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Po kalbų Ženevoje
Varžybos ekonominiuose frontuose

*So far, so good’ - skelbia 
Time magazino viršelis. Tai 
daugiau ar mažiau sutampa 
su daugumos JAV ir Vakarų 
Europos komentatorių nuo
mone. Nestebėtina, kad pa
našiai kalba ir sovietai. Bet 
kas toliau?

Gorbačiovą i Ženevą nu
vedė ginklavimosi pertraukos 
noras. Lėšų krašto apsaugai 
sumažinimo, ar bent nepadi- 
dinimo, reikalauja Sovietų 
ūkinis stovis. Reaganas galėjo 
drąsiai važiuoti, nes jautėsi 
atstatęs JAV karinę galybę ir 
pasitikėjimą savim.

Krašto saugumo atstatymas 
ir Amerikoje yra susijęs su ūki
niu stoviu. Ginklavimasis ir 
kariuomenės išlaikymas yra 
finansuojamas iš dalies defi
citu - paskolomis aukštais nuo
šimčiais. Nūdien dėl deficito 
yra įvairių nuomonių. Rei
kalui esant, pvz. valstybės 
ūkiui pergyvenant depresiją, 
jis naudingas. Ūkiui atkutus, 
jis ne tik nereikalingas, bet 
yra ir žalingas. Bet, jei sovie
tus į Ženevą atvedė Amerikos 
ginklavimasis, reikia ir toliau 
‘laikyti paraką sausą’, kas ne
leidžia mažinti saugumo rei
kalams skirtų sumų. Preziden - 
tas norėtų taip daryti, tačiau 
greitai susidurs su nemaža 
opozicija. Girdi, jei sovietai 
nori susitarti dėl ginklavimosi 
sumažinimo, negalima tos pro 
gos praleisti. Tai reiškia, kad 
administracija derybose jaus 
spaudimą ne tik iš varžovo, 
bet ir savo namuose. Čia gali
me susidurti su paradoksu.
Ginklavimasis, kuris atvedė 
sovietus į Ženevą, kartu padi
dino ar padidins prezidentui 
opoziciją viduje. Žinia, jei 
deficitą reikia mažinti, toli
mesniam krašto apsaugos stip
rinimui galima būtų padi
dinti mokesčius. Bet tokia išei - 
tis nei administracijai, nei 
kongresui - rinkiminiams me
tams artėjant - nėra priimtina.

Tokiu būdu politinės varžy
bos pereina į ekonominę sferą.

TAUTINĖS SĄMONES IŠLAIKYMAS IŠEIVIJOJE
Antanas Juodvalkis

Šią konferenciją suruošė 
PLB valdybos sudarytas ko
mitetas, vadovaujamas Bro
niaus Juodelio, buv. JAV 
LB švietimo tarybos pirmi
ninko ir aktyvaus visuome
nininko bei Lit. pedagoginio 
instituto lektoriaus, šios

Vytautas Meškauskas

Tiesa, ne i tarpusavio susirė
mimą kokiame nors bendra
me ekonominiame, bet dve
juose atskiruose namų fron
tuose.

JAV ūkis aplamai imant 
yra geram stovyje, tačiau lais
vo ūkio plėtimąsi ar nuosmu
ki sunku tiksliai numatyti. 
Planuojamo sovietų ūkio raidą 
lengviau numatyti, nors tai 
nereiškia, kad viskas tikrai eis 
pagal planą.

Gorbačiovo penkmečio pla
nas, kuri partijos CK turėtų 
vasario mėn. patvirtinti, nu
mato palyginti lėtą ūkini au
gimą - apie 2.5 nuošimčius pir. 
mais metais. Tai norima pa
siekti komunistiniais meto
dais: griežtesne disciplina, 
geriau išnaudojant turimą 
technologiją ir gudriau pla
nuojant. Gorbačiovas nekal
ba apie joki nukrypimą nuo 
komunistinio šeimininkavimo, 
apie jokį šuoli i kapitalizmą 
Kinijos pavyzdžiu. Ir tai su
prantama. Atiduodant liau
džiai teisę pačiai šeimininkau
ti, reikia jai duoti ir daugiau 
politinės laisvės. Be to, dar 
nežinomas ir paties Gorbačio
vo įsistiprinimo laipsnis Krem 
liaus soste. Kartais atrodo, 
kad jis dar nėra sutelkęs visos 
valdžios savo rankose. Dėl to 
jam saugiau neišeiti iš jau nu
minto kelio.

Tokioje situacijoje JAV po
litikos planuotojai turėtų gal
voti ne tik apie save, bet ir la
bai akylai sekti Sovietijos po
litinę ir ūkinę raidą, kad su ja 
suderinti savo pastangas ir
nejučiomis daryti jai įtakos. 
Teoriškai tai įmanoma, bet 
praktiškai visi skundžiasi bent 
kokios pastovios JAV užsienio 
politikos stoka. Gal padėtų 
grįžimas prie bendros abejų 
partijų užsienio politikos, bet 
ji sunkiai įmanoma taikos me
tu. Už tat baisu, kad JAV 
užsienio politika vėl gali grįžti 
prie gaisrininkų laikysenos. 
Jie skuba ten kur dega, ir daž
niausiai - pavėluoja.

konferencijos paskaitinin
kais buvo pakviesti Ameri
kos universitetuose ar kito
se institucijose dirbantieji 
mokslininkai ir lituanistinio 
švietimo vadovai. Konferen
cija truko dvi perkrautas 
dienas, 1985 m. lapkričio 23

A. A. Albertas Gerutis, Lietuvos diplomatas Šveicarijoje, mirė š. m. gruodžio 1 d. Berne.

Mirė Nepriklausomos Lietuvos 
diplomatas dr. Albertas Gerutis

Dr. Albertas Gerutis, Lie
tuvos atstovas Šveicarijoje, 
po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Berno ligoninėje š. m. 
gruodžio 1 d. eidamas 81- 
sius metus. Nuliūdime liko 
žmona Elena.

Laidotuvėse Lietuivos-dip- 
lomatijos šefą ir visus 
Nepr. Lietuvos diplomatus 
atstovavo Stasys Lozoraitis 
Jr.

ir 24 d., Jaunimo centre, 
Chicagoje.

Konferencijos dalyvius 
komiteto vardu pasveikino 
pirm. Bronius Juodelis ir 
atidaryti pakvietė PLB val
dybos pirm. V. Kamantą.

(Nukelta į 9 psl.)

Dr. A. Gerutis gimęs 
1905 metais liepos 21 d. Ry
goje. Ten lankė lietuvių 
pradžios mokyklą, Samaro
je progimnaziją ir 1918 m. 
vėl įsikūrė Rygoje ir ten 
baigė gimnaziją. Teisių stu
dijas pradėjo Kaune kartu 
dirbdamas Lietuvos Tele
gramų Agentūroje ELTO
JE, kaip korespondentas ir 
redaktorius ir aktyviai įsi
jungė į spaudos darbą. 
Daug rašė Lietuvoje, Lietu
vos žiniose, Lietuvos Aide, 
Ūkininko Patarėjuje ir k. 
Dalyvavo Lietuvių-Latvių, 
Lietuvių-Estų susiartinimo 
draugijose,

1928 m. išvyko studijų 
tęsti į Berlyną, eidamas 
Lietuvos Aido, vėliau EL
TOS, latvių ir estų korės-, 
pondento pareigas. Vėliau 
tęsė ir daktaro laipsnį gavo 
Berno universitete Šveica
rijoje 1933 m. ir buvo pa

skirtas Klaipėdoje spaudos 
referento, vėliau gubema- 
tūros spaudos patarėjo pa
reigoms. Daug rašė Klaipė
dos lietuvių spaudoje ir da
lyvavo visuomeninėje veik
loje. Buvo žurnalistų Są
jungos Klaipėdos skyriaus 
pirmininkas, vienas iš Pre
kybos Instituto steigėjų, 
Lietuvos Žurnalistų Sąjun
gos garbės teismo pirminin
kas. 1936 m., būdamas jau 
gerai pasiruošęs, aplankęs 
eilę kraštų ir juose studi
jas gilinęs, mokėdamas ei
lę kalbų, jis pradėjo diplo
matinę tarnybą Užsienių 
Reikalų Ministerijoje, vė
liau Tautų Sąjungoje Žene
voje ir nuo 1940 m. perkel
tas į Berną, Šveicarijos sos
tinę, kur iki šiol tebegyve
na./

1937 m. paskirtas Lietu
vos Nuolatinės Delegacijos 

(Nukelta į 3 psl.)
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snvnmnĖ
Kaip pakeisti sovietus? - Neokonservatyviu receptas.

- Gorbačiovas Maskvoje kartoja seną pasaką ir... 
------------- gauna paskolą. - Mokesčiai, [mokesčiai... ______

Po viršūnių susitikimo su so
vietais paprastai sustiprėja 
įspūdis, kad jie tokie pat žmo
nės kaip kiti ir už tat su jais 
galima susikalbėti, tik reikia 
mokėti prie jų prieiti. Kol kas 
po visų susitikimų anksčiau ar 
vėliau ateina ‘tiesos momen
tas’ - kaip sovietų invazija į 
Afganistaną - kada pasirodo 
tikras sovietų veidas. Šiaip ar 
taip, jų ‘religija’ - marksizmas 
-leninizmas jiems pažadėjo vi
są pasauli ir tokia raida esanti 
‘moksliškai’ įrodyta. Kiekvie
nas sovietų laimėjimas ar pa
sistūmėjimas yra pakartotinas 
to įrodymas ir už tat sovietams 
svarbu yra nesustabdyti tos 
raidos, bet pagal galimybes ją 
paremti.

Jei taip, kiekvienas santy
kiavimas su sovietais turėtų 
būti vertinamas tuo, kiek jis 
vedą prie jų atsisakymo nuo 
tų komunistų ortodoksinių pa
žiūrų. Užpereitą savaitgalį 
tai diskutavo grupė žurnalis
tų, mokslininkų ir kitų intelek
tualų, prieš penkis metus su
sibūrusių į Laisvojo Pasaulio 
Komitetą. Daugelis jos narių 
yra apibūdinami kaip ‘neo- 
konservatyvai’.

Irving Kristol, vienas gru
pės steigėjų, pareiškė:

‘Mes nepasieksime pasaulio 
stabilumo iki Amerikos politi
ka nevers sovietus ideologiniai 
reformuotis, t.y. iki Sovietų 
Sąjunga nenustos būti politi
nis režimas su marksizmo-leni 
nizmo religija, primesta sovie
tų tautoms.’

Tokia sovietų režimo refor
ma turėtų būti JAV užsienio 
politikos tikslas. Šiuo metu 
vienintelis marksizmo-leniniz 
mo religijos teisingumo įrody
mas yra sovietų pasisekimai 
užsienio politikoje. Jei sovie
tai patirtų - kad ir mažusl - 
pralaimėjimus Angoloje, Ku
boje, Nikaragvoje ar Afganis
tane, tai būtų didelis smūgis 
jų režimui, pakertąs tikėjimą į 
jo teisingumą.

Su tuo sutiko ir Harwardo 
prof. Richar Pipes. Jei sovie
tai gautų smūgį užsieniuose, 
tai tuojau atsilieptų jų viduje - 
sakė jis.

Elliot Abrams, Valstybės 
Sekretoriaus asistentas tarp- 
amerikiniams reikalams ten 
pareiškė, kad Washingtonas 
dabar yra linkęs daug dau

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —■

giau padėti tiems, kurie Tre
čiajam Pasaulyje stengiasi pa
sipriešinti sovietų užmačioms, 
negu tuojau po Vietnamo karo

Kongreso leidimas padėti 
helikopteriais, sunkvežimiais 
ir kitom susisiekimo priemo
nėm Nikaragvos sukilėliams 
būtų buvęs sunkiai įmanomas 
pereitais metais ir tai esąs pa
sikeitimas į teisingą pusę.

Jis dar pareiškė, kad sukilė
lių skaičius Nikaragvoje pa
dvigubėjo ir dabar siekia apie 
20,000. Sovietai į tą atsakysią 
siųsdami daugiau savo ir Ku
bos karių.

Jungtinėse Valstybėse esą 
daug žmonių, kurie bijo į tai 
atsakyti, bijodami konflikto 
išsiplėtimo. Vienam iš publi
kos paklausus, kodėl kiti kraš
tai nepadeda Nikaragvos suki
lėliams, Abrams atkirto, kad 
to ir nereikia. Ko sukilėliai yra 
reikalingi, tai pagalba iš JAV. 
Tik nuo jos priklausanti jų per 
galė. Girdi, malonu savo pu
sėje būtų matyti ir Belgiją, ta
čiau praktiškai ji negali nie
kuo padėti.

Gynybos Sekretoriaus asis
tentas Richard N. Perle kalbė
jo apie Ženevos susitikimą. 
Ten sovietai nepravedę savo 
tikslo, kuris buvo strateginės 
iniciatyvos sustabdymas, bet 
sutiko su amerikiečių siekimu 
derėtis dėl ginklavimosi su
mažinimo.

‘Mes būtumėm kvaili kon
kuruoti su sovietais didinant 
ofenzyvinius ginklus, jei mūsų 
stiprybė glūdi mūsų sugebėji
me, išnaudojant naują tech
nologiją, pasiekti efektingą 
gynimąsi’ - pareiškė Perle.

• ••

Tuo tarpu Maskvoje perei
tą trečiadieni pranešimą apie 
sovietų užsienio politiką pada
rė Gorbačiovas. Kalbėdamas 
pusantros valandos jis skundė
si, kad JAV siekiančios karinio 
pranašumo, kad karas Afga
nistane jau seniai būtų baig
tas, jei JAV neremtų banditų, 
kad Sovietija yra linkusi pra
tęsti atominių sprogimų ban
dymo moratoriumą, jei ir JAV 
prie to prisidėtų. Kai jis tai 
pasiūlęs prezidentui Reaganui 
Ženevoje, Reaganas nieko ne
atsakęs, kas jam leidžia spėti, 
jog prezidentas tą klausimą 
dar svarsto. Ženevoje JAV ir 

Sovietija pareiškusios, kad ato. 
minis karas yra neįmanomas 
ir tai esant puiki pradžia ge
resniems santykiams.

