mūsų literatūrą ir kultūrą, 
tik kartais jis mažesnis, o 
kartais — didesnis”... (A. 
Vaitiekūnienė, Vaižgantas 
44 psl.).

"Iš esmės aš nesu kūrė
jas, nei beletristas” — daž
nai kartodavo pats apie sa
ve. Kartais jis teigdavo, 
kad nenori būti matuoja
mas kūrėjo mastu, kad jis 
tik feljetonistas, etnogra
fas, laikraštininkas. Ir pats 
apgailestaudavo, kad netu
rįs laiko atsidėti grožinai 
literatūrai. Iš tikrųjų gi 
parašęs savo žymiausius 
kūrinius — Pragiedrulius, 
apysakas Dėdės ii’ Dėdie
nės, Nebylys, apsakymą 
Rimai ir Nerimai, Vaižgan
tas įsirikiavo į geriausių 
mūsų grožinės literatūros 
klasikų eiles: jis atsistojo 
šalia Vienuolio ir Krėvės.

Kaip gražiausias lietu
viškų klonių saulėlydis už
geso Vaižgantas 1933-čiųjų 
metų balandžio 29-tą dieną, 
palikęs tautai spindintį ir 
gausų savo darbų derlių. 
Mums jis yra, lyg tas retas 
Aukštaitijos pievų rasos 
deimančiukas, švytįs lietu
viškosios raštijos puslapiuo
se. Lyg tas Vaduvų krašto 
paukštis, Aušros pažadin
tas, čiulbėjęs savo krašto 
laisvės saulei...

Po penkiasdešimt metų 
ir miręs jis kalba į mus sa
vo knygomis, savo darbais, 
savo tauria dvasia, savo 

(Nukelta į 10 psl.)
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■ BOSTONO LIETUVIAI
50 METŲ LAIMĖS 

SUKAKTIS

Gegužės 21 d. Bostone gi
minių, draugų ir Bostono 
kultūrininkų byry bendro
mis pastangomis buvo pa
minėta kapitono Albino Šle
žo ir Onos šležienės-Vana- 
gaitytės 50 metų laimingo

VAIŽGANTAS...
(Atkelta iš 9 psl.) 

kilniu pašaukimu. Ar ne
būtų tam didžiajam mūsų 
tautos veikėjui didžiausias 
paminklas, jei mes, gyvie
ji jo knygų skaitytojai sa
vo gyvenime prikeltume 
vaižgantišką dvasią ir vyk
dytume jo pašaukimą? Iš 
jo knygų taip ir trykšta to
ji meilė žmogui. Mylėkime 
savo brolį lietuvį. Ir pasi
semkime iš Vaižganto as
mens tos tyros tautinės 
stiprybės, tautinio sąmo
ningumo ir tolerancijos 
skirtingų pažiūrų lietuviui, 
nes tos savojo brolio tole
rancijos jis savyje buvo su
kaupęs nemažiau, negu jo 
gimtojo krašto Alaušo eže
ras turėjo vandens...

Pagalvokime ir apie savo 
likiminį pašaukimą: ar 
dirbsime savai tautai, ar 
kaip žemės sliekas pranyk- 
sime nežinomy
bėj?..

LITERATŪRINIAI 
ŠALTINIAI: 1. Lietuviš
koji Enciklopedija 
XXXII t. J. Tumas- 
Vaižgantas (27-33 psl.). 
2. Vaižgantas — Rinkti
niai Raštai I t., Vilnius, 
1957. 3. A. Vaitiekūnie
nė — Vaižgantas, Kau
nas, 1981. 

vedybinio gyvenimo sukak
tis.

Gražioj ir erdvioj Šležų 
namų sklype pastatytoje 
palapinėje buvo suorgani
zuotos šaunios vaišės su 
atitinkamu žodžiu. Kadan
gi abu sukaktuvininkai yra 
buvę Klaipėdos krašto gy
ventojai, tai tokia proga 
pats "buvęs klaipėdietis”, 
rašytojas Antanas Gustai
tis jiems skirtoje kalboje 
vaizdžiai prisiminė anuos 
gražiuosius gyvenimo ir 
bendravimo laikus. Juk Ona 
Šležienė yra nusipelniusio 
Mažosios Lietuvos veikėjo 
ir sukilimo rengėjo Jono 
Vanagaičio duktė. O kap. 
Albinas Šležas yra ėjęs įvai
rias atsakingas pareigas h' 
buvęs Klaipėdoje buvusio 
pulko vado pulk. Lansko- 
ronskio adjutantu, rūpinę
sis įvairiais karių kultūri
niais reikalais.

Nors į tokias sukaktis 
dabar susirenka tik "balta
plaukiai” tautiečiai, bet Al
bino ir Onos Šležų vedybi
nio gyvenimo šventėje da
lyvavo daug lietuviško jau
nimo — sukaktuvininkų 
vaikų draugai.

Nuoširdžiai sveikiname 
Albiną ir Oną Šležus, sulau
kusius tokios gražios šei
myninio gyvenimo sukak
ties, linkėdami daug gražių 
ir laimingų gyvenimo metų.

PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE MAINE

Tėvų Pranciškonų sody
ba Kennebunkport, Maine, 
yra vienas iš gražiausių 
gamtos kampelių, kur daug 
kas važiuoja atostogauti, 
pailsėti ir net pabendrauti 

visada savųjų tarpe, nes 
ten veik kiekvienas susi
randa savo senesnių drau
gų, arba ir įsigija naujų.

Kiekvienais metais tėvai 
pranciškonai toje gražioje 
sodyboje surengia geguži- 
nę-nikniką. šiais metais to
kia gegužinė buvo liepos 10 
d. Į ją suvažiavo iš "visos 
Amerikos” gal daugiau nei 
pusė tūkstančio įvairaus 
amžiaus tautiečių.

Pirmoji ir pagrindinė da
lis yra šv. Mišios ir pamoks
las. Pamoksle tėvas Leo
nardas Andriekus pažėrė 
daug gilių minčių, kurios 
kiekvieną verčia susimąs
tyti. Per Mišias giedojo šv. 
Kazimiero parapijos iš 
Brocktono choras, kurį da
bar veda Jūratė Lalienė. Ji 
yra baigusi Vilniaus kon
servatoriją ir prieš kelis 
metus atvyko pas savo vy
rą į Ameriką. (Jie apsive
dė okup. Lietuvoje, kai ten 
buvo nuvykęs dabartinis 
jos vyras). Seniau šio cho
ro dirigentu buvo komp. J u- 
liūs Gaidelis, bet jam mi
rus, dabar ji vadovauja.

Po šv. Mišių buvo pietūs 
ir po to prasidėjo meninė 
programa, kurią atliko Onos 
ir jos sūnaus Gedimino 
Ivaškų vedamas Bostono 
tautinių šokių sambūris. 
Didelių ir žalių medžių prie
globstyje, atrodė, jog mūsų 
šokėjai šoko dar gražiau, 
negu salėse. Po šios dalies 
buvo persikelta Į didžiulę 
salę, kur šv. Kazimiero pa
rapijos choras, diriguoja
mas Jūratės Lalienės, pa
dainavo visą eilę gražių lie
tuviškų dainų.

Kiekvienas, kuris buvo 
atvykęs į gegužinę šioje 
gražioje sodybo, tikrai ne
sigailėjo.

Ir kai šeštą valandą rei

kėjo sėsti į autobusą ir va
žiuoti atgal į Bostoną, bu
vo, ko tai liūdna ir gaila. 
Gal tos sodybos, gal pažįs
tamų, o gal tos gražios 
gamtos.

PARENGIMAI
• Rugpiūčio 14 d. Minkų 

radijo valandėlės 49 metų 
sukakties pinikas-gegužinė 
Romuvos parke, Brocktone.

> • Rugpiūčio 14 d. LB 
Bostono apygardos rengia
ma Lietuvių Diena Mairo
nio parke, .Wocestery.

• Spalio 1 d. Kultūrinis 
Subatvakaris Tautinės Są
jungos namuose, So. Bos
tone.

• Spalio 2 d. Laisvės Var
po rudens renginys South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje.

• Lapkričio 13 d. šv. Pet-

1

BALTIC 
TOURS

17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA

Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 $1,699
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varšuvoj,

1 Frankfurte
12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA

Kelionė 809: rugpjūčio 9-20 $1,569 -
Kelionė 906: rugsėjo 6-17 $1,569
Kelionė 104: spalio 4-15 $1,279
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Leningrade, 2 Maskvoj 

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

BALTIC TOURS
293 Auburn St.

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

ro parapijos kalėdinis ba- 
zaras So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje.

• Lapkričio 20 d. Lietu
vos kariuomenės šventės 
minėjimas So. Bostono lie
tuvių Piliečių Draugijos sa- 
Įėję.

• Lapkričio 27 d. Jono 
Vanagaičio šaulių kuopos 
25 metų sukakties minėji
mas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje.

• Nuo liepos 18 d. dvi sa
vaites vyksta Ireno Mano- 
maitienės dailės paroda 
Cambridge Public Library 
Broadway.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

Small frUndly well equippec! hospital 
is accepting application for RN’s on 
all shifts. Wages comparable with 
area hospituls based on experience, 
excellent bt.nefit package. Contact 

UNITY HOSPITAL 
1301 Main St.,

Buchanan, Mich. 49107 
616-695-3851

(27-33)

1983 M. 
KELIONĖS 
į LIETUVĄ

VYT. ALANTAS

Draugo Višakio karjera
(2) (R} Lietuvių Bendruomenės premijuota novelė

Dolgošėjėvas, didžiai rūsčiomis akimis 
varstydamas savo pavaldinį, iškošė pro dantis: 
— Kvaily, niekas Lenino nesodina į supuvusį 
senio sostą, ir niekas jo nelaiko dievybe: jis 
toks pat žmogus, kaip ir mes, tik savo genialiu 
protu jis kuria naują pasaulį. Aš nenoriu gir
dėti iš tavo lūpų kvailsčių. Tai tik parodo, kad 
api e komunizmo filosofiją tu tiek ir tenusivoki. 
Duosiu tau gerą patarimą: jei ko neišmanai, 
geriau laikyk liežuvį už dantų, aišku?

