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Kodėl Popiežius
...peržegnojo Lietuvą?
Tyliajai diplomatijai neliko vietos
Vytautas Meškauskas
Rugpiūčio 25 d. Vatikane
paskelbtas popiežiaus Jono
Pauliaus II atsakymas į Lietu
vos vyskupų kvietimą atsilan
kyti j šv. Kazimiero iškilmes
yra labai įdomus. Mat tokiem
vizitams ruošiamasi neviešai,
zonduojama dirva ar jie iš viso
įmanomi ir, jei dėl kai kurių
nors priežasčių negalimi, apie
tai neskelbiama.
Lietuvos vyskupai, lanky
damiesi Romoje, popiežių pa
kvietė ir, žinant sovietinę tvar
ką reikia manyti, kad jie maž
daug turėjo nujausti valdžios
nusistatymą tuo reikalu. Grei
čiausiai jiems buvo duota su
prasti, kad pakviesti galite,
bet ar jį įsileisime - tai jau mū
sų reikalas. Jau pats vyskupų
išleidimas į Romą byloja, kad
tuo laiku Kremlius buvo suin
teresuotas santykius pagerinti.
Atrodo, kad paskutiniuoju
laiku Vatikano geresnių laikų
Lietuvos katalikams viltys iš
blėso ir jis nutarė, priešingai
diplomatiniams įpročiams, tai
viešai pranešti:
‘Man nebuvo leista ... pasi
melsti atsiklaupus prie šven
tojo kapo, nei jus pasveikin
ti per mano pasiuntinį’.

Jei būtų buvę vilties ateičiai
popiežius to nesakytų. Nieko
gero nesitikėti iš Sovietų Sąjun
gos Vatikaną turbūt paskatino
tie patys ženklai, kuriuos mes

iš pradžių laikėme sovietų no
ru pakenkti Reagano perrin
kimui. Dabar vis daugiau ir
daugiau aiškėja, kad - nors so
vietai Reagano perrinkimo tik
rai nenori - jiems dėl vidaus
politinių sunkumų, kurių ne
sumažino Černenkos pašlijusi
sveikata, reikalingas didesnis
įtempimas su užsieniu, kuris
leistų palaikyti griežtesnę
drausmę krašte. Visam pro
pagandos aparatui buvo duo
tas įsakymas — lokite, kaip
galite, garsiau. Tą lojimą jau
kuris laikas galima pastebėti
iš lietuvių kalba leidžiamos
komunistinės spaudos, net ir
Gimtajame Krašte, kuris iki
šiol gana gudriai stengėsi kelti
kultūrinius laimėjimus okuptame krašte, nesileisdamas į
polemiką dėl dabarties ar pra
eities su išeivijos spauda.
Būdinga smulkmena. Ra
šant apie nacių tikrus ar įsi
vaizduotus talkininkus visados
išvedama, kad jie dabar rei
kalingi ... karui prieš Sovietiją. Rugpiūčio 17 d. Tiesos str.
apie Išdavystės ir Žudynių
Kelią skaitome:
... kai 1945-jų pavasarį
prie Elbės tarybiniai ir
Amerikos kariai susitiko
džiaugdamiesi pergale, Va
šingtone jau planavo naują
karą prieš TSRS. Tai pašau
(Nukelta į 2 psl.)

Rushmore kalnų uoloje, South Dakota, iškalti keturių JAV prezidentų milžiniški
portretai: Washingtono, Jeffersono, Roosevelto ir Lincolno. Juos iškalė skulptorius
Gutzon Borglum.

VLIKo ir ALT S-gos telegramos
prezidentui Reaganui
VLIKo pirmininkas dr. K.
Bobelis rugpiūčio 18 d. pasiun
tė telegramas Lietuvos ir Rytų
Europos klausimais preziden
tui Reaganui ir kongresmanui
Jack F. Kempui (R-NY). Te
legramoje prezidentui Reaga
nui sakoma:
‘Mes pritariame Jūsų penk
tadienį, 1984 m. rugpiūčio 17

V6I blogas
Mes jau buvome čia prane
šę apie didelius sovietų grūdų
užpirkimus Chicagos javų bir
žoje, pasaulio didžiausiame
tos rūšies prekybos centre.
Dabar N.Y. Times praneša,
kad dėl blogo oro sovietai nuo

d. padarytam pareiškimui,
kad Jungtinės Valstijos nepri
pažįsta Sovietų Sąjungos įvyk
dyto Europos padalinimo. Ne
ginčijamas faktas, kad Jaltos
sutartyje reikalaujama laisvų
demokratinių rinkimų visose
sąjungininkų iš nacių išvaduo
tose šalyse. Sovietų Sąjunga
sulaužė netiktai Jaltos, bet ir

Sovietijoje

V

1978 m. neturėjo gero der
liaus. Šių metų derlius nepa
sieks pereitų metų 190 milijo
nų tonų javų. Ypatingai pa
kenkė visai neseniai Rusiją
nusiaubusi šalto oro banga,
atėjusi iš Baltosios jūros pusės.
Šalnos pranešamos ir iš Sibiro,
kur derlius nuimamas vėliau.
Labai galimas daiktas, kad
sovietai šiais metais pirks Ame
rikoje daugiau grūdų negu
1979 metais, kada jie supirko
15.5 milijonų tonų.
Pagal susitarimą, sovietai
turi iš anksto pranešti norimą
pirkti kiekį, kad išvengus
1973 m. pasikartojimo, kada
jų staigūs užpirkimai labai
pakėlė kainas. Ir šių metų už
pirkimai, didesni negu numa
tyta, kiek pakels kainas, kas
būtų gera naujiena farmeriams ir ... prezidentui Rea
ganui rinkiminiais metais.

kitas sutartis ... jėga paverg
dama ir tebelaikydama pa
vergtus Rytų Europos kraštus,
o ypač Pabaltijo valstybes.
Visų Amerikos ir kitų po pa
saulį išsisklaidžiusių lietuvių
vardu mes Jus sveikiname už
Jūsų teisingą nusistatymą ir
pažadame Jums pilną para
mą’.
Telegramoje kongr. Kem
pui pakartojamas Reagano
pareiškimas Jaltos klausimu.
Kongresmanas prašomas iš
kelti šį klausimą diskutuojant
JAV-ių užsienio politiką res
publikonų konvencijoje ir pa
sirūpinti, kad šis prezidento
pareiškimas būtų įtrauktas į
respublikonų platformą.
• DR. LEONAS KRIAUCELIŪNAS, ALT S-gos pirm,
pasiuntė JAV prezidentui Rea
ganui telegramą, išreiškiant
Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos vardu padėką už pa
darytą praeiškimą liečiantį
Jaltos susitarimą, kad Ameri
ka nėra davusi sutikimo Euro
pą padalinti įtakos sferomis, o
priešingai - JAV, Anglijos ir
Sov. Sąjungos buvo sutarta at
statyti išlaisvintų kraštų nepriklausomybę.
Prezidentas Reaganas, per
Baltųjų Rūmų pareigūną Liną Kojelį, atsiuntė dr. L.
Kriaučeliūnui padėkos laišką
už stiprų jo palaikymą vidaus
ir užsienio klausimuose.

ALT S-gos telegrama prezidentui Reaganui
OEAR MR PRESIDENT,
HE, THE AMERICAN LITHUANIAN NATIONAL SDCIET’ EXRRE8S OUR 8INCERE
APPRECIATICN FOR VOU» FMPHATIC 8TATEMENT UPHOLDING THE YALTA
AGREE«ENT "as a PlEDGF 9Y The three GPEAT po»ER8 (The UNITED STATĖS,
soviet union ANO GREAT SRITaIN) TO RESTDRE FULL INDEPENDENCE AND TO
ALLOh EREE ANO OEMOCRATIC ElECTIONS in all COUNTRIES LIBERATFO FRO“
THE NAZIS AETER -ORLO “AR II". «F FlJLL* 3UPP0RT ALL OF VOUR FOREIGN
ANO OOHESTIC POLICIES ANO *ISH YOU CONTINUEO SUCCE8S THROUGHOUT VOUR
CAMPAIGN AND SECONO T£RH IN THE MHITE HOUSE.

Grandinėlė šoka rugpiūčio 12 d. vyskupo Anthony M. Pilla 25-čio jubiliejaus progra
moje, Clevelande. Iš kairės: Linas Vyšnioms, Asta Puškoriūtė, Alvidas Jasinevičius.
Viduryje Algis Nagevičius kelia Audrą Gedrytę.
L. Sagio nuotr.

ALT S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnopasiųstos prezidentui
Reaganui telegramos tekstas.
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snvniTitiĖ poiitiu^^
Po konvencijų... panašu į Reagano laimėjimą.
Kai šios eilutės pasieks Dir
vos skaitytojus, demokratų ir
respublikonų konvencijos bus
jau užmirštos. Tiesą sakant
jos dabartiniame, beveik tobu
los komunikacijos amžiuje
nėra prasmingos. Partijos kan
didatas, jei nėra prezidentas,
prasiveržia per pirminius rin
kimus, konvencija jam tik už
deda karūną. Taip pat ir kon
vencijose priimama partijos
platforma, dažniausiai parti
jos aktyvistų suredaguota, yra
daugiau pageidavimų ir vil
čių sąrašas, negu konkreti val
dymo programa, kuri - turint
galvoje greitai besikeičiančius
įvykius ir naujus patyrimus praktiškai yra neįmanoma.
Tiesa, sklandžiai pravest kon
vencija duoda progos sureži
suoti gana įspūdingą TV spek
taklį, daug ką parodyti be žo
džių, pvz. Ferraro parinkimas
į viceprezidentės kandidatę,
privertė respublikonus savo
eilėse parodyti galimai dau
giau moterų. Bet ir geriausio
spektaklio įspūdis, jo retorika,
išblykšta per savaitę, kitą.
Savo nuomonę rinkikai jau
buvo susidarę prieš tuos spek
taklius. Kaip žinia, demokra
tais yra užsiregistravusių dau
giau negu respublikonais. Iš
to tačiau neišplaukia, kad jie
turėtų visados laimėti per rin
kimus. Dažnai savuoju kan
didatu nusiviliama. Tas san
tykis tačiau beveik užtikrina
demokratams daugumą kong
reso Atstovų Rūmuose, nors ir
čia gali būti staigmenų. Nuo
taikų tyrinėjimas rodo, kad
maždaug 55% būsimų rinki
kų buvo linkę balsuoti už de
mokratų kandidatus į Kongre
są, 45% - už respublikonų.
Tuo tarpu prezidento partinė
priklausomybė jiems mažiau
svarbi - jie balsuoja už dau
giau patinkamą asmenybę. Ir
šia prasme Reaganas turi vy
raujančią pirmenybę. Neapsisprendusių kaip balsuoti šiuo
metu yra tik apie 7 % ir toks,
skaičius jau negali pakreipti
prezidento rinkimų rezultatų.
Žinoma, jei neatsitiks kas nors
sunkiai numatomo.
Kaip jau buvome pastebė
ję, demokratai po savo kon
vencijos pakrypo į dešinę, sek
dami tautos nuotaikas. Res
publikonai, kurie tradiciniai
stovi dešinėje nuo centro, ne
norėjo nusileisti. Buvo ape
liuojama į atgimusį patriotiz
mo jausmą, primenant laimė
jimus olimpijadoje. Preziden
tas, kuris pats jaunystėje buvo
demokratas, net gražiai atsi
liepė apie kai kuriuos mirusius
demokratų politikus, o respub
likonų konvencija buvo baigta
su Roosevelto laikų melodija
‘Happy Days Are Here Again’
nuo kurios atsisakė demokra
tai, nes ji nesutiko su jų pie
šiamu dabarties vaizdu.

Pasiruošimas dialogui ...

ginklų užšaldymo prieš tiems
ginklams sunaikinant mus
visus’.
O prezidentas Reaganas ‘Savo vaikų labui ir šios že
mės saugumui, mes prašome
sovietus - kurie pasitraukė iš
derybų - susijungti su mumis,
siekiant sumažinti ir net visai
panaikinti tą baisią grėsmę’.
Rinkikai turi pasirinkti, kurisi iš jų atrodo patikimesnis
tam bendram uždaviniui iš
spręsti: optimistinis, pasitikįs
savo tauta - Reaganas, ar dau
giau pesimistinis, visko bijąs Mondale.
Nedaug naudos demokra
tams žada atnešti ir jų mėgia
mas arkliukas, kad Reaganas
nejautrus kitų vargui, kad jis
turtingųjų prezidentas. Visų
pirma, kaip mūsų patarlė sa
ko, ‘sotus alkano neužjaučia’.
O antra - kaip iš tikro yra su
alkiu Amerikoje? Ne be to,
kad čia nebūtų vargšų, reika
lingų pagelbos, tačiau visai
pasitikėti statistika šioje srity
je negalima. Juo geresnė šal
pa, tuo daugiau jos prašančių.
Gerą pavyzdį čia davė Medicare. Kai valdžia pradėjo mo
kėti ne už patarnavimus paci
entui, bet ligą — pacientų lai
kymas ligoninėse sumažėjo iš
9.5 dienų vidutiniai pernai iki
7.5 šiais metais. Kadangi mir
tingumo padidėjimas nebuvo
konstatuotas, ligoniai ilgiau
buvo laikomi tik ligoninių ir
gydytojų pasipelnyjimui.
Kitas ryškus pavyzdys buvo
pasiūlymas vieną pigių butų,
valdžios iš dalies apmokamų,
koloniją paversti kondominiumu. Pasirodė, kad 2A jos
gyventojų būtų linkę savo bu
tus nusipirkti, nors jie naudo
josi valdžios pašalpa kaip tik
dėl to, kad pasiskelbė neturį iš
ko mokėti nuomos.
Grįžtant prie konvencijų
reikia pastebėti, kad dauge
liui jų dalyvių atrodė, kad šių
metų rinkimai faktinai yra nu
lemti ir jau reikia rikiuotis
1988 metams.

liudija apie šiokias tokias lais
vas rankas satelitams, nors tai
palydi kalbos apie vokiečių revanšizmą? Tai irgi galima pa
aiškinti politine ir ūkine krize
Sovietijoje, kuri verčia duoti
kiek laisvesnes rankas vietos
valdžioms.
Taip ieškodamas kapitalis
tiniuose Vakaruose ūkinės pa
ramos, įskaitant ir pagalbą
laisviems ūkininkams per K.
Bažnyčios organizuojamą šal
pą, kuriai talkininkauja V.Vo
kįetijos katalikų herarchija ir
kuriai prezidentas Reaganas
paskyrė 10 milijonų dolerių,
Lenkijos valdovas gen. Jaruzelskis 40 m. komunistinės
santvarkos įvedimo sukakties
proga pareiškė:

‘Viena iš pagrindinių taikos
Europoje sąlygų yra apsau
gojimas nuo vokiečių eks
pansionizmo, kuris dabar
yra atnaujinamas susivieni
jimo pretekstu,’
Iš tikro tačiau vokiečių bau
bas neturėtų sovietų labai gąs
dinti. Ir iš tikro tai tėra išsi
galvota priekabė. Vokietija,
kaip ir kitos Vakarų šalys,
sensta. Vienai V. Vokietijos
gyventojai nuo 1973 m. tenka
po 1.6 naujagimių, o kad išlai
kyti tokį pat gyventojų skaičių
reikia turėti bent po 2.1 . Už
tat V. Vokietijai reikalingi sve
timšaliai darbininkai. Apie
ekspansiją nėra ko ir svajoti.
Čia vėl įdomi Lenkijos Ka
talikų Bažnyčios laikysena.
Kai Vokietijos vyskupai pra
dėjo organizuoti aukščiau mi
nėtą pagalbą Lenkijos priva
čiam žemės ūkiui, jie diskre
tiškai paprašė pamaldų vokie
čių kalba Lenkijoj dar gyve
nantiems tautiečiams. Len
kai, aišku, paneigė, kad pas
juos dar liko vokiečių (atsi
minkime--Seinus!). Maža to,
Lenkijos Primas kardinolas