•••
Keli didieji bankai - First 

National of Chicago, Morgan 
Guaranty, Bankers Trust bei 
Canados Royal Bank - dar vir
šūnių konferencijai nepasibai
gus paskolino sovietams 400 
milijonų dolerių JAV-bėse ja
vams pirkti įabai mažu, tik 
8.5 nuošimčiu.

Sovietija daugiausia užsie
nio valiutos užsidirba iš naftos 
eksporto, tačiau paskutiniu 
laiku jos produkcijai kritus 
nuo 12.3 mil. statinių iki 11.8 
mil. statinių į dieną, ir naftos 
kainoms sumažėjus, jai sun
kiau pasidaryti reikalingos už
sienio valiutos. Skaičiuojama, 
kad jos atsargos užsienio valiu
ta ir auksu siekia apie 7 bilijo
nus dolerių, kuriuos ji laiko 
bėdos atvejui. Kol kas sovietų 
patikimumas esąs geras - visas 
skolas jie atidavė laiku.

•••

Kaip žinia, prezidentui la
bai rūpi pravesti pagrindinį 
mokesčių reformos įstatymu. 
Pereitą savaitę Atstovų Rūmų 
komisija, kuriai priklauso mo
kesčių reikalai, priėmė savo 
projektą, kuris dar turi būti 
suderintas su senato dar ne
priimta versija. Tokiu būdu, 
jei prezidentas pritars pakei
timams, nauji mokesčiai įsi
galės 1987 m. Nors atstovų 
rūmų komisija daug kur pre
zidento projektą pakeitė, vis
tiek tai būtų didžiausias mo
kesčių pakeitimas JAV istori
joje.

Kaip ir prezidento projek
tas, atstovu rūmų versija nuo 
pajamų mokesčio atpalaiduos 
apie 6 milijonus mažiausiai 
uždirbančių amerikiečių, pa
keliant sumą, nuo kurios rei
kia pradėti mokėti mokesčius. 
Nesigilinant į paskelbtas deta
les, aplamai imant, didesnė 
mokesčių našta uždedama kor. 
poracijoms, kurios gavo dau
giau nuolaidų 1981 m., tada 
norint pagyvinti ūkinį gyve
nimą. Prieš prezidento norą, 
atstovų rūmų komisija leido 
nuo mokesčiais apdedamos su
mos nurašyti valstijų ir miestų 
mokesčius bei morgičius ne tik 
nuo gyvenamųjų namų, bet ir

■ Iš kitos pusės
Atvirai kalbant bijojau Reagano viešnagės Ženevoje. 

Juk iki šiol visi tie viršūnių susitikimai nieko gero neat
nešė. Atvirkščiai, jie tik duodavo progos sovietams pasi
rodyti iš geresnės pusės negu iš tikro yra. Sukelti iliu
zijų, kad jie yra žmonės kaip mes. Už tat visai teisingai 
Zbignievas Brzezinski, pats nelaimingo Carterio susiti
kimo su Brežnevu liudininkas, net pora kartų prieš pa
skutinį pasimatymą įspėjo JAV delegaciją per TV laiky
tis korektiškai, bet ne perdėtai meiliai. Tokio pat nusi
statymo buvo ir prezidentas, kuris su Gorbačiovu ne tik 
nesiglėbesčiojo ir nesibučiavo, bet įspėjo apie esamą di
delį nuomonių skirtumą, priešiškumą, kuris gali suma
žėti tik laikui bėgant, kai žodžiai užleis savo vietą veiks
mams.

Iš to, kas iki šiol paaiškėjo, neatrodo, kad prezidentas 
Reaganas būtų padaręs kokį klaidingą žingsnį, kokio ga
lima buvo bijoti. Ar nepridarė jis klaidų kaip savo spau
dos konferencijose ir kituose spontaniškuose pareiškimuo
se? Ar neapsiriko ir daugiau valstybės reikaluose patyrę 
prezidentai? Juk galėjo paveikti ir nuovargis. Atrodo ta
čiau, kad prezidentui jo žinių trūkumą, jei jis ir buvo, 
atstojo labai sveikas politinis instinktas.

Tuo džiaugiantis verta prisiminti vieną tik dabar 
paaiškėjusį epizodą. Ką tik išėjusioje knygoje THE 
FRINGES OF P0WER (W. W. Norton & Co. New York, 
796 psl. $25) buvęs 1939-1955 m. m. W. Churchillio se
kretorius Sir John Colville, štai ką pasakoja apie prezi
dentą Eisenhowerį. Churchillis jį gerbęs kaip karo vadą, 
tačiau jo pažiūros į rusus jam nepatikusios net taip, kad 
Eisenhowerį išrinkus prezidentu, Churchillis pasakęs: 
”Man labai neramu. Atrodo, kad tai daro karą daugiau 
įmanomu.”

Kai Churchillis Bermudos susitikime įkalbinėjo Ei- 
senhowerį tartis su Stalinu, amerikietis atkirto:

”... kiek liečia ministro pirmininko viltį, kad kaž
koks New Look pasirodė sovietų politikoje, (tai 
mano nuomone) Rusija yra gatvinė moteris, ir 
visiškai vistiek ar jos suknelė nauja ar tik sena 
sulopyta, po ja ji yra ta pati prostitutė. Amerika 
norėtų ją išvaryti iš dabartinės jos vaikščiojimo 
vietos (beat) atgal į užpakalinius skersgatvius.”

Tačiau kai 1954 m. birželio mėn. Churchillis atsilankė 
Washingtohe, prezidentas "tuojau sutiko kalbėtis su ru
sais.” (vm)

antrų namų (dažniausiai va
sarnamių). Kitokių skolų nuo ■ 
šimčiai atleidžiami tik iki 
20,000 dolerių. Galima ir to
liau nurašyti išlaidas medici
nos reikalams, labdarybei ir 
tam tikras išlaidas susijusias 
su bizniu, pvz. 80% nuo išlai
dų pavaišinimui ir pramogom.

Kaip paaiškėjo, atskiri ko

PRESSMAN
TIRED OF SECOND SHIFT BLUES 

OR FIRST SHIFT DOLDRUMS
BE RESPONSIABLE FOR RUNN1NG PRINTING PRESS FOR GRAF1C 

ARTS COMPANY 1NDEXING AND PORT FOL1OS.
Heidelberg GTO-18 in.
Heidelberg 10 x IS.
Salary depends upon experience. Excellent benefits include 10 paid 
holidaya, health, life, dental and prescription insurance. Congenlal 
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W. J. TRUDELLE CO., INC.
11 Elkins Street 

South Boston, MA. 02127 
617-268-8599

(From 10 a. m. to 3 p. m, Ask for Jo Di)
(42-44)

PETKUS
TeVAS ir sūnus

misijos nariai už atstovų rūmų 
versijos parėmimą iš komiteto 
išsiderėjo visokių nuolaidų, 
pvz. teisę išleisti mokesčiais 
neapdedamus bonus savo rin
kiminės apylinkės reikalams ir 
pan. Skaičiuojama, kad viso 
labo federalinis iždas dėl to 
neteks apie 2-3 bil. dolerių pa
jamų per metus.

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332 
Saviaiakas J. Mažeika
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Baigiant sukaktuvinius 
Dirvos metus

Vilties draugijos pirminin
ko dr. Danieliaus Degėsio 
žodis, pasakytas š.m. gruo
džio 1 d. Dirvos vajaus už
baigimo kultūrinėje popie
tėje Clevelande.

Dirvos 70 metų sukakties 
minėjimą užbaigiant, Vilties 
draugijas vardu aš noriu pa
dėkoti tiems, kurie įgalino Dir 
vą sulaukti tokio gražaus am
žiaus.

Visų pirma padėka priklau
so Dirvos bendradarbiams, be 
kurių talkos Dirvos leidimas 
nebūtų buvęs galimas. Dėko
ju taip pat Dirvos administra
cijos ir redakcijos personalui, 
ypač redaktoriui Vytautui 
Gedgaudui, kurio ilgalaikis 
žurnalistinis patyrimas daro 
laikraštį patrauklų ir įdomų.

Padėka priklauso dr. Leo
nui Kriaučeliūnui ir jo suda
rytam Dirvos vajaus komite
tui, sutelkusiems gražią sumą 
Dirvos ekonominiam užnuga
riui stiprinti. Dėkoju Naujo
sios Vilties žurnalo redaktoriui 
Aleksui Laikūnui už paruoštą 
ir gražiai redaguotą Dirvos 70 
metų leidinį. Didelis dėkui dr 
Emanueliui Jarašiūnui ir Los 
Angeles vyrų kvarteto nariam 
atvykusiems iš saulėtos Kali
fornijos ir savo kelionės ir kon
certo auka įsijungusiems į Dir 
vos vajų.

Taip pat padėka priklauso 
ALT S-gos Clevelando sky
riaus pirmininkui Antanui Jo
naičiui ir jo valdybos nariams, 
prisidėjusiems prie šio minėji
mo surengimo.

Dėkoju Tėvynės garsų radi
jo vedėjui Juozui Stempužiui 
ir Clevelande esantiems žur
nalistams - Aurelijai Balašai- 
tienei ir Vaciui Rociūnui - žo
džiu ir raštu prisidėjusiems 
prie Dirvos minėjimo.

Mums yra džiugu, kad Dir
va, minėdama 70 metų sukak 
tį, dar gali aktyviai jungtis į 
lietuviško žodžio ir lietuviškos 
veiklos tęstinumą. Be savo 
spaudos Lietuvos laisvinimo 
darbas ir visa lietuviška veikla 
labai nukentėtų. Deja, lietu
viškos spaudos būklė išeivijoje 
yra sunki ir ji be aktyvios lie
tuvių visuomenės paramos 
negalėtų išsilaikyti.

Dirvos 70 metų sukakties

Dr. Danielius Degėsys, Vil
ties draugijos pirmininkas.

proga pravestas piniginis va
jus davė palyginti nemažai 
pajamų, bet Dirva turi daug 
ir išlaidų. Pasenusios spausdi
nimo mašinos genda, reikia 
naujų. Popierius, paštas ir 
spaudos darbas beveik dieno
mis brangsta. Visa laimė, 
kad mes dar turime pasišven
tusius spaudos bendradarbius 
bei radakcijos ir administra
cijos tarnautojus, kurie mažai 
apmokamą lietuviškos spau
dos darbą diena iš dienos stu
mia pirmyn. Bet kaip ilgai to
kiose sąlygose tas darbas bus 
toliau vykdomas, sunku pasa
kyti.

Be dažnai spaudoje mato
mų kultūrininkų ir visuomeni 
ninku mes taip pat turime - 
kad ir tylią, bet tautiniai susi
pratusią - lietuvių visuomenę, 
be kurios paramos ir pritari
mo lietuviškas veikimas nebū
tų galimas. Lygiai taip pat ir 
mūsų kultūrinė bei visuome
ninė veikla nebūtų žinoma, 
jeigu mes neturėtume savos 
spaudos. Todėl aš ir kreipiuo
si į tą tyliąją, bet tautiniai 
sąmoningą lietuvių visuome
nę, suprantančią lietuviškos 
spaudos reikšmę ir atjaučian
čią jos vargus, kad ji neužmirš 
tų Dirvos ir padėtų jai dar il
gus metus skleisti lietuvišką 
žodį.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Mirė dr. Albertas Gerutis
(Atkelta iš 1 psl.) 

prie Tautų Sąjungos sekre
toriumi. Dalyvavo Lietuvos 
Diplomatinės tarnybos vei
kloje (po pasiuntinio dr. J. 
Šaulio mirties 1948 m. buvo 
paskirtas jo vietoje). Ak
tyviai dalyvavo Šveicarijos 
lietuvių veikloje eidamas 
įvairias organizacijų parei
gas. Taip pat jis visą laiką 
plačiai reiškiasi šveicarų ir 
vokiečių spaudoje gindamas 
Lietuvos reikalus. O tam 
darbui jis turėjo ir turi pui
kias kvalifikacijas, nes vos 
pradėjus žurnalistinę kar
jerą jam teko rašyti įvai
riausiais klausimais: apie 
Briuselio derybas, Hynanso 
projektus, Tautų Sąjungos 
intervencijas, apie Lietu-vos 
užsienių politiką, vyriausy
bės notas, apie Ambasado
rių konferencijas ir kita.

Gyvenimo įvykiai taip su
siklostė, kad šis didis spau
dos mylėtojas, lietuvių tau
tos ambasadorius ir darbuo
tojas savo tėvynėje tegy
veno tik septynerius metus 
ir vistiek išliko tikras pa
triotas lietuvis. Nesitenki
na tačiau vien lietuviška 
veikla, bet palaiko tautinį 
ryšį su Federaline Vokieti
ja, su jos atsakingais asme
nimis, skaito paskaitas įvai
riose vietose apie Lietuvą, 
yra nuolatinis Baltų Drau
gijos valdybos narys. Jis 
daug rašė svarbiausiame 
šveicarų dienraštyje ”Neue 
Zuercher Zeitung” apie Lie
tuvą, jos okupaciją ir apie 
visų, trijų pabaltijo tautų 
teises. Yra daug įvairiose 
vietose skaitęs paskaitų, 
kuriose dalyvaudavo Euror 
pos valstybių senatoriai, 
kongresmanai, buvę minis- 
teriai, ambasadoriai ir tos 
paskaitos būdavo atspaus
dintos žurnaluose, net kar
tais po 14 ar daugiau pus
lapių. Dr. A. Gerutis yra 
parašęs ir išleidęs leidinių 
po 100 psl. ar daugiau ki
tomis kalbomis.

Jo parašytos knygos apie 
Lietuvos diplomatus yra iš
leistos: Petras Klimas, Do- 
vas Zaunius ir jau parašy
ta apie Jurgį šaulį. Sunku 
ir suskaičiuoti jo nueito gy
venimo kelio žingsnius ir 
valandas aukotas tėvynei 
Lietuvai. Jis svarbiausiu sa
vo uždaviniu laikė nešti 
mūsų bėdas ir viltis sveti
mųjų visuomenei, supažin
dinti kitataučius su lietu
vių tautos laisvės byla, lai
mėti draugų.

