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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

V. STUOGIS
kviečiamas
profesoriauti
į New Yorką
Humanitariniu mokslų insti
tūtas Brooklyno kolegijoj pa
kvietė prof. Vytautą Skuodi
dėstyti ateinančiais mokslo me
tais New Yorke. Brooklyno ko
legija yra New Yorko miesto
universiteto padalinys.
Prie šios iniciatyvos prisidė
jo Lietuvių Informacijos Cent
ras, kuris kolegijos profesūrai
prašant, suteikė geologo Skuo
džio biografinius duomenis.

Prof. Robertas Viscusi, hu
manitarinių mokslų instituto
direktorius Brooklyno kolegi
joj, naudodamasis šiomis ži
niomis, parašė du laiškus: vie
ną pačiam Skuodžiui, o kitą
TSRS Mokslo Akademijos
Žemės mokslų direktoriui, aka
demikui A.P. Vinogradovui.
Laiškus žadėjo perduoti i
Maskvą vykstantis mokslinin
kas, kuris ten dalyvavo geolo
gų konferencijoj.
Šiuose laiškuose Viscusi iš
dėsto, kad jo vadovaujamas
institutas ruošia paskaitų ciklą
apie mokslą ir aplinkos apsau
gą. ‘Šiam tikslui’, rašo Viscu
si, ‘kviečiame prof. Vytautą
Skuodį dalyvauti’. Institutas
sutinka padengti prof. Skuo
džio kelionės ir apsigyvenimo
išlaidas, bei pridėti tūkstančio
dolerių honorarą.
Laiške Vinogradovui Viscu
si prašo jo, kaip aukšto rango
mokslininko, pritarti šiai ini
ciatyvai, nes paskaitų ciklo te
ma yra svarbi visam pasauliui
‘Aš tikiu, kad Jūs ... suprasite
šio taršos klausimo neatidėliotinumą ... Žinau, kad šis pri
tarimas nulems prof. Skuo
džio kvietimo įgyvendinimą’,
pabrėžia Viscusi.
Čikagoj gimęs Vytautas
Skuodis buvo nuteistas 1980
m. septyneriems metams griež
to režimo lagerio ir penkeriem
metams tremties už anti-sovie
tinę agitaciją ir propagandą.
Jis abuvo atleistas iš docento
pareigų Vilniaus universitetę
už ‘amoralų elgesį’, nes kratos
metu pas jį bute buvo rasta jo
parašyta mokslinė studija ‘Dvasinis genocidas Lietuvoje’
Skuodis taip pat priklausė Lie
tu vos Helsinkio grupei bei Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti Kata
likų Komitetui.
Skuodis atlieka bausmę
USSR, 431200 Barashevo,
Mordovskaya ASSR, Tengushevsky raion, Uchr. ZhKh
385/3-5. Jo žmona Irena su
dukromis Giedre ir Daiva gy
vena Vilniuje, Vandentiekio
g-vėje 44-4.

Atsisveikinant su vasarą... Grandinėlės šokėjos prie Erie ežero.

Reaganas ir Jalta
Susitarimas geras, bet nevykdomas
Vytautas Meškauskas
Dėka sovietų neįprastai grei
tos reakcijos, prezidento Rea
gano priešrinkiminė gražby
lystė virto atkreipiančiu dė
mesį pareiškimu. Penktadie
nį, rugpiūčio 17 d., preziden
tas Baltuosiuose Rūmuose pri
ėmė lenkų delegaciją priešpie
čiams, Varšuvos sukilimo
prieš vokiečius 40-sias metines
paminėti. Ten kalbėdamas jis
pareiškė, kad
‘JAV atmeta bet kokį Jaltos
susitarimo aiškinimą, jog
JAV sutiko su Europos pa
dalinimu į įtakos sferas’.
Dar daugiau:
‘Mes (amerikiečiai) žiūrime
į tą susitarimą kaip didžių
jų valstybių pasižadėjimą
atstatyti pilną nepriklauso
mybę ir leisti joms laisvai iš
sirinkti vyriausybes visom iš
nacių išvaduotom šalim po
antrojo pasaulinio karo ...
Nėra jokio pagarindo Sovie
tų Sąjungą ir mus pačius
atleisti nuo to įsipareigoji
mo. Pasyvus sutikimas su
nuolatiniu Rytų Europos
tautų pavergimu nėra pri
imtina alternavyva’.
Toliau jis nurodė, kad 1981
metais, kada atrodė, jog Len

kiją ištiks Vengrijos 1956 m. ir
Čekoslovakijos 1968 m. liki
mas, jo administracija pakė
lusi balsą už lenkų laisvę ir
griebėsi sankcijų.
Tuojau po priešpiečių Bal
tųjų Rūmų pareigūnas paaiš
kino korespondentams, kad
Reagano kalba nebuvusi ko
kios naujos politikos paskelbi
mas, bet tik prezidento susi
rūpinimo žmonių teisėmis Ry
tų Europoje pabrėžimas. At
seit - daugiau ar mažiau prieš
rinkiminis pareiškimas, sie
kiant tam tikros tautinės gru
pės sinmpatijų.
Pasaulio dėmesį į tai, ką pre
zidentas pasakė priešpiečiuose
lenkams, atkreipė oficiali so
vietų agentūra TASS, skelb
dama, kad Reagano pareiški
mas yra
‘Iššūkis Europos pokariniam
politiniam susitvarkymui... ir
niekas, net ir nė Baltieji Rū
mai, neturi teisės abejoti Jal
tos konferencijos sutarimais
bei Helsinkio 1975 Aktu, ku
rie patvirtino sienas Rytų Eu
ropoje’.
Iš rinkimų perpektyvos žiū
rint , tokia reakcija Reaganui

J. Garlos nuotr.

tais respublikonai žadėjo ‘at
šaukti’ Jaltą ir pašalinti iš Vals
tybės D-to tuos, kurie prie jos
prisidėjo, tačiau išrinktas pre
zidentu Eisenhoweris nieko
nepadarė.
1968 m. trečios partijos kan
didatas, tada buvęs ir dabar
esantis Allabamos gubernato
rius George C. Wallace kalti
no savo varžovus respublikoną
Nixoną ir demokratą Humphrey, kad jie, būdami kongre
se, pritarė Jaltos susitarimams
nors tie iš tikro niekados nebubo ratifikuoti.

gali būti naudinga, nes ta pa
čia tema užklausti demokratų
kandidatai į prezidento ir vi
ceprezidento postą turėtų aiš
kiai pasisakyti už vieną ar kitą
pusę. Kol kas jie kritikuoja
Reagano politiką už tai, kad
jis nesidera su sovietais, nepa
(Nukelta į 2 psl.)
laiko kontaktų su sovietų va
dais ir net juokais grąsina juos
subombarduoti. Bet kaip jis
gali derėtis, jei sovietų vadai
vienas po kito miršta kaip
musės, o derėtis sovietai nori
tik apie tai, ko dar neturi savo
naguose? Amerikiečių savi
c
garba dar nėra visai užgęsusi.
Pereitą sekmadienį, rugpiū
Kiekvienu atveju dar niekas
nebandė laimėti rinkimų ją čio 26 d., Popiežius Paulius II,
laikydamas lietuviškai šv. Mi
paneigdamas.
Tasso reakcija išduoda ne šias Vatikane, smarkiai reaga
tik sovietų susirūpinimą Rea vo į Maskvos nenorą leisti jam
gano perrinkimu, bet dar dau. aplankyti Lietuvą, griežtai pa
giau jų nervinimąsis dėl įvy sisakydamas prieš sovietų vyk
kių raidos Rytų Europoje, domą religijos varžymą Lietu
apie kuriuos kalbėjome perei voje.
Šią informaciją pranešė te
tam numeryje. Jie turi pagrin
do būkštauti, kad Europa slys lefonu sol. Regina Zymanataita iš jų nagų ir tai eigai sustab tė-Peters, kuri šiuo metu kon
dyti jiems reikalinga įtempta certuoja Italijoje.
Ji pastebėjo, kad visa italų
padėtis.
Pravartu atsiminti, kad Jal spauda ir televizija plačiai ir
ta ne pirmą kartą iškyla JAV palankiai komentavo šį popie
rinkimų proga. Jau 1952 me žiaus pamokslą.

POPIEŽIUS
UŽ LIETUVA
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■ Iš kitos pusės

Kodėl sovietai neįsileidžia siuntinių? Atrodo, kad
kas, kas, bet VILNIS turėtų žinoti. Juk ji pilna Vilniaus
prisiųstos medžiagos, ten jai ir 65 m. sukakties albumas
spausdinamas, tačiau išsiaiškinti aukščiau minėtą klau
Valstybes sekretorius Schultz apie padėtį. - Respublikonu
simą vienas jos skaitytojas išsirengė pas gudresnius dykonvencija ir platforma. - Pastabos dėl Ferraro bylos.
pukus ir apie tai parašė atvirą laišką rugpiūčio 2 d. Nr.
Viena dypukė jam pasakojusi, kad rusai uždraudė iš
pavydo, nes Lietuvoje žmonės gražiau rėdosi negu Rusi
ti iš savo patyrimo, kad jo
rime į Sovietų Sąjungą ...
Pereitą savaitę dėmesio
joje. Kitas — už tai, kad ėjo spekuliacija iš Lietuvos
kia diplomatija negali susi
Sovietų elgesys prie derybų
centre buvo respublikonų kon
atsiųstais grybaisi bei gintarais ir kai kas dėl to pralobęs.
laukti pasisekimo baimės
stalo negali būti atskirtas
vencija ir demokratų kandi
atmosferoje ar silpnumo po
nuo jų elgesio kitur ... Ne Pagaliau:
datės j viceprezidentės postą
"šnekantis toliau išsišnekom, dėl draudimo
zicijose’.
kantrumas pasirašyti su
R. Ferraro finansiniai ir šei
siuntinėti
nėra ko daug jaudintis ar aliarmuoti,
Istorijos banga esanti palan
sovietais susitarimus bet ku
myniniai reikalai, kurie savai
žmonės
iš
Lietuvos nebekaulins, nebeverkšlens,
ria kaina ... neturi aptem
tės pradžioje net konkuravo ki Amerikai ir priešinga sovie
kad
klampoja
neišbrendamą skurdą."
dyti tikrovės ...’
dėl pirmos vietos laikraščių tų užmačioms. Rytų Europa
Kitos
veiklos
pas
vilniečius ne daug. Važinėja į sve
•
••
puslapiuose ir televizijos trans nori demokratijos ir laisvės.
čius,
aplanko
į
laikiną
ir
amžiną poilsį iškeliavusius. Duo
liacijose. Gal dėl to didesnio Tai stipri ir vis auganti jėga:
Kaip jau pastebėjome, nuo
dami
telefono
Nr.
nespėjusiems
pasveikinti kokius su
‘Mes niekados nesutiksime konvencijos dėmesį savaitės
dėmesio nesusilaukė Valstybės
kaktuvininkus.
Visai
tai
medžiagai
būdinga sekanti ži
su padalintos Europos idėja. pradžioje buvo atitraukusi G.
Sekretoriaus George P. Shultz
Laikas nėra imperialistinio Ferraro formalumų byla. Ne nutė :
kalba antradienį, užsienio ka
dominavimo pusėje. Gaiša sustosime prie jos detalių, tik
"— Kaip daugelis skaitytojų žinote, kai My
rų veteranų konvencijoje Chivo gyvenimo laikotarpyje kiek pakalbėsime apie ta pro
kolas Marazas buvo gyvas, susisiekti telefonu su
cagoje. Reikia pastebėti, kad
mes dar nematysime laisvės ga paryškėjusias komplikaci
Valstybės Sekretoriai papras
Julija Maraziene dėl žinių į laikraštį buvo neleng
Rytų Europoje. Tą patį ga jas JAV politiniame gyvenime.
tai susilaiko nuo dalyvavimų
va, nes vyras ligonis dėl to nervindavosi. Dabar,
lima pasakyti ir apie mūsų
ir kalbų partijų konvencijose,
kai Mykolas Marazas numirė, reikalai pasitaisė ....
Kaip žinia, įsivelti į politiką
vaikus, tačiau kada nors tai čia gali arba asmeniškai tur
kur niekas nekalba ‘diploma
galima skambinti bile kada ...”
atsitiks. Pasaulio ateitis yra tingi, arba užpakalyje savęs
tiškai’, bet - puldami savo opo
Ne be to, kad būtų pasisakyta prieš Reaganą, kuris
laisvės ateitis’.
nentus - gana grubiai nesiskai
turintieji labai stiprią organi rinkimus turėtų pralaimėti:
to su tiesa, kad tik išryškinus
"Bet atvertus antrą lapą, kad Amerikos di
Shultzas skambėjo panašiai zaciją. Laimėjęs kokį politinį
savo pusės gerumą.
kaip porą dienų prieš tai kal postą žmogus dažniausiai yra
džiąją politiką valdo imperialistiniai korporacijų
Konvencijoje užsienio poli bėjęs lenkams Reaganas (žiūr. pakankamai apmokamas, kad
ir monopolijų interesai, gali būti visko”.
tikos reikalais kalbėjo JAV am 1-mą pusi.). Į kylantį klausi galėtų išgyventi su šeima. Tai
Kaip rašo Partijos istorijos instituto d-rius R. šar
basadorius Jungtinėm Tau mą, kaip padėti pasiekti lais nesukėlė nesusipratimų anks
maitis iš Vilniaus, šios šalies laikraščiai VILNIS ir
tom Jeane Kirckpatrick, kuri - vės Europai, jis davė tokį atsa čiau, kai dirbdavo ir kandida
LAISVĖ, turbūt kaip revoliuciniai organai užsienyje, yra
iki šiol buvusi registruota de kymą:
tuodavo vienas asmuo, papras komplektuojami tame institute, tačiau nuo 1984 pradžios
mokratė - pradėjo su preziden
‘Kantrybė yra dorybė užsie tai vyras. Bet ką daryti šiais jam tekę VILNIES numerius "gaudyti pas įvairius as
to Harry Trumano citata apie
nio poltikoje, kaip ir asmeni laikais, kada šeimas dažnai su menis ir gabenti į institutą"..
amerikiečių dvasios stiprybę,
niame gyvenime. Faktas daro du profesinalai? Nėra
Prieraše prie laiško redakcija atsiprašo už nesiuntipriešpastatydama ją Carterio
yra, kad mes padedame sa komplikacijų, jei jie abu turi mą. Girdi:
laikams, kada JAV laikėsi
vo interesams ne tiek per valdines pareigas, kaip Trans"Tai atsitiko todėl, kad atsitiktinai buvo iš
strauso politikos — kišo galvą į
didelį pasisekimą, per le portacijos Sekretorė ir jos vy
kritęs
iš skaitytojų stalčiaus stencleris.”
smėlį ir kaltės dėl sovietų ver
miamas kovas, per viršūnių ras Senatorius. Komplikacijos
Atrodo,
kad
'iškrito’ ir daugiau kas. Ir ne tik iš
žimosi visais frontais ieškojo
susitikimus ar iškilmingas prasideda, kai senatoriaus
stalčiaus.
(vm)
tik pas save.
žmona, pavyzdžiui, verčiasi
konferencijas, bet per nuo
Ji baigė citata iš prancūzų
latini budėjimą ir laikymąsi
rašytojo Jean Franęois Revel,
sveikos politikos’.
kad civilizacija, kuri jaučiasi
Konvencijos priimta platfor
už viską kalta, tokia ir yra, ir ma, kuri yra tik gerų norų pa
jai dėl to trūksta energijos bei reiškimas, aiškina:
įsitikinimo reikalingo apsigy
‘Pastovūs ir taikingi santy
nimui. Tokią savo kaltės pa
kiai su Sovietų Sąjunga yra
žiūrą atstovaują demokratai.
pageidaujami ir galimi, bet
Už tat amerikiečiai pasirinko
jie priklauso nuo Amerikos
Reaganą 1980 m. ir pasirinks
stiprumo ir pasiryžimo pati
šiais. Jos kalba buvo įspūdin
kimumo. Mes blaiviai žiū
ga. Kad ji buvo labai gerai
perduota - sutinka ir tie, kurie
nepritaria jos turiniui.
Valstybės Sekretorius Shul
tz kalbėjo daug ramiau, nors
ta pačia tema:
‘Kaip jūsų Valstybės Sekre
torius, aš galiu jums pasaky

nekilnojamo turto pirkimopardavimo tarpininkavimu.
Taip resp. šen. M.O. Hatfield
žmona uždirbo $55,000 už
įpiršimą tūlam graikų piniguo
čiui pusės mil. dol. verto
kondominiumo. Nelaimei, se
natorius išdavė rekomendaci
nį laišką tam graikui, pritar
damas jo sumanymui pravesti
per Afriką naftos vamzdžių Ii-

AUDRA

REAGANAS
IR JALTA...
(Atkelta iš 1 psl.)
Kai kas Reagano pareiški
me įžiūri ir tam tikrą likimo
ironiją. Konservatoriai puolė
Rooseveltą už Europos išdavi
mą Stalinui Jaltoje, dabar
Reaganas faktinai Rooseveltą
gina.
Tiesą sakant, paskutiniais
metais eilė pasirodžiusių kri
tiškų knygų apie JAV karo ve
dimo būdus Italijoje ir Vak.
Europoje pateisina Roosevelto
ir Churchillio norą neleisti iš
karo išsijungti sovietams, ku
rie dabar giriasi Lenkijos išva
davimui pakloję net 600,000
savo karių gyvybių. Tur būt iš
to išplaukia ir Reagano pažiū
ra, kad susitarimas buvo geras
- bloga tik, kad sovietai jo ne
silaiko.