■ Iš kitos pusės
PARADE magazinas, pasirodąs kaip sekmadieninis prie
das su įvairių JAV miestų dienraščiais, jų tarpe ir su Washington Post, rugpiūčio 19 d. Nr. paskelbė rašytojo Norman
Mailer įspūdžius iš 15 dienų viešnagės Sovietų Sąjungoje ir
Vilniuje. Negali sakyti, kad jis per tas dvi savaites nebūtų
nieko nepastebėjęs, tačiau aplamai imant jis siūlo užmiršti
sovietinio režimo egzistenciją, su kuriuo - kaip neišvengiamu
jungu - susigyveno tos imperijos pavaldiniai. Pavyzdžiui jis
pasakoja apie vieną Lietuvoje gimusią amerikietę, atvykusią
aplankyti savo giminių. Tie su maistu atvažiavo jąją pasvei
kinti viešbutyje ir siūlė kartu važiuoti į tėviškę. Ji jiems pa
sakiusi, kad tai jai Uždrausta, tačiau giminės vistiek prikal
bėję. Pasirodo, kad moteriškė buvusi teisi - pradėjus važiuo
ti, juos pradėjo sekti kitas (KGB) automobilis ...
‘Ką aš noriu pabrėžti (my point is)’ - rašo Maileris - ‘yra
tai, kad Lietuvos kaimiečiai mažiau bijojo savo valdžios,
kaip viešnia. Jie nėra tokie, kaip mes juos įsivaizduojame.
Iš tikro, šiame atsitikime amerikietė buvo teisi, o vietiniai
klaidingi, bet kaip ten bebūtų, jos giminės nebegyvena
baisioje kasdienėje baimėje.’
Rusija, žinoma, yra griežtas kraštas - išvedžioja rašytojas
toliau - už tat ir jis norįs baigti su griežta mintimi. Liūdna,
bet Amerikos vadai sutinką su fašizmu kitose šalyse, bizniau
ja su jomis, o komunizmas tačiau amerikiečius baido. Girdi,
mes vadovaujamės mintimi, kad Rusija yra blogybės jėga.
Mes atleidome nacių Vokietijai koncentracijos stovyklas, bet
mes nenorime atleisti Rusijai jos ‘gulagus’, kurie šiandien netokie kaip prieš 30 ar 40 metų.
Iš kitos pusės žiūrint - autorius užmiršta, kad Hitlerio ir jo
režimo šiandien nėra. Tiesa, nėra ir Stalino, bet jo paliktas
režimas rieda toliau tomis pat vagomis, tik šiandien gal kiek
subtiliau ir švelniau. Tiesa, kad šiandien žmonės Sovietijoje
mažiau bijo, ypač jausmams sukilus. Juk negali visą gyve
nimą tik bijoti. Bet ar JAV administracija nesantykiavo su
juo, ar iki šiol netoleravo sovietinio režimo, kaip ir visų kitų,
užmerkdama akis prieš gulagus, visai neseną praeitį? Ir kas
iš to išėjo? Maskvos režimas tik buvo padrąsintas naujai ag
resijai, gąsdinimui atominiu karu!
(vm)

Glemp, kalbėdamas užpereitą savaitę 200,000 lenkų mi
niai Censtachovoje, nepami
nėjo nei Solidarumo nei am
nestijos - labai aktualių temų
Lenkijoje, bet ilgai kalbėjo
apie tai, kad Lenkijoje nėra
nei kultūriniai nuskriaustų, ar
tikrų vokiečių.
Tai aiškinama Primo noru
palaikyti Jaruzelskį ... Mask
vos akyse. Tuo tarpu pati Var
šuvos vyriausybė užpuolė Rea
ganą už čia jau minėtą pareiš
kimą apie Jaltos susitarimus ir
konstatavimą, kad sovietai jų
nepildo. Reaganas buvo ap

kaltintas lenkų istorijos mani
puliacija, įsikišimu į Lenkijos
vidaus reikalus ir stabilumo
priešų rėmimu.
Taip dalykams susiklosčius,
Vatikano pareiškimas yra pil
nai suprantamas. Reikia ste
bėtis, kad Amerikoje dar gir
disi reikalavimų naujom nuo
laidom išsipirkti sovietų malo
nę. (Žiūr.: Iš Kitos Pusės).
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —■

KODĖL POPIEŽIUS...

*
Susimaišė ne tik melodijos,
(Atkelta iš 1 psl.)
bet ir pareiškimai. W. Mon
dale, priimdamas kandidatū
lio plačioji visuomenė suži
rą, pareiškė:
nojo po kelių dešimtėčių’.
‘Mūsų civilizacijos labui
(Suprask - dabar 1)
mes turime tartis dėl abipu
Bet kaip tai paaiškinti su
sio, patikrinamo atominių įvykių raida Europoje, kuri

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
\
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IMTUM UGN|, IMTUM SAULE...
Kitados taip - Imtum ugnį,
imtum saulę ir nueitum per
pasauli - dainavo poetas Pet
ras Vičiūnas.
Tai simbolinis žmogaus gy
venimo ir jo žemės kelio mo
mentas. O jo reikšmė - šviesa.
Šviesa, kuri atskleidžia tai,
kas nėra materialu ir kas pa
kelia žmogų j dvasines aukštu
mas, įprasminančias jo gyve
nimą ir padedančias išvengti
jį slegiančios žemės kelio da
lies.
Sį giedrios šviesos momen
tą, palygindamas jį su olimpi
nės ugnies liepsna, pabrėžė ir
savo žodyje Švietimo tarybos
pirmininkas,
atidarydamas
šiųmetinę Mokytojų studijų
savaitę Dainavoje.
Ją, šią šviesą, kitados lieps
nojusią gimtojoje mūsų žemė
je, per Atlantą atnešė lietuvis
mokytojas. O kelias buvo sun
kus. Tačiau jokie vėjai ir jo
kios audros nepajėgė jos užge
sinti - ji degė jo širdyje ir jo bū
ties gelmėse.
Ir vos tik nutilo karo šūviai,
visur, kur tiktai buvo mokyk
linio jaunimo, tuojau pat už
sidegė ir įsiliepsnojo šviesos ži
diniai - mokyklos. Netrukus
jomis buvo nusėta visa Vaka
rų Vokietijos žemė. Ir jų, tų
mokyklų - vaikų darželių, pra
džios mokyklų, progimnazijų
bei gimnazijų - ligi bendro lie
tuvių, latvių ir estų universi
teto - buvo daug. Gausus bu
vo jose ir mokinių skaičius 1946-47 mokslo metais beveik
dešimt tūkstančių.
Tačiau Vokietijos žemė bu
vo ne mūsų namai. O kelias į
gimtąją žemę buvo uždarytas.
Joje siautė žmogžudiškos So
vietų Rusijos jėgos, atsipalai
davusios nuo visa, kas bent
kiek žmoniška.
Su dideliu skausmu ir giliu
gimtosios žemės ilgesiu paliko
me Vokietiją, o drauge ir Eu
ropos krantus. Užgeso ir švie
sos židiniai - mokyklos viena
po kitos užsidarė. O mokinys
ir mokytojas atsidūrė šioje At
lanto pusėje.
Tačiau ir kituose kontinen
tuose, kur tiktai buvo bent
kiek mokinių ir mokytojų, su
žibo šviesos žiburėliai - steigėsi
mokyklos, o į jas skubėjo mo
kiniai.
Jų kelias - vargo kelias. Ir
niekam - nei mokiniui, nei mo
kytojui jis nebuvo lengvas. Ta
čiau šie šviesos žiburėliai net
ir labai sunkiose sąlygose ne

užgeso. Jie tebespindi jau dau
giau kaip trisdešimt metų mokyklos tebeveikia. O ir mo
kinių skaičius paskutiniais me
tais net kiek padidėjo.
Ir dabar, kai artėja ruduo
ir kai ligi lituanistinių mokyk
lų darbo pradžios teliko tik ke
letas žingsnių, norisi - labai
nuoširdžiai norisi, kad tą die
ną, kai atsidarys lituanistinių
mokyklų durys, plačiai atsi
darytų durys ir tų namų, ku
riuose yra mokyklinio jaunimo
ir kad šviesus takas nuvestų
juos ligi mokyklos suolo.
Ir kad tenai, to šviesaus ži
dinio dvasioje - klasėje ir psi
chologiškai giedrai nuteikian
čioje jos aplinkoje, į mūsų jau
nimo sielas ir širdis sruventų ir
lietųsi gimtojo žodžio grožis,
kad jis išgirstų lietuviškų dai
nų melodijas ir istorinio mūsų
tautos kelio aidus, kad jam at
siskleistų mūsų žemės gamtos
grožis, o literatūros puslapiuo
se pamatytų ir žmogų, einantį
lietuviško peizažo plotais.
Pagaliau, kad ten jis rastų
visą, kas turtina žmogaus dva
sią, kas įprasmina jo gyveni
mą ir kas negęstančia mūsų
tautos meilės šviesa nušviečia
jo kelius ir kryžkeles.
V. Kavaliūnas
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Brangi dovana
Laikai, kurie man myli
miausi ir brangiausi yra
tie, kada mano močiutė Do
micėlė Mylašius kalbėdavo*
apie savo gyvenimą maža
me ūkyje prie Plungės, kur
ji gimė 1895 m. Kada ji tik
pasakodavo skausmas, liū
desys ir ilgesys ją apgaub
davo. Aš negalėjau suprasti
kodėl ji paliko savo bran
gią tėvynę, tėvus, ir myli
muosius. Aš vieną kartą jos
paklausiau ir ji man atsa
kė: ”Aš turėjau visus pa
likti, nes mano tėvai norė
jo, kad aš turėčiau geresni
gyvenimą Amerikoj. Taip
ir atvažiavau j Ameriką.”
Lietuvių emigracijos i
Ameriką, tarp 1900-1914
m., pagrindinė priežastis
buvo ekonominė. 1861-1863
m. reformos, kurios panai
kino baudžiavą, paspartino
esminius pakeitimus Lietu
vos kaime. Mažažemių ūki
ninkų skaičius greitai padi
dėjo. Tik mažas procentas
ūkininkų galėjo rasti dar
bus mieste, nes darbų bu
vo labai mažai. Industrija
augo labai pamažu, tai nau
jų darbininkų paklausa bu
vo nežymi. Lietuvos ūkinin
kų pajamos iš savo žemės
buvo mažos, žemės nebuvo
daug, o mokesčiai dideli.
Negaunant gerų derlių, bu
vo sunku pragyventi.
Didžiausia įtaka lietuvių
emigracijai buvo pati anks
tyvesnė imigracija, žmonės,
kurie buvo Amerikoje, siun
tė savo draugams ir gimi
nėms laiškus, kuriuose pa
sakojo apie gerus atlygini
mus ir gausybę darbų vi
siems. Daugumas ūkininkų,
kurie sulaukdavo laiškų iš
Amerikos, rasdavo išpirk
tus bilietus jų atvykimui
į Ameriką. Dėl tokių laiš
kų, Amerika tapo kasdie
niniu žodžiu Lietuvoje.
1913 m. mano močiutės
tėvai sulaukė žinių iš savo
giminių, kurie jau seniau
buvo įsikūrę Amerikoje.
Laiškas atvyko iš Kennsington, Chicago, kuris žadė
jo darbą su geru atlygini-

RAŠINIU 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
astuonių (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.

ZUZANA KIBARTAITĖ

Zuzana Kibartaitė, 21 metų
amž., baigusi Marijos aukšt.
mergaičių mokyklą studijuo
ja Loyolos universitete biolo
giją ir filosofiją. Priklauso
universiteto biologijos garbės
draugijoms. Šoka tautinius šo
kius Grandies grupėje.

mu. Kaip tik šitas laiškas
paskatino mano prosenelius
išsiųsti savo dukrą į Ame
riką. Tais pačiais metais,
mano močiutė, tik sulaukusi
aštuonioliktą gimtadienį at
vyko į Chicagą — Rytų Eu
ropos imigracijos sostinę.
Chicaga traukė lietuvius
dėl savo geografinės padė
ties ir labai didelio pramo
nės išsivystymo. Galiihybė
gauti darbą buvo labai di
delė lietuviams, kadangi
miestas greitai augo ir su
kūrė daug naujų darbų.
Chicaga išaugo į vieną di
džiausių Amerikos-Lietuvių
kolonijų ir kultūros centrų.
Tik mažas skaičius nau
jai atvykusių imigrantų
lietuvių, pajėgė įsikurti sa
vo bizniuose, nes tokios
profesijos buvo labai toli
mos naujiems imigrantams,
kurie atvyko į Ameriką
daugiausia iš kaimų. Lietu
viai neturėjo jokios patirtise bizniuose. Daugumas
ieškojo darbų fabrikuose,
geležinkeliuose ir skerdyk
lose. Nauji imigrantai iš
Rytų Europos paprastai
dirbdavo pačius fiziškai
sunkiausius ir mažiausiai
apmokamus darbus Chica
goje. Atlyginimai buvo la
bai nevienodi. Bet visi at
lyginimai buvo labai maži,
ir daugumas žmonių vos
galą su galu sudurdavo.
Daugumas uždirbdavo tik
du dolerius į dieną.
Mano močiutė greitai įsi
tikino, kad dvidešimtojo
amžiaus imigrantų gyveni
mas buvo daug sunkesnis
negu gyvenimas ūkiuose. At
vykus į Chicagą mano mo
čiutė apsigyveno pas savo
tetą ir jos šeimą. Jos dar