Jis buvo Lucerne veikian
čios organizacijos ”Euro- 
paeische Konferenz fuer 
Menschenrechte und Selbst- 
bestimmung” valdybos na
rys ypatingiems reikalams. 
Daugiausia jo rūpesčiu bu
vo suorganizuota 1978 m. 
sausio mėn. nerusiškų tau
tų Sovietų Sąjungoje kon
ferencija Luzerne. Su švei
caru Hans Rycheneriu, ku
ris yra baltų tautų uolus 
bičiulis, ruošė konferenci

jos referatus, kuriuos išlei
do Šveicarijos Rytų Insti
tutas. Knyga ”Volker in 
Ketten”. Ta pati organiza
cija 1979 m. Luzerne suren
gė Sovietijos satelitinių 
valstybių konferenciją.

Berno radijui šveicarės 
Beatriče Leutenegger-Eich- 
man parama ir dr. A. Ge
ručio pastangomis buvo per
duota vienos valandos pro
grama apie Estiją, vėliau 
apie Latviją ir apie Lietu
vą. Tai valstybinis radijas 
ir retas įvykis, kad viešai 
būtų reiškiama padėka: 
Lietuviui ”Herm Lega- 
tionsrat Dr. Albertas Geru
tis”.

Vienas iš pačių didžiųjų 
dr. A. Geručio atliktų darbų 
yra ”Lithuania 700 Years” 
anglų kalba veikalo apie 
Lietuvą paruošimas ir iš
leidimas į platų pasaulį 
1969 m., kurio jis yra re
daktorius ir vienas iš atita
riu. Kaip jis savo, gyveni
me yra tyliai, sumaniai ir 
gerai atlikęs kitus darbus, 
taip ir šį kartą vyriausio 
architekto dr. A. Geručio 
rankose JAV lietuvių suau
kotos plytos įgavo gražią 
formą ir tapo mūsų tautai; 
skirtu vertingu paminklu, 
— rašė Pasiuntinybės pata
rėjas S. Lozoraitis, jr.

Ir taip tikrai dr. A. Ge
rutis pakviestas Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondo šį 
uždavinį atlikti neilgai gal
vojęs sutiko ir pasikvietęs 
taip pat gilius patriotus 
profesorius istorikus dr. 
prof. J. Jakštą, dr. prof. J. 
Puziną, Lietuvos Diploma
tijos šefą S. Lozoraitį ir dr. 
A. Budreckį darbą pradėjo. 
Veikalas pavaizduoja lietu
vių tautos istorijos kelią 
nuo pat seniausių laikų ir 
priveda įvykius iki mūsų 
dienų.

Tam veikalui pasirodžius 
plačiame pasaulyje susilau
kė daugybę teigiamų įver-. 
tinimų iš lietuvių spaudos, 
o taip pat ir iš svetimųjų 
laikraščių ir žurnalų teigia
mų recenzijų, o itin lemia

BALFo jubiliejinio seimo iškilmingoje vakarienėje š. m. spa
lio 12 d. Grand Hotel, Washington, D. C., pirmininkė Maria Ru
dienė įteikė Washingtono arkivyskupui James A. Hickey žy
menį — gintaro mozaikos paveikslą su Aušros Vartų Marija ir 
Trijų Kryžių kalnu — išreiškiant dėkingumą Amerikos vysku
pams ir NCWC už suteiktą gausią paramą lietuviams pabėgė
liams Europoje, nukentėjusiems nuo antro pasaulinio karo.

D. Bieliauskaitės nuotr.

ŽIŪRONĄ
LIŪDNA yra, kai nėra 

balanso tarp proto ir bur
nos, o ką jau bekalbėti, kai 
santykis tarp jų yra atvirkš 
čiai proporcingas ... ne 
išminties naudai ...

Beveik su įtūžusių pasi
gardžiavimu Draugo ve
damuoju einą M.Dr. ‘ko
mentarai’ tautininkų sąs- 
kaiton nėra verti tam ski
riamo dėmesio. Kada net 
ir pačių ateitininkų tarpe 
(o ir jų tarpe yra objekty
vių idealistų!) ‘autentiški’ 
prisiminimai iššaukė kon
troversiją, adatos ieškoji
mas tautininkų vežime 
vargu galėtų būti klasifi- 
kuotinas pozityviu reiški
niu, dargi ‘istorinės tiesos’ 
pagrindui! O jei tai yra 
‘puolamo’ A. Masionio gy
nimas - tai jau tik prilei- 
džiant, kad ‘atitiko kirvis 
kotą’ ...

Gal būt teisingiausias 
kelias būtų visai nereaguo
ti į saiką prarandančius iš
puolius, nes - kaip atrodo - 
tai tik ‘augina ragus’ besi
plėtojančiam redaktoriui.

Ego

ma recenzija buvo politi
niam Foreign Affairs žur
nale, kuris laikomas viso 
pasaulio bibliotekų autori
tetu. žurnalas trumpai pa
minėjo apie patį veikalą ir 
gale pridėjo: Rekomenduo
tina įsigyti bibliotekoms.

Tą veikalą platinti talki
no visi LNF nariai ir dau
gelis lietuvių visuose kraš
tuose, todėl nenuostabu, kad 
pirmai laidai 1500 egz. pa
sibaigus buvo pradėtos leis
ti sekančios laidos po 1000 
egz. ir iki šiol jau išleista 
šešios laidos. (eč)



Hamiltono lietuvių parapijos bažnyčioje Tėv. J. Liauba, OFM atnašauja mišias skautų 
šventės proga. St I1gQno nuotr'

Turime likti tvirtais lietuviais dvasioje...
Sirvintos-Nemuno Tn. Ha- 

milton, Ont., vadovaujamas 
v.s. Danutės Gutauskienės, 
š.m. lapkričio 17 d. atšventė 
savo 35-rių metų veiklos su
kaktį. Šventėje dalyvavo sve
čiai iš Clevelando, Rochestrio, 
Toronto ir kt.

Hamiltono lietuvių parapi
jos šventovėje Tėv. Juvenalis 
Liauba OFM, ta proga pasakė 
pamokslą, kurį čia spausdi
name.

SIANDIEN mūsų kolonijo
je mūsų broliai-sesės skautai 
švenčia savo 35 metų gimta
dienį, atsikūrimą čia. Mes vi
si kartu jungiamės su jais savo 
malda, savo dvasia ir daly
vaujame jų džiaugsme.

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimui sueina 67-ri me
tai, taip pat ir mūsų skautijai 
67-ri metai. 1918 m. vasario 
16 buvo paskelbta Vilniuje 
Lietuvos Nepriklausomybė, o 
lapkričio pirmą, skautininko 
Petro Jurgėlos iniciatyva, bu
vo įkurta pirmoji lietuvių skau 
tų ir skaučių skiltis. I porą 
mėnesių ji išaugo iki 80 narių 
ir persitvarkė į berniukų ir 
mergaičių atskirus vienetus, o 
sekančiais metais paplito visoj 
Lietuvoj.

Kas yra skautybė, kad ji 
taip greitai tiesiog užbūrė ir 
pavergė jaunas širdis ir pro
tus? DIEVUI, TĖVYNEI IR 
ARTIMUI! - Šie trys žodžiai 
išreiškia gilią skautybės esmę 
ir tai visiems suprantama for
ma.

Kas nepažįsta Dievo, arba 
Dievą paneigia, tas nejaučia

lietuviai skautai, atsidūrę de
mokratiniame laisvame pasau
lyje, parodė nepaprastą gyvy
bingumą. Jie atstatė lietuvių 
Skautų Sąjungą - Broliją ir Se
seriją - ir jų nueitas kelias 
skautizme, veikloje, auklėji
me yra didingas.

Dabar, kai Lietuvoje skau
tų organizacija sunaikinta, tai 
čia, laisvajame pasaulyje, lie
tuvių skautai turi ypatingą 
uždavinį - ir lietuvių, ir užsie
niečių tarpe, ir tai visam pa
saulyje!

Pirmiausia, šios sukakties 
proga mes turime pasižadėti 
tapti ir likti tvirtais lietuviais 
dvasioje, žodžiuose ir darbuo
se. Pasiryžti-ypatingai moky
tis ir tobulinti lietuvių kalbą, 
informuotis ir informuoti Lie
tuvos laisvinimo ir lietuviškos

įgimtos pareigos gerbti ir my
lėti žmogų, kaip savo artimą, 
nes žmogus yra sukurtas pagal 
Dievo paveikslą. Žmogaus 
orumas, jo didybė paeina ir 
tarpsta Dievuje! Iš čia artimo 
meilė, meilė savo žmogaus, 
meilė savo tautos, meilė savo 
tėvynės.

Skautybė sugebėjo paža
dinti jaunime didelę vidinę jė
gą kūrybingam darbui, ma
žais darbeliais išvesti į milži
niškus darbus. Tai neapsako
ma brangenybė ir tautai ir vi
sai žmonijai.

Pirmieji mūsų nepriklauso
mybės metai buvo kovos me
tai dėl Lietuvos laisvės. Ly
giagrečiai su savanoriu kariu 
bei partizanu šauliu ir skau- 
tas-skautė įsijungė savo šalies 
tarnybon.

Fronto kovom aprimus, pra - kultūros reikaluose. Jausti 
sidėjo gyvas statybinis darbas. 
Reikėjo sukurti visą valstybinį 
aparatą, kuris sudarytų palan 
kias sąlygas lietuvių tautai 
augti ir savo ypatingą kultūrą 
kurti. Ir šiame laikotarpyje 
skautai-skautės neatsiliko, 
išaugo į visą Lietuvą apiman
čią Skautų Broliją ir Skaučių 
Seseriją, sujungtą į vieną Lie
tuvių Skautų sąjungą.

Prasidėjus Antram Pasau
liniam karui, Lietuva neteko 
nepriklausomybės. Žlugo vals 
lybė, bet tauta - nors svetimų
jų pavergta, naikinama ir per 
sekiojama - tebėra gyva.

Komunistai, vos užėmę Lie
tuvą, abi skautų organizacijas 
uždarė ir buvusius skautus 
persekiojo ir persekioja.' Bet

Hamiltono skaučių ir skautų šventėje Vyr. skautininke S. 
Gedgaudienė ir Kanados rajono vadeiva dr. A. Dailydė neša 
mišių auką. Kairėje Tėv. J. Liauba, OFM. St. Ilgūno nuotr.

būtiną pareigą savo žinias per 
duoti jaunajai kartai, labiau
siai - uždegti ją tėvynės meilei

Darbas, pasiryžimas ir vil
tis turi lydėti mus!

‘Tėvų žemė Lietuva, turi 
būti mūsų širdy visada!’ - tai 
penkių kontinentų jaunimo 
kongreso šūkis.

Niekad nepamirškime mū
sų tautos kankinio Sibire Balio 
Gajausko įspėjimo: ‘Gyvena
me lemtingą amžiaus metą, 
kada joks krikščionis neturi ne 
tik prekiauti savo sąžine, bet 
ir naudotis gyvenimo malonu
mais. Esame pašaukti aukai 
ir degimui nakty, ir tokiais tu
rime pasilikti, kol naktis nesi
baigs!’ Tai liečia mus visus, 
tai liečia ir tave, nes esi mūsų 
tautos dalis. Jei tavo širdis su
stos plakusi meile Dievui, Tė
vynei, Artimui - mes čia tap
sime lavonais! Tu esi skirtas 
ne mirčiai, bet gyvenimui ir 
vis gyvesniam gyvenimui.

Gyvenimas Dievui, tėvynei 
artimui - yra evangelijos dva
sia. Ji nėra skautų uniformoje. 
Kam tampa uniforma per ma
ža ir meta skautizmą, tas nie
kad nebuvo skautas, nes netu
rėjo, nepaveldėjo skauto dva
sios

Brangieji skautai-skautės, 
jūsų praeitis didinga, bet tai 
ne šių dienų paguodai, ar - 
dabar- pasiteisinimui. Gyve-

1985 m. gruodžio 5 d.

■
Skirpstas

S. Dzikas dėl Taikos ir Laisvės Žygio ir Sovietuos Teismo 
(Tėv. Žib. nr. 44) ištaria visiems rūpimą klausimą: Kodėl išei
vija tiems įvykiam "liko abejinga? Kodėl toks mažas mūsų 
jaunimo skaičius dalyvavo?” O visa tai buvę labai reikšminga 
mūsų tautos kovoje prieš okupantą, nes įvykius stebėjo ”pei" 
50 spaudos, televizijos ir radijo korespondentų ... pirmieji spau
dos puslapiai buvo pilni apie juos žinių ir komentarų. Neatsiliko 
nei televizijos bei radijo programos... Atitinkamai reaguoti 
Maskva atsiuntė specialią delegaciją, kuri stengėsi savo užda
vinį — suniekinti šias baltiečių pastangas — ko geriausiai at
likti. Prisimintina ir isteriška sovietų propaganda, pilna pagie
žos ir grasinimų, pradėta dar gerokai prieš tuos renginius. Teis
mo teisėjais buvo žymūs Vakarų parlamentarai, profesoriai ir 
valstybininkai. Teisme liudijo žymūs įvairių tautų kovotojai už 
žmogaus teises, tarp jų 5 lietuviai. Gi išvykos dalyviai buvo 
baltiečiai, daugiausia jaunimas, lietuvių tik 51 iš bendro skai
čiaus. Išeivijos spauda šiais istorinės reikšmės įvykiais nesido
mėjo. Tik Tėv. Žiburiai atsiuntė savo specialų korespondentą.”

• Šių renginių ruoša kilo iš Pasaulio Baltiečių santalkos 
(PBS), jos steigėjai ir nariai iš lietuvių — VLIKas, latvių ir 
estų irgi centrinės organizacijos. PBS veikia jau 20 metų, ne
maža bendrų žygių įvykdžiusi. Šį kartą ypač padirbėjo latviai, 
o mūsų PLB ”prie jų ruošos neprisidėjo”, net PLJS pirm. G. 
Grušas atsisakė koopirmininko pareigų. VLIKas visą informaciją 
skelbė ELTOS biuleteniais (visa mūsų spauda gauna!). Tad 
netiesą sako Dzikas, kad mūsų visuomenė "liko nepainformuo
ta”, kad nesidomėjo, tik turbūt tam tikra spaudos dalis tą 
ELTOS informaciją ignoravo, slopino.