— Visada atsiminsiu jūsų išmintingą pa
tarimą, Piotr Ivanovič! — šūktelėjo Višakis, 
pašokdamas nuo kėdės ir sumušdamas užkul
nius. •

— Gerai, sėsk! — motelėjo ranka Dolgošė
jėvas ir, užsitraukdamas papiroso dūmą, kal
bėjo toliau: — Trumpai drūtai dalykas toks: 
mano padėjėją iškelia kitur, tave noriu pri
statyti paskirti jo vieton. Gera žinia, tiesa? — 
viršininkas šypsojosi žiūrėdamas į Višakį.

— Nepaprasta, nelaukta staigmena, Piotr 
Ivanovič! — vėl vyras pašoko nuo kėdės labai 
susijaudinęs ir čia pat sumesdamas, kokio ky
šio pareikalaus viršininkas už jo tarnybinį pa
aukštinimą ?

— Gausi mašiną ir šoferį, — kalbėjo vir

šininkas šypsodamas — galėsi pirktii mūsų 
krautuvėje, lankysi mūsų klubą užmiestyje: 
ten vynas, muzika, moterys ... žodžiu, tavo 
gyvenimas pasikeis iš pagrindų: tu priklausysi 
elitui, tai yra išrinktiesiems, kuriems priklau
so pasaulis ... gal dar nepriklauso, bet priklau
sys. Juk pats supranti: kur kas geriau važiuoti 
per gyvenimą sėdint už vairo, kaip būti taško
mam purvo bėgant iš paskos ...

— Kalbos nėra, Pioti’ Ivanovič, — pasku
bėjo sutikti Višakis.

— Girdėjau, rengies važiuoti atostogų.
— Tamstai leidus, važiuoju į Žemaitiją 

pas brolį: jis ten kolūkio pirmininkas.
— Aš nieko neturiu prieš: gali važiuoti, 

bet mes apie tai pakalbėsime vėliau, užeik pas 
mane vienuoliktą valandą.

— šiąnakt?
— žinoma, šąnakt: pats žinai, svarbius nu

tarimus mes visada darom naktimis, — Dolgo
šėjėvas atsistojo ir savo pavaldiniui ištiesė 
ranką.

Višakis, labai nustebęs, paspaudė riebią, 
drėgną viršininko ranką. Tokio familiarumo jis 
niekad nerodė savo pavaldiniams. Bet Višakio 
nuostabai dar čia nebuvo galas: viršininkas,

uždėjęs ranką ant peties, palydėjo jį iki durų 
ir dar pasakė įdoktrinuojamą kalbelę, lyg kad 
dar nebūtų užtekę, ką kalbėjo anksčiau.

— Atsmink, jei nori padaryti tarnybinę 
karjerą, turi būti geriausias iš geriausių, ki
taip sakant, turi neatšaukiamai peržengti tam 
tikrą ribą, už kurios baigiasi supuvusi buržua
zinė moralė ir prasideda laisva, be jokių prie
tarų Markso Lenino mokslo pagrįsta komunis
tinė pasaulėžiūra. Senoji buržuazinė moralė 
vertina artimo meilę, apykantą, teisybę, pa
keltą į aukščiausią dorybių kategoriją, o mūsų, 
komunistų, moralė pirmiausia vertina tai, kas 
naudinga partijai. Sakysime, nužudyti žmogų, 
buržujiškai galvojant, yra labai sunkus nusi
kaltimas, bet mums, komunistams, likviduoti 
žmogų yra didelis nuopelnas, jei tik tai patar
naujama partijai. Partija viršum visko! Jei 
tau: nepakils ranka nužudyti partijos priešą, tu 
niekad nepateksi į elito klubą. Pagalvok apie 
tai, drauge. Pasikalbėsime plačiau apie tai šią
nakt, — Dolgošėjėvas atidarė duris ir žiūrėjo, 
kol jis nusileis laiptais.

2.
Višakis žingsniavo iš lėto Laisvės Alėja 

pasimetęs savo mintyse. Buvo gražus, šiltas 
pavakaris. Gatvėje buvo gausu žmonių, tarnau
tojai iš įstaigų ėjo namo, bet Višakis tos mi
nios nematė. Jis net užmiršo, kad motina laukia 
jo pietų. Jis mėgo aiškias situacijas, o čia buvo 
kažkokia makalynė. Dolgošėjėvas užsiminė apie 
paaukštinimą, bet kam tie sapaliojimai apie 
žmogžudystę? (Bis daugiau)
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Didingai praėjo Pasaulio 
Lietuvių Dienos

[2] ANTANAS JUODVALKIS

Po pietų pertraukos pra
sidėjo gyvos diskusijos dėl 
PLB valdybos penkerių me
tų veiklos. Diskusijose da
lyvavo arti pusšimčio sei
mo narių, čia buvo keliami 
įvairūs švietimo, kultūros, 
lėšų, politiniai bei visuome
niniai reikalai, santykiai 
su kitomis institucijomis 
bei organizacijomis. Disku
sijos tęsėsi porą valandų, 
bet buvo korektiškos ir da
lykiškos. Visi pranešimai ir 
apyskaitos buvo priimtos.

Pirm, pavaduotojas V. 
Kleiza valdybos narių var
du, padėkojo pirm. V. Ka- 
mantui ir Įteikė medžio 
drožinį — smutkelį.

rt opi o-trcvoij o c* . mandatų 
komisijos vardu Bronius 
Nainys pranešė, kad šiuo 
metu yra užsiregistravę 
107 asmenys, turį balsavi
mo teisę. Konstitucijai keis
ti reik 2/3 balsų, t. y. 72 
balsai.

Konstitucijos keitimą re
feravo M. šilkaitis ir siūlė 
PLB vardu padaryti kai ku
riuos papildymus ir įvesti 
naujus punktus. Paragra
fas 5, pastraipos ”c” ir ”e” 
papildytos šiais žodžiais: 
”.. . ar jų įgalioti valdybų 
nariai”. Už pasisakė 89 bal
sai. Papildomas punktas 
”f” — ”... buvusieji PLB 
valdybos pirmininkai” — 
atmestas, nes už balsavo 
tik G8 nariai. Paragrafai 
10 ir 21, kuriuose kalbama 
apie 5 metų laiką, buvo siū
lyta pakeisti į 4 metus, šis 
siūlymas gavo 74 balsus, 
vienam pasisakius prieš. 
Tokiu būdu, seimo nariai ir 
PLB valdyba renkama 4 
metams.

Antradienis, 1983 m. 
birželio 28 d.

Kraštų bendruomenių 
pranešimus padarė 16 Kraš
tų valdybų pirmininkai ar 
jų atstovai. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad didžiosios 
lietuvių bendruomenės yra 
stiprios ir veikia gyvai, bet 
kur yra lietuvių tik sauje
lės, tenkinamasi kontaktų 
palaikymu ir didžiųjų šven
čių paminėjimais. Pietų 
Amerikos kraštų — Argen
tinos, Brazilijos, Urugva
jaus, padėtis yra išskirtina. 
Naujosios išeivijos į šiuos 
kraštus atvyko mažai, o ir 
tų didžioji dalis išsikėlė į 
palankesnius kraštus. Pa
grindą sudaro prieškariniai 
ateiviai, bet jų didelė dalis 
iškeliavo amžinybėn, o kiti 
paseno ir ramiai nori leisti 
senatvės dienas. Jų vaikai 
menkai moka lietuvių kal
bą ir nesidomi lietuviško
mis problemomis, o trečioji 
karta visiškai atitrūko nuo 
lietuvių kamieno. Be to, da
lis senųjų ateivių, dėl sun

kių ekonominių gyvenimo 
sąlygų, pateko į raudonųjų 
tinklą ir pasidarė priešiški 
lietuvių interesams, šiuo 
metu Pietų Amerikos kraš
tuose ekonominė padėtis 
taip pat yra sunki, siaučia 
nedarbas ir infliacija. Tik 
atskiri asmenys ar šeimos 
yra ekonomiškai prasiveržę 
ir gerai įsitvirtinę. Jauni
mas lietuviškai nemoka, li
tuanistinių mokyklų nėra, 
trūksta pasišventėlių mo
kytojų ir pasiryžėlių moki
nių. Lietuvių Bendruome
nės vadovai ir parapijos de
da visas pastangas nulietu- 
vėjimą sulaikyti ir sudo
minti lietuviška veikla. 
Yra gražių prošvaisčių, bet 
reikia daug pastangų, rū
pesčio ir pinigo įdėti, kad 
grąžinti jaunimą į lietuviš
ką veiklą.

Australija domėjosi ir 
sielojosi PLB ir Vliko san
tykiais. Laisvinimo darbas 
yra labai svarbus ir netu
rėtų rasti vietos tarpusa- 
viam erzeli ui. Pavergėjas 
yra labai stiprus ir rafinuo
tas, todėl reikia sujungti 
visas turimas jėgas ir dirb
ti bendrai ir koordinuotai. 
Kalbėtojai, o jų buvo visas 
puskapis, daugumoje pasi
sakė už santykių sunorma- 
vimą, bet tik lygybės prin
cipu. Buvo leista pasisaky
ti ir Vliko pirm. dr. K. Bo
beliui, kuris pareiškė, kad 
jis esąs Lietuvių Bendruo
menės nai*ys ir siekiąs ben
dros veiklos, bet neįeisiąs jo 
vadovaujamos institucijos 
užgaulioti bei jai diktuoti. 
A. Gureckas, buvęs PLB 
atstovas prie Vliko valdy
bos pareiškė, kad spaudoje 
tie reikalai buvo plačiai ap
rašyti, tad nieko neturįs 
prie to pridėti. Kiekvienas 
dalyvis gavo jo pareiškimo 
tekstą.