Travel
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niją.
Tai, žinoma, iškėlė
klausimą, kad gal pinigai bu
vo sumokėti už tą laišką, bet
ne tarpininkavimą kondomi
niumo pirkime.
Kad nuo tokių galimybių
apsisaugoti, ponia Zaccaro,
kandidatuodama 1978 m. į
kongresą grįžo prie savo mer
gautinės pavardės Ferraro, pil
dė atskirai nuo vyro mokesčius
ir įstatymo reikalaujamuose
dokumentuose pažymėjo, kad
su savo vyru biznio reikaluose
nieko bendro neturi. Bet visa
tai nepanaikino fakto, kad ji
turi vyrą ir su juo gyvena. Pa
gal amerikoniškus papročius
kandidatai visur rodosi su sa
vo žmonomis ar vyrais, bei vai
kais. Tą patį padarė ir Ferra
ro, parinkta Mondale būti jo
viceprezidente. Kaip tai su
derinti su turto išskyrimu nuo

vyro? Ar galima reikalauti,
kad šiuo atveju vyras mestų
savo profesiją, kuri jam padė
jo susikrauti 3.8 milijonų do
lerių kapitalą? Pagaliau, jei
vyras ar žmona turi dėl savo
antros pusės mesti savo sėk
mingą profesiją, ar ateityje tai
nesulaikys daug tikrai kvalifi
kuotų kandidatų nuo politiko
ar politikės karjeros? Jau da
bar neatrodo, kad tą luomą
šiame krašte sudarytų tinka
miausi jam asmenys. Ateityje
jų lygis dar daugiau kris.

PLANT MANAGER
Expanding company looking for good
person to take charge of plautie
blow molding plaut. Mušt be experienced in all phasets of blow molding,
poiyethylene and PVC containers.
Send resunie and salury requirements
to: RIMCON DIV., R1NG CAN CORP.,
2454 HUBBARD AVĖ., DECATUR,
ILL. 62526.
(33-39)
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Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis.
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
• sutvarkant dokumentus iškvietimams
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas
dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę
paramą, greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje
palikimų sutvarkymą.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

(Priešais Lietuvių namus)

2533 West 71 St„ Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tel.: 476-2345

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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PASKUTINIS SKAMBUTIS
Svarstant mūsų išeivijos do
kumentaciją, t.y. istorijai
reikšmingų faktų rinkimą ir
aprašymą, Draugo nr. 155 ve
damasis pastebi, kad ‘šioje sri
tyje mūsuose yra daugybė
spragų, nes daugybė istorinių
išeivijos momentų taip ir liko
neaprašyti, daugybė organi
zacijų archyvų nukeliavo i
šiukšlynus’. Toliau pasigėri
ma Australijos lietuvių išleistu
metraščiu, bet nieko neprasi
tariama, ar pas mus JAV nėra
jokių vilčių, kad ta liūdna
būklė - jog mūsų istorinė me
džiaga be paliovos plaukia į
šiukšlynus - būt pagaliau tai
soma? Argi niekas iš vadovų
nejaučia pareigos savos kultū
ros ir istorijos niekinimą su
stabdyti?
Įvairių kultūros telkinių draugijų, sambūrių, tarybų,
komisijų ir kt. - turim apsčiai,
tik jie užimti lengvesniais triū
sais. PLB valdyboj yra vice
pirmininkas kultūros reika
lam - vienam asmeniui sunku
aprėpti vien eilinius rūpes
čius: po pasaulį išsklidusius
dalinius informuoti ir ryšius
megzti, kultūros renginius ska
tinti, finansus telkti ir paramą
parūpinti. Lituanistikos Insti
tutas įsipareigojęs dirbti moks
linėj srity. Žodžiu, išeivijos is
torine dokumentacija kvaršintis nėra kam. Ypač kai išeivi
jos kultūrinį pulsą nuolatos ste
bėti, rinkti faktus ir apdairiai
tvarkyti — gana sudėtingas už
davinys, reikia išmanymo ir
sąžiningo darbštumo. Gaila,
nė savanorių mėgėjų neatsi
randa, kaip kadais gabusis
gudas Ružancovas mūsų kny
gų bibliografiją išmaniai tvar
kė.
Jautresnioji visuomenės da
lis su viltim žiūri į būsimą kul
tūros židinį - Lituanistikos ka
tedrą prie universiteto Chicagoj. Galbūt ši aukšto lygio ir
tvirtom lėšom aprūpinta įstai
ga pajėgs bent sukurti mūsų
kultūrinei veiklai rimtą pla
ną - visą apimantį, išsamiai ir
proporcingai išbalansuotą,
nuosekliam vykdymui paruoš
tą? Tuomet gal baigtųsi ilga
metė, skaudžiai spragota apgraibinė kultūros darbų mai
šatis, kai ir milijoninis L. Fon
das dideles sumas skirsto ne
pagal tiksliai žinovų išdirbtą
ilgalaikį planą, kaip priderė
tų, tik - pagal atsitiktinius pra
šymus, kasmet lyg deus ex
machina komisijai tiktai AD
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HOC išdygstant. Taip daug
svarbių dalykų, kuriem nėra
kas lėšų išprašo, lieka užmirš
ti.
Jeigu per keletą pokario de
šimtmečių svetur nebūtume
taip baisiai apsileidę savo kul
tūros organizacinėj veikloj ir
bent karo meto dokumentaci
ją būtume rūpestingai paruo
šę, gal nebūtume dabar sulau.
kę tokių neteisingų užpuolimų
ir nieku neparemtų, net su
klastotų kaltinimų mūsų tau
tai, kaip štai vokiečių milijo
ninio tiražo žurnale Der Spie
gei Lietuvos žydas Leonidas
CHšvangas paskleidė pikčiau
sias fantazijas, įžūliai šmeiždamas Lietuvą.
Visi žino, kad karo meto įvy
kiai ėjo jau mum netekus sa
vos valstybės, kai ji bolševikų
ir vokiečių užimta buvo dras
koma ir mūsų tauta neturėjo
galios nei atsakomybės kąnors
nulemti, nes pati buvo gniuž
doma tremiama ir žudoma.
Tad pakaltinti gali būti tik at
skiri asmenys, jei kurie nusi
kalto. Bet piktas fanatikas pi
la šmeižtus pasaulinėj spau
doj visų mūsų vardui, tiesos
nei tikrų faktų nepaisydamas.
O mes kaip tik pasigendam tų
tikrų faktų dokumentacijos pa
našiems ekscesam tinkamai
atremti. Bet tylėti negalima.
Ir ne pavieniai asmenys ar
spaudos vienetai, tik Bendruo
menės oriai rimtas žodis turi
atsiliepti į Spiegelio straipsnį.
Ta pati nelaimė ir su OSI by
lom, kad išeivijos vadovų
trumparegiškumas įstūmė
mus į klampynę ir nekaltieji
turi nukentėti. Todėl jau pas
kutinis skambutis: privalu
skubom visas pajėgas ir lėšas
telkti anųjų metų dokumenta
cijai surinkti ir paskelbti! Ki
taip tų kaltinimų ir šmeižtų
vis daugės, nes visi mato, kad
esam apsileidę ir nepaslenkam teisingai savęs apginti.
Ant palinkusios liepos visos ož
kos lipa. Ligšiolinis delsimas
neša mum visiem gėdą, o tau
tai nepelnytas skriaudas. Mes
gražiai dainuojam ir šokam,
puikius banketus ruošiam, o
leidžiam bet kokiem išsišokė
liam lietuvių tautą apjuodinti
nebūtom kaltėm.
Skirpstas

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Poolimpiniai apmastymai
Kodėl sovietai neatvyko?
Los Angeles olimpinio komiteto pirmininkas Peter
Ueberroth losangeliečius,
kurie ruošėsi rusų imperi
jos sportininkams paruošti
lengvesnes pabėgimo sąly
gas, pavadino "pakvaišėlių
grupe”, kurią žurnalistas
m. dr. ("Draugas”) pa
krikštijo "mažeikininkais”.
"Mažeikininkai” gavo pylos
iš to paties m. dr., iš "Aki
račių”, "Vienybės” ir iš
"Naujienų”.
Gan skirtingai apie ”mažeikininkus” atsiliepė ame
rikiečių spauda. Davė Anderson (New York Times)
rašė: ”Ta grupė susiforma
vo protestui dėl Korėjos
lėktuvo 007 nušovimo. Tai
buvo žavus tikslas, kuris
jokiu būdu neužsitarnavo
Peter Ueberroth kandaus
pažyminio". Gi ’AVashington Times” editorialas no
minavo "p. Ueberroth švi
niniam aukso medaliui už
prašovimą pro šikšnelę”.
Amerikiečiai žurnalistai to
kių medalių pasiūlė ir dau
giau kam. štai John Lofton
(”Washington Times") au
kso medalį už "labiausiai
idiotišką pareiškimą iš sė
dimos pozicijos” (t. y. žur
nalistams) siūlo tiems, ku
rie teigia, kad "rusai šiemet
padarė tą patį, ką mes
jiems padarėme 1980”.
(Kiek lietuvių žurnalistų
tokių medalių gautų?). Si
dabro medalį Lofton už
"labiausiai idiotišką demo
kratų prezidentinio kandi
dato pareiškimą" siūlo Gary Hart, kuris pasakė, kad
sovietų boikoto būtų buvę
galima išvengti, "jei • per
praėjusius tris su puse me
tų būtų geresni su sovie
tais santykiai”. Jis nepa
gaili ir bronzos medalio,
kurį už "labiausiai idiotiš
ką pareiškimą, padarytą
smailiagalvio intelektualo,
kuris greičiausiai nesuge
bėtų tiesiai pastatyti savo
dviračio” skiria Jonathan
Sanders (iš Harriman in
stituto), kuris CBS televi
zijos programoje sovietų
neatvykimą pateisino tuo,
kad Amerika "emocionaliai
prispaudė juos prie sienos”.
Olimpiada karikatūruose

Ne tik didieji Amerikos
laikraščiai ir žurnalai, bet
taip pat Japonijos, Korė
jos ir Europos spauda pla
čiai garsino Amerikos Bal
tų Laisvės Lygos išleistą
karikatūrą, vaizduojančią
baltiečius atletus, už gran
dinės laikomus rusiškos
meškos. Karikatūros auto
rius — garsusis Hollywoodo filmų kartunistas Mike
Minor. Iš lietuviškų laikraš
čių ta karikatūra pastebėta
tik "Sandaroje” ir tai su
nukirptu Baltų Laisvės Ly
gos vardu. ”Washington
Post” karikatūroje parody
ti sovietų atletai, besiver-

čią per geležinę uždangą,
šokdami į aukštį, šokdami
su kartimi ir salto nuo šuo
liams į vandenį lentos. Tar
si atsakydamas į "Draugo”
m. dr. priekaištą, kad ne
moralu esą kišti sovietų at
letams į akis ir ausis ra
ginimus pabėgti, ”Washington Times” didžiulė karika
tūra vaizduoja smoge pa
skendusią skelbimų lentą
su "mažeikininkų” telefo
no numeriu. Prie lentos
kalbasi du piliečiai: "Nesu
prantu, kodėl taip jaudinamasi dėl pabėgimus skati
nančių skelbimų lentų ...
Per smogą vis tiek nieko
negali matyti”.
žodinė satyra, pajuo
kianti Kremlių, buvo ašt
resnė už vaizdinę. Vienas
televizijos komentatorius,
pasišaipydamas iš pro-sovietinių žurnalistų, hipokritiškai besiskundžiančių
olimpiados supolitinimu, pa
siūlė ne politiką, o sportą
išimti iš olimpiados ir pa
čią olimpiadą iš Los Ange
les perkelti į Afganistaną;
ne į Kabulą, o į tas vietas,
kur sovietai masiškai žudo
gyventojus. "New York
Times” pridėjo: "Sovietai
nuolat skundžiasi Los An
geles nusikaltimų gausumu,
bet niekad neprisimena nu
sikaltimų savo kariuome
nės, kuri jau virš ketverių
metų laiko okupavusi Afga
nistaną”.
Vienas linksmų plaučių
skaitytojas laiške vienam
amerikiečių dienraščiui siū
lo "Kremliaus karaliams”
siuorganizuoti Raudonąją
olimpiadą ir įvesti tokias
varžybas: (1) lipimai per
geležinę uždangą, (2) šo
kimai per spygliuotų vielų
tvoras, (3) 100 metrų bė
gimas per sieną, (4) pabė
gimai heliu pripūstais ba
lionais, (5) šokimai su kar
timi per cementinę, tvorą,
(6) pasinėrus į vandenį
plaukimas į laisvę, (7) pa
bėgimai parašiutų pagalba.

žurnalistas William P.
Cheshire, "Washi n g t o n
Times” editorialų skyriaus
vyr. redaktorius, padarė
tokį pasiūlymą: "Už kiek
vieną Los Angeles pastaty
tą skelbimų lentą su anglų
kalba instrukcijomis norin
tiems pabėgti Tarptautinis
olimpinis komitetas Sovie
tų Sąjungoje pastato tokią
pat lentą su anglų kalba
instrukcijomis .. . Metų ga
le sudaroma apyskaita ir
skiriamos premijos.”
"Prašau Sabonį”

Alexander Wolff "Sport
Illiustrated” žurnale rašė,
kad populiariausias Lietu
voje krepšininkas esąs Sa
bonis. "Kai lietuviai nueina
į svaiginamų gėrimų par
duotuvę nupirkti vodkos ir
jei nori didelio butelio, tai
pasako "prašau Sabonį”.
Sovietų krepšininkų trene
ris, pagal žurnalo informa-.
ciją, lapės prigimties rau
donosios armijos pulkinin
kas Alexander Gomelski
apie Sabonį irgi geros nuomenės: "Aš manau, kad jis
yra didžiausias mano laiko
krepšininkas". Gal dėl to m.
dr. "Drauge” rūpinosi, kad
Sabonis nepabėgtų, nes jis
palaikąs tautos moralę. Bet
toks rūpestis nereikalingas.
"Sport Illustrated” kores
pondentas, kuris Gomelskio
komandą sekė šį pavasarį
Europos turnyruose, rašo:
Sabonis "už savo darbą ga
li gauti gausų atpildų —
300 rublių (450 dol.) mė
nesinį atlyginimą, butą ir
automobilį. Jis gali žaisti
Maskvoje ir studijuoti už
420 mylių Leningrade. Iš
vykose į Vakarus jis ir kiti
žaidėjai nuolat jaučia ma
lonią KGB agento draugys
tę ir paties Gomelskio at
liekamus atsitiktinius nak
tinius patikrinimus”.
Ir kodėl Sabonis turėtų
bėgti, jei, anot m. dr., nei
(Nukelta į 4 psl.)