• S. Dzikas klausia, kodėl taip įvyko? Bet pats atskleidžia, 
kas trukdė lietuviams tinkamai veikti: "Pasaulio Lietuvis” skel
bė, kad tai ruošia tik "kažkokia Pasaulinė baltų santalka”. To
dėl LB įtakoj esanti spauda "retai tuos pranešimus spausdino”, 
dalyko nepopuliarino. Todėl "praslinko ir Europos viešąją opi
niją sukrėtę įvykiai mūsų visuomenės beveik nepastebėti. O 
gal buvo blogiau?” — įtaria pats Dzikas. Juk dar anksčiau 
Draugo nr. 195 rašyta įspėjamai: "Kas paskleidė gandus, kad 
žygis nepasiseks, kad jis nereikšmingas, kad jame nereikia da
lyvauti ir nereikia remti?” Taigi matom, kažkas tą užmojį itin 
stengėsi trukdyti.

• O galutinai yla lenda iš maišo: "Nemalonus incidentas 
įvykęs Europos liet, studijų savaitės metu gali bent kiek PLB 
vadovybės nusiteikimus paryškinti. Su maloniu dėmesiu išklau
sėm ten keleto išvykos dalyvių entuziastingus įspūdžių pasa
kojimus ir su nuostaba vartėm krūvas Europos laikraščių su 
gausybe straipsnių ir nuotraukų, vaizduojančių teismo ir iš
vykos momentus. Ir kaip apstulbino klausytojus ir ypač jaunus 
nepaprastų įvykių pasakotojus PLB vicepirmininko pasisaky
mas: ’Jūs ne pirmi ir ne paskutiniai, kalnų nenuvertėte ir Lie
tuvos neišvadavot’.” Taip PLB net sėkmingų įvykių vertę bandė 
paneigti.

• S. Dzikas apie įvykius daro tokias išvadas: tai baltiečių 
sėkmingiausias bendras pasirodymas tarptautinėj arenoj. Šiau
rės Europoj mūsų laisvės bylos reikalai "užpildė laikraščių skil
tis ir eterio bangas. Tik mūsų išeivija Amerikoj ir spauda, ypač 
dienraščiai, neatliko pareigos (išsk. Tėv. Žiburius).” Pasiruo
šimo eiga įrodė, kad "esam politiškai nesubrendę, nesugebą 
tėvynės labui dirbti bendrom jėgom”. Gandų skleidėjai ir jų 
pradininkai esą verti pasmerkimo, o išvykos dalyviai, mūsų 
jaunimas, atliko tėvynei didelį "patarnavimą ir išgyveno gi
liausius patriotizmo proveržius”, reikšmingus ateities veiklai.

S. Dziko straipsny pateikti faktai išryškina, kas tą truk
dymą pradėjo ir skleidė, net Europos studijų savaitę pasiekiant. 
Tad tik tas veiksnys pasirodė "politiškai nesubrendęs” ir ne
galįs "bendrai dirbti tėvynės labui", jei ne jo iniciatyva ir pir
menybė. Ir jo įtakoj esanti spauda ELTOS pranešimus pusiau 
ignoravo. Bet kitoj spaudoj buvo gausiai skelbta ir raginta 
remti tą žygį. Bet anojo veiksnio skleisti gandai vis tiek daugelį 
paveikė, kad ir PLJS ta linkme nuėjo — gausiau jaunimo nesu
teikė, nes anot P. Lietuvio, čia rengia tik "kažkokia” santalka, 
kuri vis tiek Lietuvos neišvaduos ...

name dabartį ir turime aiškią 
dabarties viziją. Mūsų tauta 
reikalauja iš tavęs darbų ir di
dingų darbų. Tau pavyzdžiu 
yra Lietuvos tikintis jauni
mas, kuris gyvena evangelijos 
dvasia ir yra nepalaužiamas 
Maskvai!

Kaip gražiai skamba šešto
sios tautinės stovyklos daina 
*... mes Nemuno žemės vaikai 
skautybei tarnaut pasiryžę ... 
Sujunkim rankas! Mūsų širdys 
lai dega idėja viena! Te žino 
pasaulis, lai girdi: Mūs siekis 
- laisva Lietuva! ...’ Tadbro- 
li-sese skaute BUDĖK! Ran
ka rankon į darbą. Pakilk vi
soj idealo didybėj ir sušvisk sa
vo darbais, kad tavo gyveni
mas būtų prasmingas ir kad

tu būtum pasididžiavimas tė
vui, motinai, broliui-sesei Lie
tuvoje ir Sibire, ir Visagaliui 
Dievui!

Dievui, tau tėvyne ir žmo
nijai - skiriam VISĄ MEILĘ 
MUSŲ ŠIRDŽIŲ!

I NATIONW1DE 
K i INSURANCE 

| ^^>3? N*t.onwide 19 on you' »*<*•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.
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Muzikinių tekstų vertimai
Stasys Santvaras

žiūriu į rašinio temą ir tiečiai, netgi mažai pažįsta- 
šypsausi — tiek daug ten, mi žmonės. Ir jų klausimai 
anot Maironio, "nutikimų, 
širdžiai malonių” ir nema
lonių! Norėčiau, kad ir ki
ti, kurie šį straipsnį skai
tys, taip pat šypsotųsi. Ir 
baimė neima, kad galiu iš
girsti net kandžių klausi
mų: "Ką gi tas vyras nori 
čia pasakyti? Turbūt ims 
girtis?..” Va, tai ir būtų 
Devintinės!...

Atleiskit, o kodėl nepa
sigirti, kai į muzikos natas 
esi įrašęs ne šimtus, o tūks
tančius žodžių? (Kad žodis 
su muzikos nata sutaptų ir 
dailiai skambėtų — reikia 
gerokai pavargti). O ne, 
čia galvą kels ne pasigyri
mo puikybė ir ne kiti to po
būdžio kėslai, čia bus kalba
ma apie darbus, kurie net 
mūsų kultūrinėj periodikoj 
beveik niekad neliečiami. 
Tuo tarpu muzikinių tekstų 
vertimai savo esme ir pras-. 
me yra tikrai sunkūs ir tik
rai sudėtingi darbai. Savo 
specifika tie darbai labai 
skiriasi nuo visų kitų me
ninio pboūdžio vertimų. Dar 
kiton pusėn pažvelgus, juk 
ne aš vienas mūsuose tuos 
darbus dirbu, yra ir dau
giau dalyką išmanančių ir 
telentingų vertėjų.

Muzikinių tekstų verti
mus kažkodėl retai kada 
prisimena artimi draugai, 
daug dažniau susidomėjimą 
tais darbais parodo tolimes
nėse vietovėse gyveną tau-

Poetas Stasys Santvaras

Itin svarbus ir taiklus buvo 
pirmasis klaūsimas: ”Tai 
kas yra tie muzikiniai ver
timai, su kokiom proble- 

Tai kas yra tie mom ir su kokiom sunkeny-, 
bėm vertėjas susiduria?” 
Tik į tą klausimą ir bandy
siu plačiau atsiliepti.

Daugumas tautų jau tu
ri, daugumas jų dar tebe
kuria savo muzikinę kalbą 
(drįstu tvirtinti, jog tai 
yra atskiri kalbos dalykai). 
Mes, lietuviai, irgi turime 
nuostabią muzikinę kalbą 
— tai mūsų liaudies dainų 
kalbinė muzika! Italam tur
būt negalim prikišti vieno 
dalyko: išsilaisvinę iš loty
nų kalbos, taip pat gražios 
ii* turtingos, savo kalbą jie 
sukūrė, it labai gražios mu
zikos gabalą, nuostabiai 
skambantį aukso lydinį. Ne
paisant to, italai lyrinių 
dramų (libretų) autoriai 
dar yra sukūrę ir iki šiol 
tebekuria atskirą it. muzi
kinę kalbą, kurios skambė
jimą dar ir dabar ne vienu 
atveju išgirstam (žinoma, 
tai nereiškia, kad ta jų kal
ba kiekvienu atveju yra ir 
gera poezija).

Savaime suprantama, ita
lai puikiai girdi ir kitų kal
bų skambėjimą, tų kalbų 
muziką. Kai jie gan dažnai 
manęs paklausdavo, kaip 
skamba lietuvių kalba, aš 
jiem padainuodavau vieną 
ar kitą mūsų liaudies dai
nos posmą, pvz.:

Kam šėrei žirgelį, 
Kam šveitei kardelį, — 
Kur josi, broleli, 
Baltas dobilėli?..

Visada į tokį "pasirody
mą” sulaukdavau to paties 
atsakymo su aiškiai girdi
mu šauktuku: "Che dolce 
lingua” (Kė dolčė lingua — 
kokia saldi kalba)! Ithlų 
"dolce” — saldi — šiuo at
veju reiškia — labai graži.

Muzikinių tekstų dailiu 
skambėjimu labai rūpinasi 
ir kitos tautos. Būdingi čia 
yra prancūzai — gyvojoj 
kalboj jie netaria daugybės 
savo žodžių galūnių (pasku
tinių skiemenų), o muziki
nėje kalboje tas galūnes ta
ria ... Bet kai vieną kartą 
"Draugo” kult, priede aš 
pakalbėjau apie muzikinės 
kalbos būtinumą ir svarbu
mą, ta proga ir apie mūsų 
liaudies dainų kalbą, gan 
greit tame pačiame laikraš
ty susilaukiau arogantiško 
ir net užgaulaus atkirčio: 
vienas mūsų muzikos kriti
kas (jau miręs, tegu jis 
miega amžinoj ramybėj, tik 
ne komp. VI. Jakubėnas) 
šauniai padeklamavo: "San
tvaras niekus šneka, geram 
dainininkui jokia muzikinė 
kalba nereikalinga, jam ge

ne vienu atveju paguodžia, 
ne vienu atveju net jaudi
na. Girdi:
muzikinių tekstų vertimai,
su kokiom problemom ir su 
kokiom sunkenybėm vertė
jas susiduria?” Kita ar ki
tas net paglosto: "Reta so
listė, retas solistas savo 
koncertų programon tekstų 
vertėjo pavardę įrašo, tarsi 
kitų tautų kompozitoriai sa
vo dainas ir arijas būtų ra
šę lietuvių kalba. Ar iš tik
ro muzikinių tekstų vertė
jas tokio dėmesio nenusipel
no?” Chicagoj vienas bičiu
lis tiesiog į akis beveik 
užuojautą pareiškė: "Ma
čiau, kad buvai operos vai
dinime, jie dainavo tavo 
vertimą, kai pabaigoj visi 
dalinosi tirštų ir entuzias
tingų plojimų šilima, tavęs 
niekas į sceną nepakvietė, 
niekas net pirštu tavęs ope
ros žiūrovam neparodė. Ar 
visam pasauly operų vertė
jai šitaip vertinami ? ..”

Į tuos klausimus (ir dau
giau tokių ir kitokių) te
galiu atsakyti irgi tik klau
simu : argi dėl to mes rašom 
ir verčiam, argi ko nors yra 
verti prabėgančios garbės 
lašai ? .. Be abejo, malonu 
čia yra tai, kad atsiranda 
žmonių, kurie savo artimo 
neapsižiūrėjimus (nedrįsčia 
sakyti — neteisingumą ar 
blogą valią) pastebi ir apie 
juos tikrai jautriai pakalba.

GIESMIŲ, DAINŲ IR 
ARIJŲ VERTIMAI
STASYS SANTVARAS

FR. V. SCHUBERT
WALTER SCOTT

AVĖ MARIA
Avė Maria! Gėrio pilna, 
Pažvelk į mano nuliūdimą, 
Paguost gali tik Tu viena, 
Priimki kūdikio meldimą!

Per naktį bus ramu ir miela 
Nors žmonės dar tebėr pikti; 
O Motin, žvelk į mano sielą, 
Ateik ir būk manoj širdy! 
Avė Maria!

Avė Maria! Tu nekalta, 
Kai klaidžioju šią tamsią naktį 
Ir žemė po galvų kieta, 
Neleiski man vilties netekti!

Leisk rožėm svirt prie Tavo kojų, 
Tegu praeis diena graudi!..
O Motin, visa Tau aukoju,
Ateik ir dek manoj širdy!
Avė Maria!

Vokietija, 1945 m.

ras kiekvienos žodis” (ci
tuota iš atminties, bet kri
tiko mintis neiškreipta). 
Kai tokią išmintį paskai
čiau, susiėmiau už galvos: 
oi, oi, oi, koks neklaidingu
mas ir kokia puikybė, tie
siog laužanti žmonių spran
dus! ..

Deja, tokie tariamų žino
vų išpuoliai griauna rimtą 
pokalbį apie rimtus daly
kus, klaidina laikraščių 
skaitytojus, gal net įtako
ja vertėjus, stabdo to kū
rybinio žanro pažangą. Ma-_ 
no asmeniniai patyrimai ir 
išgyvenimai minimam kri
tiko pasisakymui yra tobu
lai atvirkšti; mūsų Operos 
teatro geriausiem solistam, 
su Kipru Petrausku prieky, 
sakinio sklandumas ir mu
zikalumas, žodžio vieta toj 
ar kitoj natų linijoj, to žo
džio muzika — buvo didžiai 
svarbūs dalykai, beveik de
šimt metų su tais "gero žo
džio” jieškojimais man teko 
susidurti. Tad ir ši rašinio 
pastraipėlė nelaikytina jo
kiu pasiteisinimu ar polemi
ka — tai yra tik paryškini
mas tiesos, kurią ne visi ir 
nevisuomet prideramai pa
sveria ir supranta.

(Bus daugiau)

PRISIMINTAS VINCAS 
KAZOKAS

Lapkričio 3 d. Australijo
je buvo paminėtos poeto ir 
Mūsų Pastogės redaktoriaus 
Vinco Kazoko mirties meti
nės.

Bankstowne, Sydnejuje, 
velionies sodyboje susirin
ko keliasdešimt jo draugų 
ir bendradarbių prisiminti 
poetą ir dalyvauti jo pele
nų perkėlime į pastatytą 
dvistogį koplystulpį, kuris 
pastatytas toj vietoj, kur a. 
a. V. Kazokas bedirbdamas 
sukrito.