Šiuo klausimu diskusijos 
buvo gyvos ir daugelis sei
mo narių pareiškė savo 
nuomonę. Dauguma kalbė
tojų reiškė norą susitarti 
ir dirbti bendrai. Kiti ma
nė, jei negalima susitarti, 
tai dirbti atskirai, netruk
dant vieni kitiems. Disku
sijos buvo baigtos be ryš
kesnio nutarimo.

V. Kamantas Kraštų val
dyboms pateikė savo pa
geidavimus: vykdyti nuta
rimus, palaikyti ryšį su 
PLB valdyba, šaukti rajo
nines konferencijas, stip
rinti kultūrinius kraštų ry
šius, steigti lit. mokyklas 
ir padėti išlaikyti Vasario 
16 gimnaziją, finansiškai 
remti Lituanistikos kated
ros įgyvendinimą, prenume
ruoti ir išlaikyti Pasaulio 
lietuvį, stiprinti informaci
ją svetimtaučių tarpe, siųs
ti solidarumo įnašus ir ki-

Vl-jo PLB seimo prezidiumas. Scenos gilumoje dalyvaujančių kraštų vėliavos.
J. Tamulaičio nuotr.

taip remti PLB valdybą, 
pritarti Australijos pagei
davimui Vl-jį PL jaunimo 
kongresą ruošti Australijo
je, kad daugiau išjudintų 
ir sulietuvintų jaunimą.

Taip baigėsi diskusijos 
dėl kraštų . bendruomenių 
vadovų pranešimų, o išva
das padaryti palikta nuta
rimų komisijai.

Kultūrinės veiklos planus 
referavo komisijos pirmi
ninkas dr. Kęstutis Keblys. 
Planuose numatyta aibė 
kultūrinių priemonių, ryšių 
ir pasikeitimų menininkais, 
tik nepramatė lėšų, kaip 
visa tai įvykdyti. Neužmir
šo ir spaudos bei knygų 
platinimo, nes ir šie reika
lai reikalingi ypatingos tal
kos ir globos. Megstinas 
ryšys su mokslo įstaigomis 
ir mokslininkais, archyvi
nės medžiagos apsauga ir 
telkimas, radijo ir video 
juostų pasikeitimas ir t.t.

Ir vėl V. Kamantas kal
bėjo Lituanistikos katedros 
įgyvendinimo reikalu. Pa
sigedo didesnio entuziazmo 
ir visuomenės pritarimo. 
Padarome nutarimus, bet 
pritrūkstame energijos įgy
vendinti. Lituanistikos ka
tedra reikalinga ir ją rei
kia įgyvendinti, čia pat E. 
ir K. Gimžauskai, prel. Vy
tautas Balčiūnas ir Juozas 
Pažemėnas įteikė po tūks
tantinę Lit. katedros reika
lams. Jei tokių entuziastų 
susirastų bent trejetas šim
tų, tai Lit. katedra dar šį 
rudenį galėtų pradėti veikti.

Diskusijų metu dauguma 
pritarė Lit. katedros įgy
vendinimui ir siūlė įvairius 
būdus pinigams surinkti. 
Užsienio atstovai manė, kad 
Lit. katedra daugiausiai 
tarnaus šiaurės Amerikai, 
tai ir ja rūpestis turėtų gul
ti ant jų pečių, o ne PLB 
valdybos. Pavesta tuo rei
kalu pasisakyti nutarimų 
komisijai.

Po vakarienės buvo iš
klausyta Pasaulio lietuvio 
redaktoriaus Broniaus Nai
nio paskaita — Bendruome^ 
nės didžioji misija: žvilgs
nis į išeivijos ateitį. Pa
skaita, trūkusi pilną va
landą, buvo gerai paruošta 

ir iškelta naujų minčių.

Trečiadienis, 1983 m. 
birželio 29 d.

Tęsiant komisijų prane
šimus, politinės veiklos pra
nešimą padarė: dr. R. Kon- 
drotas — anketa ir A. Gu
reckas — išeivijos uždavi
niai Lietuvos laisvės kovo
je. Pirmasis nagrinėjo an
ketos duomenis, o antrasis 
— apžvelgė mūsų pastan
gas laisvinimo baruose ir 
padarė kai kurių sugestijų. 
Po paskaitos ir vėl pasipylė 
visa eilė patarimų ir siūly
mų, kaip geriau vykdyti 
laisvinimo darbą.

švietimo reikalais daly
kišką pranešimą padarė ko
misijos pirm. Mykolas 
Drunga. Reikalingi trys 
elementai: mokiniai, moks
lo priemonės ir mokytojai. 
Galima mokytis mokykloje 
ir namie, šeimoje kalbėti 
tik lietuviškai. Gaminti 
tinkamų, pigių ir daug 
mokslo priemonių. Nemo
kantiems lietuviškai, reikia 
dėstyti lietuvių kalbą, kaip 
svetimą kalbą, bet neat
stumti.

Po paskaitos pasipylė vi
sa eilė pasiūlymų ir pata
rimų, kaip tėvai turi au
ginti vaikus, kad vaikai 
nenutoltų nuo lietuvių ben
druomenės.

Jaunimo klausimu prane
šimą padarė pirm. Kęstutis1 
Sušinskas, pasitaikinęs na
rius — Laimą Garbonkie- 
nę-Nainytę, Jonikienę, J. 
Žukauskienę ir A. Narbu- 
taitį. Diskusijose daugiau
siai dalyvavo jaunimas ir 
davė kai kurių sugestijų.

Juozas Gaila kalbėjo apie 
LB organizaciją ir lėšas. 
Stebuklingo recepto nepa
siūlė.

Socialiniais klausimais 
pranešimą padarė Regina 
Kulienė.

Diskusijų metu buvo įvai
rių siūlymų ir daugelio 
akys kripo į veikiančius 
fondus, lyg jie būtų bend
ruomenės vadovybėms pa
valdūs.

Po pranešimų, visos ko
misijos išsiskirstė į atski
rus kambarius paruošti nu

tarimų projektus ir perduo
ti rezoliucijų komisijai.

Ketvirtadienis, 1983 m. 
birželio 30 d.

Nominacijų ir balsų skai
čiavimo komisiją sudaro: 
dr. K. Ambrozaitis (pirm.), 
(JAV), L, Stankevičius 
(Argentina), J. Lasienė 
(Kanada). K. Laukaitis 
(JAV), J. Alkis (D. Brita
nija), V. Bukevičius (Aus
tralija), J. Tatarūnas (Bra
zilija) ir Sabas (Vak. Vo
kietija).

Dr. K. Ambrozaitis per
skaito nominacijų komisi
jos protokolą. Į PLB valdy
bą yra gauti du kandidatų 
sąrašai: JAV ir Kanados. 
Renkama PLB valdyba iš 
7 asmenų ir leidžiama ko
optuoti du asmenis pilnatei
siais nariais. Kontrolės ko
misija renkama iš 3-jų na
rių. Garbės teismas renka
mas iš 5 narių ir 2 kandi
datų.

Į PLB valdybą kandida
tuoja:

JAV sąraše: Mykolas 
Drunga, Algimantas Gečys, 
Birutė Jasaitienė, Vytautas 
Kamantas, Raimundas Ku- 
dukis, Milda Lenkauskienė, 
dr. Tomas Remeikis.

Kanados sąraše: Eugeni
jus čiuplinskas, dr. Silvest
ras Čepas, Haris Lapas, dr. 
Petras Lukoševičius, dr. 
Jonas Račkauskas, Rita Ru
daitytė ir dr. Juozas Sun- 
gaila.

JAV sąrašas gavo 68 bal
sus, o Kanados — 43 bal
sus. Tokiu būdu, į PLB val
dybą 4 metams išrinkti 
JAV sąraše kandidatavę 
asmenys.

Į kontrolės komisiją kan
didatavo ir išrinkti: Mečys 
šilkaitis, Algis Rugienis ir 
Jonas Urbonas, kadidatu 
liko Romas Bublys.

Į garbės teismą kandida
tavo ir buvo išrinkti: Juo
zas Danys, Vytautas Izbic- 
kas, dr. Petras Kisielius, 
Vaclovas Kleiza ir Algis 
Raulinaitis. Kandidatais li
ko — dr. Petras Vileišis ir 
Viktoras Vaitkus.

Paskelbus balsavimo re
zultatus, pirmininkaujantis 

(Nukelta į 12 psl.)
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PLB SEIMAS...
(Atkelta iš 11 psl.)

dr. A. Raulinaitis pranešė 
malonią staigmeną, kad 
Vliko pirm. dr. K. Bobelis 
ir PLB pirm. V. Kamantas 
pasirašė susitarimą dėl ko
ordinuotos laisvinimo veik
los. Perskaičius susitarimo 
tekstą, pasirodė abu pirmi
ninkai paspaudė rankas ir 
tarė po trumpą žodį, o su
sirinkusieji atsistoję pri
tarė ilgais plojimais. Taip 
trejetą metų trūkęs nesuta
rimas buvo likviduotas ir 
prasidės bendra laisvinimo 
veikla.

AUŠROS šimtmečiui skir
tą montažą atliko Pedago
ginio Lituanistikos institu
to studentai, paruošti Ag
nės Kižienės. AUŠRAI skir
tą paskaitą torontiškis pre
legentas dr. Pranas Gaida 
skaitė seimą uždarius, nes 
dėl susisiekimo keblumų, 
negalėjo laiku atvykti.

Naujosios valdybos var
du žodį tarė dr. Tomas Re- 
meikis, o baigiančios ka
denciją — Vytautas Ka
mantas.