bas buvo prižiūrėti vaikus,
kurie buvo permaži dirbti
ir tvarkyti visus namų apy
vokos reikalus. Kada jos
teta ir kiti darbininkai
grįždavo iš darbo, išdirbę po
keturiolika valandų, sėsda
vo prie stalo valgyti vaka
rienę, kuri buvo vakarykš
tė duona, nupirkta už pusę
kainos ir gabaliukas sūrio.
Lietuvių imigrantų pro
blemos ne vien tik buvo
ekonomiškos ir buitinės.
Psichologiški ir politiški
spaudimai apsupdavo imi
grantus iš visų pusių.
Daugumas imigrantų iš
gyveno didelį smūgį kada
jie tik atvyko į Ameriką,
čia jų tautiški papročiai ir
senas gyvenimo būdas pa
sidarė nereikalingi ir ne
reikšmingi. Jie prarado sa
vo sena bendruomenę, tau
tiškas bažnyčias, ir labai
dažnai net ir savo šeimas.
Mano močiutė buvo viena
iš šitų. Ji paliko savo tėvus
ir seseris Lietuvoj ir nie
kad daugiau jų nematė.
Taip pat šitie žmonės buvo
įstumti į technologišką pa
saulį, kuris reikalavo kito
kios rūšies darbininkų, ku
rie galėjo dirbti kaip efek
tyvi dalis pramonės sudė
tingos sistemos. Darbas
pasidarė mechanizuotas ir
standartizuotas; gyvenimas
nustatytas pagal fabriko
švilpuką.
Amerikonų neigiami nu
sistatymai prieš imigran
tus, nesvietiškai prisidėjo
prie jausmo, kad lietuviai
nepageidau j a m i naujam
krašte. Amerikoniški laik
raščiai rašydavo prieš nau
jus imigrantus ir bandyda
vo trukdyti jiems įgyti pi
lietybę. Nedraugiškos tendenijos, nukreiptos prieš
europiečius imigrantus, pa
siekė viršūnę 1911 m. (pa
gal The Report of The
United Statės Imigration
Commission — The Dillingham Commission). šios ta
rybos veiksmų svarbiausia
pasekmė buvo 1917 m. Kon
greso priimtas raštingumo
įstatymas. Pagal šitą įsta
tymą visi imigrantai turėjo
išlaikyti raštingumo egza
miną. Daug kas neišlaikė.
Daug ką sugrąžino į Lietu
vą.
Bet sunkus gyvenimas ir
darbas nenuvylė lietuvių,
kurie siekė uždirbti daug
pinigų ir norėjo geresnio
gyvenimo. Atvykę į Chica
gą imigrantai gyveno labai
taupiai. Lietuviai po kelių
metų sunkaus darbo ir dide
lio taupymo pradėjo įsigyti
savo nuosavus namus. Kiti
sutaupė pinigų ir galėjo įsi
gyti biznį ar mažą krautu
vėlę ar karčiamą. Lietuvių
prekyba pradėjo pamažu
augti. 1910 m. įsikūrė pir
mos mažos krautuvėlės. Kai
lietuvių svajonės pradėjo
išsipildyti turėti nuosavus
namus, kai jų mažos įstai(Nukelta į 4 psl.)
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(Atkelta iš 3 psl.)
gos ir bizniai pradėjo grei
tai augti ir plėstis jie pra
dėjo rūpintis savo kultūros
išlaikymu, šita mintis rei
kalavo pastatyti lietuviškas
mokyklas. Nors daugumas
imigrantų buvo beraščiai,
jie vistiek galėjo įsteigti
mokyklas, bažnyčias ir ki
tokias mokslines instituci
jas bei sukurti centrus lie
tuviškam menui ir teatrui.
1892 m. kunigas Kalešinskis pastatė pirma lietu
vių bažnyčią Amerikoje.
Daugiau bažnyčių ir parapi
jos mokyklų įsikūrė tarp
1903-1905 m. Mokyklų ir
bažnyčių įkūrimas buvo pa
grindas greitam išsiplėti
mui lietuviškų vertybių,
papročių ir kultūros. Di
džiausias lietuvių kultūriš
ko gyvenimo pasiekimas bu
vo įsigijimas nuosavos
spaudos. "Lietuviu Gazeta”
spausdinta pradžioje dvide
šimtojo amžiaus, buvo pir
mas lietuviškas laikraštis
Amerikoje.
Mano močiutė buvo dalis
šios greitai augančios lie
tuviškos sąmonės, kuri bu
vo žymi devynioliktojo am
žiaus pabaigoje ir dvidešim
tojo amžiaus pradžioje. Jai
taip pat, po daug metų sun
kaus darbo ir taupaus gy
venimo, išsipildė lietuviška
svajonė turėti žemės ir na
mą, kurį galėjo pavadinti
savu. 1916 m. spalio mėn.
16 d. mano močiutė paliko
savo tetą ir ištekėjo už Pra
no Bužo, jauno lietuvio imi
granto. Jie persikėlė į ”Calumet” rajoną pietuose, ši
tas rajonas tada buvo la
bai patraulus industrinis
ientras, ieškantiems dar
bus lietuviams. 1900 m. ši
tas rajonas dar buvo labai

vargingas, daug namų bu
vo pastatyta liūnuose, bet
darbininkų uždarbis buvo
net du doleriai į dieną, kas
buvo visai neblogai tuo
metu.
šitoje miestelio dalyje
mano senelis rado darbą
g e 1 ežinkelio kompanijoje.
Penkis metus šeima vargo
ir tik 1921 m. jie persikėlė
j lietuvių koloniją Roslende. Roslende mano senelis
dirbo Pullman geležinkelio
bendrovėje. Bružų šeima po
keleto metų įsigijo savo
nuosavą namą. Namas bu
vo simbolis atsiektų tikslų
ir svajonių išsipildymo, ši
tame name 1935 m. sausio
mėn. 10 d. gimė mano mo
tina, Ona Bružaitė.

Roslende, mažoje lietuvių
kolonijoj, mano mama lan
kė Visų šventųjų parapijos
mokyklą, o vėliau švento
Kazimiero Akademiją. Mo
kyklos stengėsi išmokyti
lietuvių istoriją, geografi
ją ir literatūrą. Suamerikonėjmo procesas paveikė
mano mamą, kaip ir visus
kitus antros kartos Ameri
kos lietuvius. Jaunimui bu
vo lengviau priprasti prie
amerikoniškų papročių ne
gu tėvams, bet daugumas
jaunimo neatsisakė lietu
viškos kilmės. Mano mamos
namuose niekuomet nebuvo
kalbama angliškai. Bružų
šeimoje visuomet buvo iš
laikoma lietuvių kalba. Ma
no mama labai didžiavosi
lietuvybe ir vėliau savo vai
kus mokė pirma lietuviškai,
o tik po to — amerikoniškai
kalbėti.
1961 m. rugsėjo mėn. 16
d. mano motina ištekėjo už
Alekso Kibarto. Mano tėvas
gimė 1931 m. kovo mėn. 22

Puikiausius kailius

rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, III. 60601
Tai. krMtavK (312) 263-5426;

(312) 677-8489.

d. dideliame ūkyje Taura
gėje. Tėvelis atvyko į Ameriką 1949 m., kartu su ki
tais lietuviais, kurie netu
rėjo kito pasirinkimo bė
gant nuo Sovietų žiaurumo,
grėsusio užlieti visą Rytinę
Europą Antro pas. karo
metu, šiuo laikotarpiu Lie
tuva turėjo narsių piliečių,
kurie buvo labai tautiškai
susipratę. Mat, jie patyrė
politinę n e p riklausomybę
po Pirmojo pasaulinio ka
ro. Tai kada mano tėvas at
vyko į Ameriką, jis buvo
pasiilgęs ne tik šeimos ar
grupės artimų draugų, jis
taip pat buvo pasiilgęs sa
vo pavergtos tėvynės, kuri
taip greitai prarado savo
laisvę, šitas ilgesys ir meilė
Lietuvai buvo man įdiegta,
kada aš gimiau 1962 m.
spalio mėn. 20 d. Dabar aš
esu trečios kartos Ameri
kos lietuvė.
Kai aš pažvelgiu į tai, ką
parašiau, aš tada suprantu
kokia graži, ir turtinga pri
gimtis buvo man padovano
ta. Aš turiu sakyti, kad tai
buvo dovana, nes tai ne ma
no, o mano senelių nuopel
nas, kad jie stengėsi išlai
kyti tautiškumą ir jo ver
tybes, naujoje svetimoje
žemėje, kur galima lengvai
nuskęsti tarp svetimų tau
tybių.
Mano močiutė, atvykusi
j šią šalį atsinešė savo sva
jones ir pasisekimus, bet

svarbiausia ji atsinešė dalį
Lietuvos. Ji svetimoje ša
lyje pasėjo savo tautos sėk
lą ir ją prižiūrėjo, saugojo
bei globojo iki pražydo į
gražią gėlę. Kai pražydėjo,
ji abiems savo vaikams
įteikė po vieną žiedą. Ma
no tėvai stropiai saugojo
tuos brangius žiedus. Dabar
aš savo rankose jį laikau,
dovana — mano prosenelių
man palikta.
Dabar atėjo laikas, kada
aš turiu pasirinkti: ar aš
noriu išlaikyti savo lietuvy
bę, ar leisti jei nuvysti. Jei
aš pasirinksiu ją išlaikyti,
žinau, kad bus laba sunkus
uždavinys. Nes labai leng
va pagalvoti: kodėl man tu
ri rūpėti toks mažas, kraš

tas už geležinės sienos. Aš
gyva esu čia, dabar, tai kam
man rūpintis tuo, kad ma
no seneliai ir tėvas atvyko
iš Lietuvos. Tačiau yra
svarbu. Aš esu toks žmo
gus, koks esu tik dėl to gi
laus senelių tautiškumo,
mano šeimos, draugų ir tos
lietuviškos aplinkos, kuri
mane čia apsupa. Kai užei
na momentai, kai suabejoju,
kažkas giliai širdyje man
vos girdimai pasako: —
pagalvok, gal kada nors
Lietuva vėl bus laisva ...

Skaitykite ir platinkite
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Proistoriko Jono Puzino nueitas
mokslo kelias Dr-Juoias JakStas
2. Nuo istorijos į proistorę
Puzinui, pasižymėjusiam
istorinėmis studijomis, Kauno
muziejaus tvarkymu pasitaikė
proga pabendrauti su prezi
dentu A. Smetona, visuomet
gyvai besirūpinusiu lituanisti
niais mokslais. Smetonai pri
reikė Puzino talkos pradėjus
ruošti savo raštų leidimą jo spe>
cifinei rytų aukštaičių tarmei
patikslinti. Mat, Puzinas ir
Smetona buvo bendros tarmės
kaimynai - Puzinas deltuviškis, Smetona lėniškis.
Bendraudami išsikalbėjo
apie Lietuvos proistorinius
mokslus ir prezidentas įsitiki
no, kad jis galėtų būti tų mū
suose apleistų mokslų puoselė
tojas, jei įsisavintų jų pagrin
dus. Prezidentas pasiūlė jam
vykti į užsienį studijuoti su iš
rūpinta švietimo ministerijos
stipendija. Tad Puzinas ir iš
vyko 1930 m. studijuoti proistorės, geriau sakant archeolo
gijos, į Heidelbergą. Ketverių
metų studijas vainikavo dakta
ro laipsniu, parašęs disertaci
ją ‘Proistoriniai tyrinėjimai ir
tautinė sąmonė Lietuvoje’
1935 metais.
Nuo šio laiko Puzinas visai
atsidėjo proistorės mokslui. Jis
buvo paskirtas vyresniuoju
asistentu etnikos katedroje,
Vytauto D. kultūros muzie
jaus proistorinio skyriaus ve
dėju ir archeologinių kasinėji
mų vadovu. Nuostabus darbš
tumas ir savitvarda įgalino jį
imtis plunksnos rašyti proistoriniais klausimais ir aprašinėti
savo vestų archeologinių tyri
nėjimų duomenis.
Dar studijuodamas (1931)
Puzinas paskelbė tarsi progra
minį straipsnį, sekdamas savo
mentoriaus prof. E. Wahles
mokslu. Jis tarp ko kito rašė:
‘Proistoriko uždavinys yra ne
tiktai tirti atskiri senovės pa
minklais, nustatyti jų chrono
logija, bet taip pat stengtis
kad būtų plačiau atskleisti pro
istorinių laikų žmogaus dvasi
nis gyvenimas, to gyvenimo
raida, ūkio santvarka, bend
ruomeniniai ir politiniai san
tykiai ir t.t. Radiniai yra prie
monė šiam tikslui siekti, bet
ne siaurų tipologinių studijų
objektas’ (1, p. 261). Tuo tiks
lu vedinas Puzinas ir vykdė
archeologinius tyrinėjimus
nuo 1935 metų.
Nebūtų Puzinas buvęs pra
džioje istoriku, jei pasinešęs į
archeologiją nebūtų pradėjęs
nuo istorijos. Štai jis, kaip ar
cheologas, rašo pirmą ilgą
straipsnį: ‘Archeologiniai ty
rinėjimai Lietuvoje XIX a. ga
le - XX a. pradžioje’ (1935).
Pradėjo nuo rusų archeologi
nių tyrinėjimų, vykdytų net
Petro D. laikais, ir gan smul
kiai išdėstė jų darbus Lietuvo
je. Nuo rusų perėjo prie lenkų
tyrinėtojų ir po to - prie lietu

vių. Šių tyrinėjimus dėsto ry
šium su Lietuvių Mokslo drau
gijos įsteigimu.
Baigdamas
paminėjo lenkų įkurtą Mokslo
bičiulio draugijos įsteigimą su
archeologiniu skyriumi ir net
rusų panašią draugiją Gardi
ne. Sis pirmas archeologinis
straipsnis perdėms dalykiškai
parašytas su gausiais šaltiniais
ir literatūra.
Po archeologijos istorijos Pu
zinas parengė straipsnį apie
seniausią proistorės laikmetį
su reikšminga antrašte ‘Pole
dinio Lietuvos gyventojo kul
tūra’ (1935). Nepaprastai pa
trauklus įtaigojantis straipsnis.
Pradedama nuo paskutinių le
dynų laikų ir rodoma, kaip
‘bejausmė amžina gamta (Puš
kino žodžiais tariant) žaidė
tūkstančius metų mūsų žemy
ne, kol susidarė maždaug da
bartinis žemės paviršius. Atsi
rado flora, fauna ir iš pietinių
sričių atslinko žmogus mezolitiniame (viduriniam akmens)
amžiuje (10,000-5,000 m. pr.
Kr.).’ Mūsų archeologas su
registravo žmogaus buvimo
pėdsakus kauliniais ir ragi
niais gaminiais. Gausios pa
tiektos radinių vietos Lietuvo
je ir patys gaminiai rodo auto
rių buvus plačiai apsiskaičius
archeologinėje literatūroje.
Šio aptarto straipsnio tęsi
niu galima laikyti straipsnį
‘Mūsų prosenovės kultūros ta
ku’ (1937). Straipsnis skirtas
žmogaus gyvenimui nuo seno
jo akmens amžiaus iki ‘istori
jos prieangio’ pavaizduoti.
Čia jau autorius kalba apie
baltų protautę, atseit, mūsų
tautos pradžią. Straipsnis bai
giamas kliudžius istorinius lai
kus. ‘Lietuviai atsidūrė isto
rijos prieangyje - jau buvo ge
rokai apsitvarkę. Savo tautos
meilės ir laisvės jausmas buvo
gilių amžių išugdytas. Apie
lietuvių atsparumą puikiai
kalba beveik du amžius truku
sios kovos su vokiečių ordinu’
(1290).
Po plačiai aprašyto akmens
amžiaus, Puzinas labai daly
kiškai išdėstė žalvario amžių.
Teikiama daugybė radinių,
kas rodo autorių esant platų ty
rinėtoją, gebanti sukaupti
gausią medžiagą. Panašus ir
geležies amžiaus dėstymas.
Paskutinėje naujojo geležies
amžiaus fazėje (8,000-1,250
m. po Kr.), autorius pastebė
jo skirtingas kultūrines gru
pes, jo nuomone, priskirtinas
atskiroms kiltims. Jos išryškėjusios jau istorinių laikų ango
je.
Pravartu priminti Puzino
straipsnį - “ ‘Aušros’ laikotar
pio archeologija” (1935). Ta
me straipsnyje tik paskutinia
me puslapyje užsimenama
apie archeologiją ir tai tik
bendrybėmis.
Šiaip visas