RAŠINIŲ KONKURSAS
JAUNIMUI
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių
konkursą jaunimui. Tema — LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄ
MONĖ IŠEIVIJOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjun
ga kviečia ir skatina visą lietuvišką jaunimą (16 iki 35
metų amžiaus) dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent
aštuonių (8) mašinėle spausdintų puslapių. Lituanistinių
mokyklų mokytojai, bei įvairių organizacijų vadovai yra
prašomi paskatinti jaunimą rašyti aukščiau minėta tau
tine tema.
Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos dvi pre
mijos už geriausius rašinius —
I Premija — $500.00
II Premija — $250.00
Premijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta,
ir paskelbta vėliau.
Konkurso rašiniai turi būti prisiųsti iki 1985 m.
sausio mėn. 15 d. (pašto antspaudas) sekančiu adresu:
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, c/o Vida Jonušas,
12500 Pawnee Rd., Palos Park, Illinois 60464.
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nuolyno. Toje bazėje gyvena šio
krašto aukštieji karininkai.
Į domininkonų bažnyčių at
vyksta ir Amerikos prezidentai,
kiti aukštieji pareigūnai. Buvęs
prezidentas L. Johnsonas su
dukra Lucy bent kelis kartus yra
išklausęs kun. Žiūraičio aukoja
mų mišių, taip pat ir pamokslo.
Be to, jis yra ir VVashingtono lietuvių kapelionas. Prieš
penkerius metus jis čia įkūrė
lietuvių misijų. Paskutinį mėne
sio sekmadienį, 2 vai. popiet,
jis lietuvių kalba aukoja mišias,
pasako lietuviškų pamokslų. Toji
lietuvių misija yra prisiglaudusi
prie Trijų Karalių bažnyčios
Georgetosvne. Savo pareigas jis
eina labai sąžiningai. Taip pat
jis su misijomis ir pamokslais
važinėja ir į įvairias lietuvių
kolonijas. Dažnai atvyksta į Ncw
Yorko pašonę, j Bayonnę.
1981 gruodžio 17 jis atsigulė į
ligoninę, kur jam buvo padary
ta širdies operacija. Operacija
gerai pavyko, netrukus buvo iš
leistas iš ligoninės, kad vienuo
lyne sveiktų ir stiprėtų. Imant
gyslų iš kojos, įvyko užkrėtimas.
Teko vėl grįžti į ligoninę. Už
krėtimas plėtėsi, ir jo padėtis
blogėjo. Atrodė, kad jis neišliks.

POOUMPINIAI
APMĄSTYMAI...
(Atkelta iš 3 psl.)

Balfas jo buitiniais reika
lais čia nepajėgtų apsirū-.
pinti?
Kodėl sovietai neatvyko?

Sovietinė spauda gerokai
plūdo ”mažeikininkus” už
sovietų sportininkams da
romas skriaudas, nors vis
tvirtino, kad ne jų sovietai
nusigandę. Ameriki e č i ų
spaudoje vaizdas visai ki
tas. Jau vien straipsnių
antraštės, dažnai pirmuo
siuose puslapiuose, daug ką
sako: ”The Washington
Post”; ”Group Sets Safety
Net to Snatch Defectors at
Olympic Gamės”,„-’Aided by
IOC, Soviets Always Abuse
Olympics”, "Multi - Ethnic
Group Cheers Victory in
Diplomatic Guerrilla War”,
"Olympic Wailing — I find
Ueberroth d i s g usting”;
”The New York Times”:
”The Russian Bear’s Big
Bluff”; Londono ”The Sunday Times”: "Olympic defections, Ine.”; ”The Los
Angeles Times”: ”Defections a Touchy Matter for
Olympics”; ”Dear Mother
Russia: How’s Solidarity on
Olympic Frot”; ”The Chi
cago Tribūne”: ”Ban the
Soviets’ lives up to name”;
’The Christian Science Monitor”: ”Soviet Olympic
pullout: why emigrė agitation concerns Kremlin” ir
t.t. ir t.t.
Amerikiečių spaudos pa
sisakymus pailiustruokime
keliomis citatomis:
Iš ”Washington Times”:
"Sovietų žodyne "saugumo
garantijos” terminas . . .
nereiškia to, ką atrodo tu
rėtų reikšti. Jis nenurodo
j fizinį pavojų, bet į olim
pinių žaidimų šeimininkų
įsipareigojimą grąžinti vi
sus pabėgėlius; kitaip sa
kant, pasielgti taip, kaip,
su Simu Kudirka”; "Pabė
gimai olimpiados metu bu
vo pagrindinė priežastis, išbaidžiusi sovietus nuo at
vykimo į Los Angeles”.
Iš Londono "Sunday
Times”: "Rusams ypatin
gai ramybės nedavė visa
me pasaulyje galinčios nu
skambėti anti-sovietinės de
monstracijos ir komunistų
bloko žmonių pabėgimai”.
Iš ”Los Angeles Times”:
"Nedalyvavimui pateisinti
Sovietų Sąjunga priekaiš
tauja, kad JAV-bės "nero
do noro garantuoti visų at
letų saugumo, respektuoti
jų teisių ir žmogiško kilnu
mo ir sukurti olimpiadai
normalias sąlygas.” Ką tie
kaltinanti žodžiai reiškia...
yra tai, kad Amerikos atsakomingi pareigūnai atsisa
kė pritarti Maskvos reika
lavimui neleisti anti-sovietinių demonstracijų, kurios
planuojamos žaidimų me
tu”.
Iš ”Time” žurnalo: ”Dau-

1984 m. rugpiūčio 30 d.

DIRVA

Sukaktuvininkas kun. dr. Tomas Žiūraitis, O. P.

Kun. dr. Tomas Žiūraitis, O.P.
dvigubas sukaktuvininkas
Kun. dr. Tomas Žiūraitis, do
mininkonas vienuolis, filosofijos
mokslų daktaras, eilės knygų au
torius, mokslininkas.ir pamoks
lininkas, VVashingtono lietuvių
kapelionas, šiemet yra dvigubas
sukaktuvininkas, — 50 metų
kaip jis padarė amžinuosius vie
nuolio įžadus ir 45 metai kuni
gystės.
Kun. Tomas Žiūraitis, prieš įstodamas į vienuolynų, turėjo
Vytauto vardų. Jis gimė 1915
kovo 18 (Kitais metais jam su
eis 70 metų!) Grigoriškės vien
sėdyje, Šimkaičių valsčiuje, Ra-

guma ekspertų sutaria, kad
sovietai bijojo Amerikoje
būti pažeminti demonstra
cijų ir pabėgimų”.
Vienas iš spalvingiausių
Amerikos politinių satyri
kų, Art Buchvrald, ”Washington Post" dienraštyje
dialogais parašytą satyrą
baigia tokiu pokalbiu:
— Jei sovietai yra Cent
rinėje Amerikoje ir mes
ten esame, kodėl gi žaidi
mų iš Los Angeles neperkelti į EI Salvadorą?
— Tai yra kvailiausias
dalykas, kokį bet kada esu
girdėjęs. Sakykim, sovietai
atvyksta žaidimams į EI
Salvadorą ir, jiems pasibai
gus, atsisako išvykti. Ką
tada mes darome?
— Bet kokias mes turime
garantijas, kad jie nepano
rės pasilikti Los Angeles,
pasibaigus olimpiadai?
— Jokių. Ir, atvirai kal
bant, mes manome, kad tai
buvo pagrindinė priežastis,
dėl kurios sovietai apsi
sprendė neatvykti.
Poolimpinius apmąstymus
baikime Kanados estų sa
vaitraščio pasiūlymu apdo
vanoti Amerikos Baltų
Laisvės Lygą aukso meda
liu ... už išbaidymą sovie
tų iš olimpiados.
Balticus

šeinių apskrityje. Mokėsi jis Ra
seinių gimnazijoje.
Raseiniai gi buvo šaunus ir
garsus Žemaitijos miestas. Čia
buvo senas domininkų vienuoly
nas. Vienuolynų rusai uždarė 19
amžiaus gale. Bet baltųjų tėvų
prisiminimas liko. (Domininko
nai nešioja baltų abitų). Liko jų
gražios statybos, liko ir jų vie
nuoliška dvasia. Ta dvasia ir pa
lietė jaunų mokinį Vytautų Žiū
raitį — jis 1933 metais įstojo į
domininkonų vienuolynų. 1934
metais birželio mėnesį, atlikęs
noviciatų Prancūzijoje, jis davė
vienuoliškus įžadus. Taigi, jau
50 metų kaip jis nešioja baltų
abitų, sako pamokslus, nes do
mininkonų ordinas yra pamoksli
ninkų ordinas, skleidžia savo
vienuoliškas idėjas ir gerina
žmonių gyvenimų.
Kunigu jis įšventintas 1939
liepos 16, t.y. prieš 45 metus.
Susidarius sųlygom, Rasei
niuose buvo atkurtas dominin
konų vienuolynas. Ten teko
laimė ir jaunam domininkonui
T. Žiūraičiui pereiti senais vie
nuolių keliais ir būti tos para
pijos vikaru. Okupacijų pradžia
jį išbloškė iš Lietuvos, paskui
vėl grįžo ir nukeliavo į Vil
niaus domininkonų vienuolynų,
ten dar gilino studijas ir sakė
pamokslus Šv. Jono bažnyčioje.

Karo audros jį išbloškė iš Lie
tuvos, gyveno Aukštutinėje
Austrijoje, į Ameriką atvyko
1949, Providence, R. I., domi
ninkonų kolegijoje dėstė vokie
čių kalbų, 1950-56 buvo kape
lionas Metuchene, N.J. 195662 buvo domininkonų motiniš
koje vienuolyno kapelionas Oxforde, Mich., ir ten pat La
Lima kolegijoje dėstė. Nuo 1962
metų gyvena Washingtono do
mininkonų vienuolyne.

Washingtone domininkonų
vienuolynas ir parapija yra pu
siaukelėje tarp Baltųjų Rūmų
ir Kapitolio. Tad šio vienuo
lyno kunigai dažnai yra kvie
čiami į įvairias valdžios įstai
gas, patį vienuolynų ir bažny
čią lanko žymūs politikai. Jis
yra vienas iš kapelionų, kurie
šiokiadieniais laiko mišias Pen
tagone, Amerikos karo ministe
rijoje, kur dirba 30,000 žmonių.
Jis taip pat mišias aukoja ir Fort
McNair karinėje bazėje Washingtone, netoli domininkonų vie

Bet būna stebuklų, kaip sakė
gydytojai. 1982 lapkričio mėnesį
pradėjo atgauti jėgas ir buvo iš
ligoninės išrašytas. Tais pa
čiais metais, pats dar sunkiai ju
dėdamas, lietuvių misijoje jis
aukojo mišias.
Kun. dr. Tomas Žiūraitis mėgo
mokslų ir daug kur mokėsi.
Mokėsi įvairiuose miestuose
Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzi
joje. Filosofijos daktaro laipsnį
jis gavo 1957 Salzburgo univer
sitete, Austrijoje.
Jis yra parašęs eilę knygų
visuomeniniais, religiniais klau
simais. Bendradarbiauja spau
doje. (Darbininke parašė plačių
studiją apie evoliucijų.) Jo diser
tacija išleista ir vokiškai, jos da
lys įdėtos į kitus filosofinius
leidinius. Savo filosofija jis at
stovauja tomizmui, daugiausia
domisi kultūros filosofijos klau
simais.
rn ; i
PHYSICAL THERAPIST
Immediate opening for a Reg. Physical Theraoist for Progressive Home
Health tervice. Experiencr preferred.
Opportunity for advancement. Excellent salary and benefits plūs mileage.
Cul! or send resume to: Dixie Sensabaugh, Director of Home Health
Care, COX MEDICAL CENTER, 1422
N. Jefferaon, Springficid, Mo. 65802.
417-836-3286.
(25-32)

»
♦
*
♦
♦
♦
4
♦
♦
♦
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet *
♦
*
♦ kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. ♦
*
*
*
♦
♦
♦
♦
♦
♦
*
♦
savings & Loan Association
♦
4
♦
♦
♦
1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650 *
♦
♦
*
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
♦
♦
Willowbrook, III. 60521
*
*
Phones: Chicago: (312) 242-4395
♦
*
Cicero: (312) 656-6330
*
FSUC
Willowbrook: (312) 789-0777
♦
♦
♦
♦
JOSEPH F. GRIBAUSKAS
Dennis N. Gribauskas
♦
»
EXECUTIVE SECRETARV
Senor
Viee-President/
★
*
Willowbrook Manager
♦
*
♦
*
* O|H>n Mon.. 9-8; Tues.. Thurs.. Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed. J
♦
♦
*
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

TAUPYKITE DABAR

St. Anthony

‘Atbber j-Įolidays”
1984 M. EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO
Dar yra vietų šiose grupėse:
rugsėjo 17 — $1127.00
rugsėjo 26 — $1142.00

spalio 3
— $1268.00
gruodžio 26 — $1247.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs
maršrutai — Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Le
ningradas.

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu
mokesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
393 West Broadvvay
P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
sutvarkom dokumentus.
PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324
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JKŪRYBA IR MOKSLAS
Proistoriko Jono Puzino nueitas
mokslo kelias _ Juo™-s
Vartydamas du storus to
mus Jono Puzino išleistų raštų,
jautiesi lyg žiūrėtum pro ka
leidoskopą ir matytum jame
įvairiaspalvių stikliukų ar ak
menukų vietoje, kokio daili
ninko sudėtus įvairiopus pa
veikslus. Jei būtum apsipa
žinęs su dailininko paveiks
lais, tai suprastum, kokiam

Kalbos vargai
T. Klyga

A. Pleškys dar pataria
laikytis jo mėgiamo kašta
no, girdi, žemaičiai taip ta
ria. Bet žemaičių yra ke
letas skirtingų patarmių,
tad visiem vis tiek neįtik
tume. Tarmės tai gyvos
kalbos vertinga versmė, jos
dar gali būti tinkamoj vie
toj pavartojamos. Bet tau
tos kultūrai būtina ir ben
drinė kalba. M. Mažvydo ka
tekizme rašoma bralei (kai
kurie žemaičiai iki šiol taip
taria), bet bendrinėj kalboj
turim tik — broliai. Vietoj
douna ar dūna — tiktai
duona.
Antra dingstis, girdi, kad
tas medis Lietuvon iš ki
tur atkilęs ir savą vardą
atsinešęs, todėl nedera keis
ti kitaip. Betgi atneštinius
žodžius, jei ilgiau apsibūna
ir pritampa, mes prideri
nam prie savų tarimo dės
nių. Pvz. tarptautinis var
das mums yra JUOZAS —
jokioj kitoj kalboj tokio
nėra, taip sklandžiai sulie
tuvintas. Panašiai elgias ir
kiti: Jokūbas anglam yra
James, Henrikas — Harry,
o rusam Jonas — Ivan.
Kad kaštonas svetimas ir
vartosenoj nedažnas, tai
tik pamažu mūsiška tartis
nusistojo, ilgokai maišėsi
ir svetima lytis, kol žinovai
galutinai ištyrinėjo dalyką.
Štai trys paskiausi to sijo
jimo laipsniai:
1957 m. L. Enciklopedi
jos XI tome yra tik kašta
nas. Dabartinės L. K. žody
nas 1962 m. jau rašo abu
gretom, kaip lygiaverčius:
kaštanas ir kaštonas. O to
paties Dab. L. K. žodyno
II leidime 1972 m. jau tei
kiamas tik kaštonas, o kaš
tanas vos paminėtas, bet
neaiškinamas, taigi nepata
riamas vartoti, tik liepiama
žiūrėti ten, kur kaštonas
įrašytas. Toks paskiausias
kalbininkų sprendimas. O
žodynai mūsų atveju daug
patikimesni, nes L. Enciklo
pedija — tik įvairių žinių
rinkinys, ne kalbinis veika
las, kai žodynus ruošia
rinktiniai kalbos žinovai.