Padėkojus vieni kitiems, 
seimas baigtas visiems su
giedojus tautos himną.

Užsklandai
Seimas praėjo sklandžiai 

ir visa darbotvarkė įvykdy
ta minutės tikslumu, nors 
nebuvo niekam atsakytas 
žodis. Jaunimo Centro vado
vai, ypač valdybos pirm. 
Irena Kriaučeliūnienė, nu
sipelno padėkos už tinkamą 
patalpų priežiūrą ir kiekvie
ną dieną pritaikymą skir
tingiems poreikiams: die
nos metu seimo posėdžiams, 
o vakare — jaunimo šo
kiams.

Seimui rengti komitetas, 
vadovaujamas dr. Petro Ki
sieliaus, suorganizavo ir 
priglaudė atstovus bei pa
rūpino bilietus į didžiuosius 
renginius.

Seimo nariai, ypatingai 
užjūrio kraštų ir Pietų 
Amerikos, aktyviai dalyva
vo komisijose, posėdžiuose 
ir diskusijose. Supažindino 
kitus kraštus su savomis 
problemomis ir ieškojo tin
kamų sprendimų, kad lietu
vybė ilgiau išsilaikytų ir 
Lietuvai laisvė greičiau pri
artėtų.

Vliko ir PLB susitarimas 
visiems buvo džiaugsminga 
žinia, kurią parveš į savuo
sius kraštus ir dar su di
desne energija dirbs laisvi
nimo darbą.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas yra graži 
prošvaistė plačiajame pa
saulyje ’šsisklaidžiusiems 
lietuviams, dirbantiems lie
tuvybės išlaikymo ir tėvy
nės vadavimo darbą. Su 
nauju ryžtu ir naujomis jė
gomis ženkime — Vienybė
je su kovojančia tauta.

DETROITO LIETUVIAI
SĖKMINGA IŠVYKA

Liepos 10 d. surengta sa
vanorių, ramovėnų ir biru- 
tininkių išvyka'Onos ir če- 
sio šadeikų sodyboje praėjo 
dideliu pasisekimu. Diena 
pasitaikė labai graži. Sve
čių privažiavo daug. Biru
ti ninkės ir savanorių bei 
ramovėnų žmonos turėjo 
prisigaminusios užtektinai 
įvairaus maisto, o vyrai at
sivežę gėrimų.

Išvykos rengėjai sve
čiam išdalino 22 vertingas 
dovanas.

Onos ir česio šadeikų so
dyba yra erdvi ir graži. 
Sodas didelis ir turi daug 
gražių medžių, gėlių ir iš
vykoms labai tinka. O šei
mininkai Ona ir Cėsys ša-

Antanas Grinius

deikos būdami visuomenin- 
kai ir priklausą net kelioms 
organizacijoms taip ir žiū
ri, kad ką nors gerą kai 
kam padaryti. Už užleidimą 
šiai išvykai sodybos jiems 
priklauso padėka.

★

Muz. Stasio Sližio vado
vaujamas vokalinis moterų 
kvartetas atliks dalį meni
nės programos rugpiūčio 
20 d. Dainavoje mokytojų 
studijų savaitės atsisveiki
nimo vakare.

★

Birželio 27 d. staigiai mi
rė Valius Mikalauskas su
laukęs 60 metų amžiaus. 
Buvo Lietuvių namų drau
gijos ir Dariaus-Girėno 
klubo narys ir lietuviškos 
veiklos rėmėjas Detroite. *

Lietuviai esame visi — Lietuvių Fonde ar esi? 6 2422 WEST MaRQUETTE RD. 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: J12 925-6897 
U-SA.
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Santrumpos: atm. jn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
— įamžintojas, įm — įmokėjo, ataU — atstovauja, asm. — asmuo, 
jgal. — įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso, kand. — 
kandidatas.

lx $10.00
1 $25.00
2 $30.00

1 $35.00

1 $37.50

7 $100.00

1 $12U.OO
1 $122.27
3 $200.00

1 $201.00

1 $205.00

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Po varginančios ligos

DR. KAZIUI VILEIŠIUI
šią žemišką kelionę užbaigus, žmonai ir vai

kams, seserims mielai ALENAI V1LEIŠY- 

TEI-DEVENIENEI-GRIGAITIENEI ir RI-
J

TAI BAGDONIENEI bei broliui Dr. PET

RUI ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuo

jautą reiškiame

Edvinas ir Halina Balceriai 
Jonas ir Antanina Kutros 
Albinas ir Vita Markevičiai
Dr. Antanas ir Halina Milakniai

Po sunkios ligos

DR. KAZIUI VILEIŠIUI

Anapilin iškeliavus, jo šeimą ir seserį mielą 

ALENĄ VILEIŠYTĘ - DEVENIENĘ - GRI

GAITIENĘ ir jos vyrą KĘSTUTĮ šioje skaus

mo valandoje nuoširdžiai užjaučiame

Emilis ir Julija Sinkiai

A. A.

DR. KAZIUI VILEIŠIUI
mirus, žmoną VERONIKĄ, sūnų JONĄ, 

dukrą DANGUOLĘ, brolį PETRĄ, seseris 

ELENĄ ir RITĄ bei jų šeimas, visus gimi

nes ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime

Juozas ir Margarita 
T a r u š k a i

1 $235.00

1 $800.00
1 $1,000.00
1 $2,252.88
1 $3,722.75

Janušauskienės Irenos atm. įn. $345.
Noreikienė Marija $125.
Jurkūnas Stasys atm. įn. $30; Varnelis Edmundas ir 
Gražina $130.
Kliorė Bronius (miręs) ir Antonija, įm. Beverly 
Monlessori mok. $25 ir 1 kt. $1,025.
Mačiulienės Vandos atm. įn.: Helene Curtis Industries, 
$137:50.
Griauzdė Gerimantas $100; JAV LB Phoenix apylinkė, 
Vincas Ruseckas pirm. $1,309; Kiršteinaitė Rūta M. įm. 
tėvas Raimundas Kiršteinas lituanist. mok. baigimo 
proga $100; Kiznis Jonas $100; Krištolaitis Algis $100; 
Petrauskas Juozas ir Salomėja $600, Venclova Tomas 
5’lš
Burneikis Jonas $120.
Holenderis Emilijus $122.27.
Kudirkos Antano atm. įn.: Kudirka, $500; Prekeris 
Felicijus ir Stasė $200; Skrupskelienė Alina $200.
Šimukonio Broniaus atm. įn.: laidotuvių dalyv. per 
Venezuelos Liet. Kultūros Fondų, J. Menkeliūnas pirm. 
$201.
Starevičiaus Petro mjr. savanor. kur. Vyties kryž. kav. 
atm. įn.: Pakalniškiai Salomėja ir Pranas $25 ir 12 
kitų. $315.
Kamantauskienės Irenos atm. įn.: Kačinskai Elena ir 
Leonas $235.
Armalis Adolfas ir Genė $1,000.
Urbšaitis Klemensas.
Norgėla'Antanas testamentinis palikimas $17,172.68. 
X.

Iš viso $10,126.40

1983 m. birželio mėn.
2x $20.00

5 $25.00

1 $40.00
1 $75.00

6 100.00

2 $200.00

1 $395.00

1 $900.00

3 $1,000.00

Rudaitis Taiyda kand. įm. močiutė Marta Babickienė 
$20; Matulevičiaus Juozo atm. įn.: 2 asm., $120.
Baranauskienės Leonoros atm. įn.: Baranauskas Anna 
$200; Bogdanovičiaus Stefan atm.įn.: Bogdanovičienė- 
Jonkienė Vladislava, $375; Jonkaus Petro atm. įn.: 
Jonkienė Vladislava $425; Krasausko Egidijaus atm. 
įn.: Lietuvių Namų administracija, Balys BrasauBkas 
pirm. $25; Simanavičiaus J.R. atm. įn.: Kamius 
Albinas ir Angelė $25.
Navickienės Adelės atm. įn.: 4 asm., $40. .
Palo-Palčiausko Romo atm. įn.: Kamius Albinas ir 
Angelė $25, Kačinskas Leonas ir Elena $25, Purtulis 
Jonas ir Elena $25, $75.
’lginytė Danguolė, $100; Jančauskae Vladas ir 
Genovaitė, $125; Kezienė Eugenija $500; Petrauskas 
Juozas ir Salomėja $700; Šeškienės Juzefas atm. įn.: 
Tamošaičiai Irena ir Vytautas $25 ir 7 kiti, $100; 
Stelmokas Povilas ir Nijolė, $100.
Griežė-Jurgelevičius Stasys ir Barbora (mirusi), $1,200; 
Kliorė Bronius (miręs) ir Antonija: Avižieniai dr. Algir
das ir dr. Jūratė $100, Ulėnai Nijolė ir Jonas $75, 
Jerašiūnai dr. E. ir ponia $25, $1,225.
Prekeris Felicijus atm. įn. ir Stasė Prekerienė: 
Prekerienė Elena $50, Prekerių šeima $100 ir 17 kitų, 
$595.
Mačiulių dr. Stanislovo ir Vandos atm. įn.: Daugir
dienė Irena $850, Baras Stasys $25, Bičkienė Pruden- 
cija $25, $1,037.50.
X, $1,000; Petravičių Aleksandro ir Salomėjos atm. įn.: 
Dapkienė Zita, $1,000; Viščinis Domininkas atm. įn.: 
Viščinis Petras, $1,000.

Iš viso $5,575.00

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1983.VI.30 pasiekė $2,540,376.80. Gautomis palūkanomis parėmė 
meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą $1,170,262.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
1983.VI.30 palikimais gauta $697,601.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NOT-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 

3001 WEST 59TII STREET, CHICAGO, IL 60629“.

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia- 
mae lietuvybės išlaikymas.