straipsnis skirtas pabrėžti ‘Auš
ros’ siektam tikslui, kaip auto
riaus išsireikšta: ‘užžiebti
lietuvių tautinio judėjimo
liepsną ir uždegti užšalusias
lietuvių širdis tėvynės meile’
(1, p. 344). Straipsnis parašy
tas, rodos, naudojantis ‘Auš
ros’ komplektu, nors tuo metu
jis visuomenei nebuvo žino
mas. Nebent Kauno muziejus
jį turėjo.
Nuo 1935 m. Puzinas vado
vavo ne vieno kapinyno kasi
nėjimams. Vadovaudamas jis,
atrodo, vedė kasinėjimų die
noraščius, kur smulkiai apra
šinėjo radinius. Iš dienoraščių
bus sudaryti du straipsniai:
‘Dvigubas IV a. kapas suras
tas Veršvuose’ (1941) ir ‘Anks
tyvojo geležies amžiaus kapas
surastas Kurmaičiuose’ (1941),
Jie pagrindinai aprašyti ir su
registruoti jų gausūs radiniai,
tarp jų Kurmaičiuose atrastos
romėniškos monetos. O straips
niu ‘Lietuvos kapinynams pra
šnekus’, Puzinas davė 1937 m.
tyrinėjimų apyskaitą ir surašė
6 kapinynus su jų radiniais.
Pirmas aprašytas Apilties pi
liakalnio tyrinėjimai (1934).
Jis papildė gen. Nagevičiaus
pradėtą tyrimą.
Pažymėtinos ir Puzino duo
tos biografijos trijų Lietuvos
proistorikų: Teodoro Narbu
to, Liudviko Kšyvickio ir Ta
do Daugirdo. Smulkiai atpa
sakotas jų gyvenimas ir įver
tinti darbai, ypač piliakalnių
tyrime.
Būdamas pirmaujantis proistorikas, Puzinas atstovavo
naujam Lietuvos mokslui ir
užsienio santykiuose. Jis daly
vavo tarptautiniuose proistori
kų bei archeologų suvažiavi
muose Osloje (1936) ir Rygoje,
kur skaitė paskaitą apie Lietu
vos archeologinius tyrinėjimus,
Be to, jis paskelbė mokslinius
straipsnius savo mokytojo prof
E. Wahles festšrifte ir Lietu
voje parašytame vokiškame lei ■
dinyje studiją apie Lietuvos
proistorę.
Pagaliau Puzinas vainikavo
savo kelerių metų proistorinio
tyrinėjimo darbą pagrindinai,
dalykiškai parašyta plačia stu
dija: ‘Naujausių proistorinių
tyrinėjimų duomenys’ (Seno
vė 1, 1938). Studija — jo ha
bilitacinis darbas. Humani
tarinių mokslų taryba ją aukš
tai vertino ir suteikė autoriui
ekstraordinarinio profesoriaus
laipsnį.
Prof. Puzinas, tapęs nuo
antro Nepriklausomybės de?
šimtmečio Lietuvos archeolo
gijos mokslo pionierium, ne
buvo užsidaręs, kabinetinis
mokslininkas. Jis populiarino
archeologijos mokslą, gretinda
mas su istorija, kultūra. Įspū
dingai kalbėjo jis pradėdamas
straipsnį ‘Mūsų prosenovės kul

Prof. dr. Jonas Puzinas

tūros taku’ (1937): ‘Norėdami
labiau įsigilinti į mūsų kultū
ros raidą ir jos pradus, turime
mesti žvilgsnį į proistorinius
laikus. Lietuvių kultūra ir lie tuvių tautos gyvenimas pažin
tinas ne tik iš istorinių šalti
nių ... bet taip pat ir iš tiesio
ginių mūsų sentėvių kultūros
palaikų, įvairiausių radinių’
(1,281). Su optimizmu prade
jo Puzinas rausti Lietuvos pro
istorės dirvonus, kaip rodo jo
vienas 1934 m. paskelbtas
dviejų dailininkų paveikslų
palyginimas:
‘Putna nupiešė paveikslą pil
ną rezignacijos, o Žmuidzina
vičius— džiaugsmo vilties! Vi
duryje ežero matyti sala su pi
lies griuvėsiais iš senų garbin
gų praeities laikų. Paežerėje,
prie pilkapio sėdi galvą apgau
busi, liūdinti moteris, o čia
pat paremtas sudaužytas Lie
tuvos Vytis. Tamsios spalvos,
klaiki aplinkuma. Visai kas
kita gi Žmuidzinavičiaus pa
veiksle.
Lietuviško krašto
kampelyje guli tarp liūdinčių
beržų senas romantiškas kapi
nynas. Meniški kryžiai puošia
mirusiųjų poilsio vietą. Bet
čia palaidoti paskiri asmenys,
ne visa lietuvių tauta. Nors
liūdesys gaubia tą kraštą, nors

beržai svyruonėliai dar tebe
verkia nuleidę šakas, tačiau
tolumoje žydriam spindesy iš
kyla Lietuvos Vytis lemiamai
kovai. Jis laimėjo. Lietuvių
tauta dar turėjo ketverius me
tus iškentėti karo žiaurumus.
Bet štai ateina 1918 metai.
Šimtametis lietuvių sapnas iš
sipildo. Krašte prasideda nau
jas gyvenimas. Ir Lietuvos ar
cheologijos mokslas pradeda
žengti naujais keliais.’ (1,222)
Su tokiu optimizmu apibū
dino Puzinas pradėtą naują
archeologijos mokslo kelią. De
ja, neilgai jam buvo lemta
žengti juo. Gal jo paties vado
vautų ir aprašytų Veršvų ir
Kamaičių kapinynų kasinėji
mų straipsniai buvo paskuti
niai paskelbti Lietuvoje 19411942 metais. Po to sekė var
ganos tremties dienos, kada
mokslininkas buvo atplėštas
nuo savo dirvos, kurią jis pasi
aukojęs kultivavo.
(Bus daugiau)
PLANT MANAGER
Expanding company looking for good
person to take charge of plaątic
blow molding plant. Mušt be experienced in all phases of blow molding,
polyethylene and PVC containers.
Send resume and salary requirements
to: RIMCON DIV., RING CAN CORP..
2454 HUBBARD AVĖ., DECATUR,
ILL. 62526.
(33-39)
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Prie poeto Antano Miškinio
paveikslo Liudas Dovydėnas
Balys Gražulis taikliu rašy
tojo žodžiu spalvingai parašė
apie Antaną Miškinį (Dirva,
Nr. 29). Apdairiu kuklumu
Balys Gražulis rašo: ‘Kelios
detalės Antano Miškinio port
retui’. Tegu tai bus detalės.
Tos detalės vaizdingai pratur
tina jau kitų rašytojų pieštą
Antano Miškinio portretą ir,
jau nebe detalių svarumu, at
skleidžia mūsų didelio poeto
veidą, sielos užuteklius ir dar
daugiau.
Kelias pastabas bandysiu
pritaikyti.
Balys Gražulis rašo: ‘Anta
nas Miškinis prieš pirmąjį bol
ševikmetį ir jo metu dirbo
Kauno radiofono literatūros
skyriuje. Bolševikus iš Lietu
vos išvijus jis ir vėl grįžo ten
dirbti vyresniuoju redakto
rium. Be Antano, literatūros
skyriuje dar dirbo poetas Jo
nas Greičiūnas ir aš, o jauni
mo programą vedė jaunas po
etas Algirdas Griškėnas’. To
liau B. Gražulis rašo; ‘Neži
nia kodėl jis pasitraukė iš ra
diofono. Jis sakė esąs mokyk
loje labiau reikalingas. Taigi,
neva patriojintės pareigos ve
damas išėjo. Tačiau aš spėju,
kad tai buvo idėjinių priešų,
fanatiškų patrijotų išterorizuotas’.
Nereikėjo ilgesnės citatos užteko ‘fanatiškų patrijotų išterorizuotas’ - Antaną Miškinį
išguiti iš radiofono.
Ne kartą man visu miškinišku nuoširdumu Antanas Miš
kinis skundėsi, kaip jam buvę
griaudžiai sunku palikti atsa
kingą darbą ir šaunius vyrus;
su jais dirbti buvęs vienas ma
lonumas, nes visi supratę kad

ir nacinė okupacija verš verž
les ir reikalaus lietuviškus už
davinius nustumti už nacinės
ideologijos nugaros.
Tuoj po pirmosios Liaudies
seimo sesijos, sutikęs Antanas
Miškinis paklausė: ‘Ar yra
vilties?’ ‘Kaip teatro spektak
lis - vaidyba, kaip valstybinis
aktas - Lietuvos laidotuvės’ atsakiau.
Pirmojo bolševikmečio die
nose ir nuotykiuose, lygiai ir
nacinės metuose buvom atvi
ri, artimi. Pasitikėjau Antanu
Miškiniu, manau, jis neliko
skolingas, kai pasakojo tele
foninį terorą: ‘Sėdi ir virpa
širdis ... telefonas! Ar tau, ar
Greičiūnui, ar - radiofono?’
Čia tegu kalba Balys Gražu
lis : ‘Bolševikams išbėgus pra
sidėjo teroras telefonu ... atsi
liepus kažkas klausia: “Ar čia
tautos išdaviko rezidencija’?
Arba - “Aš tik norėjau tautos
išdaviko balsą išgirsti”.
Taip kalba Balys Gražulis
apie Joną Greičiūną, ką lygiai
taip man pasakojo Antanas
Miškinis. Žmona pradėjusi
sirgti nemigu. Net gatvėje su
tikta kažin kokia ponia Anta
nui Miškiniui iškošusi per dan
tis: ‘Išdavikas!’.
Ir nutaręs palikti mielus
bendradarbius, radiofoną,
gimnazijos mokytojų buvę už
tektinai, bet radiofone - ‘Kita
daina, kita tūravonė’, man
pasakė Antanas. Dar prieš pa
sitraukiant iš radiofono, A.
Miškinis sutiko mane Laisvės
alėjoj, kaip buvom sutarę, pa
klausti: ką aš daryčiau tokioj
‘košelienoj’ (tai Antano žodis).
Maniau tada, ir dabar nepa
jėgiu netikėti: buvo visokių
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1-800-722-1300 (Toli Free)
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tos ‘košelienos’ gamintojų - vie
ni veržėsi į postus, kiti sąskai
tas suvedinėjo, treti (o buvo ir
tokių!) Trečiojo reicho pergalę
regėdami už trečios aukštu
mėlės... Buvo pavojingų kar
jeristų, be nuodėmės, tobulu
tikėjimu ‘išsilaikėm švarūs’ bol
ševikmečiu, nes Dievas vedė
už rankos, patriotizmas saule
spindėjo. Tai buvo negavę
progos užimti vietų (nes vietų
buvo permažai), gal ir dirbę
su NKVD - pranešėjų, slaptų
agentų nemažas būrys. Jie ne.
žinojo kas atsitiko su NKVD
slaptais sąrašais ... Jiems teli
ko karštas ‘patriotizmo’ de
monstravimas, visaip puolant
įžymesnius. Jie skambino te
lefonais, gatvėse užpuldinė
jo, koneveikė kuo nors pasi
reiškusius bolševikmečiu, di
džiavosi išlikę pavasarinin
kais, ateitininkais, šauliais,
Dievo neapleidusiais ... Tau
tininkais dėtis nebuvo labai
madinga, nes tautininkai ‘iš
davė tėvynę, negynė, Smeto
na pabėgo’. Netoli bolševik
mečio talkininkų stovėjo ir tau
tininkai. Antanas Miškinis,
girdi, buvo arti tautininkų,
mat parašė jauniesiems ūki
ninkams giesmę ir ... bolševi
kų konkurse dalyvavo. Kaip
galėjo pakęsti Antaną Miškinį
geras ‘patriotas’ ir visaip šva
rus ‘katalikas’?
Kiek pertoli nubridau. Il
gos istorijos, painus daugianytis audimas ... smerkti buvo
patogu, atleisti - išdavystė.
Patariau Antanui Miškiniui
likti radiofone. Antanas Miš
kinis, Laisvės alėjos gale arti
Savanorių plento, prisipaži
no: ‘Grįšiu Juknėnuosna šieno
piauti! Tegu tada atsigrajina ...’
Numaniau kas dėjosi kaime.
Kaime, sakykim, Kupiškio
apylinkėje vokietis, atsibastęs
lyg tai Vokietijos komunistaspersekiotasis, skerdė šimtais
lietuvius. Ir kas tik į jo gaują
papuolė. Krauju plovė apy
linkę, kol mūsiškis Saugumas
ir iš Kauno nuvykę sutramdė.
Kas žino, tasai Werner Loewe
ar panašus bene bus buvę na
cių iš anksto įblokštas sukelti
mumyse tarpusavio žudynes?
Kaip Grybo, Montvilos, Didžiulytės, Bulotos ir kitų mir
timis stengėsi įrodyti, koks
biaurus bolševizmas ir koks
patriotiškas Tretysis reichas...
Spėliojom abu su Antanu
Miškiniu. Tiek klausimų, o
tiek mažai atsakymų! Ir da
bar. O ką bekalbėti tų dienų,
naktų vardu?
Antanas Miškinis buvo at
sargos leitenantas. Nepasaky
siąs jam generolas GalvydisBykauskas, kad ‘žmogus be
kara maksla - tai karve’. Juo
kai juokais, Antanas Miškinis
buvo gerokai - ar gyrėsi, ar tik
rai - įsigilinęs: ‘Perkrimtau ge
nerolą Clausevitz nuo a iki zl’
Karo mokykloj generolas Zen
kevičius pataręs jam perskai
tyti istoriją apie maršalą Kutuzovą - tai atsitraukimo ir
partizaninio karo pavyzdžiai.
Ir Antanas Miškinis įžvalgiai
pramatė ateitį: rudųjų ir rau-
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Atsirado žmonės idea
listai, kurie nežiūrint jokios
rizikos užsiėmė knygų ga
benimu, tokie įėjo į mūsų
istoriją knygnešių vardu.
’Tš Valančiaus knygne
šių kai kurie mums yra ži
nomi: buvę tai: Raguvos
(Pan. ap.) seniūnijos vals
tietis Stasys Račiukas, Ra
seinių ap. bajoras Simonas
Kulakauskas; jiedu 1871 m.
ištremti j Sibirą; valstietis
Rukuiža, Jurgis Bieliakas
Bielinis ir Julius Steponkevičius iš Lietuvos. Jie ne
šiodavę į Tilžę Valančiaus
rankraščius, pinigus už
spausdinamas ten knygas,
parnešdavę knygų ir t.t. Šie
keturi vyrai, arba kai ku
rie iš jų šį darbą dirbę be
tarpiškai su Valančium. Be
ne ir bus tai mūsų pirmieji
knygnešiai. Iš Valančiaus
gadynės mums žinomi ir ki
ti knygnešiai bei knygų
platintojai, bet ar jie buvo
betarpiškai Valančiaus kny
gnešiais — mums tai neži
noma. Tačiau ir jie darbą
darę neabejotinai paties
vyskupo betarpiškai ar ki
tų įkvėpti.
Valančiaus knygnešiai
besidarbuodami susilaukė
"Aušros” ir žinoma, naujų
knygnešių. Taigi knygne
šystė be jokios pertraukos
tęsėsi nuo Valančiaus lai
kų iki spaudos atgavimo.
(P. RUSECKAS, KNYG
NEŠYS psl. 7).
Knygoms pradėjus plūs
ti į kraštą, caro valdžia su
sirūpino ir pradėjo aiškini
mą bei persekiojimą. Poli
cijai pradėjus aiškinti, at
siradus lietuvių tarpe in
formatorių ir išdavikų, po
licija teisingai nustatė, kad
vyriausias organizatorius
yra vysk. M. Valančius. Ta
čiau jokių įrodymų neturė
jo, padarius jo bute kratą
— taip pat jokių įrodymų
nerado. Tad turėjo tik įta
rimus, bet bylos kelti ne
galėjo.
Kova už savo spaudą pa
reikalavo daug aukų, pra
sidėjo areštai ir trėmimai.
Pirmoji auka buvo knygne
šė ir knygų platintoja Ka
rolina Lačiauskaitė, kuri
buvo areštuota Gruzdžiuo
se 1869 m. Po to sekė pir
moji didesnė byla 1870-71
m. buvo teisiami 9 kunigai,
vienas valstietis ir vienas
bajoras (jau minėti Račiu
kas ir Kulakauskas). Jie
buvo kaltinami, kad būdami
Valančiaus suagituoti jie
gabeno ir platino knygas,
šios bylos pasėkoje 8-ni iš
jų buvo išsiųsti į Sibirą ar
Rusijos šiaurę.
Spaudos draudimui besi
tęsiant į areštuotų ar iš
tremtų vietą, stodavo nauji
donųjų imperializmo susidū
rimą mūsų padaržėje ir prie
slenksčio.
(Bus daugiau)