dailininkui jie priklauso. Mat,
kiekvieno dailininko paveiks
lai vis turi kokius bendrus
bruožus, iš kurių atpažįsta
mas jų autorius. Panašus įs
pūdis gaunamas ir skaitant
Puzino visokeriopus darbus.
Jie įvairuoja savo turiniu ir po
būdžiu, tačiau jungiami vieno
autoriaus siekto tikslo: jie by
loja apie Lietuvos tolimesnę
bei artimesnę praeitį ir ji pa
vaizduota vienodai pagal au
tentiškus bei pirmykščius šal
tinius. Šaltinių panaudojimas
ir jų dėstymo būdas ryškina jų
vieną bendrą autorių, turėju
sį plačius ir daugeriopus už
mojus. Jų autorius profesorius
Jonas Puzinas (1978 m.)
Man, skaitančiam jo raštus,
prisimena anie senieji laikai,
kada mokėmės tik ką įsisteigu
sioje (1918 m.) Ukmergės gim nazijoje, pirma tik su žemes
nėmis klasėmis: pradžioje tri
mis pirmosiomis ir nuo 1918
metų rudens keturiomis. Ta
da, dėl karo metų sąlygų, bu
vo dviejų rūšių moksleiviai:
vyresnieji (seniorai) ir jaunes
nieji (juniorai). Vyresnieji bu
vome sutrukdyti eiti prieš
karą pradėtų mokslų ir buvo
me peraugę žemesnėms kla
sėms. Jaunesnieji buvo dau
giau ar mažiau normalūs že
mesniųjų klasių mokiniai.
Mes, peraugusieji, laikėmės
atokiau nuo jaunesniųjų ir
vengėme arčiau bendrauti su
jais.
Prie jaunųjų gimnazistų priklausė ir Jonas Puzinas, įstojęs
į gimnaziją 1919 metais. Jis iš
pradžių, mums vyresniems,
nebuvo žinomas. Jis pasigar
sino gimnazijoje trumpu laiku
ir gerai išmoktąja esperanto
kalba. Si dirbtinė kalba, ne
priklausomybės pačioje pra
džioje, buvo garsinta prelato
A. Dambrausko-Jakšto. Ji su
domino ir kai kuriuos mūsų
gimnazistus, jų tarpe ir J. Puziną. Jis taip išmoko esperan
to kalbą, kad drįso įsteigti jos
kursus ir kitus savo mokslo
draugus mokyti. Puzinas tapo
pirmuoju žinomu Ukmergės
esperantiniku ir tuo pasireiškė
savo kalbiniais gabumais. Jis
daugiau savamoksliškai išmo
ko ir lietuvių kalbą, nes gim
nazijoje ji buvo menkai dėsto
ma. Mes, pirmosios laidos abi
turientai 1923 m., baigėme
gimnaziją beveik be lietuvių
kalbos mokslo.

Pasižymėjęs kalbininkas Pu
zinas, baigęs gimnaziją, gavo
dėstyti lietuvių kalbą žydų
gimnazijoje. Neilgai jis ją dės
tė. Jo pusbrolis inž. St. Kai
rys, tada vyriausias Kauno
miesto inžinierius, pasikvietė
jį savo sekretorium. Trumpai
sekretoriavęs, nuo 1928.X
pradėjo dirbti Kauno miesto
muziejuje, jo direktoriaus prof.
Volterio sekretoriumi ir kon
servatoriumi.

Dirbdamas Kauno savival
dybėje studijavo vietiniame
universitete, pagrindiniu da
lyku imdamas filologijos moks
lūs. Tuo laiku suartėjo ir su J.
Jablonskiu ir jam kurį laiką
sekretoriavo. Kalbinėse studi
jose Puzinas pasižymėjo išver
tęs į lietuvių kalbą garsią
Daukšos lenkišką prakalbą,
prie jo verstos į lietuvių kalbą
Postilės. Vertėjas gebėjo iš se
nos, nelengvos lenkų kalbos
paruošti visai taisyklingai, tik
rai literarišką lietuvišką verti
mą. Vertimą pagyrė net toks
negailestingas kritikas, koks
buvo J. Jablonskis, kuris dau
gelio autorių rašinius linko
daugiau peikti kaip girti.
Puzinas atsidėjo mokslo dar
bui, tapęs miesto muziejaus
tarnautoju. Muziejus turėjo
sukauptų nemaža rankraščių,
dokumentų surinktų iš dvarų
ir gerą biblioteką. Puzinas
ėmė studijuoti muziejuje laiko
mus istorinius raštus ir tapo
istoriku tyrinėtoju. Bene pir
mą neilgą straipsnį paskelbė
jis apie sau artimą Ukmergės
miestą, įvardytą ‘Ukmergė ar
Vilkmergė?’. Pateikė daug iš
traukų iš kryžiuočių ordino šal
tinių ir senų autorių - kaip M.
Strijkovskio, Guanini - raštų,
kur rado miesto pavadinimą
su šaknimi Vilk- ir todėl siūlė
vadinti jį Vilkmerge. Tačiau
autoriaus siūlytas vardas ne
prigijo, nes Ukmergės pakai
talas buvo stipriai įsigalėjęs.
Labiausia Puzinas atsidėjo
Kauno miesto istorijos studi
joms ir Savivaldybės žurnale
paskelbė per 10 straipsnių ir
dar įvairiuose leidiniuose. Ne
visi jie sudėti į antro tomo lei
dinį bendra antrašte ‘Iš Kau
no istorijos’. Pirmasis eina
‘Kaunas Vytauto laikais’, ra
šytas 1930 m., t.y. sukaktuvi
niais Vytauto metais ir jiems
taikytas. Sis vienas pirmųjų
straipsnių rodo, kad jauno au
toriaus gebėta remtis šaltiniais
ir pagal juos vaizduoti įvykius.
Antras straipsnis, pavadintas
‘Kaunas karo sukūryjt iki Žal
girio’ (parašytas 1928 m.) yra
miesto istorija iki Žalgirio mū
šio. Straipsnis — daugiau vy
kusios kovos su vokiečių ordi
nu XVI a. panemuniais ir lietusios Kauną. J jį autoriaus
daugiau atsižvelgiama. Tre
čias straipsnis ‘Kaunas nuo
Žalgirio kovos iki 1812 n.’,
kur labai trumpai pasakoja
ma apie Kauną XV, XVI ir
XVII amžiuose. Atrodo, kad
šiems amžiams panaudoti
muziejuje laikyti šaltiniai —
aktai. Paliečiama ir viso kraš
to istorija, t.y. rusų ir švedų
okupacija, kiek ji ryškėjo iš tu
rimų davinių. Iš jų autorius
klojo skaitytojui paskirus fak
tus su datomis ir vardais. Tai
pirmą kartą, ir dalykiškai,
pavaizduota Kauno miesto
istorija, panaudojant vietinius
dokumentus. Ir juos panau-

Prof. dr. Jonas Puzinas

dojo vos pradėjęs istorines stu
dijas jaunuolis Puzinas! Ket
virtas straipsnis ‘Kaunas nuo
1812 m. iki šių dienų’ (1928).
Pradedama nuo Napoleono žy
gio į Rusiją ir atgal. Vaizdžiai
pasakojama apie armijos tra
gišką traukimąsį, ypač kiek jis
palietė Kauną ir jo apylinkes.
Paskutinis straipsnis ‘1830-31
m. sukilimas’ - neatitinka tu
rinio. Iš tikrųjų, be tų metų
sukilimo, paliečiamas dar
1863 m. sukilimas ir dar pa
pasakojama, pagal vieno as
mens liudijimą, kaip atrodė
Kaunas nuo XIX a. vidurio, ir
kaip jis didėjo iki pirmojo D.
karo, ir kaip jis atsistatė po jo
iki Nepriklausomybės laikų.
Tad Puzinas, pradėjęs dirb
ti Kauno muziejuje, ėmėsi tir
ti ir rašyti Kauno miesto isto
riją daugiausia pagal muzie
juje laikytus šaltinius. Jis pa
teikė pilną miesto istoriją nuo
seniausių laikų iki dabarties.
Puzinas lyg papildė Kauno

istoriją aprašęs paminklus,
bažnyčias, pavaizdavęs privi
legijas, savivaldybę XVI a.,
amatininkų brolijas (cechus),
vandentekį, kanalizaciją, su
sisiekimą. žodžiu sakant, jis
pavaizdavo miesto būklę tam
tikrais atžvilgiais amžių slink
tyje.
Išskirtinis straipsnis ‘Seno
sios Kauno privilegijos’. Apie
jas kalbama pirma aptarus
Lietuvos miestų, vadinamą
Magdeburgo teisę XIV-XV a.
Duodamos trys privilegijos,
visos gražiai išverstos į lietuvių
kalbą. Dvi privilegijos laiko
mos Vytauto, nors jos priklau
so vėlesniems laikams. Auten
tiška laikoma tik Kazimiero Jo
gailaičio privilegija 1463 m.,
tačiau jos visos trys liudija
apie Kauno miesto visuomeni
nę buitį, jos teisinius santy
kius XV-XVII a.
Sudėjus į krūvą Puzino pa
skelta į 6 psl.)

BALFAS ŠIAIS METAIS ŠVENČIA
40 METŲ VEIKLOS SUKAKTĮ.
Šį minėjimą apvainikuosime rudens vajumi — Arti
mo meilės didžiąją demonstracija. Balfo rėmėjai ta pro
ga skelbia šūkio konkursą. Pirmoji premija 50 dol., an
troji — 30 dol., trečioji — 20 dol. Šūkius prašome siųsti
nustatyta konkursams tvarka: su šūkiu, atskirame voke
parašykite savo pavardę ir adresą. Šūkius prašome at
siųsti iki ŠJn. rugsėjo 15 d. šiuo adresu:

BALFAS — šūkio Konkursas, 2558 W. 69th St,
Chicago, IL 60629
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Lietuvių. Fondas paskirstė 1984 metų derlių
Lietuvybei palaikyti teko 165,000 dol.
ANTANAS JUODVALKIS

Lietuvių Fondo Pelno
skirstymo komisija, pirmi*
ninkaujama Viktoro Nau
džiaus, peržiūrėjo gautus
prašymus, apklausinėjo in
stitucijų vadovus, surinko
duomenis ir š. m. birželio 13
d. paskirstė tarybos leistų
— 160,000 dol., iš numato
mo šių metų pelno. Be to,
VII. 11 d. korespondenciniam posėdyje, papildomai
paskirstė dar 5,000 dol.
Posėdyje dalyvavo pelno
skirstymo komisijos nariai:
LF atstovai — V. Naudžius

(pirm.), M. Remienė ir
antr. dr. J. Račkauskas
(komisijos narys dr. G. Da
lukas negalėjo dalyvauti),
JAV LB Krašto valdybos
deleguoti — Br. Juodelis
(sekr.), V. Kutkus ir I.
Pemkienė. Taip pat posė
dyje dalyvavo valdybos pir
mininkas dr. A. Razma ir
sekretorė A. Steponavičie
nė. Lietuvių Fondo pelno
skirstymo komisija, prisi
laikydama praėjusių metų
klasifikacijos, paskyrė:

l...švietimui: $95,000

a. mokykloms, vadovėliams, mokslo priemonėms,
jaun. skaitiniams, taut. aukl., XI lit.
seminarui ................................................... —$51,000
b. mokytojų studijų savaitei ..'......................... $ 3,000
c. Lituanistikos katedrai steigti ....................... $10,000
d. Vasario 16 gimnazijai ................................... $ 1,000
e. studentų stipendijoms ................................... $30,000
2. Kultūriniams reikalams: $38>000

a. premijoms, teatrams, kantatai KALANTA,
bibliografijai rinkti ....................................... $10,000
b. studijų paruošimui — dr. A. Idzeliui, A.
šešplaukiui, K. Ėringiui, PLB valdybai,
inform. apie OSI veiklą rinkti ................... $ 7,500
c. knygoms paruošti ir leisti — St. Šalkauskio,
J. Keliuočio, L. Dambriūno, A. Salio, K.
Avižonio, V. Krėvės, Lietuvos Bažnyčioms,
LKB Kronikai, "Aušros” apžvalgai, Liet.
enciklopedijos papildymų tomui,
autorių honorarams .......
_.................. .....$20,500
3. Visuomeniniams reikalams: $32,000

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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archyvams išlaikyti ........................................ $7,500
studentų vasaros darbams .............................. $7,000
radijo laidoms ir spaudai...... . ...........................$6,500
Los Angeles XXIII olimpijadą pasitikti ....... $3,000
kongresams, stovykloms, studijų sav.............. $5,000
kitiems reikalams ............................................. $3,000

Sprendimai

pelno skirstymo komisi
ja gavo prašymų pusės mi
lijono sumai, o patenkinti
galėjo tik vieną trečdalį.
Buvo svarstomi visi prašy
mai, o tenkinami — pagal
reikalo svarbumą ir turi
mus išteklius. Sprendimai
daromi balsų dauguma. Tei
giamai išspręsti 54 projek
tai, atmesti — 23 ir atidėti
kitiems metams 3 prašy
mai.
Studentų stipendijoms
rekomenduoti yra sudary
ta pakomisė iš veikiančių
lit. mokyklų vadovų, kuriai
pirmininkauja LF pelno
skirstymo komisijos narė
Irena Pemkienė. Studentų
stipendijoms skiriamos iš
veikiančių spec. fondų: Jo
no Krukonio, N. ir J. Zabulionių, Agnės Kodis, F. ir
M. Janonių, Algio Stankaus,
agronomų ir kt. Stipendijų
dydis sukasi tarp 500 dol.
ir 1,500 dol. su mažomis iš
imtimis.
Lit. švietimo pozicijoje
yra labai stambi 95,000 dol.
suma, bet atmetus studen
tams stipendijas (30,000
dol.), paramą Lit. kated
ros steigimui (10,000 dol.)
ir mokytojų studijų savai
tei (3,000 dol.), tiesiogi

niam švietimui, vadovė
liams bei mokslo priemo
nėms leisti lieka 52,000
dol., kas sudaro 31% nuo
bendros sumos. Kitos švie
timui priskirtos sumos —
43,000 dol. sudaro 26%.
Kultūriniams reikalams te
ko 38,000 dol. arba 23% ir
visuomeniniams — 32,000
dol. arba 19,5% ,
Tiksliai klasifikuoti pa
skirstytas sumas neįmano
ma, nes vienam atrodys,
pavyzdžiui; LKB Kronikų
leidimas ir premijos kultū
rinis dalykas, o kitam vi
suomeninis ir t.t.
Diskusijos