Arti koplystulpio paso
dintas ir ąžuolas, kad jo pa
vėsy ilsėtųsi poeto pelenai.

Koplystulpį padirbo meis
tras Kazys Belkus. (j)

WANTED EXPERIENCED
PLA3TIC EXTRUSION OPERATORS 
Prefer experienced in tublng and rod 
background. Salary commenaurale 
wilh experience, exce!!enl beneflta. 
Steady work for qualified personnel. 
Rolaung shlfts.

Call 717-868-7571 
or apply

TAS DENTAL A PLASTICS CO. INC.
53 W. Klng St.

Myaratown, Pa. 17087 
(45-1) S

HOUSE KEEPER — COMPANION 
BALA AREA. WEEKEND3 ONLY. 
SLEEP-IN SAT. TIL SUN. P. M. 
P. O. BOX 313. BALA-CYNUYD, Pa. 
19004. (45-47)

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N. Y. 11421

..... .................................... ................. ............................ ............................................ 1 .............................................. .............
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■ Detroito lietuviai MUMS REIKIA NE STEBĖTOJU, BET PASIAUKOJANČIU
PAMINĖTA LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 67-TOJI 

SUKAKTIS

Lapkričio 24 d. šv. Anta
no parapijoje buvo paminė
ta i Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo 67-toji sukaktis.

10:30 vai. r. parapijos 
bažnyčioje klebonas kun. 
Alfonsas Babonas aukojo 
šv. Mišias už gyvus ir mi
rusius Lietuvos karius ir 
pasakė pritaikintą pamoks
lą. Mišiose dalyvavo orga
nizacijos su vėliavomis. Au
ką nešė mjr. Kazimieras 
Dąugvydas ir Vincas Tamo
šiūnas, giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
St. Sližio.

Akademija ir meninė da
lis įvyko parapijos salėje. 
Minėjimo programos vedė
jas Juozas Leščinskas pa
kvietė mjr. Kazimierą 
Daugvydą minėjimą atida
ryti ir tarti žodį. K. Daug- 
vydas pasveikinęs rengimo 
komiteto vardu visus atsi- 
lankusius, paminėjo Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 
datą ir jos reikšmę Lietuvos 
gyvenime. Invokaciją su
kalbėjo kun. Alfonsas Ba
bonas.

Pagerbti žuvusiems dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, 
Ona šadeikienė, mjr. Kazi
mieras Daugvydas ir kpt. 
Stasys šimoliūnas uždegė 
liėfuviškų spalvų tris žva
kes. Atsistojimu ir tylos 
minute pagerbti neseniai 
mirę Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas savanoris Bronius 
Tatarūnas ir Anelė Atkočai- 
tienė.

Apie Lietuvos kariuome
nę ir jos atkūrimą turinin
gą apžvalgą padarė Ramo
vės skyriaus pirm. kpt. St. 
Šimoliūnas, nupasakodamas 
Lietuvos kariuomenės susi- 
organizavimą ir jos kovas. 
Apžvalga buvo įdomi ir ne 
ilga.

Meninę dalį atliko Detroi
to moterų vokalinis kvar
tetas, kurį sudaro Birutė 
Januškienė, Česlovą Pliūrie- 
nė, Natalija Sližienė ir Al
dona Tamulionienė, vadovas 
Stasys Sližys.

Scenos viename kampe 
Algis Vaitiekaitis dailinin
ko J. Juodžio paveikslų nuo
traukomis ir kitokiais leidi
niais pavaizdavo Lietuvos 
kariuomenės gyvenimą.

Tautos Fondo Detroito 
atstovybės pirmininkė Eu
genija Bulotienė pasveiki
nusi šventės minėjimo da
lyvius, tarė keletą žodžių 
apie Tautos Fondą, Vliką ir 
pristatė Detroito T. F. at
stovybę, kurią sudaro: pir
mininkė Eugenija Bulotie
nė, vicepirm. Mykolas Aba
rius, sekretoriai Lidija Min- 
gėlienė ir Vincas Tamošiū
nas, ižd. Vladas Staškus, 
kortotekos vedėja Danutė 
Petronienė ir nariai Povilas 
čečkus ir Algis Vaitiekaitis.

Danutė Petronienė ir Vla-

■m Antanas Grinius

das Staškus įteikė atitinka
mus pažymėjimus-diplomus 
aukojusiems Tautos Fondui 
didesnes sumas: V. Joman
tui, B. ir P. čečkams, J. 
Bartkui, B. Norkūnui, S. ir 
I. Kauneliams, R. ir K. Rą
žą uskams, M. ir J. Šepe
čiams ir Vilniaus krašto ir 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
pirmininkui A. Misiūnui.

Saulius Anužis parodė 
skaidres ir papasakojo savo 
įspūdžius iš kelionės Balti
jos jūra ir praleistas die
nas Kopenhagoje, Stockhol- 
me ir Helsinkyje. Jo pasa
kymu, tai buvo sunki ir 
varginga kelionė. Rusai 
bandė visokiomis priemonė
mis tą kelionę sutrukdyti. 
Laivo kapitonas tiek buvo 
įbaugintas, kad net Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vė
liavas įsakė nuo borto nu
imti. Uždraudė ką nors 
mesti į jūrą, kad tuo nebū
tų paskaityta jūros užter
šimu. Visą laiką rusų laivas 
persekiojo mūsų laivą, tu
rėjome plaukti toli nuo Lie
tuvos ir Latvijos krantų, 
tik kiek arčiau buvome prie 
Estijos ir iš laivo galėjome 
matyti aukštus pastatus ir 
šviesas. S. Anužio įspū
džius atsilankusieji su įdo
mumu išklausė. Minėjimas 
baigtas giedant visiems 
Lietuvos himną.

Rengimo komitetą suda
rė: Ramovėnai, talkinami 
Birutiečių, Kūrėjų Savano
rių, šaulių, dalyvaujant 
Tautos Fondo atstovybei, 
Vilniečiams, Tautinės Są
jungos, kultūros klubui ir 
Dariaus Girėno klubui.

VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

PADĖKA

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Centro valdyba 
bei Sąjungos Spaudos Fon
do vadovybė, sėkmingai už
baigę veikalo EASTERN 
LITHUANIA išleidimo dar
bus, jaučia pareigą pareikš
ti viešą padėką tiems, ku
rių darbas, pastangos, pa
tarnavimai ir aukos pagel
bėjo Sąjungai atsiekti užsi
brėžto tikslo.

Tad nuoširdžią padėką 
reiškiame redaktoriui dr. 
Algirdui M. Budreckiui už 
jo darbą ir vertimų koordi
navimą. Ačiū vertėjui inž. 
Eduardui Meilui, Jr. Nuo
širdžiai dėkojame Nijolei 
Baleškaitei - Gražulienei už 
kalbos peržiūrėjimą ir ko
rektūrų taisymą ir už at
liktus knygos apipavidalini
mo bei techniškojo redakto
riaus darbus.

Mūsų padėka priklauso 
dr. inž. Jurgiui Gimbutui 
už leidimą panaudoti jo rin
kinio brėžinius, o dailinin
kei Zinai Morkūnienei už 
braižinių ir žemėlapių retu 
šavimą.

Pagaliau, nuoširdus lie
tuviškas ačiū šio leidinio

Fil. Antano Juodval
kio paskaitos santrau
ka, skaitytos Korp! 
Neo-Lithuania šventėje 
Chicagoje 1985 m. lap
kričio 9 d.

Lietuvos universitetas 
Kaune,, neatskiriamai yra 
suaugęs su studentų lietu
vių ir kitų tautybių organi
zacijų įsisteigimu ir veik
la. 1922 metais vasario 16 
d. įsteigus Lietuvos univer
sitetą, tų pačių metų rude
nį — 1922 m. lapkričio H 
d. buvo deklaruotas lietu
vių studentų tautininkų 
korporacijos Neo-Lithuania 
įsteigimas. Nors karo fron
tai buvo jau aprimę, bet 
universiteto aulėse vyko 
gyvos peštynės tarp svetim
taučių studentų, susirinku
sių iš Rusijos universitetų, 
ir iš žaliojo kaimo atvyku
sių, patrijotiškai nusiteiku
sių lietuvių. Kairieji socia
listai ir dešinieji ateitinin
kai, savo veiklos užuomaz
gas atsivežę iš Rusijos uni
versitetų stengėsi užimti 
pozicijas ir patraukti nau
juosius studentus į savo 
pusę.

Savo žemėje, savame uni
versitete įsisteigusi Korp! 
Neo-Lithuania, rado gyvą 
p r i tarimą studijuojančio 
jaunimo tarpe ir augo na
rių skaičiumi ir plėtė veik
lą. Neo-Lithuania buvo pir
moji lietuvių studentų kor
poracija įsivedusi spalvas 
ir ženklus. Kairiųjų ir deši
niųjų sambūriai nepalankiai 
sutiko Neo-Lithuanijos įsi- 
steigimą ir skelbiamas idė
jas, nes juto ateinančią kon
kurenciją.

šiandieną mums sunku 
suvokti, kiek pastangų ir 
pasišventimo parodė ano 
meto lietuviai švįesuoliai, 
siekdami lietuvių tautą iš
laisvinti iš politinės, kultū
rinės ir ekonominės vergi
jos. Jei tikima stebuklais, 
tai lietuvių tautos prižadi
nimas ir iškovojimas Lietu
vai valstybinės nepriklauso
mybės, buvo tikras stebuk
las. Nors Lietuvos nepri
klausomybė savanorių krau
ju buvo aplaistyta,.bet klas-

mecenatams, tai JAV ir 
Kanados Lietuvių Fondams, 
lietu viškoms organizaci
joms ir finansinėms insti
tucijoms bei pavieniams au- 
kotuojams, kurių piniginės 
paramos dėka Sąjungos vei
kalas EASTERN LITHUA
NIA įsirikiavo į lietuviškos 
išeivijos leidinių grandį.

Dėkingi
Albertas Misiūnas
VKL S-gos Centro

Valdybos Pirmininkas
Eugenija Bulotienė
VKL S-gos Spaudos

Fondo Vadovė

KOVOTOJU IR RĖMĖJU
tingojo 'pietų kaimyno Len
kijos, pasalūniško puolimo 
pasekmėje, netekome treč
dalio savo žemių su sostine 
Vilniumi ir seniausiu uni
versitetu. Jaunutė Lietuvos 
vyriausybė rūpinosi ne tik 
krašto apsauga, bet ir kul
tūriniu gyvenimu. Greta ki
tų įstaigų, įsteigė Lietuvos 
universitetą Kaune, kuria
me dėstomoji kalba buvo 
lietuvių. Nors Vilniaus uni
versiteto atšventėme 400 
metų sukaktį, bet lietuvių 
kalba jame rado vietą tik 
Vilniui prisiglaudus prie 
Lietuvos.

Kai kam gali kilti min
tis, kodėl visa tai pasakoja
ma, nes jau yra istorinė 
praeitis. Taip, tai yra ilgoka 
praeitis, bet iš istorijos, iš 
praeities mes mokomės. Aš 
ir mano vienamžiai, esame 
laimingiausi žmonės, nes iš
augome, išsimokslinome ir 
subrendome laisvos tėvynės 
padangėje.' Daugelis spėjo 
įsijungti į kūrybinį Lietu
vos gyvenimą, šviesti ir 
kultūrinti lietuvių tautą, 
šimtmečiais svetimųjų nie
kintą ir alintą, šis nepri
klausomo gyvenimo laiko
tarpis yra šviesiausias ir 
reikšmingiausias Lietuvos 
istorijoje. Niekinta, kankin
ta lietuvių tauta atgavo sa
vo vietą ir vėrtę kitų tautų 
tarpe, o lietuvis tapo savo 
krašto šeimininku.

Kai pagalvoji, kiek pasi
šventimo ir pasiaukojimo 
yra parodę tautos žadinto
jai, kovotojai prieš prie-, 
spaudą, prieš lietuvio nie
kinimą, tai ne veltui Korp! 
Neo-Lithuania, dar gyvus 
didžiuosius tautos žadinto
jus ir valstybės kūrėjus, 
pakvietė savo garbės na
riais. Kiekvienas kviečia
mųjų kvietimą priėmė. Jų 
buvo septyni, rašytojas, re
daktorius, publicistas kan. 
Juozas Tumas - Vaižgantas 
(1869-1933, išrinktas 1924), 
tautos patriarchas, Aušros 
leidėjas dr. Jonas Basana
vičius (1851-1927) išrinkt. 
1924), valstybininkas, re
daktorius Bronius Kazys 
Balutis (1879-1967, išrink
tas 1924), rašytinės lietuvių 
kalbos tėvas, prof. Jonas 
Jablonskis (1860-1930, iš
rinktas 1925), publicistas, 
r e d a ktorius, teisininkas, 
Lietuvos prezidentas Anta
nas Smetona (1874-1944, 
išrinktas 1927), Lietuvos 
atgimimo dainius, prof. 
prel. Jonas Mačiulis-Mairo
nis (1862-1932, išrinktas 
1929). Jie visi yra labai 
daug nusipelnę visai lietu
vių tautai ir tautinei srovei. 
Garbės narių veikloje Korp! 
Neo-Lithuania ieško savo 
darbams kelrodžio ir di
džiuojasi turėdama savo 
tarpe. Jų darbai lietuvių 
tautai yra geri pavyzdžiai 
šiandieniniam mūsų gyve

nimui. Jei atiduosime lietu
vybės išlaikymui bent de
šimtą dalį, kiek jie yra ati
davę praeityje, tai būsime 
savo paskirtį atlikę.

Visa tai prisimenam šian
dien, švenčiant Korp! Neo- 
Lithuania 63-jų metų veik
los sukaktį ir 30 metų nuo 
organizuotos veiklos išeivi
joje, atgaivinimo (suvažia
vimas įvyko 1955 m. liepos 
2-3 d. d. Toronte). Mes di
džiuojamės nepriklausomy
bės šviesiu laikotarpiu, lie
tu vio-žmogaus vertės atsta
tymu, lietuvio lygiaverčiu 
įvedimu į kitų tautų tarpą, 
išugdytu pasitikėjimu savi
mi, bet atsirado žmonių, 
kurie atsiminimų forma 
bando suteršti tą šviesų 
valstybinio gyvenimo lai- 
laikotarpį.