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

HOWARD TURNER 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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Įspūdžiai iš Chicagos (2)

Antrosios Pasaulio
Lietuvių Dienos

Aurelija B a laša it i e nė

Dainų šventė sutraukė arti 
8000 žiūrovų. Tai iš tikro kul
minacinis lietuvių dienų mo
mentas, kuris visus dalyvius ir 
svečius sujungė į vieną didžiu
lį lietuvišką vienetą, nes 
niekas taip nesuartina žmonių 
kaip galinga daina ir galėji
mas joje dalyvauti.

Gražus universiteto paviljo
nas buvo padabintas lietuviš
kais plakatais ir emblemomis. 
Abipus choro buvo užrašai 
‘Vienybėje su kovojančia tau
ta’ ir ‘Lietuva brangi mano tė
vynė’, o virš choro kabojo Vy
tis. Ložių karnizai buvo išti
sai papuošti stilizuoto vyties ir 
festivalio emblemų plakatais. 
Svečiams susėdus į vietas, 
punktualiai prie podiumo pa
sirodė tautiniais drabužiais pa 
sipuošusi šventės pranešėja dr. 
Vitalija Vasaitienė. Šaunūs, 
jauni tvarkdariai prie visų įėji 
mų palaikė tvarką, o minia fo
tografų švaistėsi visose paviljo
no pusėse. 40 asmenų šventės 
simfoninis orkestras, diriguo
jamas Algio Modesto, maršo 
muzika pradėjo šventės para
dą. Eiseno pradžioje buvo ne
šamos Amerikos, Kanados ir 
Lietuvos vėliavos, o paskui jas 
žygiavo šventės garbės dirigen 
tas Alfonsas Mikulskis. Di
džiulė ir tvarkinga chorų eise
na buvo sutikta plojimais. Iš 
viso dalyvavo 45 chorai iš įvai
rių vietovių. Clevelandas ypa 
tingai didžiavosi tuo, kad bu
vo net keturi chorai iš Cleve- 
lando: Čiurlionio Ansamblis, 
Sv. Kazimiero lituanistinė 
mokyklos, Sv. Jurgio parapi
jos ir Ramovėnų chorai. Ma
tėme eiseną vedant mokyklos 
direktorių Joną Vyšnionį, Vla
dą Plečkaiti ir Rytą Babicką. 
Kiekvienas choras nešėsi savo 
plakatą su pavadinimu ir 
miesto vardu. Visi plakatai 
buvo sukabinti aplink areną. 
Chorai pasidalino į dvi puses - 
jauniai vienoje arenos pusėje, 
o suaugusių miršrus choras 
virš orkestro. Salia orkestro at
skirai sėdėjo mūsų jaunieji 
liaudies muzikos instrumenta
listai, jų tarpe Elena Mulioly- 
tė - kanklių solistė, ir Balys 
Pakštas su birbyne.

Pranešėja pristatė šventės 
garbės svečius, juos pakvies-

M. Žitkaus nuotr.Dainų šventę paįvairino ir tautinių šokių šokėjai.

i
dama į specialią vietą ties or
kestru. Jų tarpe buvo univer
siteto kancleris Langenber su 
ponia, senatorius Charles Per
cy su ponia, Lietuvos garbės 
konsulė Juzė Daužvardienė, 
PLB pirminikas Vytautas Ka- 
mantas, Lietuvių Dienų Ren
gimo Komiteto pirm. dr. A. 
Razma, vysk. V. Brizgys ir 
šventės pirmininkas Vaclovas 
Momkus su ponia. Staiga per 
garsiakalbius pasigirdo rimtas 
pranešimas, prašant dėmesio. 
Už kelių sekundžių pasigirdo 
JAV prezidento Ronald Rea- 
gan'o balsas per telefoną, prie 
kurio buvo prijungtas garsia
kalbis. Asmeniškai kreipda- 
msis į šventės organizatorių 
dr. Razmą, prezidentas padė
kojo už tokio didžiulio festiva
lio surengimą ir už kvietimą 
jame dalyvauti. ‘Palaikykite 
savo lietuvišką dvasią, skleis- 
kite ją ir stiprinkite Ameriką 
savo įnašu’, kalbėjo jis. ‘Jūs 
visi turite tikėti į Lietuvos lais
vės atgavimą, o ir aš tikiuosi, 
kad vieną kartą būsiu su ju
mis’. Prezidento sveikinimas 
buvo sutiktas audringais ploji
mais.

Vaclovas Momkus trumpu 
žodžiu atidarė šventę ir pa
kvietė senatorių Percy prie 
mikrofono. Senatorius, senas 
lietuvių bičiulis ir jų reikalų 
gynėjas, pasveikino iš arti ir iš 
toli atvykusius svečius, pasi-

Chicagos aukšt. lit. mokyklos choristai įžygiuoja. 
M. Žitkaus nuotr.

Nr. 28 — 13DIRVA

Bendras dainų šventė vaizdas.

Dalis publikos ir prieky šventės dirigentai. M. Žitkaus nuotr.

džiaugė lietuvių sportininkų 
laimėjimais ir pastebėjo, kad 
laisvajam pasaulyje gyvenan
tys lietuviai negali pilnai 
džiaugtis savo laisve, nekovo
dami už Lietuvos išlaisvinimą. 
Juzė Daužvardienė apgailes
tavo, kad šventėje nėra daly
vių iš Lietuvos, kurioje už
drausta dainuoti laisvės dai
nas. Tačiau ji pareiškė vilti, 
kad bus diena, kai lietuviai 
laisvoje Lietuvoje dainuos 
triumfo dainą. Dr. A. Razma 
padėkojo lietuvių dienų daly
viams už jaukiai praleistas 
dienas drauge dirbant, posė
džiaujant, linksminantis, spor 
tuojant ir dainuojant. ‘Esame 
sustiprėję, suartėję - visų kraš
tų lietuviai dirbsime vienam 
tikslui’.

Dr. V. Vasaitienė pristatė 
buvusius dainų švenčių gar
bės dirigentus: Joną Budriū- 
ną ir Alice Stephens, Po to 
buvo pagerbti atsistojimu mi
rusieji dirigentai ir choristai, o 
taip pat dvi viešnios iš Toron
to: staiga mirusi p. Žaliaus- 
kienė ir tragiškai žuvusi jau
nutė, 10 metų Kuncaitytė. Po 
to buvo sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai bei Malda už 
Tėvynę. Pirmąją koncerto da
lį dirigavo Alfonsas Mikulskis. 
Mišrus choras, orkestras, solis
tės Anita Pakalniškytė ir 
Roma Mastienė atliko Litua
niką (Dariaus ir Girėno gar
bei, komp. Emerikas Gaile- 
vičius), ‘Jaunimo Giesmę’ ir 
‘Vai ir prijojo’. Toliau diriga
vimą perėmė Aloyzas Jurgutis 
Budriūno ‘O, Nemun’ skambė 
jo majestotiškai. Tai bene vie
na iš gražiausių šventės reper
tuaro dainų.

M. Žitkaus nuotr.
Jdomi naujovė buvo liau

dies instrumentų orkestro įve
dimas. Orkestrui dirigavo 
Emilija Sakadolskienė tris liau 
dies dainas. Jos skambėjo ori
ginaliai ir gražiai, tačiau šalia 
didelio šventės orkestro nu
skambėjo blankiai. Atrodo, 
kad jei instrumentų skaičius 
būtų bent padvigubintas, 
įspūdis būtų stipresnis. Ta
čiau tai sveikintina pradžia, 
nes mūsų jaunimui reikia pa
žinti mūsų senovinės kultūros 
visas apraiškas ir susipažinti 
su senoviniais instrumentais.

Sekančias tris liaudies dai
nas energingai dirigavo Toron. 
to Volungės choro dirigentė 
Dalia Viskontienė. Vaclovas 
Verikaitis dirigavo Šimkaus 
‘Atsisveikinimą su Tėvyne’ 
dalyvaujant solistams Anitai 
Pakalniškytei, Romai Mastie- 
nei ir Algiui Grigui. Po to se
kė 15 minučių pertrauka.

Paprastai sakoma, kad apie 
pertraukas nereikia rašyti. O 
vis tik kartais ir jos yra labai 
įdomi šventės dalis. Pro šalį 
plaukia minios, ieškodamos 
pažįstamų veidų. Čia susiti
kau su Rūta Šakiene iš Los An
geles, ir turėjau progos pasi
kalbėti su JAV LK valdybos 
pirmininku dr. Antanu But
kum, kurio per visus šventės 
įvykius nemačiau. Stebėjau
si, kad jo vardo nesimatė jokio 
je programoje, nei garbės sve
čių sąraše. Pasigedau ir mūsų 
diplomatijos sveikinimų - 
kodėl nepasveikino mūsų šven
tės Stasys Lozoraitis iš Romos, 
ar min. Bačkis iš Washingto- 
no? Minioje pastebėjau mūsų 
garbės konsulą Vytautą Čeka
nauską iš Los Angeles ...

Šviesoms blykstelėjus grįžo
me į savo vietas. Jaunių cho
ras pradėjo savo eisenę į suau
gusių choro vietas. Buvo ma
loniai graudu matant jau 
Amerikoje gimusius jaunus 
žmones ir vaikus su tautiniais 
drabužiais, susijaudinusius, 
rimtais veidais ... Faustas 
Strolia, kuris yra gerai žino
mas savo susidomėjimu ir dar
bu su jaunimu, dirigavo tris 
daii.as. Publika jas nepapras
tai šiltai sutiko dė dviejų prie
žasčių : dvi iš jų buvo labai gy 
vos ir nuotaikingos (G. Gu
dauskienės ‘Ganiau karves 
ant kalnelio’ ir K. 2ižiūno‘Ge 
gutė’), ir jauni balsai, jautriai 
su solistu Algiu Grigu sudai
navę ilgoką Sibiro Giesmę 
(Fausto Strolios), sudarė labai 
stiprų įspūdį. Tai daugumoje 

(Nukelta į 14 psl.)
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Pasaulio Lietuvių Dienos...
(Atkelta iš 13 psl.) 

lituanistinių mokyklų moki
niai, suplaukę į šią šventę iš 
visų Amerikos kraštų, paliesti 
lietuviškos dvasios kibirkšties. 
Toliau Alfonsas Gečas diriga
vo vyrų chorui tris liaudies ir 
senovines dainas, o Jonas Go- 
vėda taip pat dirigavo dvi liau 
dies dainas mišriam chorui.