kovotojai ir pasipriešini
mas įgavo daugiau organi
zuotą formą. Taip pat buvo
įsigyta patyrimo ir prakti
kos kaip tą kovą vesti. Lei
džiamųjų knygų skaičius
beveik kasmet didėjo ir bu
vo išmokta jas masiniai per
sieną pergabenti.
Knygnešiai ir jų talki
ninkai pradėjo organizuotis
į savo rūšies draugijas ar
sambūrius. Buvo pasidali
nama darbo barais ar rajo
nais. Pačiu knygų platini
mu daugiausia užsiimdavo
škaplierninkai — bagamazninkai. Apie tas knygnešių
organizacijas mažai žinių
tėra išlikę, tėra žinomi kai
kurių vardai: Nemunėlio ir
Apaščios Sus ivienijimas,
Akstinas, Artojų Draugys
tė, Atžala, Aušrinė ir daug
kitų. Pati didžiausia ir vei
kliausia buvo suorganizuota
Panevėžio aps. Garšvių kai
me 1885 m. Jos organizato
riai buvo Bielinis, Bružas,
Ladukas ir kiti knygnešiai,
ši organizacija veikė labai
sėkmingai apie dešimtį me
tų. Apie jos nepaprastą
sėkmingumą gali paliudyti
faktas, kad net rinko spau
dai prenumeratorius ir
tvarkingai spaudą pristaty
davo.
Į šią kovą už savo spau
dą įsijungė ir išeivijos lie
tuviai, Amerikos lietuviai
pradėjo knygų spausdinimą
ir įvairiais būdais jų siun
timą į Lietuvą. Pagal Vac
lovo Biržiškos surinktas ži
nias Amerikoje nuo 1875
m. iki spaudos draudimo at
šaukimo buvo apytikriai iš
leista 721 knyga. Ameriko
je spausdintos knygos di
džiumoje buvo ne brošiūrė
lių formato, taip pat jos bu
vo grynai tik religinio tu
rinio. Prūsų Lietuvoje nuo
1865 m. ligi spaudos atga
vimo buvo atspausdinta
1422 knygos.
Kovos pradžioje tebuvo
religinis motyvas, beveik
jokių tautinių pradų dar
nebuvo. Pradėjus leisti
"Aušrą” tie tautiniai pra
dai jau pradėjo reikštis. Iš
pradžių labai nežymiai ir
nedrąsiai, bet šalia religi
nių pradėjo atsirasti ir tau
tiniai motyvai.
(Bus daugiau)
0WNER OPERATORS
WANJED
— To puil company furnished trailers
operating in 9 mid-weslern 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)

OPPORTUNITY FOR PHYSICAL
THERAPIST /STAFF
RESPIRATORY THERAPY
TECHNICIAN
To work and live in small congenial
community and a 91 bed expanding
non profit community hospital. Will
accept new graduate. Progressive
community
hospitul
currently
in
building program to add 30 beds.
Apply call or write: FAUQUIER
HOSPITAL, 330 Hospital Drive, Warrington. Va. 22186. 703-347-2550.
E.O.E.
,
(33-39)
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Keli klausimai strategams
Skaitytojo laiškas

'

Drąsa, narsumas ir perga
lės garbė mane jau nuo vaikys
tės dienų nepaprastai žavėjo.
Ypač tokie įvykiai, kur mažessnis, silpnesnis ir gudresnis
nugali stipresnį ir kvailesnį.
Dėl to užsimerkęs įsivaizduo
davau, kaip tenai menkas bib
linis žydelis Dovydas nutren
kė milžiną filistinietį Galijotą,
tik skėlęs jam akmeniu į tar
puragę - ir izraelitai laimėjo
karą. Paskui akyse pakartoti
nai išryškėdavo paveikslėliuo
se matytas raitas šv. Jurgis,
pergalingai dzida duriantis
milžinišką, liepsnomis spjau
dantį smaką. Prisimindavau
dar ir skaitytus pasakojimus,
kaip išgarsėjęs japonų samura
jus Koto kardu nukirsdavo net
septynias tokio pat drakono
galvas -- ir tada labai liūdėdavau, kad aš nebuvau nei Dovy
das, nei šv. Jurgis, ir nei tas
narsusis samurajus, o taip pat
nebuvo man ir tokių progų
pasireikšti.
Bet dabar, perskaitęs ‘Tėviš
kės Žiburiuose’ dr. Adolfo Damušio straipsnį, kuriame jis,
polemizuodamas su LLKS vei
kėjais, tarp kitko pamini ir ke
letą nuostabesnių istorinių
faktų, supratau, kad ir mes
jau buvome visai netoli pana
šių didelių įvykių.
Jis atskleidžia, kad vokiečių
okupacijos metu šalia Vietinės
rinktinės jau buvo pradėta or
ganizuoti Tėvynės sauga, kuri
būtų sutelkusi net 80,000 vy
rų armiją. O tada — ‘Vietinė
rinktinė su visu štabu, visu ki
tu vadovaujančiu kolektyvu ir
su pilnai organizuota Tėvynės
sauga būtų išlikusi atlikti už
daviniui, kuriam iš tikrųjų
ruošėsi.’ O tas uždavinys —
‘neįsileisti Sovietų Sąjungos ka
riuomenės į Baltijos valstybių
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teritoriją’. Be to, gerbiamas
daktaras, atrodo, ir dabar dar
mano, kad ‘toks mūsų drąsus
ir ryžtingas pasipriešinimas
būtų nuskambėjęs visame pa
saulyje ... Tuo būdu būtume
sulaukę užtarimo ir pagalbos’.
Ir mums betrukę tik solidaru
mo.
Vadinasi, net šiandien, žvel
giant į tuos laikus jau iš istori
nės perspektyvos, dar tikima,
kad mūsų 80,000 vyrų be tan
kų ir aviacijos būtų prie Lie
tuvos sienų beveik sutriuškinę
Amerikos ginkluojamas mili
jonines sovietų armijas, kurios
paskui užėmė ne tik Berlyną,
bet okupavo ir visą Rytų Eu
ropą. Tai labai žavu!
Bet dabar, sumažėjus mano
narsumui, po laiko svarstyda
mas temą, kas buvo ir Jcas bū
tų buvę-, jeigu ..., norėčiau pa
prašyti aiškiaregius mūsų po
litinės ir karinės strategijos pla
nuotojus dar kelių paaiškini
mų.
1. Kas būtų buvę, jeigu
mes, tada geriau ginkluoti ne
gu vietinė rinktinė ir Sauga,
būtume pasipriešinę Hitleriui,
kai jis grobė iš mūsų Klaipė
dą?
2. Kokiu laimėjimu būtų
baigęsis mūsų karas su sovie
tais, 1940 m. atmetus jų ulti
matumą?
■ 3. Gal ir dr. A. Damušis
galėtų tiksliau paaiškinti,
kaip mes ten būtume pakrei
pę skirtinga vaga nelaimingą
Rytų Europos istoriją, jeigu,
patarnaudami aliantams,
1944m. būtume pradėję muš
ti iš Lietuvos besitraukiančius
vokiečius ir, gindamiesi, kar
tu čia pat į Lietuvą besiver
žiančius sovietus?
4. Ar tikrai būtume sulau

— RINKIMINĖ PROBLEMA

kę daugiau Vakarų paramos,
negu jos sulaukė Varšuvos su
kilime vokiečių žudomi len
kai?
5. Be to, iš 3 milijonų mūsų
tautos, po visų tų žygių, ar
tikrai bent aš būčiau išlikęs
gyvas, pasislėpęs Žuvinto pa
liose?
Pats nerasdamas į šiuos ir
panašius klausimus optimisti
nio atsakymo, pastaruoju me
tu pradėjau žavėtis net visiš
kai nedidvyriška Afrikos mė
sėdžių skruzdėlių strategija,
kurios, tyliai sulindusios į mie
gančio liūto ausį pragraužia
jos būgnelį, įsigręžia į smege
nis ir nudvėsina net milijonus
kartų už jas didesnį žvėrių ka
ralių. O gal toks kovos būdas
geriau tiktų ir mūsų reikalui?
Trumparegis ir tamsiaregis

V aclovas Stupeika
Chicago, III.

LAISVOJI TRIBŪNA
Kas yra patriotas ir
kas išdavikas?
Kadangi dėl vadinamojo
'kultūrinio bendravimo’ su
okup. Lietuva kyla daug ne
susipratimų, griežtos linijos
tautietis Vytautas Jonas Kaltanavičius atsiuntė mums iš
Los Angeles savo suformuluo
tus patriotinio ir išdavikiško el
gesio paragrafus, pagal ku
riuos, jo siūlymu, turėtų kiek
vienas orientuoti savo veiks
mus ir normuoti savo veiklą.
Nors mes ir ne su visais jo
‘punktais sakymų’ sutinkame,
bet, gerbdami žodžio ir min
ties laisvę, vis tiek čia juos skel
biame:

a. g.

Gyvenimo olimpiada

Gyvenimas — olimpinės lenktynės:
Visi — greityn, aukštyn, kur dar nebūta,
Už plojimus — prie lovio pirmutinis,
Už medalius liežuviais plakam putą,
Ir stadione — Žemės obuoly —
Pirmyn į sapno laimę atbuli

Pirmyn per galvas prie valdžios bizūno,
Pro kojas — jei nenugalimos kliūtys,
Pirmyn raiti, apžergę liaudies sūnų,
Jei patogiau, nei pažemėm voliotis,
O prieky Laimės žiburys — tolyn,
Ir mes — kvailyn ...

(Mamhs rašo
OLIMPIADA
SUGADINOZMOGU

New Yorko lietuvių koloni
joje jau buvo numatytas atsa
kingai politinei ir kultūrinei
veiklai rimtas jaunuolis, kuris
• Jeigu per kliūtis ir rizikuo turėjo pakeisti senosios kartos
damas nuveži į okup. Lietuvą veteraną. Deja, grįžęs iš Los
išeivijoje išspausdintą knygą, Angeles Olimpiados ir dar pa
matęs čia puošnų sportininkų
esi patriotas.
• Jeigu visiškai tą pačią lei pagerbimą, jau pirmame susi
di išspausdinti okup. Lietuvo rinkime pradėjo skelbti erezi
jas.
je, - išdavikas.
Jo nuomone, tik tamsiau
• Jeigu čia skaitai mokslinę siais viduramžiais žmogaus sie
tema paskaitą, - patriotas.
la buvo vertinama aukščiau
• Jeigu tą pačią skaitai Vil už kūną, kuris buvęs laikomas
niaus universitete, - išdavikas tik dvasios kailiniais, pilnais
• Jeigu išeivijoje parduodi tiek nuodėmių, kiek ir blusų.
savo sukurtą paveikslą izraeli O dabar jį Olimpiada įtikinu
tui, arabui, airiui ar portorikiečiui, — patriotas.
• Jeigu jį atiduodi okup.
Lietuvos meno galerijai, — iš
davikas.

si, kad tvirtos rankos ir kojos,
kieti kumščiai bei elastingi ki
tų organų raumenys gali ir
mūsų tautai suteikti daugiau
naudos, garbės ir garso, negu
poezijos miglų pripildyta gal
va. Juk kam čia esą reikalin
ga taip ilgai liežuviu įrodinėti
mūsų problemas?
Trenkei
priešininkui plaštaka į ausį —
ir tavo teisybė! Spyrei koja į
užpakalį, kad anas paknops
tom pro duris išlėktų — ir vėl
tavo teisybė. Kas esą šiandien
atsimena, koks ten tarybinis
dainininkas Jaunimo Centre
dainavo? Niekas! O tas, kuris
tvirta ranka sviedė pro langą
akmenį, ir dabar neužmiršta
mas.
Taip mes ir praradome jau
ną kandidatą į rimtus veikė
jus. Gaila.

Korespondentas

Iš akmens amžiaus poezijos rinkinio

• Jeigu Chicagoje sugrojamas tavo muzikos kūrinys, —
patriotas.
• Jeigu ta pati kompozicija
atliekama okup. Lietuvoje, išdavikas.

• Jeigu išeivijoje iš plokšte
lių ar per radiją klausaisi
okup. Lietuvos dainininkų
įdainavimų, — patriotas.
• Jeigu betarpiškai čia klau
saisi jų gastroliniuose koncer
tuose, - išdavikas.
• Jeigu priimi iš okupuotos
Lietuvos atvykusį giminaitį,
aukštą pareigūną ar meninin
ką, — patriotas.
• Jeigu nuvažiuoji į okup.
Lietuvą aplankyti giminių, išdavikas.

RINKĖJAS: Balsuoti, ar nebalsuoti?.. Ne! Iš per aukštai
iškilusios moters vyrui bus tiek pat naudos, kiek ir iš žirafos,
kurios be kopėčių negali nė pabučiuoti.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Daugel akmenų pilkųjų,
O vien šventąjį imu
Ir rašau Tau kietu kūju
Ir karštos širdies ritmu:
O brangiausia Ilgaause,
Amžinai Tave myliu,
Ir, kai šį laiškelį gausi,
Tiek Tau bučkių, kiek skylių
(Autorius nežinomas)
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Prisimenant Lietuvos
prezidentą
Antaną Smetoną
(3)

Karolis MUkovaitis

Tad iš nūdienės perspek
tyvos žiūrėdami j anų dienų
įvykius bei politines aplin
kybes vėl statykime klau
simą: ar galėjo naujasis
valstybės prezidentas An
tanas Smetona, norėdamas
krašte atstatyti ir stabili
zuoti tvarką, pasirinkti ko
kią kitą jo valdžios formą?
Sakau — ii- esu tikras, kad
dauguma klausytojų pri
tars, kad negalėjo. Bet gal
dar vis yra kitaip galvo
jančių, tad kad ir jų nuo
monė būtų apsvarstyta, pa
nagrinėkime.
Taip, žinoma, jis galėjo
įvesti visuotinę diktatūrą,
suvaržyti visas laisves ir
valdyti, taip sakant, gele
žine ranka. Po chaotiškų
įvykių, pasireiškusių prieš
gruodžio 17-tą, jis turėjo
tam pakankamo pagrindo.
Arba, jis galėjo visai pa
leisti vadžias, nuvairuoti
valstybę į dar didesnį chao
są, privesti tautą prie kru
vinų riaušių ir sudaryti dar
palankesnes sąlygas Lietu
voje komunizmui įsigalėti.
Bet taip galvodami, mes
nesusivokiame tuometinėje
padėtyje ir pasimetame keliiį* valdymo sistemų skalė
je. Būdami objektyviai nu
siteikę, išvardinkime gali
mybes ir pažiūrėkime, ko
kiu keliu būtų Lietuva nu
ėjusi, pasirinkusi:
Ultra dešiniąją diktatū
rą, kaip nacizmas? Ar vi
sišką autokratiją? Ar de
mokratiją? Ar socializmą?