1930 metų švietimo mi- 
nisterio potvarkiu buvo už
darytos gimnazijose visos 
moksleivių idealoginės or
ganizacijos, išskyrus skau
tus, o ne vien tik ateitinin
kų, kaip rašo A. Masionis. 
Gimnazijose gražiai veikė 
ir plėtėsi Jaunosios Liętu- 
vos draugovės, nors neturė
jo iš valstybės iždo apmo
kamų kapelionų ir klebonų, 
kaip ateitininkai. Vyriausy
bės potvarkis palietė tik 
moksleivius, bet laisvę pa
liko studentams ir miesto 
bei kaimo jaunimui. Vy
riausybės galvojimas buvo 
logiškas, nes reikėjo leisti 
vaikams - jaunuoliams su
bręsti ir patiems apsispręs
ti kokia idealoginei grupei 
norėtų priklausyti.

Kad suprasti ano meto 
Lietuvos vyriausybės poli
tinę veiklą, reikia pasiskai
tyti tik ką iš spaudos iš
ėjusį, istoriko Jono Švobos 
veikalą "Šeiminė ir prezi
dentinė Lietuva”. Tai pir
mas istorinis veikalas, apta
riąs visą nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą. Kriti
kai ir čia ras kai kurių trū
kumų ir nepakankamo įžval
gumo vienai ar kitai veik
lai, bet tai nemažins veika
lo vertės ir reikšmės.

Atleiskite man už nu
krypimą nuo temo ir per 
plačią įžangą, bet manau, 
kad vyresniesiems bus nu
pūstos užmaršties dulkės, o 
jaunesniesiems, neskaitan
tiems lietuviškų knygų ir 
istorinių veikalų, nors pra
bėgomis buvo proga susipa
žinti su lietuvių tautos pri
sikėlimu ir Korp! Neo-Li
thuania įsteigimu. Lietuvių 
tautos atgimimas, valsty
bės kūrimas ir tautos švie
timas bei kultūrinimas yra 
tarp savęs taip tampriai 
susijęs, kad sunku vieną 
nuo kito atjungti. Kolegos 
neolituanai aktyviai daly
vavo valstybės kultūrinėje 
veikloje.

Jūsų, jaunieji kolegos, 
(Nukelta į 7 psl.)
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MUMS REIKIA NE 
STEBĖTOJU, BET...

(Atkelta iš 6 pgl.) 
uždavinys ir pareiga tas 
tautos dvasines vertybes iš
laikyti ir perduoti savo vai
kams. Tiek aukų atidavusi 
tauta negali žūti.

Lietuvių tauta tebėra ne
palaužta ir rodo nepapras
tą atsparumą rusų raudo
najai okupacijai. Tą rodo 
tikinčiųjų kova už teisę iš
pažinti tikėjimą, tą mato
me iš gausios pogrindžio 
spaudos, girdime nubaustų
jų šauksmą iš tolimųjų Si
biro gulagų. O ką mes da
rome? Ar išnaudojame vi
sas aplinkybes padėti kovo
jančiai tautai, ar paremia
me pavienius kovotojus, už 
pagrindines žmogaus tei- 
teises? Mūsų jnašas nėra 
pakankamas, mūsų parama 
per maža. Vyresnieji buvo 
labai jautrūs ir dosnūs pa
vergtos tautos reikalams, 
bet to negalima pasakyti 
apie jaunesniąją kartą. Vy
resniųjų skaičiui mažėjant, 
atsiranda daugiau ir iš jau
nesniosios kartos kolegų, 
kurie jungiasi į lietuvybės 
išlaikymą ir Lietuvai lais
vės atgavimą. Tai džiugūs 
reiškiniai. Reikia, kad visa 

jaunuomenė, o ypatingai 
neolituanai jungtųsi . ben
drą dąrbą. Nemokėdami lie
tuvių kalbos, neskaitydami 
lietuviškų laikraščių ir kny
gų, neišlaikysime lietuvy
bės. Todėl pastangos leis
ti anglų kalba informaciją 
lietuvių kilmės amerikie
čiams, gal ir yra geras bū
das pritraukti prie lietuviš
kų reikalų rėmimo, bet ne
prisideda prie lietuvių kal
bos išlaikymo. Kiek mums 
naudos iš milijono lietuviš
kos kilmės žmonių, kai lie
tuviškoje veikloje tedaly
vauja tik dešimt tūkstan-; 
čių ar mažiau.

Rusiškasis komunizmas 
jau 45-ris metus naikina, 
tautą, kultūrą, papročius, 
viską apvilkdamas raudo
na skraite. Nors knygos 
spausdinamos lietuvių kal
ba, bet jose nieko nėra tau
tiško, o viskas skiriama so
cializmo ugdymui. Tik čia 
parašyta lietuviška knyga, 
laikraštis ar žurnalas, dar 
primena mums mūsų pa
skirtį ir įsipareigojimą. Tad 
skaitykime ir remkime lie
tuvišką laikraštį ir knygą, 
nes be jų lietuvybės neiš
laikysime.

Mums reikia ne stebėtojų 
į lietuvių pastangas atgauti 
Lietuvai valstybinę nepri
klausomybę, bet pasiauko
jančių kovotojų ir rėmėjų.

Sveikindamas jaunuosius 
kolegas įsijungus į Korp! 
Neo-Lithuania eiles ir dar
bą Pro Patria, tikiu, kad 
jų savanoriškas apsispren
dimas padės išlaikyti lietu
viškumą ir paskatins kitus 
dirbti Lietuvos išlaisvini
mui.

Vivat, crescat, floreat 
Korp! Neo-Lithuania.

Iš Dirvos sukaktuvinio leidinio (6) Aleksas Laikūnas

Pirmieji septyni Dirvos dešimtmečiai
Nors bylinėtis neteko nei Dirvai 

nei Vilties draugijai, tačiau gyve
nime vis iškildavo atvejų, kad pri- 
sireikdavo joms teisinės pagalbos. 
Per daugelį metų joms mielai tal
kininkavo teisininkai Julius Sme
tona, Algis širvaitis ir ypač dabar
tinis jos teisinis patarėjas Povilas 
Chalko. Jis su Dirva susirišo dar 
red. K. S. Karpiaus laikais, kada 
jis, tuo metu mokęsis aukštesnio
joje mokykloje, popiečiais ir vaka
rais atlikdavo pagalbinius darbus 
rinkykloje ir spaustuvėje.

Spaustuvės, administracijos ir 
ekspedicijos talkininkai

ši apžvalga būtų nepilna, jeigu 
joje nepaminėtume mažai kieno pa
stebimų laikraščio talkininkų, ku
rie per keletą dešimtmečių viena
me ar kitame laikotarpyje yra tal
kinę, atliekant technikinį spaustu
vės, rinkyklos, ekspedicijos ar ad
ministracijos darbą. Nuo jų atsi
dėjimo labai daug priklausė sklan
dus laikraščio išbaigimas ir laiku 
prenumeratorius pasiekimas, štai 
jie:

Povilas Chalko, Kenneth Mog, 
E. Rastenienė, J. P. Nasvytis, A. 
Laikūnas, V. Muliolis, A. Muliolis, 
N. Gaidžiūnienė, P. Dabrila, V. 
Orintas, V. Kizlaitis, V. Ignas, P. 
Rėkus, K. Gaidžiūnas, G. R. Jasiu- 
kynaitė-Gaidžiūnienė, A. Rukšėnas, 
D. Orantaitė, J. Karaliutė-Mitalie- 
nė, N. Maželienė, M. Marcinkevi
čienė, V. Braziulis, E. Petkevičius, 
P. Mainelis, A. Raulinaitienė, S. 
Juozapaitienė, S. Gedgaudienė ir 
kiti.

Pastebėtina mūsų administrato
rė Sofija Juozapaitienė, Dirvoje 
dirbanti nuo 1968 metų.

Nuo 1961 m. sutikslinus piniginę 
atskaitomybę, Vilties draugijos 
(tuo pačiu ir Dirvos apyvartos) 
sąskaitybą yra vedę: Andrius Mac
kevičius, Vaclovas Vinclovas ir 
Vincas Juodvalkis, o daugelį metų 
po jų ir dabar — Jonas Kazlauskas.

Dirvos novelės konkursas
Per ištisus dešimtmečius Dirvos 

redaktoriai savo ypatingą dėmesį 
skyrė mūsų originalios grožinės li
teratūros kūrybos skatinimui, šiai 
kūrybai skelbti jos puslapiuose vi
sada būdavo skiriama apsčiai vie
tos. Tačiau paskutiniame dvide- 
šimtmetyje, išskirtinai minėtino 
mecenato Simo Kašelionio dėka, 
Dirva gali džiaugtis, pajėgdama 
kasmet vykdyti novelės konkursą. 
Jo teisėjų komisija, ligi šiol kasmet 
sudarinėta vis kitoje vietoje, gau
davo tarp dešimties ir dvidešimties 
rankraščių, iš kurių atsargiai at
rinkdavo premijuotiną. Lengva su
mesti, kiek per tą laiką originalio
mis novelėmis praturtėjo mūsų 
grožinė literatūra išeivijoje. Tiesa, 
ne visos konkursui sukurtos nove
lės pretenduoja į išliekančios reikš
mės literatūrinius kūrinius, tačiau 
gražus derlius lieka ir jas atme
tus. čia ir išryškėja mecenato nuo
pelnas, iš tikrųjų didesnis, negu 
paviršutiniškai atrodo.

Pradžioje mecenatas Simas Ka
šelionis skyrė 250 dol. premiją at
rinktai novelei, 1968 m. ją pakėlė 

iki 500 dol., o netrukus po to iki 
dabar — 600 dol. Prieš kurį laiką 
šį nuostabų vieno asmens dosnu
mą pastebėjo Chicagos amerikiniai 
laikraščiai ir paskelbė apskaičiavę, 
kad S. Kašelionis pagal savo kuklų 
valandinio darbininko uždarbį lab
darybei esąs įteikęs proporcingai 
daugiau negu filantropais pasi
garsinę amerikiečiai milijonieriai. 
Tai darydamas, jis paaukotos su
mos nenusirašęs nuo pajamų mo
kesčio, nereikalaująs ypatingos 
reklamos ar pagarbos, pagal savo 
išmanymą siekdamas atsiteisti už 
tai, ką jam vaikystėje suteikę jo 
tėvai, o jaunystėje lietuviška mo
kykla ir, kartojant jo žodžius, ne
priklausoma Lietuva.

Iki šiolei Dirvos novelės konkur
są yra laimėję šie mūsų rašytojai:

1963 m. J. Gliaudą už novelę 
"Lošėjų ratelis”.

1964 m. A. Mironas — "Santa
ka”.

1965 m. A. Mironas — '”Po lai
vu”.

1966 m. V. Alantas — "Viskas 
galėjo ir kitaip susiklostyti”.

1967 m. V. Alantas — "Ūgly Li
thuanian”.

1968 m. J. Gliaudą — "žaizdre” 
(I prem.) ir A. Mironas — ”Aly- 
tis” (II prem.).

1969 m. J. Gliaudą — ”šalia 
milžinų”.

1970 m. premija nebuvo paskirta.
1971 m. A. Balašaitienė — "Rau

donas automobilis”.
1972 m. R. Spalis — "Išrišimas”.
1973 m. P. Orintaitė — ”Gand- 

vytis”.
1974 m. B. Pūkelevičiūtė — 

"Kaip Arvis išėjo į žmones”.
1975 m. V. Alantas — "Kara

laitė Gaudimantė”.
1976 m. B. Pūkelevičiūtė — 

"Grįžimas”.
1977 m. M. Tūbelytė — "Susi

tikimas”.
1978 m. V. Alantas — "Šach

matų partija su giltine”.
1979 m. V. ūselienė — "Miko 

žygis”.
1980 m. V. Alantas — "Mėnesie

nos siuita Baublio paunksmėje”.
1981 m. A. Kairys — "Vaidi

lutė”.
1982 m. novelės premijavimo 

vietoje mecenatas Simas Kašelio
nis paskyrė 2,500 dol. romano pre
miją Aušros laikraščio šimto metų 
sukakčiai pagerbti. Romano kon
kursą laimėjo rašyt. V. Alantas 
savo kūriniu "Aušra Paliūnuose”.

1984 m., konkurso komisijai ne. 
sulaukus premijuotinos novelės, 
premija nepaskirta.

čia tektų pastebėti, jog S. Ka
šelionis yra pasiryžęs Dirvos no
velės konkursą globoti, kol jis bū
siąs gyvas. Tad linkėkime jam su. 
laukti dar daug daug darbingų 
metų — Dirvos garbei ir mūsų kū
rėjų paskatai.

Rinktinių knygų leidimas ir 
mecenatai

Greta Dirvos laikraščio knygos 
pradėtos leisti dar tais laikais, ka
da redaktoriumi-leidėju buvo K. S. 
Karpius. Su mažomis išimtimis jis 
leisdavo savo parašytas knygas. 

Nors jos dažniausiai būdavo prieš 
tai spausdinamos laikraštyje ir vė-. 
liau, panaudojant tą patį rinkinį, 
pasirodydavo knygų forma, tačiau, 
anot K. S. Karpiaus, knygų skai
tytojai mielai pirkdavo, skaitydavo 
dar kartą ir jomis papildydavo sa
vo privačius knygų rinkinius. Dar 
ir šiandien ne pas vieną senosios 
kartos ateivį galima užtikti anais 
laikais Dirvos leistų knygų.

įsigijus savo spaustuvę, buvo 
netrukus atgaivintas rinktinių kny
gų leidimas, vykdomas dabar ir 
numatomas tęsti ateityje.