įdomus dainų šventės paį
vairinimas buvo Nijolės Pupie 
nės vadovaujamas Chicagos 
Tautinių šokių grupės pasiro
dymas su beveik 300 šokėjų. 
Tai buvo didinga šventės už
baiga, orkestrui, mišriam cho
rui ir šokėjams susijungus į vie 
ną darnią visumą, atliekant 
tris tautinius šokius ir arenoje 
sudarant kaleidoskopines figū 
ras. Muzikinėje palydoje taip 
pat dalyvavo liaudies instru
mentų orkestras, o dirigento 
pareigas perėmė Algis Modes
tas. Kiekvieno šokio pabaiga 
buvo sutikta su karštais ir il
gais plojimais.

Pagaliau atėjo šventės uždą 
rymo momentas. Pranešėja 
pakvietė visus atsistoti ir drau 
ge sugiedoti du punktelius Lie 
tuva brangi. Programose bu
vo paruošti lapai su gaidomis 
ir tekstu. Staiga nuotaika pa
sikeitė. Galingai užgrojo or
kestras, į dainą įsijungė visi 
solistai ir eiliniai šventės 
svečiai. Atrodė, kad tą aki
mirką trumpam į mUsų tarpą 
atėjo Lietuvos dvasia. Bedai
nuojant nejučiomis kai kurie 
pradėjo šluostyti ašaras, kurių 
priežastį sunku išaiškinti. Bu
vo didinga, graudu ir drauge 
liūdna - mes švenčiame, save 
praturtindami tuo, ką atsine- 
šėme iš savo tėvų krašto ir ką 
sukūrėme tautinės gyvybės tęs 
tinumo dvasioje, o tėvynėje ... 
Ir kai tūkstančiai, sujungti vie 
nos dainos žodžiais ir melodija 
dalinas viena mintimi ir vienu 

VI. Plečkaitis ir R. Babickas prieky clevelandiečių choristų.
M. Žitkaus nuotr.

PETKUS

tėvas ir sūnus 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

jausmu, įspūdis yra nepapras
tai didingas ir gilus.

Su dideliu malonumu turiu 
pastebėti, kad šventės uždary
mo kalba buvo taikli ir trum
pa. Dainų šventės komiteto 
pirmininkas Vaclovas Mom
kus padėkojo visiems ir visoms 
už talką ir dalyvavimą, iškir- 
tiną padėką pareikšdamas 
šventės pranešėjai dr. Vitalijai 
Vasaitienei. Svečiams sukilus 
ir pradėjus skirstytis, vyravo 
šilta ir jauki nuotaika. Publi
koje matėsi daug jaunimo, ku
rių dalis su pasididžiavimu 
rankose laikė šventės emble
mas ir plakatus, juos nurinkę 
nuo sienų ir karnizų kaip bran 
gius suvenyrus.

Dainų šventė, mano many
mu, buvo pats svarbiausias 
Lietuvių Dienų renginys, sa
vo nuotaika sujungdamas vi
sus taip, kaip joks visuomeni
ninkas ir jokia organizacija pa 
daryti negali. Tuo nenorėčiau 
nuvertinti ir kitų svarbių įvy
kių, kaip LB seimo, sporto žai 
dynių, paskirų organizacijų 
posėdžių ir parodų. Tačiau 
niekur nėra to visus vienijan
čio elemento, kurį turi tokia 
milžiniška ir gerai suorgani
zuota dainų šventė. Taip pat 
tenka stebėtis ir paties choro 
darnumu atsižvelgiant į tai, 
kad buvo repetuojama su skir
tingais dirigentais tolimose vie 
tovėse ir tik viena šeštadienio 
repeticija jiems davė progos 
susipažinti su parado tvarka, 
dirigentais ir jų pačių vieto
mis. Šventės dalyviai turi bū
ti jos rengėjams giliai dėkingi.

Kaip ir visi didieji subuvi
mai, taip ir šis baigėsi banke- 
tu-pokyliu ištaigingame, kad 
ir kiek senstelėjusiame Con- 
rad Hilton viešbutyje. Apie 
aštuntą valandą vakaro ties 
viešbučiu rinkosi dailiai pasi
puošę vyrai ir prašmatniai pa-

Clevelando šv. Kazimiero 
kyklos dir. J. Vyšnioniu.

sidabinusios moterys. Pasie
kus antrame aukšte pokylių 
salę, nelengvai susiradau savo 
vietą, nes stalų numeriai netu 
rėjo jokios logiškos tvarkos. Ma 
no stalo numeris buvo 25, ta
čiau šalimais buvo 108, 39 ir 
114, o toliau, visai kitame ga
le buvo 18,27 ir kiti. Prie 
mano stalo jau sėdėjo Margu
čio radijo populiarusis vedė
jas Petrutis, jaunas losangelie- 
tis Gajauskas, mūsų garsaus 
disidento Balio Gajausko brolė 
nas, kun. Gaida, kun. Baltū
sis. Besišnekučiuojant, prie 
manęs prisiartino du populia
rūs losangeliečiai: kons. Vy
tautas Čekanauskas ir žurna
listė Rūta Šakienė. Iš pradžių 
pokalbis buvo įmanomas, nes 
garsusis Neo-Lituanų orkes
tras dar nebuvo pasiruošęs 
groti. Tvarkdariams pakvie
tus svečius susėsti į vietas, 
Marija Remienė trumpu žo
džiu pasveikino dalyvius ir pa 
kvietė solistę Dalią Kučėnienę 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Po to svečius pasvei
kino Vytautas Kamantas, dr. 
Antanas Razma ir Linas Koje
lis, kurio dėka buvo gautas as
meniškas telefoninis Amerikos 
prezidento sveikinimas dainų 
šventei.

Vysk. Brizgiui sukalbėjus 
maldą, buvo patiekti geros ko
kybės pietūs ir užsimezgė kal
bos. Pavalgius prasidėjo šo
kiai, bet vietos buvo taip ma
ža, kad teko tik ‘pasistumdyti’. 
Kitoje salėje, tik perėjus kori
dorių, linksminosi jaunoji kar
ta. Patalpos ištaigingos, pa (23-29)

ioe AMBER STUDIOS, m<.
/ 9

505 East 185 Street,

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

lit. mokyklos choristai su mo- 
M. Žitkaus nuotr.

tarnavimas ir indai labai aukš 
tos kokybės, tačiau po kiek 
laiko buvo aiškus oro vėsinimo 
trūkumas: jaunimo bankete 
buvo karšta ir tvanku. Čia 
rengėjai turėtų padaryti stip
rų priekaištą viešbučio admi
nistracijai, nes šiais moder
niais laikais aukštos reputaci
jos viešbutyje tai nepateisina
ma.

Atėjo laikas grįžti į namus. 
Įspūdžių daug ir jausmai gero 
kai maišyti. Puikios tos mūsų 
lietuvių dienos! Ir toji tradici
ja turi būti tęsiama, nes iš jų 
išsinešamą dvasinė atgaiva ir 
lietuviškos vienybės jausmai. 
Tačiau ateityje rengėjai turė
tų geriau persvarstyti to gar
bingo festivalio planus, kad 
nebūtų taip varginami šven
tės dalyviai, lekiant iš vienos 
vietos į kitą, bandant visur su
spėti, jaučiant pareigos jaus
mą nieko nepraleisti, nieko 
neaplenkti. O gi toks susibū
rimas didelės masės tautiečių 
turi dar ir kitą labai svarbų 
aspektą - privatų pabendravi
mą su senais pažįstamais iš 
tolimų vietovių, atnaujinimą 
senų pažinčių, pasidalinimą 
naujienomis ir atminimais. 
Reikia rasti laiko ir persireng
ti, ir pailsėti, ir pavalgyti ... 
Nuotoliai dideli, kalendorius 
perkrautas, ir grįžti žmogus į 
namus kiek nusivylęs - daug 
ko nepamatyta, daug kur ne
būta. O ir suvenyrų nebuvo. 
Dainų šventės metu buvo par
davinėjamos dešrelės ir ‘minkš 
ti’ gėrimai, o aš namiškiams 
ieškojau suvenyrų. Neradau 

niekur. Ieškojau ir šventės lei
dinio, bet neturėjau galimy
bės nuvykti į Jaunimo Centrą. 
Taigi, grįžau į namus ir be to 
leidinio. Atrodo, kad įdėta 
daug pastangų, daug išlaidų 
ir reklamos, tačiau nepasirū
pinta labai svarbiomis smulk
menomis. Esu tikra, kad su
venyrai būtų atnešę gerokai 
pelno. Taip pat pasigendu 
įprastos vietos mūsų sportinin
kams, taip ilgai besiruošusiem 
savo žaidynėms. Sekm adienis 
buvo perkrauta diena. Tie, 
kurie dalyvavo masinėse pa
maldose, turėjo vargo suspėti į 
dainų šventę, o ir dėl banketo 
baiminosi. Pakili nuotaika 
paprastai nukenčia nuo per 
didelio nuovargio.