Ar ulfra kairiąją diktatūrą
—• komunizmą?
Abi kraštutines diktatū
ras: ultra dešiniąją ir ultrą kairiąją, žinoma, visi at
metame, sveiko proto žmo
gus jų nenori. Lieka: auto
kratija ar socializmas.
Demokratija, pagrinde,
nėra smerktina, jeigu ji ne
iškreipiama ir nefalsifikuo
jama, nes iš falsifikuotos
d e m okratijos dažniausiai
atsiranda socializmas, o iš
socializmo — komunizmas.
Gruodžio 17-įos dienos
perversmą iššaukę įvykiai
ir aklą turėjo įtikinti, kad
Lietuvos piliečiai demokra
tinei valdymo sistemai dar
nebuvo priaugę. Pats Anta
nas Smetona apie demokra
tiją pareiškė: "Demokratiš
kai gyventi bei naudotis jos
vaisiais reikia išmokti. Tos
tiesos dėsnio reikia ieškoti
žmogaus sąmonėje, geban
čioje skirti, kas yra gera
ir kas pikta ... Kaip dau
gumoje Europos valstybių
parlamentinio valdymo san
tvarka neišsilaikė, taip ne
galėjo išsilaikyti ji ir Lie
tuvoje”. Jam dar reikėjo
pridėti, kad to meto sąlygos
ir gyventojų mišinys (kal
bame apie mažumas), daž
nai užsienių finansuojamos
ir kiršinamos, demokrati
jai Lietuvoje įvesti buvo
labai nepalankios.
Tad atmetę išvardintas
valdymo formas, kaip to
meto Lietuvai netinkamas,
trumpai žvilgterėkime ir

AUDRA
Travel
kviečia keliauti kartu
10 DIENŲ LIETUVOJE
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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:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

Prezidentas Antanas Smetona ir ponia tarp Clevelando lietuvių. Dešinėje stovi K.
Karpius, Dirvos leidėjas ir redaktorius.

panagrinėkime, kaip atrodė
Antano Smetonos įvestoji.
Sutinkame, kad ji nebu
vo perdėm demokratinė, bet
ir toli gražu nebuvo auto
kratinė, nes buvo ministerių taryba, vėliau ir sei
mas. Lietuvoje visi gyven
tojai, nežiūrint etninių ar
tikybinių skirtumų, naudo
josi visomis laisvėmis, že
mės reformos įstatymas,
•daug kam, ypač ponams len
kams dvarininkams nepati
kęs, buvo palietęs visus di
džiuosius dvarininkus vie
nodai: tiek lenkus, tiek lie
tuvius. Jokių įstatymų, nu
kreiptų prieš tautines ma
žumas Lietuva, Antanui
Smetonai valdant, neleido.
Lietuvoje nebuvo jokio an
tisemitizmo. Viena proga
jis pareiškė: "Persekioti
kitataučius būtų ne tik ne
garbinga, bet ir neišmin
tinga. Savųjų kultūros kė
limu, savųjų tautinės są
monės gaivinimu galima
pasiekti daugiau, nekaip
kitų žeminimu ir spaudi
mu.” . Dar kita proga jis
pareiškė: "Kiti rašo ir kal
ba, kad Lietuvoje nesą lais
vės ... Pas mus laisvės
daugiau karo stoviui esant,
nekaip kitur, kur jo nėra.
Gal ir perdaug. Bet ar iš
mintinga duoti laisvės viso
kiems gandams ir šmeiž
tams, kad jie ardytų gy
venimo tvarką? Laisve juk
reikia mokėti naudotis, rei
kia žinoti jos riba”. Taigi,
čia prezidentas pats prisi
pažįsta, kad jis nepripa
žįsta nedrausmės, ką pa
tyrė komunistai, degtinda
riai, visoki • kriminalistai
nusikaltėliai. Bet juk jeigu
arklys nesuvaldomas, jis
pažabojamas.
Tikiuos, kad visiems pa
galiau turi būti aišku, jog
Antanas Smetona buvo tei
singas valdovas. Ir tikiuos,
kad nustatėme, jog Anta
nas Smetona, savo šviesaus
įžvalgumo dėka, įvedė tei
singą, tautai ir valstybei ne,
tik naudingą, bet reikalin
gą, būtiną valdymo formą.

Ir tie priekaištingi debesė
liai kitaip galvojančių tau
tiečių širdyse, turėtų išnyk
ti visiems laikams.
Antano Smetonos dar vie-.
nas bruožas, kuris parodo,
kad jis visur vadovavosi
tiesa, yra tas, kad jis buvo
taupus valdovas. Būdamas

valstybės galva, pavyzdžiui,
jis galėjo pasistatyti ir
įsitaisyti ištaigingus rū
mus — reprezentacinę pre
zidentūrą, nes esamoji juk
buvo statyta caro valdžios
iždinei, nors vėliau juose
įsikūrė Kauno gubernato
rius. Valstybės^ prezidentū
rai jie buvo per kuklūs.
Daugelis Lietuvos dvarinin
kų turėjo žymiai didesnes
ir puošnesnes rezidencijas.
Prezidentas taip pat netu
rėjo jokios valdiškos vasa
ros rezidencijos. Jei būtų
norėjęs, jis visa tai galėjo
lengvai gauti. Bet jis to
atsisakė.
Kodėl Antanas Smetona
nesivaikė prabangos? Tegu
jis pats j tai atsako:
1936 metais, atidaryda
mas seimą, jis pasakė: "Pa
žįstant Lietuvą, jaučiant
jos gyvenimo pulsą, kartais
reikia susidurti su sunkiai
išsprendžiamomis proble
♦
♦
♦
*
*
*
*
♦
*
♦
*
♦
*
♦
♦
*
♦
♦

momis : ieškoti būtinoms
išlaidoms snukiai suranda
mų pajamų. Kaip augąs
žmogus reikalauja daug
maisto, taip jauna valstybė,
atsikėlusi iš karo griuvė
sių, bręsdama ir plėtodamasi, privalo nemaža lėšų. Iš
kur jos paimti? Taupumas
nėra šykštumas. Svarstant
biudžetą, reikia pirmos ei
lės reikalus skirti nuo ant
raeilių ...” S u p rantama,
kad jam nebuvo privalu
taupumo laikytis. Jis galėjo
elgtis, kaip nemaža valdo
vų elgėsi ir elgiasi, ir pa
sakyti: kas man rūpi kitų
reikalai, aprūpinkit mane.
(Bus daugiau)
• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS
REALTY, 31715 Vine St..
Willowick. Ohio 4 1094. Tel.
943-0910.

WANTED
EXPERIENCED
HVAC
AIR CONDIT1ONING MECHAN1CS
IMMEDIATE OPEN1NG FOR APPI.ICANTS WILI.ING TO REIZ1CATE TO
CHARLOTTE. N.C. AND DUTCHESS
COUNTY NY. EXPENSES PAID. FIVE
OR MORE YRS. EXPERIENCE OPERA
TION AND MAINTENANCE REPAIR
OR RECOP. CHILLERS, CENTRAVAU.
CENTRIFIGAI. AND PHF.UMATICS
SYSTEMS CONTACT: TON Y LOGUIDICE. BCTWEEN 9 AM & » PM.
(914)473-2863
OR AFTER 5 PM
(914) 473-3636

TAUPYKITE DABAR

Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association
1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
. 10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).

4
4
4
4
4
4
4
4
*
4
4
4
4
4
4
♦
4

*
-k
Willowbrook, III. 60521
♦
*
Phones: Chicago: (312) 242-4395
♦
*
Cicero: (312) 656-6330
*
Willowbrook
: (312) 789-0777
FSUC
♦
*
*
4
JOSEPH F. GRIBAUSKAS
Dennis IS. Gribauskas
♦
4
EXECUTIVE SECRETARY
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NAUJĄ MENININKĘ
PASITINKANT
Vytautas Matulionis
Smagu gėrėtis subrendusių
menininkų talentais, stebėtis
jų technikos ir jausmų jungi
nio išdavomis, bet dar sma
giau pasitinkant į profesiona
lų meno pasaulį pirmus žings
nius žengiantį menininką, už
sispyrusiai siekianti meno
aukštybių. Sunkus tai kelias,
pilnas visur tykojančių ir kar
tais dvasią palaužiančių kliū
čių, bet kartu ir dosnus skaid
riais laimėjimais tiems, kurie
to kelio nepabūgsta.
Nepabūgo to kelio ir Laima
Šarkaitė, Omahoje gimusi dvi
dešimtmetė lietuvaitė, kuklių
judesių ir dailios sceninės iš
vaizdos pianistė, kurios rečita
lis Cleveland Music School Sėt
tlement salėje 1984.VIII.26
sutraukė gal per šimtą klausy
tojų, amerikiečių ir lietuvių.
Rečitalį rengė ‘Friends of the
Arts’ grupė (įkurta 1983.1.17)
ir vyko ‘Young Artists Series’
rėmuose. Pabrėžtina, kad vie
nas iš šios grupės kūrėjų yra ir
Antanas Smetona, mūsų iški
lus koncertinis pianistas - mo
kytojas.
Sis jaunosios pianistės reči
talis - apvainikavimas ilgų
metų darbo su įvairiais mo
kytojais, bevystant jos anksti
pastebėtą talentą. Laima yra
gavusi daug gražių įvertinimų
pripažinimų, stipendijų, da
lyvavusi daugelyje varžybų.
Ji taip pat buvo atrinkta daly
vauti Jaunųjų Menininkų Kon
certe Rocky Ridge Music Cen
ter in Estes Park. Vis tai svar
būs muzikiniai kelrodžiai, bylojantieji, kad pianistės talen
tas buvo ne tik anksti pastebė
tas, bet kad jo palaipsnis atsi
skleidimas buvo taip pat su
dėmesiu sekamas.
Laimos Šarkaitės talentas
daugialypis: ji studijavo taip
pat balsą, vaidybą, smuiką,
vedė chorus ir skambino kank
lėmis. Toks talento šakotumas
yra labai svarbus galutiniam
ir visapusiškam menininko su
brendimui.
Nežiūrint eilės
mokytojų, Laima rado reikalo
savo rečitalio programą dar
patobulinti Antano Smetonos
priežiūroje, šiam tikslui pa-

švęsdama visą vasarą. Tai
dar vienas Antano Smetonos
mokytojiškų sugebėjimų pri
pažinimas.
Dviejų dalių rečitalio prog
rama susidėjo iš keturių sun
kių, skirtingų nuotaikų bei sti
lių kūrinių. Pirmoje dalyje
skambinti šie dalykai: Sonata
No. 13 in E-flat Major, Op. 27
No. 1, ‘Sonata quasi una Fantasia’ - Ludwig van Beethoven
(1770-1827); L’Isle Joyese
(1904) - Claude Debussy
(1862-1918); Barcarolle in FSharp Major, Op. 6G - Frederic Chopin (1810-1849). Ant
roje rečitalio dalyje pianistė
išpildė pirmąją dalį Piano
Concerto No. 1 in B-flat Minor, Op. 23 - Piotr Ilyich
Tchaikovsky (1840-1893).
Siame rečitalyje skambinta
Beethoveno sonata (kaip ir jo
‘Mėnesienos Sonata’ - Op. 27,
No. 2) buvo paties kompozito
riaus pavadinta ‘Sonata quasi
una Fantasia’ - sonata, beveik
fantazija - todėl, kad joje kom
pozitorius bandė atsiriboti
nuo grynai klasikinės sonatos
formos. Jau vien sonatos pra
dėjimas lėtu tempu - Adante buvo naujovė. Kita naujovė
buvo labai laisvas temų įvedi
mas ir jų išvystymas. Šioje so
natoje pianistės didelės pastan
gos išryškinti ir išskirtinai mu
zikiniai apipavidalinti kiekvie
ną sonatos dalį - buvo pagirti
nos. Jos buvo ypač sėkmingos
pirmoje (Adante - Allegro Tempo I), antroje (Allegro
molto e vivace) ir ketvirtoje
(Allegro vivace) sonatos dalyse.
Trečioje dalyje (Adagio con
espressione) pasigesta kiek
daugiau išraiškos įvairumo.
Bendrai, sonata buvo atlikta
drausmingai, tiksliai ir, vieto
mis, gana atsargiai.
L’Isle Joyeuse - vienas iš De
bussy, to muzikinių priemo
nių ‘tapytojo’, labiausiai jaus
minių kūrinių, su plačiais už
mojais. Tai muzikinis atspin
dys garsaus Antoine Watteau
paveikslo ‘Embarquement
pour Cythere’ (‘Išvyka į Cythere’ - originalas Louvre).
Tai ne tik muzikinis to paveiks

Laima Šarkaitė (su gėlėmis) po koncerto. Salia Angelė Ka
raliūtė, kurios koncertas įvyks rugsėjo 16 d.
V. Bacevičiaus nuotr.

lo aprašas, bet ir virtuozinis
riešutas pianistams, su orkes
triniais tembrais, įdomiais rit
mais, savo nerūpestingumu
bei judrumu grynai Debussy
būdo kūrinys, bet... labai sun
kiai įveikiamas. Net ir pats
Debussy, rašydamas savo lei
dėjui kartą prisipažino: ‘Vieš
patie, kaip sunku (jį) skambin
ti!’. Vėliau jis vėl išsireiškęs,
kad ‘L’Isle Joyeuse’ išnaudoja
visas įmanomas piano savybes
‘sugretinant jėgą ir grakštu
mą’. Tikrai, šis kūrinys reika
lauja jėgos ir grakštumo su
kaupu. Debussy čia stengiasi
ne tik kiek galima tiksliau per
duoti Watteau paveikslo įkvėp
tą vaizdą, bet taip pat pilnai
išnaudoti pianą virtuoziniams
tikslams. Tai kūrinys apsiausJauna pianistė Laima Šarkaitė

Laima Šarkaitė ir Antanas Smetona dviem pianinais atliko
Čaikovskio kūrinį. Dešinėje matoma Angelė Karaliūtė.
V. Bacevičiaus nuotr.

tas tipingu Debussy muzikos
tviskėjimu.
Jei kai kurie meno kritikai
teigia, kad Čiurlionis bandė
spalvomis išreikšti muziką, tai
šiame kūrinyje Debussy tikrai
stengiasi spalvas ir paveikslo
nuotaiką išversti į muzikinę
kalbą. Liaunose jaunos pianis
tės rankose šis kūrinys nuskam
bėjo labai spalvingai, tiek nuo
taikos, tiek tempo įvairumo,
tiek grynai jausminių proveržų bei energijos atžvilgiu. Čia
Laima Šarkaitė nesidrovėjo
parodyti savo širdį ir pasida
linti jausmais su klausytojais.
Šitoks priėjimas prie skambi
nimo rodo pianistę einant tei
singu keliu. Bravo jai, tinka
mai supratusiai kompozito
riaus norus!
Sunkiausias egzaminas pia
nistei šiame rečitalyje buvo So
peno Barcarolė. Si labai išplė
tota kompozicija reikalauja di
delio pianistiško įgudimo.
Kartais kiek itališkai skambąs,
šis kūrinys perdėm alsuoja
jausmu. Tai didelėje drobėje
pieštas nokturnas; kartais
skambantis lyg aimana din
gusioms Venecijos grožybėms.
Mūsuose, dar ir dabar, yra
kai kur galvojama, kad Šope
no kūriniai rašyti lėkštiems salioninių dvaro panelių pirštų

pianui perrašyta orkestro par
tiją antruoju pianu atliko An
tanas Smetona. Tai Čaikovs
kio labiausiai ‘saulėta’ kompo
zicija - nesuvaldomas verži
masis į džiaugsmą ir laimę pagrįsta rusų tautinių šokių
motyvais ir liaudies dainomis,
kurias Čaikovskis sakėsi girdė
jęs aklus ukrainiečių elgetas
dainuojant. Pirmoji šio kon
certo dalis yra pati svarbiau
sia. Ji ypatingai naujoviška ir
labai savita tiek savo muziki
nėmis mintimis, tiek jų išdės
tymu bei išvystymu. Viena
pačių gražiausių koncerto da
lių yra pati įžanga, kada or
kestras atskleidžia plačiai
plaukiančią temą, palydimą
galingų piano akordų. Sis kon
certas suteikia pianistui daug
progų parodyti nežabotus ro
mantinius polėkius, stiprius
techninius sugebėjimus. Pia
nistė šių iššūkių nevengė. Pai
nus piano ir ‘orkestro’ susiklausymo-susigrojimo uždavinys
pianistės buvo nesunkiai iš
spręstas. Čia pianistė ypač iš
ryškėjo kaip solistė ‘orkestro’
fone. Jei įžąnginiuose griau
džiančiuose akorduose jai dar
trūko jėgos tikrai dideliam
įspūdžiui sudaryti, tai ji tą trū
kūmą pilnai atsvėrė dideliu
susikaupimu, gražiu apipavi
dalinimu gausių virtuozinių
piano solo pasažų, tiksliais įsto
jimais ir nepaprastu pirštų
miklumu.