Pelno skirstymo komisi
jos pirm. V. Naudžiui pada
rius pranešimą ir paprašius
tarybą komisijos nutarimą
patvirtinti, nes nėra prasi
lenkta su IRS nuostatais,
prasidėjo diskusijos dėl
paskirstytų sumų tiks
lingumo bei paramos dy
džio. Taryba yra bejė
gė Pelno skirstymo komi
sijos nutarimus keisti ir tik
tikrina ar neprasilenkiama
su IRS nuostatais (žiūr.
įstatų § 30).
Pritarta siūlymui, kad
pelno skirstymo gairėms

nustatyti būtų pravestos
tarybos posėdyje platesnės
diskusijos ir panagrinėta
paramos teikimo principai.
Tarybai nešant visą atsa
komybę už Lietuvių Fondo
veiklą, neužtenka tenkintis
tik patikrinimu, dėl prasi
lenkimo su IRS nuostatais,
bet reikia nustatyti tvir
tesnius skirstymo princi
pus.
Dėl L. Fondo veiklos ir
paramos teikimo buvo pa
sisakyta ir kai kurioje
spaudoje, žinia, valia kiek
vienam rašyti ir savo nuo
mones piršti. Iškelti prie
kaištai dėl per didelių ad
ministracinių išlaidų, ne
turi pagrindo, nes meti
niam narių susirinkimui
pateiktoj apyskaitoj (operac. pajamos ir išlaidos),
nurodyta bendra išlaidų su
ma 82,721 dol. Iš šios sumos
reikėtų atimti žemės ir ki
tų investavimų išlaidas
(29,502+6,396) 35,898 dol.
ir vajų išlaidas 5,848 dol., iš
viso 41,746 dol., administra
cinių išlaidų liktų 40,875
dol. Su tokia suma adminis
truoti du su puse milijonus
dolerių, manau, nė viena
amerikietiška jstaiga ne
išsiverstų. žemės ūkio invest. išlaidą taip pat nėra
tiksli, nes gaunamos paja
mos už ž. ūkio nuomą įra
šytos į pajamų skyrių —
kitų pajamų vardu —■
20,536 dol. Jas atėmus lik
tų nepilni 9,000 dol.
Taigi, kartais nepakan
kamai įsigilinus, padaromos
netikros išvados ir klaidi
nama visuomenė. Lietuvių
Fondas turi tik vieną sam
domą tarnautoją, o visi ki
ti tarybos ir valdybos bei
komisijų nariai negauna jo
kio atlyginimo. Net kelio
nės išlaidų nėra numatyta
L. Fondo sąmatoje ir vyks
tantieji atstovauti L. Fondą
į kitus miestus, kelionės bei
kitas išlaidas dengia iš sa
vo kišenės.
Pozityvią kritiką ir . su
gestijas LF vadovybė pri
ima dėmesin ir stengiasi
pasinaudoti. Principuose, o
ypač pinigų skirstyme,
vienos nuomonės niekad ne
buvo ir nebus. Kiekvienas
pirmoj eilėj rūpinasi savo
interesais ir tik visiškai ne
suinteresuotas gali šalčiau
ir objektyviau svarstyti
pelno paskirstymą, o tokių
labai mažai tėra arba iš vi
so nėra.
Nusiskundimas, dėl PLB
valdybos projektų per mažo
parėmimo neturi pagrindo,
nes pelno skirstymo komi
sijoj dalyvauja JAV LB
Krašto valdybos skirti 3
nariai, o ir LF skirtų narių
tarpe yra aktyvių LB vei
kėjų, tai LB interesai labai
gerai atstovaujami. PLB
valdyba turėtų susitarti su
JAV LB Krašto valdyba,

kad jų projektus stipriau
paremtų. Be to, reikia atsi
minti, kad Lietuvių Fon
das sukurta pirmoje eilėje
remti JAV Lietuvių Bend
ruomenės švietimo ir kul
tūrinę veiklą, nes ir kiti
kraštai turi panašius fon
dus ir remia savų kraštų
veiklą. PLB valdyba savo
projektams turėtų gauti
Kraštų valdybų pritarimą
ir reikiamą paramą, o ne
priekaištauti L. Fondui.
Lietuvių Fondo leidinys

Valdybos pirm. dr. An
tanas Razma pranešė, kad
Lietuvių Fondo knyga iš,
siuntinėta p r e n umeratoriams, laikraščių redakto
riams, straipsnių auto
riams, nariams tūkstanti,
ninkams ir kitiems talki
ninkams. Dar esamas kny
gas numatoma išsiųsti
penkšimtininkams nariams,
nes tūkstantininkų daugu
ma ne tik atsilygino už
knygą, bet pridėjo dar ir
auką ar net padidino savo
įnašus. Gauta laiškų ir
spaudoje atsiliepimų, pri
menančių pastabėtus netik
slumus, o taip pat ir padė
ką už istorinį leidinį. Vi
siems dėkojama ir laukia
ma daugiau pasisakymų.
Tarybos posėdžiui pirmi
ninkavo Stasys Baras, o se
kretoriavo Alė Steponavi
čienė.
Išvados

Lietuvių Fondo leidinys,
nežiūrint pasitaikiusių ne
tikslumų, buvo reikalingas
ir narių bei visuomenės dė
mesingai sutiktas ir palan
kiai įvertintas. Ateities
Lietuvių Fondo vadovams
bus neišsemiamas informa
cijos šaltinis. Pradinin
kams ir visiems L. Fondo
nariams yra kuo pasidi
džiuoti.
Pelno skirstymo komisi
ja atlieka atsakingą darbą,
nors vietoj padėkos, gauna
n e u ž tarnautų priekaištų.
Pinigus dalinti nelengva,
ypač visuomeninius. Savo
turtą skirstant ir tai atsi
randa nepatenkintų, tai ką
kalbėti apie visuomeninį.
Gerai, kad nežiūrint prie
kaištų, atsiranda pasišven
tusių žmonių, kurie neat
sisako šią pareigą atlikti.
Visa Lietuvių Fondo va
dovybė, ypač tarybos ir val
dybos pirmininkai, aukoja
daug savo poilsio valandų,
kad tik gautų geresnius re
zultatus. Gal todėl visuome
nė gausiai remia ir Lietuvių
Fondo kapitalas auga, o tuo
pačiu gaunamomis pajamo
mis remiamas lituanistinis
švietimas, kultūra, visuo
meniniai reikalai ir jauni
mas. Lietuvių Fondo vado
vybės pastangos dar šiais
metais užbaigti tretįjį mi
lijoną yra remtinos, nes
dabartinių pajamų dar ne
pakanka visiems prašy
mams patenkinti.
Lietuvių Fondo vadovybė
prašo sudaryti testamen
tus ir bent dalį turto palik-

Prof. Jonas
Puzinas...
(Atkelta iš 5 psl.)

rašytus straipsius gautųsi plati
Kauno miesto monografija,
pirmoji tokia iki šiol parašyta.
Istorija išdėstyta dviem pjū
viais: išilginiu ir skersiniu. Išil
ginis piūvis — istorija amžių
slinktyje nuo seniausių laikų
iki dabarties. Skersinis piū
vis — dėstymas parinktų klau
simų (kaip bažnyčios, cechų,
savivaldybės ir kitų) istorijos.
Puzinas pridūrė prie Kauno
ir Šiaulių istoriją. Būtų aiškin
tinas klausimas, kas jį paakino
imtis to provincinio miesto is
torijos. Gal būt kokie asmeni
niai santykiai su Šiaulių mies
to savivaldybės atstovais ar ki
ti motyvai palenkė Puziną su
sitelkti ties Šiaulių istorija.
ApieSiaulių istorijos rašymą
jis pats kukliai aiškinosi: ‘Sis
mano darbelis nėra pilnas.
Man teko sunaudoti ir šiaip
taip susistematinti daugiausia
jau skelbtą medžiagą įvairiuo
se leidiniuose’. Iš išnašose duo
tų šaltinių ir literatūros sąrašo
numanu, kad autoriaus pa
naudotos pagrindinė priemo
nės, kokios jam buvo prieina
mos ir pagal jas duota labai
sistematinga ir ryški išilginė
Šiaulių istorija nuo seniausių
laikų iki dabarties.
(Bus daugiau)

ti Lietuvių Fondui, įra
šant šį tikslų pavadinimą:
LITHUANIAN FOUNDATION, INO., CHICAGO,
ILLINOIS.
P. S. Per šių metų pirmą
pusmetį Lietuvių Fondo ka
pitalas paaugo 71,000 dol.
ir pasiekė 2,753,000 dol.,
įstojo 49 nauji nariai.
Lietuvybės išlaikymui
šiais metais paskirta 165,OOOdol., o nuo veiklos pra
džios 1,356,000 dol. Iki šiol
palikimais gauta 773,000
dol.
OWNER OPERATORS
WANTED
— To pull company furnished trailera
operating in 9 mid-western statės
and paying 65% with 12% fucl sur
charge. Two way freight and have
Michigan terminai. Please call 800323-5759 or 312-689-1800 ask for
ROY.
(30-36)

PRESSMAN — FLEXO
Agressive Rocky mountain lab'el ma
nufacturing co. located in Denver,
Colorado
is
seeking
experienced
WEBTRON PRESS OPERATORS with
solid knowledge of multicolor & pro
cesą work. Excellent benefits, salary
& working conditions. Send resume
to: ROD KEMPER,

EMBLEM GRAPHIC
SYSTEMS
1455 S. PLATT RIVER DR..
DENVER, COLORADO 80223
Call 1-800-525-9491, (male-female)
(27-33)

WANTED
EXP£RIENCED
HVAC
AIR CONDITIONING MECHANICS
IMMEDIATE OPENING FOR APPI.lCANTS W1LLINC. TO REUMATE TO
CHARLOTTE, N.C. AND DUTCHESS
COUNTY NY EXPENSES PAID FIVE
OR MORE YRS. EXPERIENCE OPERATION AND MAINTENANCE REPAIR
OR RECOP. CHILLERS, CENTRAVAU.
CENTRIF1GA1. AND PHEUMATICS
SYSTEMS CONTACT: TONY LOGUID1CE, BCTWEEN 9 AM & 3 PM
(914) 473-2863
OR AFTER 5 PM
(914) 473-3636
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Prisimenant Lietuvos
prezidentą
Antaną Smetoną
Karolis MUkovaitis

(2)
Jis buvo nekomplikuo
tas, daugiau namų žmogus,
vengė dažno svečiavimosi ir
eidavo tik ten, kur būtinai
reikalinga. Jis buvo jaut
rus, bet gilus žmogus, kurį
jaunos valstybės nepasise
kimai labai jaudino. Santy
kiuose su žmonėmis jis bu
vo kuklus ir demokratiškas,
bet niekada neprarasdavo
savo kone aristokratiško
orumo.
Jis buvo mokslo žmogus.
Be eilės publicistinių moks
lo darbų, jis 1923 metais
buvo pakviestas eiti Lietu
vos Universitete humanita
rinių mokslų fakulteto me
no teorijos ir istorijos ka
tedros docento pareigas, o
vėliau — perkeltas filosofi
jos katedron, buvo patvir
tintas pilnu docentu. Jis
mokėjo visą eilę kalbų ir be
vertėjo laisvai kalbėjo pran
cūziškai, vokiškai, rusiškai,
lenkiškai. Patenkin amai
kalbėjo angliškai. Iš senų
jų kalbų mokėjo lotynų ir
graikų kalbas tiek, kad ga
lėjo iš jų laisvai versti. Bū
damas mokslininkas, jis
buvo didelis knygos, meno
ir gamtos mėgėjas. 1932 m.
VDU jam suteikė filosofi
jos garbės daktaro laipsnį.
Antanas Smetona politikas,
prezidentas ir valstybės
santvarka

Antano Smetonos tauti
nės krypties valstybinė san
tvarka gimė ne iš karto. Jo
mintyse ilgai vystėsi įvai
rios galimybės ir jis gana
ilgai save laikė dešiniuoju
liberalu, siekiančiu Lietuvos
labui derinti kraštutines
politines sroves. Kitais žo
džiais tariant, jis siekė tau-

tinės vienybės, kovodamas
ne prieš pačias sroves, bet
prieš jų savitarpio nesan
taiką, prieš jų nepaisymą
bendrų tautos reikalų. Bet
jis to siekio turėjo atsisa
kyti pamatęs, kaip įvairių
koalicijų vyriausybės, tarp
1920 metų ir dr. K. Gri
niaus vyriausybės 1926 me
talą, privedusios tautą bei
valstybę prie liberalinio
chaoso ir perversmo siekė
valstybę pražudyti. Jo pa
žiūros tada galutinai susi
kristalizavo ir jis pamatė,
kad tenka atsisakyti nuo
gyvenimo atsijusiu partijų
ir jų vietoje tiesti tankų
tinklą visokių realaus po
būdžio draugijų, kurių tiks
las — plačiausias tautiškas
darbas. Jis siekė Lietuvai
sukurti savišką valdymosi
formą, atitinkančią jos
žmonių charakterį ir ge
riausiai sugebančią ugdyti
tautos dvasinę kultūrą ir
krašto žmonių gerovę.
Bet svarbu atsiminti, kad
iš 22 Lietuvos nepriklauso
mybės metų, jis išbuvo dau
giau, kaip 15 metų, taigi,
daugiau negu du trečdaliu,
valstybės prezidentu. Su
prantama, kad jis negalėjo
visiems įtikti ir kai kurių
tautiečių bei srovių buvo
apkaltinamas tai vienu, tai
kitu nusižengimu. Svar
biausias ir opozicijos mė
giamiausias buvo, kad jis
valdė kraštą autokratiškai,
net diktatoriškai. Ta dėmė
prezidentą skaudino ir, lyg
kokia stigma, lydėjo jį per
gyvenimą.
Panagrinėkime, ar tikrai
Antanas Smetona valdė dik
tatoriškai. Jei neatstatykime tiesą. Na, žinoma, kad

Respublikos prezidentas Antanas Smetona, ministeris pirmininkas gen. Černius ir vyriau
sybės nariai prezidentūros balkone, Vilniaus grįžimo iškilmių dieną 1939 metais.

Antanas Smetono nevaldė
diktatoriškai, o valdė taip,
kaip apystovos diktavo. Ir
tuoj pat statykime klausi
mą, ar galėjo jis kitaip val
dyti, kaip valdė, žinodamas,
kas privedė prie 1926 me
tų perversmo ir norėdamas
krašte atstatyti tvarką ir
stabilizuoti visuomenės nuo
taikas ?
Į klausimą teatsako ano
meto faktai. Iliustracijai
grįžkime į laikotarpį nuo
1920 iki 1926 metų.
Pokarinių sumišimų at
mosferos įtakoje, Lietuvai
teko pergyventi didelių po
litinių įtampų ir nesantai
kų. Partinis susiskaldymas,
pasirodęs jau valstybės kū
rimosi laikotarpyje, pir
muose n e p riklausomybės
metuose dar stipriau pasi
reiškė, daugiausia iš Rusi
jos atsinešta socialinio ra
dikalizmo ir neriboto raudo
nojo demokratizmo įtakoje.
Ir Steigiamasis seimas, ir
kiti — paprastieji seimai,
tą radikalizmą piršo ir reiš
kė tiek konstitucijoje, tiek
visose reformose. Įvairios

srovės viena su kita triukš
mingai varžėsi, barėsi ir ne
sugyveno. Visuotinio balsa
vimo sąlygose tos varžyti
nės nuėjo iki demagogijos
ir rietenų, kurios visuome
nę ne auklėjo ir organizavo,
bet skaldė ir demoralizavo.
Tie susiskaldymai partijo
mis vyriausybę padarė ne
vieningą ir todėl bejėgę.
Pirmasis paprastasis sei
mas, išrinktas 1922 metų
pabaigoje, nedavė jokios
partijų daugumos ir dėl ne,
nugalimų tarpusavio ginčų
bei rietenų, 1923 metų pa
vasarį, taigi prieš kadenci
jos galą, turėjo būti paleis
tas.
Nauji rinkimai davė
krikščioniškojo bloko dau
gumą, kuris sugebėjo išlai
kyti vyriausybę per visus
tris metus. Tačiau partijų
varžytinės tuo metu dar pa
aštrėjo ir nauji 1926 metų
pavasario rinkimai praėjo
užnuodytoj rietenų atmos
feroj. Kairiųjų partijų opo
zicija, pasinaudodama tik
romis ir pramanytomis vy
riausybės klaidomis, su ma
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KITĘ Į AUKŠTESNĮ
KANU NUOŠIMTĮ.
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Daug didesnę asmeninę naudę turėsite taupomoje
sąskaitoje uždirbdami 9% palūkanų, negu gaudami
tik 5.5%. Joks bankas ar Savings & Loan nemoka
tiek, kiek moka KASA.

9% palūkanos, 9.42% metinio prieaugio %. Palūkanom
mos metų ketvirčiais.

KASA
Lietuvių Federalinė Kredito Unija

Taupomoje sąskaitoje, turėdami kad tik ir minimu
mą — $5.00, uždirbsite palūkanų 9%. Iš taupomo
sios sąskaitos pinigus išimti, arba į ją įnešti galite
kada tik pageidaujate, be jokių baudų. Kasoje
saugu! Saugu, nes visos sąskaitos iki $100,000
apdraustos federalinės valdžios, National Credit
Union Administration. Saugiau ir būti negali.