Tačiau išvadoje turiu pasi
džiaugti, kad Chicagos Lietu
vių Dienos savo tikslą atsiekė 
ir jų dalyviai ilgai gyvens pa
tirtais įspūdžiais. Man asme
niškai dainų šventė atrodė vi
sų renginių vainiku. Reikia ti
kėtis, kad sekančios lietuvių 
dienos bus labiau kondensuo
tos ir koncentruosis į du ar tris 
pagrindinius renginius, tuo 
suteikiant didžiausio pasiten
kinimo plačiausiai masei lie
tuvių. Gi šių Lietuvių Dienų 
rengėjams ir darbuotojams pri 
klauso užtarnauta padėka.

OPERATING ROOM 
SUPERVISOR

VVESTERN CO1.CRADO 78 BED 
HOSPITAL WITH TWO SURG1CAL 
SU1TES HAS AN OPENING FOR A 
OPERATING SUPERVISOR.
IF YOU ARE INTERESTF.D IN 
MOVING TO WESTERN COLORADO, 
PLEASE tVRITF. TO PERSONNEL 
DEPARTMENT.

COMMUNITY HOSPITAL 
1065 Wa)nut Avė.

Grand .Tunction, Co. 81501 
OR CALL

(303) 242-0920, Ext. 250

Equal Opportunity Employer 
(27-29)

CHILDCARE OPENINGS
Mušt have a degree and 2 year# ex- 
perience with malė deliuqucnt youths 
and be at least 23 year# old. Sleep in 
days work.
Beginnir.gsalury $1 1,000.00-15,000.00. 
Send resume & college transcript to 

SJSTER RITA
BOYSVII.LE OF MICHIGAN

3744 CLINTON MACON SD. 
CLINTON, MICH. 49236 

uqual Opportunity Employer 
(21-28)

MOLD MAKER
PLASTIC MOLD

Pay commensurate with ex- 
perience.

Call 212-438-1200



1983 m. liepos 21 d. DIRVA Nr. 28 — 15

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

šeima dalyvavęs Lietuvių 
Dienose Chicagoje, grįžda
mas namo į Santa Moniką, 
porai dienų sustojo Cleve
lande pas savo motiną bei 
gimines ir ta proga apsi
lankė Dirvoje, palikdamas 
auką.

• George Voinovich, Cle
velando miesto meras, da
lyvaujant pavergtųjų tau
tų atstovams, praeitą pir
madienį, liepos 18 d. 5:30 
vai. vak. miesto rotušėje 
pasirašė proklamaciją skel
biančią liepos trečiąją sa
vaitę "Captive Nations 
Week”.

• Dr. Emanuelis Jarašū- 
nas, buvęs Korp! Neo-Li
thuania Los Angeles pada
linio pirmininkas, Vilties 
draugijos šimtininkas, su

• Lietuvių pensininkų 
klubo gegužinė įvyksta lie
pos 24 d. 2 vai. p. p. Dievo 
Motinos parapijos sodelyje. 
Bus skanūs valgiai, gausi 
loterija, lietuviška muzika. 
Prašome visus atsilankyti.

NATIONWIDE 
INSURANCE 

is on your side

APDRAUDOS rei- 
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBEI.KNIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti 'ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 161-3500.

• Lengvosios atletikos 
treniruotės tęsiamos antra
dieniais ir ketvirtadieniais 
6:30 vai. vak. šv. Juozapo 
High School stadijone. Ypa
tingai kviečiami patys jau
niausieji, pradedant nuo 7 
metų amžiaus.

• JAV LB Tarybos meti
nis suvažiavimas įvyks š. 
m. spalio mėn. 22-23 d. d. 
Charterhouse viešbutyje, 
24800 Euclid Avė., Euclid, 
Oh. 44117, tel. (216) 261- 
0300. Rezervuojant kam
barį su nuolaida pasisakyti, 
kad atstovas Lithuanian 
Community. Kreiptis į mgr. 
Martha Berry.

• V. Apanius, Chester- 
land, Oh., atnaujindamas1 
prenumeratą, pridėjo auką 
Dirvai 13 dol. Ačiū.

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

HOUSE FOR SALE, by 
owner. Euclid range, 3 bed- 
rooms, 2Į.Į bath, finished 
basement, 2 car attached 
garage, moving condition, 
all offer considered. Phone: 
486-2743. (25-28)

J. LUPO
DECORATING 

COMPLETE HOUSE 
REPAIR, 

PAINTING-PAPER. 
HANGING-PLASTER

461-5882

HOUSE FOR SALE
Willoughby Hills, 2 acres, 

4 bedroom brick, brick pa- 
tio, excellent moving condi
tion, centrai a-c, gas heat, 
finished basement, mušt 
see to appriaciate, country 
living with all type fruit 
trees. Estate sale. $89,500. 
Call: 423-0682. (26-29)

NAMŲ REMONTAVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI Į

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

EILĘ KITŲ DARBŲ.
Prašome skambinti telef.: 442-2187

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 41094, sąžiningai, ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel: (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

SM /uperior Zaving/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SASKAITA
<• i. c

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už Įnašus mokame 5%% palūkanų ' 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /oving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008

DURBO VALANDOS: [§8
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 

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

PADĖKA

Šių metų gegužės 23 d. negailestinga mirtis iš 
mūsų tarpo atėmė mūsų mylimą dukrą ir sesutę

ROMĄ BALYTĘ.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, gausiai suvažiavu

siems ar atėjusiems iš arti ir toli su Romute atsisvei
kinti ir palydėti ją paskutinėje kelionėje Į amžino po
ilsio vietą. Ačiū Clevelando ir kitų miestų bei Kanados 
jaunimui.

Ačiū kun. Gediminui Kijauskui už atsisveikinimo 
maldas laidotuvių namuose, už Šv. Mišias, už pras
mingą, paguodžiantį pamokslą ir palydėjimą Į kapines.

Dėkojame L. B. pirm. Jurgiui Malskiui už atsi
sveikinimo pravedimą. Ačiū Juozui Kijauskui, Ritai 
Kliorienei, dr. Eugenijui Šilgaliui, Ramunei Širvai- 
tytei ir Rūtai Staniškytei už atsisveikinimo žodžius, 
pasakytus laidotuvių namuose sporto klubo "Žaibo”, 
"Nerijos", Ateitininkų organizacijos ir "Grandinėlės” 
ansamblio vardu.

Ačiū Ritai Kliorienei ir visoms "Nerijos” daini
ninkėms už atsisveikinimą su Roma giesmėmis laido
tuvių namuose. Jums visoms ir mielai Irenai Griga- 
liūnaitei nuoširdus ačiū už giedojimą Šv. Mišių metu 
bažnyčioje.

Nuoširdi padėka visiems, aukojusiems šv. Mišioms, 
ir už aukas Romutės atminimui panaudoti, ir tiems, 
kurie patys Šv. Mišias ir įvairias maldas užprašėte. 
Dėkojame atsiuntusiems gėles j laidotuvių namus ir 
visiems, pareiškusiems mums užuojautas žodžiu, laiš
kais ir spaudoje. Dėkojame karsto nešėjams ir laido
tuvių direktoriui p. Jakubs. Nuoširdi padėka visiems, 
Romutę lankiusiems ligoninėje paskutinėse jos gyve
nimo dienose ir valandose.

Nuoširdžiai dėkojame rašytojai Aurelijai Balašai- 
tienei už giliai suprasto Romutės gyvenimo, jos jau
nystės ir iškeliavimo jautrų aprašymą "DIRVOJE” ir 
"DRAUGE”.

Ačiū geroms ponioms ir Romutės draugėms, ku
rios mūsų didžio skausmo dienose rūpinotės, kad mūsų 
šeima ir svečiai nebūtų alkani

Dėkojame Romos viršininkams ir bendradarbiams 
Cleveland Public Utilities už nuostabų nuoširdumą, 
paramą ir užuojautas.

Ačiū visiems geros širdies žmonėms už viską, kuo 
palengvinote niekada nesibaigiantį mūsų skausmą.

LEOKADIJA IR MEČYS BALIAI, 
SESUTĖ RITA IR BROLIS 

LEONAS SU ŠEIMA

JAKUBS AND SON

William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Olio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

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



DIRVA
• Vytautas Meškauskas, 

Dirvos politinis komentato
rius, su žmona atostogavo 
pas sūnų San Francisce, 
Calif.

• BALFo direktorių su
važiavimas Įvyks 1983 m. 
spalio 22 ir 23 d. d. Brock- 
ton, Ma. šeštadienį vyks 
posėdžiai Nukryžiuotojo Jė
zaus Seserų vienuolyne, o 
sekmadienį — iškilmingos 
Šv. Mišios atnašaujamos 

DR. KAZIUI VILEIŠIUI
mirus, giliausią užuojautą reiškiame: žmo

nai VERONIKAI, broliui Dr. PETRUI VI
LEIŠIUI, seserims ALENAI DEVENIENEI- 
GRIGAITIENEI, RITAI BAGDONIENEI bei 
kitiems giminėms ir artimieseims. Kartu liū
dime su Jumis!

Mykolas ir Elena Gureckai 
Vladas ir Ada Varneckai 
Vladas ir Dorothy Žilinskai

A. A.

FILOMENAI JURKŠAITIENEI

mirus, jos vyrui, dukterims ir artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Giedra Gudauskienė
Aldona ir Vincas Juodvalkiai

A. A.

DR. JUOZUI VYDUI-PETUKAUSKUI 

mirus, jo brolį VLADĄ PETUKAUSKĄ su 

šeima nuoširdžiai užjaučiame

Pranas ir Antanina
Petraičiai

klebono kun. Petro šakalio 
šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje ir vakare — 
BALFo skyriaus rengiama 
iškilminga vakarienė para
pijos salėje. Suvažiavimų 
globoja Brocktono BALFo 
skyrius ir rengimo reikalais 
rūpinasi skyriaus veikėja 
Ona Eikinienė.