pliaukštelėjimams, baltų ro
žių sidabrinėms akims bežvel
giant pro pravirą vasaros va
karo langą ... Kaip klaidinga!
Šopenas yra vienas pačių sun
kiausių kompozitorių skam
binti. Tai vienintelis kompo
zitorius, kurio beveik visi kū
riniai pirmiausiai parašyti pia
nui. Jie ypatingai reiklūs tech
niškai ir neatlaidūs tiems, ku
rių pirštai nepažįsta švelnaus
palietimo. Iš kitos pusės, jie
reikalauja ir daug jėgos, bet
ne šiurkštumo. Savo kūriniuo
se Šopenas išgavo iki tol nesap
Nors jau gražią pažangą
nuotų spalvų sąskambių ir di
padariusi, Laima Šarkaitė
naminių efektų. Jei Strauso
dar tebėra bręstanti meninin
valsai skirti pirmiausiai šokiui,
kė. Pasaulyje grožio niekada
tai Šopeno valsai kurti išimti
nebuvo ir nebus perdaug, to
nai klausymui. Šarkaitei Sope
dėl miela, kad į išeivijos lietu
ną skambinant jautėsi lyg kaž
vių muzikų tarpą ateina dar
koks santūrumas, perdidelis
viena to grožio nešėja ir, dar
atsiribojimas nuo interpretuo
mieliau, INSTRUMENTA
jamo kūrinio, ar nevisiškas kū
LISTE! Savo tarpe turime
rinio esmės įsisavinimas. O
nemaža dainininkų, bet ins
gal tai buvo ne vietoje prasi
trumentalistai gana reti. Jei
skverbęs pianistės įgimtas kuk
ši jaunoji pianistė ir toliau
lumas?
taip atkakliai tobulinsis savo
Antroje rečitalio dalyje pia pasirinktame mene, ji taps
nistė atliko vieną kūrinį: Pir sveikintinu įnašu ne tik lietu
mąją dalį Čaikovskio Piano viškoje, bet ir amerikiečių vi
Concerto No. 1 in B-flat Mi- suomenėje. Graži Dievo do
nor, Op. 23 - vieną pačių žino vana yra, tereikia tik ryžto ir
miausių piano koncertų, tikru rūpestingos gerų mokytojų
moje parašytą pianui su orkes priežiūros, kad ta dovana pil
tro palyda. Siame rečitalyje nai pražystų.
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DETROIT
ŠAULIŲ VEIKLA

lėms už pagaminimą maisto,
iškeptus pyragus, dovanas lai
mėjimo stalui ir Pilėnų išlai
kymui įteiktas aukas.
•••

Švyturio šaulių kuopos rug
piūčio 19 d. suruošta išvyka
St. Butkaus šaulių kuopos
Pilėnuose buvo sėkminga.
rugpiūčio 26 d. surengta išvy
Diena buvo graži ir privažia ka Sofijos ir Adolfo Vasiulių
vo daug žmonių. Svečių tarpe sodyboje irgi buvo sėkminga.
buvo Dainavos stovyklos ka Pasitaikė diena graži ir atva
pelionas prel. P. Celiešius, Sv. žiavo 140 žmonių.
Antano parapijos klebonas
Vytautas Alantas ir Anta
kun. A. Babonas ir iš Floridos nas Grinius kalbėjo apie sun
Steponas Lungys.
kumus sudarant žurnalistų
Atvykusieji buvo gražiai pa valdybas. V. Alanto nuomo
vaišinti ir ne tik gražiai pra ne reiktų skyrių laikyti ir apie
leido dieną, bet dauguma iš jų likvidaciją nekalbėti - Detroi
namo važiavo ir su laimėta te buvo žurnalistų užuomazga
ir ją turime tęsti.
dovana.
Kaip buvo skelbta, išvykos
Kuopos pirmininkas Bro
nius Valiukėnas padėkojo šau pelnas bus paskirtas svarbiem

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

936 East 185th Street, Cleveland, Olio 44119

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

reikalams. O kad to pelno
daugiau būtų, išvykos rengė
jai turėjo laimėjimų stalą, ku
riame buvo išdėstytos net 64
dovanos.
Kuopos pirmininkas Vincas
Tamošiūnas turėjo įrengęs ir
parodėlę, kurioje nuotrauko
mis, medžio drožiniais, audi
niais, knygomis bei brošiūro
mis ženklino šaulių atliktus
darbus.
• ••

Tautos šventės minėjimas
įvyks rugsėjo 9 d. Dievo Ap
vaizdos parapijoje -10:30 vai.
mišios ir 12:00 vai. minėjimas
salėje. Paskaitai pakviestas
PLBpirm. V. Kamantas. Me
ninę dalį atliks Udrių šeimos
jaunimas ir jauna dainininkė
Vida Duobaitė. Pamaldose
organizacijos kviečiamos daly
vauti su vėliavomis. Rengia
LB Detroito apylinkės valdy
ba.
• ••

Žiburio lituanistinė mokyk
la mokslo metus pradeda rug
sėjo 8 d. 9 vai. ryto Kultūros
Centro patalpose.
Norinčius mokyklą lankyti
registruoja tėvų komiteto pir
mininkė R. Polteraitienė, tel.
464-7898, arba mokyklos ve
dėja tel. 268-7970.
(a-gr.)
DAINAVA IEŠKO
NUOLATINIO ŪKVEDŽIO

Naujai išrinktoji Dainavos
jaunimo stovyklos taryba, nu
tarė ieškoti nuolatinio ūkve-

SM /uperior Avinas
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS
ČEKIU SASKAITA
t

4.

4

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už jnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /bvings
Pagrindinis 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.

-k
-k
-k
-k
-k

:-k
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Jau ketvirtį šimtmečio aptarnaujanti pabaltiečių
bendruomenę Ohio valstijoje, mielai kviečia naujus
narius, ypatingai lietuvius.

Įstaiga atidaryta nuo 5 iki 7 v.v. antradienį, penkta
dienį ir šeštadienį, nuo.l iki 3 vai. p.p. trečiadienį, tel.
228-1996. Kitu laiku skambinti 486-4310.
Paskolos prasideda nuo 10 %,, naujų automobilių 12 %
Indėliai - $10,000 ir daugiau - neša 10%. Yra nuošim
čius nešanti čekių sąskaita ir kiti įvairūs patarnavimai.
Visos taupymo sąskaitos yra apdraustos NCUA (National Credit Union Administration). Visi taupytojai iki
55 metų amžiaus gauna nemokamai gyvybės apdraudą
iki $2,000. Vyresni taupytojai gali kvalifikuotis pilnai,
ar mažesnei sumai.

Smulki informacija anglų kalboje galima gauti
5-tame Baltų Draugystės Vakare šeštadienį, spalio 13 d.
Latvių parapijos salėje.

džio Dainavai prižiūrėti, ku
ris vasarą-žiemą gyventų sto
vykloje. Dėl atlyginimo ir ki
tų sąlygų suinteresuoti prašo
mi kreiptis į Liną Mikulionį,
tel. (313) 561-4008, arba ra
šyti jam: 23226 Wilson, Dearborn, MI. 48128.

ORGANIZUOJAMA TALKA
Rugsėjo 29-30 dienomis visi
kviečiami atvykti į Dainavą
talkon, Dainavos paruošimui
žiemos sezonui. Tokios talkos
būdavo organizuojamos anks
čiau ir suvažiuodavo gražus
būrys ne tik detroitiečių, bet
ir iš kitų vietovių. Vakare po
darbo visi pabendraudavo ir
pasilinksmindavo, būdavo
smagu! Reikia tikėtis, kad detroitiečiai išgirs šį Dainavos
vadovybės kvietimą ir vėl bus
atgaivinta graži talkos tradi
cija.
Jonas Urbonas

(Mums rašo
LAUKIAME ATSIPRAŠYMO

Aurelijos Balašaitienės laiš
kas Dirvai (rugp. 9 d., nr. 30)
neturėtų likti balsu tyruose.
Privalu imtis labai griežtų
priemonių sustabdyti kai ku
rių lietuvių jaunuolių, net stu
dento vardą turinčių, vanda
liškus ir chuliganiškus veiks
mus, atliekamus šio krašto did
miesčių viešbučiuose. Tauti
nių, kultūrinių, sportinių ir ki
tokių masinių lietuvių susibū
rimų ar švenčių proga, tuose
viešbučiuose grupėmis apsisto
ja lietuvių išeivijos jaunosios
kartos atstovai, busimieji lietu
vių tautos, ir kartu Lietuvos,
reprezentantai.
Nesvarbu kuriame didmies
tyje — Chicagoje, Bostone, To
ronte ar šią vasarą Clevelan
de. Čia, tik kelias dienas tebūvodami, tie ‘reprezentan
tai’ - žinoma, ne visi - atlieka
jau beveik šabloninį vandaliz
mo ‘spektaklį’: supiausto ir
apteršia brangius kilimus, iš
trauko elektros jungiklius, su
stabdydami pastate įrengtus
keltuvus, kaip cirkininkai su
pasi įsitvėrę brangius kandeliabrus-liktorius ir dar kito
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kius ‘pokštus’ išdarinėja. Kar
tais viešbučių savininkams pri
sieina net šauktis policijos pa
galbos. Atvirkščia prasme su gailesčiu tenka konstatuoti
- pasitarnauta lietuvių išeivi
jos, tiek ansktesnės, tiek II-jo
Pasaulinio karo pasėkoje į šį
kraštą atvykusios, geram ir
garbingam vardui. Savo vandališkais-chuliganiškais veiks
mais tokie lietuviai ‘cirkinin
kai jau beveik yra tiek ‘pasi
tarnavę’ lietuviškai išeivijai,
kad kai kuriuose S. Amerikos
ir Kanados viešbučiuose nebe
galės apsistoti ne tik grupės,
bet ir pavieniai lietuviai.
Užtenka mums terliotis su
tokiais ‘cirkininkais’ lietuviais
jaunuoliais. Jie, atrodo, net
lietuviškų laikraščių neskaito,
kuriuose jau daug anksčiau jų
atlikti ‘žygiai’ buvo atitinka
mai aptarti ir pasmerkti. Jie
neklauso savo tėvų, norinčių
juos atvesti į padorų jaunuolių
kelią.
Niekas negali abejoti, kad
anksčiau paminėtų lietuviškų
masinių parengimų vadovams
o ypatingai besirūpinusiems
dalyvių apgyvendinimu bei
patalpų suradimu, yra žino
mos pavardės tų ‘didvyrių’.
Jei dar nežinoma — reikia juos
išaiškinti. Tai nėra sunku.
Galima.
Kaip tiesiogiai, kartu su vi
sais išeivijos lietuviais dėl tų
jaunuolių pasielgimo garbin
go lietuvių vardo suteršimo
paliestas, tikiu kad tai turi bū
ti atitaisyta.
Siūlau, kad
vandališko pobūdžio veiksmus
įvykdę lietuviai jaunuoliai pa
rašytų tų viešbučių savinin
kams kolektyvų, vardinį atsi
prašymo raštą, pasižadėdami
•ateityje panašių veiksmų ne
bedaryti.
Antra: tie patys ‘cirkinin
kai’ kolektyviai parašo Ameri
kos ir Kanados lietuviams skirtą atsiprašymo laišką, paža
dėdami ateityje panašių ‘štukų’ nekrėsti ir saugoti iki šiol
turėtą gerą ir garbingą lietu
vių išeivijos vardą. Tai turė
tų būti paskelbta visuose lie
tuvių išeivijos laikraščiuose.

Jurgis Jašinskas
Boston, Mass.
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į klases, įvyks tėvų susirinki
GRANDINĖLĖS
mas parapijos svetainėje. Pir
DARBO PRADŽIA
Po sėkmingo pereitų meto mą dieną pamokos baigsis
sezono, kurio kulminacinis taš 12:00 vai.
Mokykloje veiks 12 skyrių,
kas buvo kelionė į Romą,
Grandinėlė vėl pradeda dar vaikų darželis ir dvikalbė kla
sė.
bą.
Pagrindinės grupės pirmoji
• CLEVELANDO LIETU
repeticija įvyks trečiadienį, VIAI kviečiame dalyvauti in
rugsėjo 12 d., 7 vai. vakare. formaciniame susirinkime Die
Vaikų grupės pirmoji repe vo Motinos parapijos salėje
ticija bus penktadienį, rugsėjo š.m. rugsėjo9 d., sekmadienį,
14 d., 7 vai. vakare.
11:30 vai.
Šiais metais visos repeticijos
Adv. Povilas Zumbakis ir
vyks Dievo Motinos parapijos ' Rasa Razgaitienė padarys pra
auditorijoje.
nešimą apie bylų, keliamų pa
Grandinėlė dėkinga Dievo bėgėliams nuo komunizmo,
Motinos parapijai ir jos klebo eigą, kaip KGB stengiasi pa
nui kun. G. Kijauskui už vi bėgėlius inkriminuoti.
suotinę globą.
Susirinkimą šaukia LB Cle
velando apylinkės ir ALT Cle
• SV. KAZIMIERO LITU- velando Skyriaus valdybos.
NISTINE MOKYKLA prade
da mokslo metus rugsėjo 8 d.,
• CLEVELANDO RAMO9:00 vai. ryto. Tuoj po pa VENAI maloniai kviečia lie
maldų, kada mokiniai rinksis tuvių visuomenę š.m. rugsėjo

Š. M. RUGSĖJO 16 D., 1 VAL. P. P.

CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC

PAVILJONE (”LE PAVILLON”)
11021 EAST BOULEVARD

(UNIVERSITY CIRCLE) ĮVYKS

pianistės
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.

MATAS A TURNER
REALTY
501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119

486-2530

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

PAMINĖTA A.A. DOMINIKA KESIUNAITĖ
Liepos 22 d. Clevelando
Skautininkių Draugovės narės
ir Neringos Tn. tuntininkė
aplankė prieš dvidešimt metų
mirusios v.s. dr. Dominikos

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.

• PRANAS MAINELIS, 82
m. amžiaus, virš 15 metų tal
kinęs Dirvai prie laikraščio
ekspedijavimo, po padarytos
operacijos sveiksta namuose.
Dirvos štabas linki jam sutvir
tėti ir dėkoja už ilgametę tal
ką.