Išleistų knygų sąraše minėtinos: 
Alės Rūtos Kelias į kairę; B. Ar- 
monienės Palik ašaras Maskvoje;
J. Gliaudos Agonija, Simas; R. 
Spalio Alma Mater, Rezistencija, 
Mergaitė iš geto, Širdis iš granito, 
Auksinio saulėlydžio gundymai; St. 
Rūkienės Vergijos kryžkeliuose, 
Grįžimas į laisvę; V. Alanto Šven
taragis (du tomai); P. Orintaitės 
Erelių kuorai; A. Geručio P. Klimo 
monografija; Br. Railos Vaivos 
rykštė ir kt.

Knygų leidimą žymiai palengvi
no mecenatai, skirdami paramą 
knygoms leisti. Toji parama kiek
vienu atveju leido knygos tiražą 
padidinti, kad ji naujiesiems skai
tytojams būtų įmanoma įsigyti 
ateityje, kada įprastinis tiražas 
normaliai, jau būtų išpirktas. Vil
ties leidyklos knygų mecenatais mi
nėtini ir prisimintini buvo dr. Juo
zas Dauparas, ALTS St. Louis sky
rius, dr. Vytautas Dargis, pulk. Do
natas ir dr. Gina Skučai, dr. Vladas 
Bložė, Lietuvių Fondas — visi da
vę po 1,000 dol. J. Jurevičius ir L. 
žurnalistų S-gos valdyba Chicago
je — po 500 dol. ir daug kitų, au
koję mažesnėmis sumomis.

šia proga negalime užmiršti ir J. 
čėsnos, kuris davė 1,000 dol. 1962 
m. vykdytam Dirvos romano kon
kursui finansuoti. Ta premija buvo 
įteikta rašyt. Alei Rūtai už jos 
kūrinį Kelias į kairę.

čia turėtume prisiminti dar porą 
mecenatų. Vienas jų buvo Kostas 
Ramonas, 1983 m. finansavęs Br. 
Railos knygos "Kitokios Lietuvos 
ilgesys” išleidimą — autoriaus ho
norarą ir spausdinimo bei knygri
šyklos išlaidas. Antrasis yra ALT 
Sąjungos Detroito skyrius, 1985 m. 
padengęs visas savo skyriaus nario
J. Švobos parašytos knygos "Šei
minė ir prezidentinė Lietuva” lei
dimo išlaidas. Savo knygą autorius 
dedikavo a. a. Juozo Tamošiūno at
minimui. Prieš keletą metų miręs 
velionis tūkstantinėmis sumomis 
iš savo testamentinio palikimo ap
dovanojo daugelį Detroito organi
zacijų, neaplenkdamas ir Dirvos 
laikraščio. Gauto palikimo dalį De
troito tautininkai dabar panaudojo 
savo mirusio nario a. a. J. Tamo
šiūno atminimui prasmingai įam
žinti. Neteko girdėti, kad kuri ki
ta palikimo dalį gavusi organiza
cija būtų savo geradarį gražiau 
pagerbusi ir įamžinusi.

šią reikšmingą Dirvos sukaktį 
paminėti buvo susirūpinta jau pra
ėjusiais metais.

(Bus daugiau)
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'Antras Kaimas’ Bostone
Yra psichologų, kurie 

tvirtina, kad'satyra, humo
ras ar kuris kitas šypseną 
žadinantis menas nėra pri
imtinas "tauriai lietuvio as
menybei”, nes jis tik iškrei
pia įgimtai rimtą mūsų tau
tos veidą. Juk esą kur jūs 
matėte bent vieną kurio 
nors mūsų kunigaikščio, 
prezidento ar net menkes
nio istorinio asmens portre
tą, kuriame tas mums at
stovaujantis modelis šyp
sotųsi? Visi jie yra ne tik
tai rimti, bet vešliau barz
dotieji net ir grėsmingai 
rūstūs,. Be to, mumyse įsi
diegusią juokui panieką liu
diją ir tokie per amžius iš
likę mūsų gyvosios kalbos 
posakiai, kaip — "juokų 
darbas”, "nebūk juokda
rys”, "nesijuok, nes reikės 
verkti”, o lengvai prakiken- 
dinama mergelė pravar
džiuojama "tiriute”.

Na gal šie mūsų charak
terio tyrinėtojai per daug 
ir neklysta, nes Lietuvoje 
tiek seniau, tiek ir dabar sa
tyrą kartais tekdavo ir dar 
tenka trumdyti net admi
nistracinėm prie monėm, 
kad ji nepagraužtų valdžios 
pamatų, nepažeistų vienos 
ar kitos ideologijos princi
pų ir nesubliuškintų auto
ritetingo žmogaus orumo. 
Šią tradicinę rimtį gal dali
nai praradome tik išeivijo
je, kur jau niekas nieko ne
bijo, niekas nieko negerbia 
ir nieko nėra švento, išsky
rus pinigus. Taigi gal tik 
dėl tokio "moralinio atly
džio” čia jau daugiau nei 
dvidešimt metų išliko gy
vas ir mūsų satyros teatras 
"Antras kaimas”, kai kiti 
dramos vienetai, garsiai pa
siskardenę, palieka "Alkos” 
archyvui tik pageltusias 
savo programas ir jose įam
žintas vaidintojų pavardes. 
Bet turbūt dar svarbesnė 
šio satyros kolektyvo gaju
mo šaknis yra jo "Tėvas ir 
Mokytojas" ar tik mažosio
mis raidėmis nusižeminu
siai pasirašąs "prievaizda" 
algirdas titas antanaitis, 
kuris, tarsi velnio apsėstas, 
dar vis nenurimsta čionykš
tėse mūsų atklanėse, nemie
godamas ir nepagiriodamas 
rankioja ir inscenizuoja mū
sų visuomenės ydas, gundo 
į tą piktadarbį rašytojus 
bei kitus plunksneivas ir su
geba išlaikyti neiškrikusį 
scenos meile apsvaigintų 
jaunų tikinčiųjų būrelį. Ir 
tebūnie garbė jiems vi
siems.

Taigi tas apsėstųjų ko
lektyvas, Lietuviško s i o s 
Skautybės Fondo pakvies
tas, š. m. lapkričio 16 d. 
jau trečią kartą apsilankė 
ir Bostone, čia ir vėl jau 
trečią kartą skaudžiai įžeis
damas ne vieną gausiai su
sirinkusios publikos abso
liučiai dorovingą tautietį. 
Todėl tikiu, kad gal geriau
sia šios "Antrojo kaimo” 
velniavos recenzija ir bus 

toji įskaudintųjų nuomonė, 
nes šie žiūrovai visą vaidi
nimą jautriausiai išgyveno 
ir giliausiai įsisąmonino. O 
suglaustai tariant, ji yra 
tokia:

"Antrojo kaimo” marga
me repertuare nėra nieko, 
kas tiesiai, aiškiai ir įsak
miai kreiptų mūsų mintis į 
gražią praeitį ir stiprintų 
kovos dvasią, nes viso spek
taklio metu scenoje nema
tėme jokio herojaus, kuris 
būtų mūsų sielą nuplies- 
kiantis pavyzdys ir savo 
žygiaią rodytų mums kelią 
į pergalę ir šviesią ateitį.

Mūsų šventoji lietuviška 
šeima, kuri, jungtine visų 
mūsų filosofų galva, suda
ro jokių kirvarpų neįvei
kiamą išeivijos gyvosios 
lietuvybės šerdį, "Antro 
kaimo” scenoje yra nuogai 
išrengta iš marškinių ir pa
sityčiojimui viešai rodoma 
beveik su gyvaplaukiais.

Mūsų taurusis lietuviška
sis jaunimas, busimieji mū
sų visuomenės ir politikos 
vadai, kurie turės pakeisti 
vyresniąją kartą, "Antro 
kaimo” krūmuose be tėvų 
žinios tik merginėjasi, nė 
puse lūpų neužsimena jo
kios mūsų organizacinės 
problemos, o vaikai, užuot 
dainavę "Pučia vėjas, neša 
laivą ...”, pilsto vienas ki
tam į ausis smėlį ir vande
nį. Ir taip scenoje neteko 
matyti nei vieno bernelio 
dobilėlio ir nei mergelės le
lijėlės bei grėbėjėlės, kurie 
galėtų žavėti bent gausiai 
susirinkusius skhutus.

Be to, mūsų piligrimai, 
"A. K.” nuomone, nuvykę į 
šventąją Romą, nepakelia 
tenai akių nei į istorinius 
griuvėsius ir nei į bažnyčių 
bokštus, o žvalgydamiesi 
pažeme į praeivių kojas, iš 
ekskursijos parsiveža tik 
panaujintas nuodėmingas 
mintis ir padirgintus senus 
geidulius. Baisu. Ir tai dar 
ne viskas.

Kai mes džiaugiamės sa
vo kultūrine veikla, didžiuo
jamės kasmet premijuoja
mais vis vertingesniais li
teratūros kūriniais ir pasi
tikime autoritetingų kriti
kų sprendimais, "Antro 
kaimo” pastogėje susodinti 
konkurso komisijos nariai, 
jų tarpe net ir simpatingas 
baltaplaukis kunigėlis, pa
šaipiai apžvelgdami rašyto
jų aašrom ir prakaitu su
kurtą literatūrinį lobį, 
sriūbčioja "haiboles” ir už
miega, o pabudę premijuoja 
paties mecenato autoriaus 
jiems pakištą po nosim dra
mą ...

Ir dar: nors ir talentin
gai pavaizduota kažkokio 
"lėtakalbio” ir "skystamin- 
čio” karikatūra vis tiek tai 
buvo mazgotės tėškimas į 
veidą mūsų intelektualams.

žinoma, programoje ne
išvengta ir antitarybinių 
temų, kažkodėl nepagalvo
jus apie daromą nemalonu

mą tiems žiūrovams, kurie 
rengiasi netrukus sutikti 
Naujuosius metus Vilniuje. 
Bet dar blogiau, kad vaidi
nimo atidarymo kalboje 
publika buvo provokuojama 
net choru pritariamai atsa
kinėti į "Antro kaimo” agi
tatoriaus klausimus, nelei
džiant nė kiek nuodugniau 
iškeltą problemą apmąsty
ti. Aišku, jaunimas, neturė
jęs politinės patirties, tai 
rėkė, kaip replėmis už lie
žuvio traukiamas, bet kai 
kurie atsargesni vyresnieji, 
atsiminę Lietuvoje išgyven
tus panašius mitingus, kie
tai sučiaupė lūpas, kad ir 
vėl entuziastingai neužgir- 
tų tokių šūkių, kurių paskui 
reikia išsižadėti.

Na tiek to. Juokas juoku. 
Bet jeigu kai kuriuos mūsų 
tikrovės iškraipymus bei 
erezijas jauniems žmonėms 
dar ir galima būtų atleisti, 
tai jau tikrai nedovanotinas 
vulgarumas, kai dar prieš 
programos galą tyčia ar ne
tyčia vienam aktoriui ėmė 
ir nusmuko kelnės ... Juk, 
rodos, ir gerbiamas teatro 
Prievaizda jau iš seniau tu
rėjo žinoti, kad jokiai lie
tuvių iškiliai asmenybei ir 
jokioje veikloje kelnės nie
kada negali nusmukti. Ga
na. Velniop visą tą jūsų 
teatrą1

Deja, mano asmeniška 
nuomonė nuo čia išdėstytų 
padorių žmonių priekaištų 
gerokai skiriasi. Vis dėlto 
malonu buvo žiūrėti, kaip 
šias visuomenės nuodėmes 
gabiai improvizavo ir sce
noje ryškino entuziastingi 
vaidintojai Vida Gilvydienė, 
Jūratė Jakštytė, Indrė To- 
liušytė, Eugenijus Būtėnas, 
Edvardas Tuskenis ir Ar
vydas Vaitkus bei šviesas ir 
garsus tvarkęs užkulisyje 
nematomas Jonas Kaunas. 
Nenorėčiau nė vienam iš jų 
priekaištauti, kad užmiršo 
mums nežinomą tekstą, kad 
viena primadona, sėsdama
si į kėdę, prieš pirmąją žiū
rovų eilę per aukštai sukry
žiavo kojas, kad kitas vos 
nepasivėlino persirengti ir 
įšokti į sceną ar kad kur
tiems per garsi buvo mu
zika, nes patiems aktoriams 
sekundžių tikslumu reikėjo 
tamsoje perstatinėti baldus, 
keisti scenovaizdį ir susi
graibyti partnerį. O kalbant 
labai šališkai, tai šiame 
žvaigždžių ansamblyje Jū
ratė Jakštytė buvo ko
meta Halley ir Eugeni
jus Būtėnas — kolekty
vo mėnulis. Ir apie to
kį spektaklį Lietuvos ne
priklausomybės pradžioje 
išgarsėjęs vienintelis teatro 
kritikas Praudinas būtų 
parašęs net patį geriausią 
savo vertinimą: "Visi buvo 
savo vietoje”. Taigi — iš
tvermės ir sėkmės iki kito 
karto! A. G.

PROTOTYPE
Metai fabrlcatlna, flat įtock, 
capabte of making toollng to 
form melai protolypo and inort 

Irun paris. Experlence reoulred. 
iTec-JProtolypeilnę.

(313) 463-4000 
___  (38-46)

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

SUKAKTIES MINĖJIMAS

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo 67 metų sukaktis 
Bostone labai gražiai ir di
dingai paminėta lapkričio 
24 d.

Minėjimas susidėjo iš 3-jų 
dalių. Pirmojoj daly Lais
vės Varpo radijo valandėlės 
vedėjas Petras Viščinis 
montaže kalbėjo apie ka
riuomenės reikšmę ir ką ji 
davė Lietuvai — nepriklau
somybę

Antroji dalis vyko šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone. Mi
šias už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės atnašavo ir pa
mokslą pasakė kleb. kun. 
Albertas Kontautas. Per 
Mišias labai gražiai giedo
jo Toronto vyrų virš 40 as
menų choras ”Aras", vado
vaujamas solisto-dirirento 
Vaclovo Verikaičio. Organi
zacijos dalyvavo su vėliavo
mis. Į

Trečioji dalis vyko So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje, čia minė- 
nėjimą pradėjo ramovėnų 
Bostono skyriaus pirm. Jo
nas Starinskas. Jis pakvie
tė inž. Juozą Stašaitį vado
vauti programai. Buvo įneš
tos vėliavos, sugiedota Lie
tuvos ir Amerikos himnai. 
Kun. A. Kontautas sukalbė
jo maldą. J. Stašaitis kiek 
daugiau kalbėjo apie šaulius 
ir bendrai apie karius, ku
rie dirba tėvynės gynimui 
ir apsaugai. Tada buvo iš
kviesti savonoriai-kūrėjai: 
Stasys Griežė - Jurgelevi
čius, Juozas Liutkonis ir 
rašytojas Stasys Santvaras 
ir kiekvienam buvo priseg
ta po baltą gėlę. Buvo pa
minėtos Sibiro kankinės 
Elena Juciutė ir Ona Milei- 
kienė, bet jos negalėjusios 
atvykti. Tada Vokietijos na
cių kankinti ir kalinti po
grindžio veikėjai: Povilas 
žičkus ir inž. Jonas Vasys. 
Jiem irgi buvo prisegta po 
baltą gėlę.