KASA yra lojali, draugiška ir konfidencijali visuose
finansiniuose aptarnavimuose.
Ateikite ir įsijunkite į Kasos narių šeimą!
2616 West 71st Street

1445 South 50th Avenue

Chicago, Illinois 60629 Cicero, Illinois 60650
(312)737-2110
(312)656-2201

lkl^|

žumų pagalba, paveržė iš
krikščioniškojo bloko dau
gumą seime.
Vyriausybė buvo sudary
ta koalicijos pagrindais iš
valstiečių liaudininkų, so
cialdemokratų ir tautinių
mažumų atstovų. Bet so
cialdemokratai buvo verž
lūs, turėjo gerai apgalvotą
savo siekių programą ir vi
sur trukdė vyriausybei
veikti. Jų įtakoje naujasis
seimas tuojau panaikino ka
ro stovį ir kitus suvaržy
mus. Tuo pasinaudojo libe
rališkasis elementas, dau
giausia komunistai. Prasi
dėjo jų demonstracijos po
Kauno gatves ir įvairūs iš
sišokimai net prieš kariuo
menę. Labai savivaliavo ir
lenkiškoji mažuma. Kilo
konfliktas su bažnyčia. Nu
sigandusi visuomenė dar
daugiau susirūpino, kai Vi
daus Reikalų ministerija
pradėjo nuolaidauti prieš
valstybiniams gaivalams.
Lietuva staiga dideliais šuo
liais artėjo prie visokių
priešvalstyb i n i ų gaivalų
anarchijos. Kai įsidrąsinę
komunistų būriai triukšmavo ir net užpuldinėjo jų
giedamam internacionalui
nesaliutuojančius karinin
kus, o studentijos eisena,
reiškianti protestą prieš
tuos priešvalstybinius gai
valus, buvo labai žiauriai
raitosios policijos išvaiky
ta, tai suprantama, kad vi
suomenė, o ypač karininkija, negalėjo į tai ramiai žiū
rėti ir nereaguoti. 1926 me
tais gruodžio 17 dieną ka
rininkų (žinoma ir kariuo
menės) padarytas pervers
mas, privertė atsistatydin
ti ministerių kabinetą ir
tuometinį valstybės prezi
dentą dr. Kazį Grinių. Nau
juoju valstybės prezidentu
seimas išrinko Antaną Sme
toną.
(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
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KOVA UŽ SPAUDAc
Lietuviams dar beveik
nepradėjus lite ratūrinių
dirvonų plėšti ir dar net
nesukūrus savos literatūri
nės kalbos, ištiko didelis
smūgis. Po nepavykusio su
kilimo, kuris ir pasisekimo
atveju — gal nieko gero
lietuviams nebūtų davęs,
gen. gubernatorius M. Mu
ravjovas — korikas, panau
dojo represijas. Būdamas
didelis rusinimo šalininkas,
o rusinimas visą laiką rė
mėsi durtuvais ir Sibiru,
Muravjovas 1864. V. 14.
kreipėsi j carą ir gavo jo
pritarimą lietuviškai spau
dai lotyniškomis raidėmis
uždrausti. Tokiu būdu, da
bar sueina šimtas dvide
šimt metų nuo to gėdingo
potvarkio įvedimo. Toks gė
dingas potvarkis yra viena
iš juodžiausių dėmių XIX
amžiaus eigoje. Ir visa tai
vyko tame amžiuje, kuris
dažnai mėgstama vadinti
šviečiamuoju amžiumi, ži
noma, Rusija niekuomet
nebuvo šviesos ar laisvės
žibinto nešėjų eilėse! Iš Ru
sijos visuomet pūtė šaltas
stepių vėjas, kuris užgož
davo ir sukaustydavo ledais
bet kokią laisvą mintį ar
idėją.
Rusai nutautinimui pa
naudojo visas jų turimas
priemones, šiuo atžvilgiu
jie turi nepralenkiamą vaiz
duotę. Nesitenkino vien
spaudos draudimu, spaudos
draudimas tebuvo vienas
epizodas tų rusinimo pa
stangų.
Jie taip pat uždarė visas
parapines mokyklas, tuo
metu veik visos mokyklos
buvo parapinės. Valdžia
pradėjo steigti rusiškas mo
kyklas, tose mokyklose
mokslas buvo visuotinai že
mo lygio, pagaliau jų tiks
las nebuvo liaudį šviesti —

NATIONWIDE
■ INSURANCE
Nat.or»wide 19 on y<xr *»<*•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIS apdraudos
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 442-6810.
OPPORTUNITY FOR 1ST CLASS

BINDERY ILELP

3 years cxpenence or more OPER V
TiNG FOLDERS, CUTTERS, ŠADDLE
BiNDER & GENERAL BINDERY
vvork.
Steady work for qualifis?d help 37^
hour vvesk.
Ąpply call or write to:
MR. RILEY BAYLOR

FRANKLIN PRINTING CO.
209 MAGAZINE ST
NEW ORLEANS, LA. 70130
504-522-9654
(24-33)
OPPORTUNITY FOR PHYSICAL
THERAPIST / STAFF
RESPIRATORY THERAPY
TECHNICIAN
To work and Iive in small congenia!
community and a 91 bed expanding
non profit community hospital. Will
accept new graduate. Progressive
community hospital currenlly in
building program to add 30 beds.
Apply call or tente: FAUQUIER
HOSPITAL, 330 Hospital Drive, Warrington. Va. 22186. 703-347-2550.
E.O.E.
(33-39)
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bet ją rusinti. Visus įtaria
mus dalyvavimu sukilime,
masiniai trėmė į tolimąją
Rusijos šiaurę o į jų vietą
vežė maskolius Lietuvos
kolonizacijai. Tie maskoliai
kolonizato r i a i rusinimui
daug nenusipelnė, kadangi
jie tepasižymėjo tik girta
vimu ir vagystėmis. Gar
sėjo po plačias apylinkes
kaip arkliavagiai, tad jie
žmones nuo savęs tik at
stūmė !
Taip pat buvo draudžia
ma organizuota ūkinė veik
la. Buvo beveik neleidžia
ma steigti kooperatyvus ar
ūkines organizacijas. Lie
tuviams buvo draudžiama
pirkti žemę, tuo buvo nori
ma, kad su laiku žemės nuo
savybė pereitų į rusų ran
kas.
Nežiūrint visų trukdymų
ir priespaudos, jeigu kas
vistik sugebėjo baigti aukš
tesnį mokslą, tai toks vis
tiek Lietuvoje negalėjo
darbo gauti, o turėjo va
žiuoti j Rusijos gilumą.

JUOZAS ŽYGAS

ribotus poreikius jis tikė
josi labai lengvai patenkin
ti, spausdindamas juos ru
siškomis raidėmis "graž
danka”.
Muravjovas visai nenu
matė ir nesitikėjo, kad tas
jo potvarkis iššauks liau
dies pasipriešinimą. Liau
dies, kuri per šimtmečius
buvo spaudžiama ir su ku
ria niekas nesiskaitė. O ta
liaudis, buvo tas legendų
miegantis milžinas, kuris
miegojo milžinkapyje ir
laukė ženklo atsikelti, ir iš
laisvinti savąją tautą. Se
nieji dainiai ir vaidilos, ku
rie skatino pulkus į žygius
ir apdainuodavo jų perga
les buvo jau senai užmigę
ir jų kanklės nutilę. Kas
turėjo tad vesti tautą ir jai
vadovauti ?
Kas turėjo laiminti jos
kovas ir žygius?
Muravjovas to nenumatė
ar tinkamai neįvertino, tų
vaidilų vietą užėmė užsispy
ręs žemaitis, žemaičių vys
kupas Motiejus Valančius.
Daugelis bažnyčių ir visi Žinoma, jis kankliais ne
vienuolynai buvo uždaryti, kankliavo, nevedė pulkų ir
jų nelaimino, tų pulkų ir
nebuvo leidžiama naujų sta
tyti ar esamų remontuoti. neturėjo! Jis išėjo prieš
Taip pat buvo neleidžiama maskoliškąją mešką ir žan
statyti pakelėse ar viešose darų pulkus su lietuvišku
vietose kryžius. Muravjo rašytu žodžiu. Prieš kardą
vas norėjo, kad krašte dor — su plunksna! Turėjo jis
minuotų jo valdymo ir val būti užsispyrėlis ir fanati
kas. Jis nerašė revoliucinių
džios simbolis kartuvės!
Kunigų paskyrimai ir jų atsišaukimų, neragino į gin
judėjimas buvo griežtai kluotą pasipriešinimą ir
valdžios prižiūrimas. Kata kraujo praliejimą. Jo vie
likai moksleiviai buvo ver nintelis ginklas ir kova bu
čiami dalyvauti stačiatikių vo lietuviškas žodis.
Jis suorganizavo knygų
pamaldose. Pravoslavija bu
vo oficiali religija ir val spausdinimą Prūsų Lietu
džios įrankis. Ta linija per voje, per Jurgį Bielinį tam
daugelį šimtmečių Maskvos reikalui pasiuntė 5000 rub
buvo vykdoma. Maskvos lių, taip pat suorganizavo ir
did. kunigaikštis Jonas III pirmąjį knygnešių tinklą.
— jau 1470 m. paskelbė šū Rašė populiarias knygutes,
kį "vienas valdovas, viena po visą Lietuvą. Jis buvo
kalba, viena religija”, (tas labai kūrybingas ir jo para
pat vykdoma ir dabar, tik šytų knygų sąrašas būtų
religijos vietoje įdėta par labai ilgas, daugiausiai po
tija), reiškia per 400 metų žmones paplitusios: "Gy
nuo tos linijos nebuvo nu venimai šventųjų”, "Vaikų
knygelė”, "Paaugusių žmo
krypta.
Nepavykusio sukilimo pa nių knygelė”, "Palangos
sėkoje krašte veikė karo Juzė”, "Pasakojimas Anta
stovis, viskas buvo tvarko no Tretininko” ir daugelį
ma ir valdoma pasiremiant kitų. Taip pat jis parašė ir
bizūnu, žinoma, Rusijoje grynai mokslinį veikalą
visą laiką bizūnas buvo ir "žemaičių vyskupystė”, ku
gal bus, vienas iš ryškiausių ris vienas garantuotų jam
valdžios simbolių. Valdžia vietą lietuvių literatūros
stengėsi, kad kraštas būtų pradininkų tarpe.
Jo suorganizuotas knygų
paskendęs ne tik tamsoje,
bet ii’ skurde. Bent tokiu spausdinimas ir jų platini
būdu buvo norima susily mas plito ir virto rimta pa
ginti su Rusija, buvo sten sipriešinimo jėga. To pasi
giamasi, kad kraštas būtų priešinimo eigoje, iš vals
tik eilinė Rusijos provinci tiečių pusės — pradėjo for
muotis tautiniai pradai. Į
ja.
Padėtis buvo veik bevil tą judėjimą pradėjo įsi
tiška, kraštą užgulė tam jungti lietuviai kunigai ir
siausia naktis ir nebuvo vienas kitas lietuvis švie
vilties susilaukti jokių pra suolis — kurių skaičius dar
giedrulių. Tuomet Murav buvo labai ribotas. Tas ju
jovui atrodė, kad buvo atė dėjimas augo diena iš die
jęs tinkamas laikas lietu nos, nežiūrint areštų ir trė
vius paklupdyti ir surusin mimų plėtėsi ir stiprėjo.
ti. Jo supratimu, lietuviams Pradėjo atsirasti taurinė
tereikėjo tik katekizmo ir sąmonė ir jos plėtimosi jau
kalendoriaus. Tokius labai nebuvo galima sulaikyti.

Petro Rimšos skulptūra vaizduojanti Lietuvos vargo mo
kvklą spaudos draudimo metu 1864-1904 ju.

žinoma, tas tautinis judė
jimas, jokių nepriklauso
mybės aspiracijų dar netu
rėjo. Tam dar nebuvo atė
jęs laikas. Jau žymiai vė
liau, jau ”Aušros” laikais,
didžiumai aušrininkų nepri
klausomybės idėja dar bu
vo visai svetima ir visai ne
pasiekiama. Bet jos pradai
jau buvo pradėję formuotis,
nors dar ir buvo giliai pa
sąmonėje.
Visas spaudos draudimo
laikotarpis, tai buvo kovos
ir užsigrūdinimo perijodas.
Jis išugdė kovotojus ir va
dus. žinoma, jeigu nebūtų
reikėję energijos eikvoti tai
kovai vesti, tai energija bū
tų buvusi panaudota kultūri
nei plėtotei. Spaudos drau
dimas kultūrinę raidą gero
kai pristabdė, tačiau nepa
jėgė jos užgniaužti.
Iš pradžių vysk. M. Va
lančius nėjo į atvirą kovą
su caro valdžia, bet jis sten
gėsi kur galėjo nevykdyti
ar prasilenkti su potvar
kiais.
Vėliau jau jis išėjo maž
daug į atvirą kovą su caro
valdžia, rusinimu ir pravoslavinimu.
žinodamas, kad jo vieno
jėgų neužteks visus darbus
atlikti, jis stengėsi apie sa
ve suburti gabesnius kuni
gus. Daugelis lietuvių ku
nigų buvo išmėtyti po Ru
sijos plotus. Įvairiais būdais
jis stengėsi juos susigrą
žinti į savo vyskupiją. Ypa
tingą dėmesį jis skyrė
tiems, kurie parašydavo
liaudžiai skirtą lietuvišką
knygutę. Taip pat jis sten
gėsi į mažiau reikšmingus
postus nustumti karjeristus
ir valdžios pataikūnus.
Taip pat, gal jam turėtų
būti priskirtas sumanymas,
kaip bent dalinai apeiti
spaudos draudimą, žanda
rai dažnai žmones kratyda
vo, prie bažnyčių tikrinda-.
vo ir atiminėdavo malda
knyges. Jeigu pas ką ras
davo slaptai spausdintus
spausdinius, tai tokie būda
vo areštuojami ar po teis

mus tąsomi. Kad to išven
gus, leidiniai buvo spausdi
nami su senomis išleidimo
datomis. Tokiu būdu labai
populiarūs šventųjų gyve
nimai, ”žiwataj Szwętuju,
tu, kuriu vardajs žemayczey už wis gieb wadintis”
išleisti 1858 m., per spaudos
draudimo perijodą pakarto
tinai buvo atspausdinti sep
tynis kartus. Taip pat
”Szwentos Giesmės” buvo
beveik kasmet perspausdi
namos.
Kovai prieš rusinimą ir
pravoslavinimą Valančius
pradėjo naudoti boikotą.
Įvairiais jam prieinamais
būdais jis ragino žmones
boikotuoti valdžios steigia
mas mokyklas. Tas boiko
tas buvo gan sėkmingas,,
daugelį tokių pradžios mo
kyklų telankė rusų kolonis
tų vaikai, lietuviai vaikus
slaptai namuose mokė įvai
rių "daraktorių” pagalba.
Kaip tas boikotas buvo sėk
mingas toks faktas apie tai
parodo: 1885 m. Grinkiškio
mokykla veikė teturėdama
tik vieną mokinį, o ir tas
buvo mokytojo vaikas!
čia tenka pastebėti, kad
Valančius pirmoje eilėje
kovojo prieš pravoslavizmą.
Todėl jis lenkiškumo jeigu
nerėmė — tai prieš jį ir ne
kovojo. Jis buvo vyskupas,
tad pirmoje eilėje jam rū
pėjo kova už religiją.
Valančiui suorganizavus
knygų spausdinimą Prūsų
Lietuvoje, taip pat reikėjo
suorganizuoti ir jų prista
tymą bei platinimą. Jis su
sisiekė su patikimais pasie
nio kunigais ir taip pat su
kontrobandininkais. Jų pa
galba buvo pradėta masi
niai gabenti spausdinius į
Lietuvą. Per trumpą laiką
tos knygos pasiekė ir užplū
do tolimiausius Lietuvos
kampus. Paskui išsivystė
platus tikrų knygnešių tink
las. Rusams pradėjus už
knygas griežtai bausti, be
to, pagautuosius žiauriai
mušti, kontrobandininkai
neberizikavo jų gabenimu.
(Bus daugiau)
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SHIieleS,

ATSITIKTINI RADINIAI

'lai cfti:

Jūrate Statkutė de Rosates
SPAUDOS DRAUDIMO
METO LEIDINIAI

1978 metais, Dirvos 27-me
numeryje pranešiau, kad Ve
nezuelos Valstybinės Bibliote
kos Arcaya vardo saugykloje
užtikau dvi lietuviškas evan
gelijas, kurios nebuvo katalo
guotos ‘dėl savaime aiškių priežasčių (taip buvo nurodyta raštelyje, įdėtame i knygas). Ma
tyt niekas iš katalogą sudaran
čiųjų negalėjo suprasti, kokia
čia kalba.
Viena minėtų knygų yra
Naujasis Testamentas, 1861
metų laida. Knyga yra mažo
formato, kietais viršeliais,
spausdinta dviem stulpeliais
smulkiu šriftu gotiškomis rai
dėmis Berlyne. Antra knyga
yra irgi Naujojo Testamento
tekstas, mažo formato. Kny
ga spausdinta Berlyne 1866
metais, lotyniškais spaudme
nimis. Teksto kalba yra žy
miai archaiškesnė už čia mi
nėtos 1861 metų laidos kalbą.
Po pranešimo apie radinį,
Dirva atspausdino 1978 metų
29-me numeryje Jono P. Palu
kaičio atsiliepimą. Dalį to at
siliepimo čia cituoju: *... pati
to nenujausdama, (J. Rosales)
užėjo nepaprastą atradimą L. Rėzos vertimo 1861 m. lai
dą, kuri mūsų bibliografams
tebuvo žinoma tik iš antraei
lių šaltinių, nes iki šiol jokioje
bibliotekoje nebuvo surasta nė
vienas jos egzempliorius. Kaip
su Bitnerio vertimo 1866 m.
laida, tuo tarpu nėra progos
patikrinti.’
Iš tiesų, abi Naujojo Testa
mento laidos, kurias turi Ve
nezuelos Valstybinė Bibliote
ka, yra įdomus radinys, gal
tuo įdomesnis, kad niekas ne
būtų tikėjęsi jas tokioje vietoje
surasti.