[i

NATIONWIDE
INSURANCE
IS OA you'’ **<*

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 442-6810.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street.
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietiniu ir im
portuotą 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.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
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Kesiūnaitės kapą Visų Sielų
kapinėse.
S. Radzevičiūtės
balti gladijolai ir skautininkių
nupintas žalių tujų vainikas
puošė Domutės kapą, o uždeg
tos 4 kaklaryšių spalvų žvaku
tės simbolizavo jos vadovavi
mą Seserijai. Reginos Nasvytienės sukurta malda išreiškė
nepamirštamą jos asmenybę.
Velionės atlikti darbai skautybės gerovei liudija jos nema
rumą, ištikimybę Dievui, Tė
vynei ir artimui, norą ieškoti
gėrio. Ji buvo organizatorė,
vadovė, programų paruošėja,
vienetų steigėja, talkininkė;
jos pastangbmis buvo suorga
nizuota akademikų skautų
draugovė ir filisterių sąjunga.
Vokietijoje buvo išrinkta vy
riausios skautininkės pavaduo
toja, o Amerikoje - Vyriausia
Skautininke (1952-54 m.). Sa
lia savo tiesioginių profesinių
pareigų ir rūpesčių, ji visada
rasdavo laiko skautybei ir dr.
Kesiūnaitės atlikti darbai jun
gia mus lietuviškos skautybės
uždaviniams.
Tą pačią dieną skautinin
kės aplankė ir kitų brolių ir se
sių kapus Visų Sielų kapinėse,
papuošdamos juos ramunių
žiedais ir rūtų šakelėmis: Al
donos Augustinavičięnės, Bi
rutės Juodikienės, Antano Jo
naičio, Balio Rėkaus, Vytauto
Raulinaičio, kun. Petro Dziegoraičio, Mykolo Vaitėno, Ka
zimiero Žilinsko ir mauzolie
juje - buvusį Lietuvos prezi
dentą ir Skautų Šefą Ahtaną
Smetoną.
Grįžus prie Domutės kapo,
simboliniai buvo įžiebtos trys
žvakutės prisiminimui sesių,
palaidotų Kalvarijos kapinė
se: Marijai Krygerytei-Skar
džiuvienei, Dorai AntulyteiGudėnėnei ir Neringai Kara
liūtei. Sugiedojus Marija, Ma
rija ir Sutelk mus Viešpatie bū
rin, su viltimi grįžome tęsti įsi
pareigojimus lietuviškai skau
tybei.
Už sesės Domutės sielą, S.
Radzevičiūtės ušprašytas, Sv.
Mišias atlaikė kun. V. Cukuras Putname ir Jėzuitų provin
ciolas kun. A. Saulaitis SJ
Chicagoje.
j Budr.enė

Lowest Prices
ASSOCIATES
■
Best Service
■
ROMA MAJOROVAS
S
Shipments every week.
ALGIS MATAS
Largest dealer in Ohio.
DALIA ŠIRVAITIS
■
Since 1967
PETRAS MATAS
Skaitykit ir platinkit
POL1SH IMPORT CENTER
ANTANAS KALVAITIS
D I R V £
6301 Fleet Avė.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
PATRICIA SAJOVEC
429-1010
JONAS DUNDURAS
GOVERNMENT JOBS. $16,559 - $50,553/year.
HOWARD TURNER — Attomey
Now
Hiring. For Directory
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
I
Call 805-687 6000 Ext. R —5823.
•-■■■■
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CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _
• RUGSĖJO 9 D. Šilinės
šventė. 10:30 vai. šv. Jurgio
bažnyčioje iškilmingos šv. mi
šios, procesija į 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!
Fraternitas Lituanįėa, 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
das ^0 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.
• LAPKRIČIO 4 D. Jūratės
Statkutės de Rosales naujos
knygos pristatymas. Dalyvaus
autorė. Rengia skautininkių
draugovė.
• LAPKRIČIO 11 D 11:30
vai. priešpiet parapijos salėje
tradicinis šv. Jurgio parapijos
festivalis. Pabaiga 4 vai. popiet.

• LAPKRIČIO 17 D. "Ka
riuomenės šventės minėjimas,
Lietuvių salėje. Rengia L.K
V.S. "Ramovė”.
• LAPKRIČIO 17-18 D. Dai
navos stovyklai remti parengi mas-paroda.
• LAPKRIČIO 24-25 d.d.
Lietuvių Dienos. Rengia LB
Clevelando Apylinkė.
• GRUODŽIO 1-2 D. Atei
ties klubo 35 metų sukakties
minėjimas.

DIRVA
•
VIDA JONUŠIENE,
ALT S-gos vicepirmininkė da
lyvavo Lietuvos Vyčių 71-jo
visuotino seimo atidaryme š.m
rugpiūčio 23 d. ir ALT S-gos
vardu pasveikino seimą.

SVEIKINA VYČIUS
Amerikos Lietuvių Tautinė
Sąjunga nuoširdžiai sveikina
Lietuvos Vyčius, 71-jo visuo
tino seimo proga. Mes džiau
giamės jūsų nenuilstamu dar
bu. Dauguma Jūsų yra čia gi
mę ir augę - Lietuvos nematę.
Jūs pamilote Lietuvą iš tėvų
pasakojimų ir iš knygų. Lie
tuvos Vyčių darbas bei veikla
yra pavyzdys visuomenei.
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos vardu, nuošir
džiai linkiu sėkmingo ir dar
bingo seimo, kad apžvelgę pra
eitų metų veiklą, su pasiryži
mu ir aukšta viltimi, žengtumėt į ateiti. Tiktai bendru ir
vieningu darbu padėsime pa
vergtai Lietuvai priartinti
laisvės rytojų!
Vida Jonušienė
ALT S-gos vicepirm.
PRADEDA
MOKSLO METUS
Kristijono Donelaičio pradi
nė ir aukštesnioji lituanistinės
mokyklos Chicagoje 1984-85
mokslo metus pradeda š.m.
rugsėjo 8 d. Francis M. McKay valstybinės mokyklos pa
talpose, 6901 So. Fairfield
Avė, Chicago, ILL. Mokinių
registracija 9 vai. ryto. Tuo
pačiu metu bus registruojami
ir nauji mokiniai. Reguliarios
pamokos abiejose mokyklose
prasidės 10 vai. ryto iki 1 vai.
po pietų.

Apačioje: Kristijono Done
laičio pradinės lituanistinės
mokyklos mokiniai ir mokyto
jai 1983-84 mokslo metais.
Antroje eilėje iš kairė sėdi: Rū
ta Musonytė, Danutė Puodžiū
nienė, Marija Plačienė, Svajo
nė Kerelytė, Bronė Prapuolenienė, Jonas Variakojis - tėvų
komiteto pirm., Julius Sirka direktorius, Regina Kučienė inspektorė, Alicija Brazaitienė, Lilija Martinkienė, Rita
Valkiūnienė ir Lilija Stelmokienė.
J. Tamulaičio nuotr.

Pradinėje mokykloje veiks
vaikų darželis, parengiamasis
skyrius ir I-VI skyriai. Į dar
želi priimami vaikai keturių
metų. Į parengiamą skyrių penkių metų.
Šiais mokslo metais mokyk
loje veiks specialus skyrius silp
nai arba visai lietuviškai ne
kalbantiems vaikams. Mokyk
loję veiks lietuviškai nekalban
čių klasė suaugusiems.
Aukštesnioje mokykloje
veiks V-VIII klasės. Į V-tą
aukštesniosios klasę, priimami
mokiniai išėję Lietuvių Bend
ruomenės nustatytą pradinės
mokyklos programą ir pristatę
baigimo pažymėjimą, arba iš
laikę įstojamuosius egzaminus.
Egzaminai bus rugsėjo 10 d.
Francis M. McKay mokykloje
10 vai. ryto. Mokiniams, ku
rie yra baigę Kr. Donelaičio
pradinę mokyklą, įstojamųjų
egzaminų į V-tą klasę laikyti
LSS Atlanto Rajono Geležinio Vilko stovyklos vadovai at
nereikės.
siuntė šį sveikinimą.
Registracijos metu bus registruojami vaikai Pirmajai Ko ti sunkų Aidų programos lei tis, o po to literatūrinę dalį
munijai paruošti. Visi moki dimą.
atliks akt. Ona ir rašytojas
niai gavusieji pataisas po re
Kviečia Lietuvos Aidų Ko Andrius Mironai. Bus visų da
gistracijos rugsėjo 10 d. 10 vai mitetas.
lyvių bendri pietūs, už ku
ryto turės laikyti pataisų eg
riuos kiekvienas susimoka po
zaminus. Mokinių darbai bus
•
GRAŽINA KENTER, $4.50, ir nuoširdus šios koloni
tikrinami tą pačią dieną pa Danbury, Ct., atnaujindama jos lietuvių pabendravimas.
mokų metu.
prenumeratą pridėjo auką Visi,šios kolonijos ir apylinkių
Registracijos metu bus gali Dirvai 13 dol.. Ačiū.
lietuviai prašomi gausiai mi
ma įsigyti reikiamus vadovė
nėjime dalyvauti.
lius. Tėvų Komiteto nutari
• LILE IR ALEKSAS KA
mu visi tėvai prašomi registra ZIAI, buvę clevelandiečiai ir
LIETUVIAI VYKDO
cijos dieną įmokėti bent pusę dabar gyveną Hot Springs,
DIDELI STATYBOS
mokslapinigių nuo kiekvieno Ark., atnaujindami Dirvos
PROJEKTĄ
vaiko. Dėl informacijų mo prenumeratą pridėjo auką 15
Inž. Vytenis Ramanauskas,
kyklų reikalais skambinti tel. dol. ir rašo: ‘Dirvą maloniai
Algirdas
Alksninis ir kiti yra
776-2036 arba 778-0358.
skaitome. Džiaugiamės ir di
suorganizavę
statybos bendro
Julius Sirka džiuojamės, sveikinam Dirvą,
vę,
kuri
yra
užsimojusi
pasta
Direktorius jos leidėjus ir darbuotojus’.
tydinti apie 130 taip vadina
Ačiū už auką ir sveikinimą.
mų ‘townhausų’ Vilią Nova
• DIRVOJE Nr. 33 pirma
me puslapyje, prie straipsnio
• sarunas valiuke- Plantation projekte, kas atseis
apie doc. Vytautą Skuodį, NAS, Springfield, III., Dirvai apie penkis milijonus dolerių.
Sis projekto vykdymas turė
antraštėje buvo klaidingai paremti atsiuntė auką 25 dol..
jo prasidėti prieš porą metų,
surinkta jo pavardė. Atsipra Ačiū.
tačiau pasunkėjusi ekonominė
šome.
padėtis ir miesto valdžios sta
tomi reikalavimai projekto
•LIETUVOS AIDŲ radijo
vykdymą kiek užvilkino. Po
programos Chicagoje rudeni
didelių pastangų ir derybų
MINĖSIME
nis pobūvis-gegužinė bus rug
pagaliau kliūtys įveiktos, gau
TAUTOS ŠVENTĘ
sėjo 30 d. Saulių salėje, 2417
tas projekto finansavimas ir
W. 43 St. Bus įdomi progra
Lietuvių Tautinės Sąjungos miestas davė statybai reikia
ma: sol. Eglė Rukštelytė dai
nuos. akompanuojant R. Moc Daytona Beach ir apylinkių mus leidimus. S.m. rugpiūčio
kui, bus laimės šulinys, gros skyrius ruošia Tautos Šventės mėn. šiame projekte statyba
Jaunimo Gintaro orkestras, minėjimą rugsėjo 15 d. 12 vai. stipriai pajudėjo. Miestas as
įvairių patiekalų maistas ir kt. Duffs restorane, 600 So. Atlan - faltuoja gatvę, baigiama pra
vesti kanalizacija, bus dvira
tie Avė., Ormond Beach.
Pradžia 12 vai.
Minėjime žodį tars skyriaus tininkams kelias, o po to prasi
Maloniai kviečiami visi lie
tuviai atsilankyti ir tuo parem pirmininkas Vytautas Abrai- dės ir pačių townhousų pir

DAYTONA BEACH

mosios fazės statyba. Projek
tas, inž. Vytenio Ramanausko
teigimu, atrodys gražiai.
Vilią Nova Plantation yra 3
mylių atstume nuo Atlanto
vandenyno, arti dvi naujos
mokyklos, 2 dideli apsipirki
mo centrai. Tovvnhausai bus
dviejų miegamųjų su pusant
ros vonios, kiekvienas turės sa
vo darželius, bus bendras
maudymosi baseinas.
Šiuo projektu domisi ir lie
tuviai. Iš jau parduotų townhousų, 25% yra nupirkę lie
tuviai. Korp..pirm. inž. Vy
tenio Ramanausko teigimu,
tai būsianti gera vieta lietu
viams gyventi.
LIETUVE PROFESORE

Dr. Sigita Ramanauskienė
profesoriauja Bethune-Cookman College, Daytona Beach,
Fla. ir yra paskirta pedagogi
kos skyriaus, kompiuterių labaratorijos direktore.
Dr. Sigita Ramanauskienė
yra pakviesta rugsėjo mėn.
kalbėti apie savo projektus Flo
rida Statė Department of Edu
cation suvažiavime.
Salia savo tiesioginės profe
sijos, dy. S. Ramanauskienė
yra išlaikiusi egzaminus ir įsi
gijusi teises (brokerio) nekilno
jamo turto pardavėjos ir yra
atidarius savo įstaigą Daytona
Beach Real Estate Center, Ine
Port Orange (Daytona Beach
miesto dalis). Ji neseniai gavo
pažymėjimą iš Daytona Beach
Area Board of Realtors, kaipo
‘Salesman of the month’. Jos
nuoširdžiu ir teisingu 'patar
navimu yra pasinaudoję ir
daugelis lietuvių.
Dr. Sigitos Ramanauskienos įstaigoje, kaip nekilnoja
mo turto pardavėja, dirba ir
Danutė Alksninienė, taip pat
įsigijusi turto pardavėjos teises,
Šia proga tenka pažymėti,
kad nekilnojamo turto parda
vėjo teises jau senokai yra įsi
gijęs ir Juozas Bartkus.
DAIL. JUOZO SODAICO
PARODA
Liepos 29 d. Ormond Beach
Memorial Art Gallery buvo
atidaryta trijų amerikiečių ir
lietuvio dail. Juozo Sodaičio
meno paroda. Juozas Sodaitis
išstatė 17 įvairaus dydžio bei
tematikos spalvingų darbų. Jo
kūryboje atsispindi mūsų tau
tosakos, liaudies dainų ir pa
sakų bei padavimų motyvai.
Šioje parodoje, dail. Juozo
Sodaičio iniciatyva bei pastan
gomis, rodomi ir mūsų liau
dies dirbiniai: gintaras, me
džio drožiniai, juostos, rankšluoščiai, koplytėlės, tautiniai
drabužiai, skulptūros, dėžutės
ir kita.
Dail. Juozą Sodaitį parodo
je dalyvauti pakvietė šios me
no galerijos vadovybė. Apie jo
kūrybą palankiai ir plačiai ra
šė ir vietinė amerikiečių spau
da. Parodą jau aplankė ne
mažas būrys šios kolonijos lie
tuvių.

•••
Lietuviškos pamaldos pra
sidės spalio mėn. ir vyks kiek
vieno mėn. antrą sekmadienį
Prince of Peace katalikų baž
nyčioje, Ormond Beach. Kun.
dr. Kazimieras Ruibys rūpi
nasi šios kolonijos lietuvių dva
siniais reikalais ir pamaldomis,
Jurgis Janušaitis