• Vasario 16-tos gimna
zijos vadovybė — dir. And
rius Šmitas, kuratorijos 

pirm, tėvas Alfonsas Ber
natonis ir ižd. Jonas Valiū
nas, lankantis Chicagoje 
Lietuvių Dienų proga, su
sitiko su BALFo pirm. Ma
ria Rudiene ir bendrame 
posėdyje su BALFo Centro 
valdyba pasitarė gimnazijos 
išlaikymo svarbesniais rei
kalais.

• Gintaras Grušas, gyv. 
Los Angeles, Gal. išrinktas 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininku.

• Santaros-Šviesos 30-sis 
suvažiavimas vyks š. m. 
rugsėjo 8-11 d. d. Tabor 
Farm, Sodus, Mi. Platesnė 
informacija bus paskelbta 
vėliau.

• (R) LB centro valdyba 
per Z. Juškevičienę Dirvai 
paremti atsiuntė auką 25 
dol. Ačiū.

Ramunė Tričytė skaito iš
trauką Vyt. Alanto novelės 
"Draugo Višakio karjera” (R) 
LB premijos įteikimo iškilmėse 
Lietuvių Tautiniuose Namuo
se, Chicagoje.

• Dr. M. Eymontt, Cher- 
ry Hill, atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 13 dol. Ačiū.

• Julija Rastenienė, ALT 
S-gos garbės nario, poeto 
Nado Rastenio našlė, Dir
vai paremti atsiuntė auką 
50 dol. Ačiū.

• Petras Molis, buvęs 
LSS vyriausias skautinin
kas, iš skautų jamborees 
Kanadoje, mininčios skautų 
75 metų sukaktį, atsiuntė 
Dirvos skaitytojams linkė
jimus. Kartu su juo stovyk
lavo ir clevelandiečiai Pilė
nų tunto tuntininkas R. Bel- 
zinskas ir R. Matas.

TOOL MAKER
Know progressive & steel rule 
dies.
Pay commensurate with ex- 
peiience.

CalJ 212-438-1200 
(23-29)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

3-11 and 11-7 SHIFT 
Pinecrest Hospital, a 250 bed nurs
ing home providing comprehensive 
care to the geriatric patients is re- 
cruting RNs for supervisory posi- 
tions. This is a statė civil service 
covered position with an attractive 
benefit program. Prefer RNs with 
experience in Gerontology. Salary 
commensurate with education and 
experience. We are an EEO Emplo
yer. If interested, please send resume 
to Jerri L. Hartsock. Assistant Ad- 
ministrator, PINECKEST HOSPITAL, 
P. O. Box 1109, Beckley, WV 25B01 
or call 304-252-6251, Mon.-Fri. frorr 
9 am-5 pm. (27-33)

MIRĖ DR. KAZYS VILEIŠIS
Dr. Kazys Vileišis, Jono 

Vileišio — Lietuvos Nepri
klausomybės Akto signata
ro ir pirmo Lietuvos atsto
vo Amerikoje, sūnus.

Vileišių šeima turėjo 
penkius vaikus : tris dukte
ris ir du sūnus. Vyriausia 
Birutė Tursienė, buvo iš
tremta į Sibirą ir prieš ke
lerius metus sugrįžus, mi
rė Lietuvoje. Alena Deve- 
nienė - Grigaitienė, gyvena 
Santa Monika, dr. Petras 
Vileišis — Waterbury, Ct., 
Kazys Vileišis gyveno Med- 
ford, Dėl. ir jauniausia duk
tė Rita Bagdonienė — Os- 
mond Beach, Fla.

Kazys Vileišis gimė 1915 
m. sausio mėn. 1 d., Vilniu
je. 1933 m. baigė Aušros 
gimnaziją ir 1939 m. Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
Medicinos fakultetą. Po bai
gimo dirbo medicinos fakul
teto vaikų ligų klinikos asis
tentu.

Vokiečių okupacijos me
tu, Lietuvos pietinėje da
lyje, aktyviai dalyvavo po
grindžio veikloje, dėlto bu
vo Geštapo persekiojamas. 
Nuo bolševikų okupacijos 
pabėgo į Vokietiją kur dir
bo vaikų sanatorijoje. 1946 
m. kartu su žmona Veroni
ka, dukra — Danga ir Mo
tina Vileišiene persikėlė į 
Ameriką ir apsigyveno Wa- 
terbury, Conn. čia jis jau 
rado apsigyvenusius — bro
lį Petrą ir seserį — Aleną. 
Pradėjo dirbti St. Marys li
goninėje, Waterbury. Iš čia 
jis persikėlė gyventi ir dirb
ti savo profesijoje — Med- 
ford, Dėl. čia gyveno ir dir
bo virš 20 metų. Iš tos vie
tos jis persikėlė gyventi į 
Eagle Point, Areg. ir dirbo 
veteranų ligoninėje, White 
City Ore. Dėl ligos išėjo į 
pensiją 1982 m. sausio mėn. 
Neilgai jam teko džiaugtis 
pensininko gyvenimu, mirė 
1983 m. liepos mėn. 1 d. Sir
go ilgai ir labai sunkiai. 
Brolis ir seserys dažnai jį 
aplankydavo. Prieš mir
siant jis norėjo aplankyti 
anksčiau lankytas gražias 
vietas Floridoje. Tas noras, 
dėka jo seselės Ritos, gyv. 
Floridoje, buvo išpildytas. 
1983 m. vasario mėn. abu 
apkeliavo tas vietas prava- 
žinėdami virš 1000 mylių.

Retai kas taip mokėjo 
džiaugtis gyvenimu kaip dr. 
Kazys Vileišis, dėlto tokiam 
žmogui mirtis yra sunku ir 
tragiška.

Jis buvo aktyvus lietu
viškoje veikloje. Priklausė 
medikų korp. "Ąžuolas” ir 

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės daiLus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood. Ohio

skautų organizacijai. Buvo 
malonaus ir švelnaus būdo. 
Didelis gamtos mylėtojas. 
Laisvą laiką dažnai išnau- 
duodavo mėgiamam spor
tui — medžioklei ir žūklei. 
Daugiausiai žuvavo Kana
doj ir retkarčiais Aliaskoj.

Jis paliko žmoną Veroni
ką Valentavičiūtę Vileišie
nę, sūnų Joną, Santa Moni
koj, Calif. ir dukrą Dangę 
— Vak. Berlyne, Vokieti
joje.

Pagal jo pageidavimą kū
nas buvo pargabentas ir pa
šarvotas Šokės laidotuvių 
k o p lyčioje, Waterburyje. 
Lankytojai vietoje gėlių 
aukavo Lietuvių Fondui, o 
kiti — mišiom.

Penktadienį, liepos mėn. 
8 d. po gedulingų pamaldų 
Šv. Juozapo parapijos baž
nyčioje, dalyvaujant dide
liam skaičiui giminių ir wa- 
terburieČių, velionies kūnas 
buvo palydėtas ir palaido
tas Kalvarijose kapinėse 
šalia jo motinoj. Dalyviai 
buvo pakviesti į Country 
Gate restoraną, Middlebury, 
pietums. Pietų metu dr. 
Petras Vileišis padėkojo 
dalyviams, taip pat atsi
sveikinimo kalbas pasakė 
sesuo Alena Devenienė-Gri- 
gaitienė, inž. K. Devenis, 
Birutė Vileišytė ir Viktoras 
Vaitkus, LB pirmininkas.

M. G.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work in nunny Florida 
expenenced 

CRITICAL CARE RN’s 
and 

INTENŠIVE CARE SUPERVISOR 
for 97-bed hospitul in centrai Florida 
located midway between Daytona 
Beach 6c Orlando. Full fc part time 
ooenings for 3 to I I & I I to 7 shifts. 
Pleasant working environinent & 
competitive wage Ac benefits program. 
Call 90-1-734-2323 collect. Cathy 
Simms. Director of Personnel, FlSH 
MEMOR1AL HOSPITAL DeLAND, 
Fla. 32720. (25-34)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work & live in a smal congenial 
community čc a smal] 46 bed general 
acute care hospital.
For all services Ac all shifts. Rurat 
area beautiful place to live.
Good startinę salary. Liberal person
nel poiieies Ac fringe benefits.
Apply call or send resume to: Ad- 
ministrator, MOUNTA1NV1EW GEN
ERAL HOSPITAL. P. O. BOX 510. 
Mountain View, Arka n s a s 72560. 
501-269-4361. (28-31)

PRINTING
Four-color stTippers, 8-10 years Jour
neymen whj want to live and work 
in mid-Michigan. Progressive, quali- 
ty shop. No layoffs $11.50 per hour 
2nd shift. $12.00 per houi 3rd shift- 
Apply call or write to to lames 
HOUVENDER, PENDELL PRINTING 
INC., 1700 James Savagc Rd.. Mid- 
land, Mich. 48640. 517-496-3333.

(28-23)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

NEEDED 1OR MF.D/SURGICAL.
Ac

ICU & ccu
3 to II A< II to 7 SHIFT

Salarv commensurate with e.speriencc 
and ability. Excellent benefit pro
gram. For 218 bed hospital located 
in a beautifuJ upiversity community 
in the Twin Lakęs area of Wcstern 
Kentucky.

Apply call or wrile to: 
PERSONNEL DIRFCTOR

MURR AY-CALLOWAY
COUNTY HOSPITAL
303 POPLAR STREET 
MURRAY, KY. 42071 
PHONE 5O2-7S3-5131 

(22-28)


	1983 Liep.21 0001
	1983 Liep.21 0002
	1983 Liep.21 0003
	1983 Liep.21 0004
	1983 Liep.21 0005
	1983 Liep.21 0006
	1983 Liep.21 0007
	1983 Liep.21 0008
	1983 Liep.21 0009
	1983 Liep.21 0010
	1983 Liep.21 0011
	1983 Liep.21 0012
	1983 Liep.21 0013
	1983 Liep.21 0014
	1983 Liep.21 0015
	1983 Liep.21 0016