Be čia suminėtų dviejų vie
tinės Valstybinės bibliotekos
knygų, Venezueloje randasi
dar trečia — mano nuosavybėj
žymiai didesnė knyga, 1865
metų Kuršaičio Senojo ir Nau
jojo Testamento laida (anose
tėra Naujasis Testamentas).
Tai stamboka, kietais viršeliais, didelio formato 284 puslapių knyga, spausdinta gotiškomis raidėmis dviem stulpe
liais. Papuolė ši knyga į mano
rankas maloniu ir netikėtu bū
du. Viena draugė pranzūzė,
žinomo Venezuelos dailininko
žmona, vaikštinėjo Paryžiuje
ieškodama graviūrų, kurių
norėjo gauti jos vyras. Prie Se

rate, ar čia tikrai lietuviškai
parašyta? Aš visą kelionę gal
vojau, ar čia tikrai lietuvių
kalba?’ Taip, buvo lietuviškai
užrašyta ir dargi tuojau atpa
žinau Kuršaičio kalbą bei lai
dą, kai pirmą kartą išėjo jo ne
tik Naujasis, bet ir Senasis Tes
tamentas. Tik va, ir vėl mislė: kodėl užrašyta 7-toji laida,
jei 1865 metų buvo jo pirmoji?
Visos trys Venezueloje esan
čios Švento Rašto lietuviškos
laidos yra vertingos ir kalbi
ninkams, ir istorikams. Jų iš
leidimo datos apima penkerių
metų laikotarpi, bet kalbinis
skirtumas tarp pvz. 1861 ir
1866 laidų yra labai didelis
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Hagtais

prie Troroitjffb ir įo
1864.

Kuršaičio Senojo ir Naujojo Testamento 1865 metų laida.
Randasi Venezueloje.

Sidabrinė, vienoje pusėje paauksota, Saksonijos hercogo
1767 metų moneta su užrašu ”... Prūsijos, Lenkijos ir Lietuvos
karalius”. Monetos diametras 40 mm, storumas 2 mm.
H. Babiansko nuotr.

nos, pas vieną bukinistą, pa
matė bibliją su paišelio užrašu
‘Lituanian’.
Apsidžiaugė,
kad galės man dovaną iš Pary
žiaus atvežti, tačiau kai pada
vė, visų pirma paklausė: *Jū

Venezuelos valstybinėje bibliotekoje esanti Bitnerio Nau
jojo Testamento 1866 metų laida. Šios laidos lotyniškos raidės
atrodo buvo atsakymas į spaudos draudimo padėtį. Labai ar
chaiška kalba parašytas tekstas buvo taikomas Didžiajai Lie
tuvai, kurią skyrė nuo Žemaitijos.
V. Dėdelos nuotr.

(1866 metų laidos yra stebėti
nai archaiška kalba). Tuo tar
pu 1861 metų laidoje, kuri
buvo manoma esanti Rėzos
vertimas, jau jaučiasi greičiau
siai Kuršaičio ranka, nes teks
tas sutampa su vėlesniuose
Kuršaičio Naujojo Testamento
leidiniuose ištaisyta Rėzos kal
ba. Vistiek, šių trijų Naujojo
Testamento laidų kalbos suly
ginimo darbas būtų įdomi už
duotis žingeidžiam lituanistui
Istorikas irgi gali pasisemti
įdomios medžiagos iš tų trijų
Sv. Rašto laidų, nes jos apima
spaudos draudimo atsiradimo
metą. Pirma knyga, 1861 me
tų, buvo spausdinta prieš
spaudos draudimą. Antroji,
1865 metų, tuojau po spaudos
uždraudimo, bet jos rinkimas
ir apipavidalinimas greičiau
siai užėmė daug laiko, nes tai
buvo pirmas pilnas Kuršaičio
Senojo Testamento jau ištaisy
to teksto rinkimas ir jis buvo
pradėta rinkti turbūt dar
prieš spaudos uždraudimo da
tą. Trečioji knyga jau yra lyg
atsakymas į spaudos draudi
mo metus susidariusią padėtį.
Ją taip ir pavaizdavo Jonas P.
Palukaitis savo komentare
apie šias tris knygas: ‘Kodėl
Venezueloje rasta 1866 m. lai
da atspausta lotyniškais spaud
menimis? Tenka spėti, kad
tai jau buvo religinės šalpos
akcija paremti Didž. Lietuvos
evangelikams, iš kurių jau
buvo atimta spaudos laisvė.

Naudodami šį, o ne L. Rėzos
vertimą, leidėjai tikėjo, kad
jis Didž. Lietuvoje bus supran
tamesnis.’ Čia iškyla 1866
metų laidos istorinių aplinky
bių .vertinimas.
Abiejų Venezuelos valstybi
nėje bibliotekoje esančių Nau
jojo Testamento laidų pirmo
puslapio nuotrauką anuomet
perspausdino Dirva savo 1978
metų 27-me numeryje. Radi
nį tuomet paminėjo kone visa
lietuviška išeivijos spauda, ta
čiau praktikoje - jei ateityje lie
tuvis lingvistas ar istorikas rū
pinsis tuo klausimu - nebus
galimybės žinoti, svarstant
mūsų senųjų knygų leidinius,
kad tokie leidiniai Venezuelo
je randasi. Tyrinėtojui reiktų
arba turėti dramblio atmintį
ir žinoti, kas buvo parašyta
Dirvoje 1978 metais, arba bū
ti burtininku ir įspėti, kad to
kių knygų esama Venezuelos
bibliotekoje.
Taigi .čia vėl iškyla aštriai,
aktualiai, mūsų vertybių ka
talogavimo klausimas. Juk Ve
nezueloje esančios trys biblio
tekos tėra lašelis jūroje. JAVbėse, Brazilijoje, Argentinoje,
kur būta senų lietuviškų kolo
nijų, tokio pobūdžio knygų be
abejo yra žymiai daugiau. Ar
nevertėtų kiekvieną tokį atvejį
kataloguoti, t.y. kompiuteri
zuoti?
KEISTA MONETA

Niekas nepajėgė man išaiš
kinti, kodėl 1767 metų sidab
rinėje Saksonijos monetoje ran
dasi įrašas ‘Xaverius D.G.
REG. PR. POL. & LITH.
DUX SAX.’ (Ksaverijus, per
Dievo malonę karalius Prūsi
jos, Lenkijos ir Lietuvos, kuni
gaikštis 'Saksonijos’.
Tais metais, kai moneta yra
atžymėta, Lenkijos ir Lietu
vos valdovas buvo Stanislovas
Poniatovskis. Ar Saksonijos
hercogai tuomet taip labai pre
tendavo į Lenkijos sostą, kad
net savo monetas įrašydavę

‘Prūsijos, Lenkijos ir Lietuvos
karalius’? Ar gal jie ką bend
ro turėjo su 1768 m. buvusiu
Lietuvoje ir Lenkijoje Baro
konfederatų sukilimu?
Si įdomi moneta, kuri liu
dija kažkokį mums nežinomą
mūsų XVIII a. istorijos epi
zodą, randasi Venezueloje. Ji
yra prekybininko Juozo Menkeliūno rankose. Menkeliūnas
ją gavęs mainais iš senuko auk
sakalio, kuris jaunas būdamas
savo amato išmoko Rusijos ca
ro Nikalojaus auksakalių dirb
tuvėje. Senukas pasakojęs,
kad caras turėjęs didelę pini
gų kolekciją, kuri būdavo nuo
lat išstatyta vienoje rūmų sa
lėje. Kad geriau ir turtingiau
atrodytų kolekcija, sidabrinių
monetų viena pusė būdavo pa
auksuojama tam, kad išstatyti
‘auksinę pusę’ (matyt tokia
‘dirbtinos fasados’ tvarka bu
vo rusiškos politinės santvar
kos dalis seniau, lygiai kaip ir
dabar). Menkeliūno saksiška
moneta yra paauksuota toje
pusėje, kurioje randasi Ksaverijaus atvaizdas. Antroje mo
netos pusėje, sidabrinėje, ap
link sudėtingą daugybės ženk
lų karališką herbą, sukasi įra
šas ELECTORATUS SAXONIAE ADMINISTRATOR,
(data) 1767 ir (monetos vertė)
X EINE MARCKE.
Monetos buvimą Venezue
loje jau atžymėjau straipsne
lyje Dirvoje, 1978 m. Nr. 36.
Tuomet tikėjausi, kad gal ku
ris mūsų istorijos XVIII a. spe
cialistas atsakys į klausimą,
kodėl Saksonijos hercogas, net
gerokai po Poniatovskio išrin
kimo, vis dar save vadinęs
Lenkijos ir Lietuvos valdovu.
Jei kada atsakymas atsiras, tai
išrodo, kad tokios monetos bu
vimas Venezueloje kaip tiktai
ir bus pavyzdys būsimų tyri
mų tikslais kataloguotino eks
ponato.
Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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Antanas Bernotas
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JAV birželio 26 d. išleido
20 centų pašto ženklą pami
nėti 25 metų sukakčiai, kai
buvo prakastas šv. Lauryno
upės kąnąlas.

nėti taip pat išleido 32 c.
pašto ženklą, tik kitokio
piešinio. Pirmos dienos vo
kai buvo antspauduojami
Massena, N. Y. ir Cornwall.
Ont. paštuose.
LENKIJA pernai minėjo
300 metų sukaktį, kai tur
kų apgulimo 1683 m. buvo
išgelbėta Austrijos sostinė
Viena, išleisdama 4 pašto
ženklų ir bloko seriją. Paš
to ženkluose parodyti įvai
rūs karaliaus Sobieskio por
tretai.

šis kanalas vadinamas
St. Lavvrence Seaway, pra
sideda ties St. Lambert
vietove (kitoj upės pusėj
yra Montrealio miestas) ir,
aplenkdamas upės vingius
ir slenksčius, su pagalba
visos eilės užtvankų ir šliu
zų, įsijungia į Ontario eže
rą. Iš Atlanto atplaukią lai
vai šv. Lauryno upe, kana
lu ir Didžiaisiais ežerais ga
li pasiekti Duluth uostą
Minnesotos valstijoje. Ka
nalas buvo iškilmingai ati
darytas 1959 m. birželio 26
d. dalyvaujant Anglijos ka
Kai anais laikais turkai,
ralienei Elzbietai su vyru
Phillip, JAV prezidentui besiverždami į vidurio Eu
Eisenhoweriui ir Kanados ropą, prisiartino prie Vie
premjerui Diefenbakeriui. nos ir ją apgulė, tuometinis
— Kanada tai progai pami Lenkijos karalius ir kartu

didysis Lietuvos kunigaikš
tis Jonas Sobieskis III su
savo kariuomene atskubėjo
į pagalbą ir, po keletos kau
tynių, Vieną išlaisvino. Ir
Lietuvos kariuomenės da
lyvavo tame žygyje, nors
pačiose kautynėse kaip ir
nepasireiškė. — Tai pačiai
progai paminėti ir Austrija
išleido 6 šilingų pašto blo
ką, o Vatikanas specialę
aerogramą.
DDR (Rytinė Vokietija)
išleido 10 plius 5 pfenigių
pašto lenkia, kurio primo
kė j imas skiriamas Nikarag
vai padėti.

Pašto ženklo piešinyje
parodyti trys nikaragvajiečiai, besimokiną rašto. Juos
saugo ginkluotas sargybi
nis. Užpakalyje Rytinės
Vokietijos ir Nikaragvos
vėliavos. Įrašas sako, kad
Rytinė Vokietija solidari
zuoja su šia marksistine
Centro Amerikos valstybe.

• LSS Skautininkų-iy su
važiavimas įvyks š. m. spa

lio mėn. 6-7 dienomis, Ramada Inn, 28611 Euclid
Avė., Wickliffe, Ohio 44092.
Tel.: (216) 944-7400.
Registruotis iki rugsėjo
15 dienos, nurodant vardą,
pavardę, laipsnį, adresą ir
pridedant 10 dolerių regis
tracijos mokestį. Siųsti:
ps. J. Taorienė, 17310 Harland Avė., Cleveland, Ohio
44119. Tel.: (216) 531-9491.
Čekius rašyti Lithuanian
Scout Assn. vardu (pavė
luota registracija 20 dol.).
Kviečiami registruotis:
skautininkai-ės, vyr. skau
tės židinietės.

Gregor Johanu Mendel
(1822-1884) gimė Moravi
joj vokiečių mažažemių šei
moje. 1843 m. įstojo į au
gustinų vienuolyną, 1847
m. buvo išventintas kunigu.
Mokėsi Brno mieste ir vė
liau studijavo gamtos mok
slus Vienos universitete.
Nuo 1856 m. pradėjo gam
tos bandymus vienuolyno
darže, kryžiuodamas žirnius
ir išvęsdamas naujas jų rū
šis. Darė bandymus ir su
kitais augalais. Jo mokslas ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
PACKAGES
buvo pavadintas genų mok
slu arba mendelizmu. Para
TO POLAND
šė iš savo tyrinėjimų vei
kalų.

I

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

Lowest Prices
Best Service
Shipments every week.
Largest dealer in Ohio.
Since 1967
POLISH IMPORT CENTER
6301 Fleet Avė.

I

429-1010

Vakarų VOKIETIJA iš
leido 60 pfenigių pašto žen
klą žymiam mokslininkui
Mendeliui pagerbti.

Puikiausius kailius

ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS
ČEKIU SASKAITA
4.
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Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5’/<% palūkanų

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior Zoving/
Pogrindinis skyrius
798 East 185th Street Cleveland, Ohio
Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ

BURŠTIINĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Td. krMtwis (312) 263-5826; ■«' (312) 677-8489.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbora Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

936 East 185tti Street, Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
valandoje.- Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.

1984 m. rugpiūčio 30 d.

DIRVA

cicvecMPe h
v

• šv. Kazimiero lituanis
• CLEVELANDO LIETU
VIAI kviečiame dalyvauti in tinė mokykla Dievo Moti
formaciniame susirinkime Die nos parapijos mokykloje
vo Motinos parapijos salėje pradeda mokslo metus rug
š.m. rugsėjo9 d., sekmadienį, sėjo 8 d.
11:30 vai.
Registracija į vaikų dar
Adv. Povilas Zumbakis ir želį įvyks rugpiūčio 30 d.,
Rasa Razgaitienė padarys pra 6 vai. vakaro parapijos ma
nešimą apie bylų, keliamų pa žojoje salėje.
bėgėliams nuo komunizmo,
Pataisos ir vasaros dar
eigą, kaip KGB stengiasi pa bų patikrinimas rugsėjo 6
bėgėlius inkriminuoti.
d., 6 vai. vakaro Dievo Mo
Susirinkimą šaukia LB Cle
tinos parapijos mokyklos
velando apylinkės ir ALT Cle
patalpose.
velando Skyriaus valdybos.

• Br. Nainys, tautinių
šokių šventės loterijos vyk
dymo komisijos pirminin
kas, patikslina, kad dail. R.
Laniausko paveikslą, dova
notą Petro Milašiaus, lai
mėjo E. Dalinis, St. Petersburge, Fla.

Angelės Karaliūtės rečitalio laukiant
Angelė Karaliūtė gimė
1965 m. sausio 4 d., Colum
bus, Ohio. Vos sulaukus ke
turių metų tapo našlaite ir
jos motinos tėvai, Angelės
seneliai Gerda ir Pranas
Karaliai pasiėmė mažąją.
Angelę į Clevelandą ir ją
užaugino. Fortepijonu mo
kėsi nuo trijų metų am
žiaus. Tuojau pradėjo reikš
tis jos nepaprasti gabumai.
Ji nuo penkerių metų daly
vavo įvairiuose koncertuo
se : Ursuline College, Cleve
land Institute of Music,
Cleveland Music School
Settlement, a t k r eipdama
muzikos žinovų dėmesį.
Newbury, Ohio pradžios ir
vidurinėj mokykloj ji buvo
keturius metus iš eilės lai
mėtoja talentų pasirody
muose.
Būdama 13 metų ji laimė
jo antrą vietą Ohio Music

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street.
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktu,
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.

Š. M. RUGSĖJO 16 D., 1 VAL. P. P.
CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC

PAVILJONE (”LE PAVILLON”)
11021 EAST BOULEVARD

Angelė Karaliūtė

Teachers Association su
ruoštam visiems Ohio jau
niems pianistams konkurse.
1978 metais Angelė su se
neliais persikėlė j St. Croix,

EKSKURSIJA Į AUSTRALIJĄ

SU CLEVELANDO OKTETU —
SYDNEY, CANBERRA, ADELAIDE IR
MELBOURNE,

• CLEVELANDO RAMOVENAI maloniai kviečia lie
tuvių visuomenę š.m. rugsėjo
16 d. 1 vai. p.p. atsilankyti į
jų rengiamą Kario žurnalui
paremti gegužinę prie Erie
ežero (tarp Landseer ir Canterbury gatvių). Bus skanūs
valgiai, gėrimai ir muzika. Vi
si maloniai praleisite popietę.

• Valdas žiedonis, pri
klausąs Clevelando Vyrų
Oktetui, 23 metus dainuo
ja boso partiją ir eina Ok
teto pirmininko pareigas.
Eilę metų priklausė L.T.M.
Čiurlionio ansambliui, bu
vęs L.S.K. žaibo sportinin
kas, skautas ir ateitininkas.
Valdas atliks solo partijas
per Okteto 25-kių metų Ju
biliejinio baliaus progra
mą, lapkričio mėn. šv. Jur
gio parapijos salėje.

Nr. 33 — 11

GRUODŽIO 22 D. — SAUSIO 14 D.
Nakvynės parūpintos pas lietuvius.
Kaina Iš CLEVELANDO — $2,160,
Iš CHICAGOS

—$2,110.

Grupė tik 32 žmonių maksimumas, dar liko
vietų. Skambinti Valdas žiedonis — Cleveland,

Ohio (216) 481-8023 vakarais.
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MATAS & TURNER
REALTY

Į

501 EAST 185 ŠT., EUCLID, OHIO 44119
486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAIS.ER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SA.IOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

(UNIVERSITY CIRCLE) ĮVYKS

pianistes
ANGELĖS KARALIŪTĖS

KONCERTINIS
DEBIUTAS-REČITALIS
Programoje Bacho Angliškoji Suita G-moll,
Beethoveno Sonata Op. 22, Mendelssohno Rondo
Capriccioso, ir Chopino Nokturnas, Valsas, ir An
dante Spianato & Grande Polonaise Briliante.
Bilietai po 3 dolerius gaunami užsakant paštu
iš ”Friends of the Arts”, 1704 Lee Road, Cleveland
Heights, Ohio 44118 (telefonas: 731-4675). Pra
šoma pridėti sau adresuotą voką su pašto ženklu.
Šis koncertas yra antrasis ”FRIENDS OF THE
ARTS” naujai įkurtoje serijoje jauniems lietu
viams menininkams.

BLAHA • CHIARA • DARGIS • DEGUTIS • IGNAS • KEZYS
LINGERTAITIS • PALUBINSKIENE • PETRIKONIS • RIMAS • SILGALIENE
SHUKYS • VASKYS • VENCLAUSKAS • ZOTOVIENE • ZUMBAKIENE

KVIEČIAME APLANKYTI

GINTARO GALERIJĄ
505 EAST 185 STREET
CLEVELAND, OHIO 44119
TEL. 216/531-3500

|
|
’

Virgin Islands. Mokėsi pas
Martha Schuman ir Įsabel
Mason.tuo pat metu lankė
privačią
High
School:
Country Day School, St.
Croix. 1980 metų vasarą ji
gavo stipendiją į Interlochen Muzikos Akademiją.
Jos mokytojai buvo Cary
Lewis ir Dady Mehta.
Būdama High School An
gelė akompanavo pradžios
mokyklos ir High School
chorams ir grojo fleita ka
merinės muzikos ansamb
liuose. Ji yra laimėjusi ma
tematikos konkursą, buvo
pusiaufinalistė "National
Merit Scholarship”, buvo
narė National Honor Society, baigė High School ant
rąja savo klasėj ir gavo iš
mokytojų tarybos specialų
pažymėjimą iš kūrybinio
meno. Be to, dar gavo daug
kitų premijų už išskirtinus
atsiekimus ir pasižymėji
mus moksle.
Angelė Karaliūtė dabar
s t u dijuoja Northwestern
Universitete Evanston, IIlinois. Ji mano siekti diplo
mo iš fortepijono ir kom
piuterių mokslo.
Šią vasarą ji grįžo į Clevelandą ir mokosi pas Antaną Smetoną ir Birutę
Smetonienę.

I CLEVELANDO

_ PARENGIMAI _
• RUGSĖJO 2 D. Balfo ge
gužinė prie ežero.
• RUGSĖJO 9 D. Šilinės
šventė. 10:30 vai. šv. Jurgio
bažnyčioje iškilmingos šv. mi
šios, procesija j Marijos gro
tą ir Tautos šventės paminėji
mas.
• RUGSĖJO 16 D. pianistės
Angelės Karaliūtės koncertas
Cleveland Institute of Music.
• RUGSĖJO 16 D. 1 vai.
prie ežero ramovėnai rengia
gegužinę.
RUGSĖJO 22 D. Vasarą
palydint Neringos skaučių tun
to balius.
• RUGSĖJO 23 D., gen. Vla
do Nagevičiaus 30 metų mir
ties paminėjimas. Ruošia Korp!
Fratemitas Lituanica, Ramo
vėnai ir Birutietės.
• SPALIO 3 D. Clevelando
Vyrų Okteto 25 metų jubilie
jinis balius šv. Jurgio parapi
jos salėje.
• SPALIO 6-7 D. L. S. S.
Skautininkių skyriaus suva
žiavimas.
• SPALIO 6 D. Žalgirio šau
lių kuopos rudens parengimas
Lietuvių namuose.
• SPALIO 6-7 d. šv. Jurgio
parapijos Eucharistinės pamal
dos ,(4*> vai. atlaidai).
• SPALIO .13 D. Pabaltiečių vakaras. Ruošia Amerikos
Lietuvių Taryba, estų taryba
ir latvių sąjunga.
• SPALIO 20 D. Balfo 40
metų minėjimas-balius Lietu
vių Namuose. Rengia Balfo
Clęvelando skyrius.
• SPALIO 21 D. Tėvynės
Garsų radijo programos 35
metų sukaktis.
SPALIO27 D. 25-kių metų
sukaktuvinis koncertas ir ba
lius Sv. Jurgio parapijos salėje

• F. šeštokas, St. Peters
burg Beach, Fla., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą
pridėjo auką 15 dol. Ačiū.

BOSTON
SUNKIAI SUSIRGO
INŽ. VYTAUTAS
IZBICKAS;

Lietuviškų organizacijų
ąktyvus veikėjas inž. Vy-_
tautas Izbickas labai sun
kiai susirgo. Savaitės laike
padarytos net dvi didelės
operacijos.
Jis guli Faulkner Hospi
tal, 1153 Centre St., Jamaica Plain, Mass. 02130.
Linkime inž. Vytautui
• Rašytojas Pranas Nau Izbickui greit pasveikti, su
jokaitis, sulaukęs 79 m. stiprėti ir vėl grįžti j ak
amžiaus, mirė rugpiūčio 12 tyviųjų lietuvių eiles.
d. Patersono ligoninėje. Pa
laidotas rugpiūčio 16 d. PaTAUTOS ŠVENTĖS
tersone, N. J., šv. Jono ka
MINĖJIMAS
pinėse.
Tautos šventės minėjimą
Atvykęs po karo į Brook
rengia
LB Bostono apylin
lyn, N. Y. buvo vienas stei
kės
valdyba.
Minėjimas
gėjų ir mokytojų lituanisnės mokyklos. Rašė katali vyks rugsėjo 9 d., 10:15
kiškoje spaudoje, ypač ar vąl. ryte bus atnašaujamos
timai bendradarbiavo Dar šv. Mišios Lietuvos intenci
ja šv. Petro lietuvių para
bininke.
pijos bažnyčioje So. Bosto
• Magdalena Avietėnaitė, ne. 3 vai. po pietų minėji
sulaukusi 92 m. amžiaus, mas So. Bostono Lietuvių
rugpiūčio 13 d. mirė Matu Piliečių Draugijos salėje.
prelegentas
laičio slaugymo namuose Programoje:
inž.
Almis
Kuolas,
meninėj
Putname. Palaidota rugpiū
daly
aktorė
Aleksandra
čio 17 vienuolyno kapinėse.
Velionė 1914-20 m. reda Gustaitienė ir Berklee mu
gavo Worcesteryje Ameri zikos kolegijos trio, kuriam
kos Lietuvį. 1920 m. grį vadovauja prof. Jeronimas
žusi Lietuvon ligi 1940 m. Kačinskas.
Organizacijos prašomos
dirbo Lietuvos užsienių rei
dalyvauti
su vėliavomis.
kalų ministerijoje, buvo
Eltos direktorė ir vėliau
DIDELĖ SUKAKTIS
spaudos ir informacijos de
partamento direktorė. At
š. m. rugsėjo 16 d., sek
vykusi į JAV, 1949-52 dir madienį, 3 vai. p. p. So.
bo Detroito univ. bibliote Bostono Lietuvių Piliečių
koje, 1952-1953 socialogijos Draugija ruošia savo 85
dėstytoja Annhurst kolegi metų sukakties minėjimą.
joje.
Bostono lietuvių apylin
kės So. Bostono Lietuvių
• Emilija Tenney, Belle- Piliečių Draugija yra di
air Beach, Fla., atnaujinda džiausia lietuvių organiza
ma Dirvos prenumeratą cija, kurios nuosavybėje
pridėjo auką 20 dol.
yra dideli lietuvių namai.

Brangiam tėvui
A. A.

INŽ. JUOZUI AUGUSTINAVIčIUI
mirus, mielas BIRUTĘ ir EGLĘ su šeimo

VIRŠUJE: Lietuviai spor
tininkai
dalyvavę 1984 m.
Kartu vyko ir dailininko
šie namai yra visiems pri
Laisvės
olimpiadoje
Kanadoje
einami ir juose vyksta visa Jono Rūtenio dailės paroda.
žygiuoja
olimpiados
atidary
lietuvių visuomeninė, sočia-: Buvo daug svečių iš įvai
me liepos 5 d. Žaidynėse da
rių vietovių.
line bei kultūrinė veikla.
lyvavo apie 400 lietuvių, estų
Apylinkės pirmininkas
Šio namo priežiūra bei
latvių ir ukrainiečių sporti
išlaikymas reikalauja dar VI. židžiūnas nuoširdžiaf ninkų.

bo ir lėšų. Lėšų sutelkimui
draugija kasmet ruošia
banketą-koncertą, kuris per
paskutinius metus yra pa
sižymėjęs savo įdomumu,
lyg lietuvių metinė šventė,
šiame bankete šiais metais
dalyvauja dr. A. Budreckis
su paskaita apie Bostono
lietuvių 85 metų veiklą.
Linksmoje dalyje dalyvaus
"Jinai ir trys gintarai" iš
New Yorko. Jie taip pat
gros šokiams. Visiems lietu
viams bus įdomu išgirsti
apie ankstyvą Bostono lie
tuvių veiklą, kuri prasidėjo
tik į šį kraštą pirmiesiems
lietuviams atvykus.
Po šios programos bus
skanūs pietūs, kuriuos pa
ruošia klubo šeimininkės.
Visi lietuviai yra kvie
čiami atsilankyti rugsėjo
16 d. 3 vai. p. p. į šį įdomų
parengimą. Stalus po 10 as
menų galima užsisakyti pas
klubo vedėją Algį Šmitą
tel. 268-9058 ar pas valdy
bos narius.

CAPE COD

padėkojo visiems atsilankusiems svečiams ir ypač
visiems, kurie prisidėjo prie
šios gegužinės paruošimo
ir pasisekimo. Speciali pa
dėka Feliksui Mandeikiui,
kuris jau eilę metų leidžia
naudotis
šia gražia
vietove gegužinėms,taip pat
visiems, kurie aukojo lote
rijai ,kepė ir paruošė mais
tą ir pyragus ir kt. Tai tik
rai nuoširdus mūsų visų
pabendravimas. Jei tik svei
katos leis bus malonu ir ti
kimės pasimatyti ir kitais
metais.

• Dana Baltienė ir Vla
das Jančauskas, abudu naš
liai, susituokė ir gyvens
Cape Cod.
BOSTONO PARENGIMAI
• Rugsėjo 16 d., 3 vai.

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos 85 metų su
kaktuvinis banketas.

• Rugsėjo 29 d. Kultūri
nis renginys šv. Kazimiero
garbei So. Bostono Lietuvių
Piliečių Draugijos salėje.
• Spalio 7 d. Laisvės Var
po renginys So. Bostono
Lietuvių Piliečių Draugijos
salėje.
• Spalio 14 d., 3 vai. Bos
tono katedroje šv. Mišios
šv. Kazimiero 500 metų
mirties sukakčiai paminėti.
• Spalio 21 d. First &
Second Church salėje Bos
tone dr. Vytenio Vasyliūno
vargonų koncertas šv. Ka
zimiero garbei.
• Lapkričio 3 d. Balfo 72
skyriaus tradicinis rudens
pobūvis Sandaros salėje,
Brocktone.
• Lapkričio 11d. šv. Pet
ro parapijos bazaras So.
Bostono Lietuvių Piliečių
Draugijos salėje.

Help Us Bring Christ
Closer to Our Times

PAVYKUSI GEGUŽINĖ

šiemet Cape Cod vasaros
gegužinė įvyko liepos 14 d.
didelėm pušim apaugusioje
Mandeikio sodyboje. Oras
buvo karštas tai pušų pa
vėsis labai gaivinančiai vei
kė tuo labiau, kad buvo pa
gaminti tikrai lietuviški
Valgiai.
Bilietus dėl loterijos, ku
ri buvo labai gausi įvai
riais fantais ir bonkomis,
platino labai sėkmingai Jū
ratė Aukštikalnienė, Ada
Monkienė ir Juozas Ambro
zaitis.

be a Stuer of

OUR LADYOF THE GARDEN
IN A TRAMTIONAL LIFE OF

• Community
•Teachtng

Hfe

IN THE COUNTRIES OF...

• South America . Slndia
For more Informabon cafl or write vocation dfrectreti

IBTEM OFOUR LADYOF THE 6ARDEN
67 Round Hill Road Middietown, Ct 06457 - Tel. (203) 346-5765

mis bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame

Viešėdami Chicagoje aplankykite

ir kartu liūdime

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
Rainutė, Antanas, Vaidevutis,
Saulius ir Vytautas
Alminauskai

ir
Genutė Nasvytytė

• Sodai work
•Panorai work
ZsST'

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

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ - ĮSITIKINSITE.