Buvo iškviesti du Brock
tono Martyno Jankaus šau
lių kuopos nariai, kuriem J. 
Stašaitis įteikė šaulių są
jungos išeivijoj ordinus už 
jų veiklą Brocktono šaulių 
kuopoje.

Prelegentas Lietuvos ka
ro veteranas Jonas Rūtenis 
kalbėjo apie karių pareigas 
ir aukas.

Meninėje programos da- 
lyje Toronto vyrų choras 
"Aras" buvo didžioji ir gra-, 
žioji minėjimo dalis.

Tai buvo vienas iš gra
žiausių Lietuvos kariuome
nės švenčių minėjimų Bos
tone. Rengėjai nepasibijojo 
išlaidų atkviesti tokį didelį 
choras iš Kanados, kuris ne
paprastai gražiai atliko me
ninę programą. Už visą šį 
minėjimą didžioji padėka 
tenka ramovėnų Bostono 
skyriaus pirmininkui Jonui 
Starinskui, sekretoriui An
tanui Andriulioniui ir ižd. 
Martynui Dapkui. Jie su-

rengė minėjimą, kokio senai 
neturėjome.

MIRĖ INŽ. RIMAS 
KAROSAS

Lapkričio 21 d. staiga 
mirė inž. Rimas Karosas. 
Vokietijoj, Augsburgo trem 
tinių stovykloje jis baigė 
gimnaziją, o atvykęs su tė
vais, broliu ir seserimis į 
Ameriką, Northeastern uni- 
niversitete Bostone baigė 
inžinierijos mokslus. Daly
vavo Korėjos kare, o grįžęs 
iš kariuomenės dirbo Tha- 
yer Scale bendrovėje. Ri
mas Karosas buvo tos ben
drovės viceprezidentas. Yra 
užpatentavęs net 18 išradi- 
muų.

Nuliūdime liko: žmona 
Birutė, sūnus Algis, dukte
rys Daina ir Rūta, motina 
Felicija, brolis Gintaras, se
suo Giedrė Budreckienė su 
šeima ir visa eilė kitų gimi
nių ir draugų.

• Gruodžio 15 d. 4 vai. p. 
p. So . Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos salėje Lie
tuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubo rengiama 
tradicinė Kalėdinė vakaro
nė. Programą atliks solis
tas Benediktas Povilavičius, 
muz. prof. Jeronimas Ka
činskas ir aktorė Aleksand
ra Gustaitienė.

CARBIDE
CUTTING
TOOL

SPECIALISI
Previous experience 

preferred.

FERNDALE MI. AREA

STERLING 
SUPPLY CO.

Ask for BILL CROSS

313-546-3395
Mon.- Fri., 8-5

(45-48)

DRIVERS

★
SHAFFER TRUCKING 

Regionai Division
V(s are looking for more vood 
drivers lo increase the šito oi 
our Easlern Regionai Divlslon. 
Some loading t unloadlng. Homc 
on weekends. Wc have iuil im- 
proved our drivers pav įcalo and 
we alio have an excellenl Incen- 
•ivo program. II vou are ai leasl 
2J years oi age, and have 100,000 
mlles oi accldenl free drlving ex- 
perience, and ii you are Interesl- 
ed in grovrlng wilh ui, conlacl 
Mr. Gary VVhiiller, 717-766-4708.

DENTAL TECHNICIANS
DENTURE DEPT. 

CAST PARTIAL DEPT. 
Posttlons avallable for den- 
ture flnlsher and cast partini 
waxer. Mušt be well experl- 
enced and auaflty orlented. 
tf you ara looklnp for įob 
securlty, top salarlos vvltb 
company benefits, contact 
our full-servlce uHra-modern 
lab now for an Intarvlevv. 
Call 201-363-3827.

WAREHOUSE — SHEAR
ROOM

Minimum 5 yeara experience »teel 
wxrehousing & shearintf. Apply in 
person Mon.-Fri. 9 A. M.-I I A. M.

CLEPRO INC.
6800 UNION AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44 105 « .
(54-57)
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Tautinės sąmonės išlaikymas 
išeivijoje...
(Atkelta iš 1 psl.)

V. Kamantas savo žodyje 
priminė PLB paskirtį ir 
reikšmę, ruošiamus jauni
mo kongresus, lietuvių die
nas, dainų, tautinių šokių 
bei sporto šventes, leidžia
mą Pasaulio lietuvį ir kitus 
r e n ginius, prisidedančius 
prie tautinės sąmonės išlai
kymo ir ugdymo jaunimo 
tarpe, ši mokslinė konferen
cija sušaukta paieškoti pa
veikių būdų išlaikyti ar 
bent sustabdyti lietuvių 
jaunimo nutautėjimą.

Pirm. B. Juodelis perda
vė šiltą sveikinimą gen. 
konsulės Juzės Daužvardie- 
nės, negalėjusios asmeniš
kai dalyvauti. Be to, žodžiu 
sveikino PLB valdybos vi
cepirm. švietimui ir tauti
niam auklėjimui, Birutė Ja
saitienė, PLB valdybos vi
cepirm. kultūriniams reika
lams Milda Lenkauskienė, 
JAV LB Krašto valdybos 
vicepirm. ir kultūros tary
bos pirm. Ingrida Bublienė, 
Kanados LB švietimo komi
sijos pirm. Vytautas Birie- 
ta, Australijos LB Krašto 
valdybos vicepirm. švietimo 
ir kultūriniams reikalams 
Janina Vabolienė, 
sąjungos (brolijos, 
jos ir akademinio 
sąjūdžio) tarybos
Petras Molis, žodžiu sveiki
nimus perskaitė sekretorė 
Vilija Kerelytė.

Pirmoji konferencijos se
sija prasidėjo pasaulio lie
tuvių anketos duomenų ana
lize, moderuojant dr. Tomui 
Remeikiui. Duomenys pa
imti iš 860 anketų (456 vy
rų ir 404 moterų). Anke
tos komisijos pirm. kun. dr. 
Kęstutis Trimakas prane
šė, kad anketos dar tebe
grįžta ir pateikiama analizė 
nėra pilna. Praeis dar daug 
laiko kol bus išanalizuoti vi
si anketos duomenys. Pra
džiai davė palyginimą kai 
kurių klausimų- įvairiuose 
kraštuose. Dr. Jolita Kisie

Skautų 
seseri- 
skautų 

pirm.

Dalis klausytojų PLB mokslinėje konferencijoje 
š. m. lapkričio 24 d. Jaunimo Centre Chicagoje.

sąmonės išlaikymas išeivijoje 
J. Tamulaičio nuotr.

liūtė-Narutienė pateikė duo
menis apie užsiangažavimų 
lietuvių tautai, pagal kraš
tus ir amžiaus grupes, o dr. 
Dalia Katiliūtė-Boydstun — 
mokyklų vertinimą.

Išėmus ir perviršijus 
skirtą laiką, klausimams ir 
diskusijoms nebeliko vie
tos.

Po pietų pertraukos, kon-

ir
Birutė Jasaitienė, PLB val

dybos vicepirm. švietimui 
tautiniam auklėjimui.

Australijos LB švietimo ir 
tautinio auklėjimo komisijos 
pirm. Janina Vabolienė sveiki
na konferencijos dalyvius.

J. Tamulaičio nuotr.

Vyriausieji Lietuvių Skautų Sąjungos vadovai, dalyvavę PLB mokslinėje konferencijoje 
lapkričio 23-24 d. Chicagoje.. Iš kairės: LSS Brolijos Vyr. skautininkas Kazys Matonis, LSS 
Tarybos pirm. Petras Molis, LSS Seserijos Vyr. skautininke Stefa Gedgaudienė ir ASS vadijos 
pirm. Kęstutis Ječius.

ferencija prasidėjo nusta
tytu laiku. Antroje sesijoje 
buvo kalbama apie tautinį 
identitetą socialinių moks
lų šviesoje, moderuojant dr. 
Inai Užgirienei.

Dr. Rimas Petrauskas, 
dirbąs Kanados katalikų 
švietimo ministerijoje, kal
bėjo apie "Tautinio identi
teto vystymąsi psichologi
jos teorijų šviesoje”. Palie
tė tautinių vertybių įsisa
vinimą, kultūrą, kalbą, pa
pročius, tautinį charakterį, 
aplinkos įtaką. Lietuviai 
yra protingi, nuoširdūs, at
laidūs, religingi, ištikimi. 
Tautinis identitetas pačių 
žmonių išryškinamas, ap
sprendžiamas, bet neper
duodamas.

Dr. Vytautas Černius, 
prof esoriusĮ psichologas, 
kalbėjo apie "Akultūrizaci- 
jos teoriją ir vėliausius ty
rinėjimų duomenis”. Gyve
namoji aplinka nepastebi
mai keičia žmogų, prade
dant apranga, namų apyvo
kos daiktais, baldais, elgse
na. Esame apsprendžiami 
aplinkos, darbovietės. Ame
rikos lydymo katilas norėjo 
sukurti naują žmogų, bet 
nepavyko. Įtaką turi kom- 
peticija - rungtyniavimas, 
moderni industrija, mišrios 
vedybos, mokyklos. Tapaty

bę geriausiai vyksta išlai
kyti žydams ir Azijos tau
tų emigrantams. Kompak
tinė gyvenama vieta yra 
svarbesnė tapatybės išlai
kymui, kaip aukštas išsi- 

■ mokslinimas. Dvikalbišku- 
mas nekenkia gyvenamo 
krašto kalbai, kaip buvo 
galvota prieš 20-30 metų.

Po trumpos pertraukėlės, 
antrąją sesiją tęsė pati mo- 
deratorė dr. Ina Užgirienė, 
psichologė, Glark universi
teto profesorė. Kalbėjo apie 
"Savimonės vystymąsi ir 
tautiškumą”. Savimonė at
siranda ankstyvoje vaikys
tėje ir plečiasi vaikui au
gant. Paauglių vaikų porei
kiai keičiasi, veržiasi į pir
mavimą, žinojimą, formuo
jasi pasaulėžiūra, domisi 
savo tautine kilme.

Dr. Liucija Baškauskai
tė, profesorė, aiškino apie 
"Tautinių mažumų identi
teto ribų išlaikymą”. Lietu
viai turi tikslą, nes prieši
nasi rusiškam komunizmui. 
Kodėl norima būti lietuviu, 
apsisprendžia kiekvienas in
dividualiai. šeima yra le
miamas veiksnys.

Visi keturi profesoriai 
kalbėjo ir filosofavo daug 
ir rimtai, bet nepateikė sa
vo paskaitų išvadų, kurios 
būtų leidusios lengviau vi
sas pasakytas mintis su
virškinti. Nepsichologams 
sunku buvo susigaudyti vi
są dieną sakytomis minti
mis. Diskusijų metu, šio 
simpoziumo dalyviai, pako
mentavo vienos kitos paša-, 
kytas mintis, o vėliau įsi
jungė ir klausytojai.

šeštadienio sesija buvo 
užsklęsta vakarone, kurios 
metu įteiktos premijos, 
jaunimo literatūros konkur
są laimėjusiems rašyto
jams, Vakaronę pravedė 
Vilija Kerelytė, o įvadą pa
darė PĖB valdybos vice
pirm. švietimui ir tautiniam 
auklėjimui Birutė Jasaitie
nė. Komisijos aktą perskai
tė Rima Janulevičiūtė, o 
mecenatė Rožė Gražina 
Mainelytė-Jasinskienė įtei
kė premijas rašytojams: 
Anatolijui Kairiui ir And
riui Mironui-Norimui. Va-

J. Taumulaičio nuotr.

karonėje dalyvavęs rašyto
jas A. Kairys padėkojo už 
premijas ir skatino dažniau 
skelbti konkursus, kad ra
šytojai būtų paskatinti ra
šyti.

Ilgėliau pakalbėjo Litua- 
nistikaos katedros vedėjas 
prof. dr. Bronius Vaškelis, 
skatindamas daugiau sti
pendijų skirti lituanistiką 
•s t u dijuojantiems studen
tams.

Pedagoginio lit. instituto 
lektorės Dalios Bylaitienės 
paruošta programa, kurią 
atliko instituto studentai: 
A. Gražytė, A. KiŽytė, A. 
Vitaitė, S. Gūdis, M. Rati
li us-Boystund ir D. šilas, 
paskaitydami iš Balio Sruo
gos dramos "Baisioji nak
tis”.

(Bus daugiau)

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICIAN FP GP 

To work and live in a small congenial 
community. Full/part time. Beautiful 
Southeaet Idaho Valley.. Small Hos
pital, establiahed practice. Salary 
Guarantee. LET US SĖT YOU UP. 

VALLEY HOSPITAL DOWNEY. 1D 
208-897-5281 collect 
W. Wntkins ADM.

(45- 47)

EXPERIENCE 
OPT1C COPY OPERĄTOR 

Louisville based prinling firm has an 
immediate opening for an experienced 
2 or 4 color stripper for second shift. 
Mušt be capable of doing camera and 
contacting related work. Minimum 
of 4 years experience, no others need 
apply. Ezcellenl wages 5 benefits. 
Apply call or write to

GATEWAY PRESS INC.
4500 Robards Lane. P. O. Box 32546 

Louisville. KY. 40232. 
502-454-0431

(45-47)

$60.00 PER HUNDRED 
PAID for remailing letters 
from home! Send self-ad- 
dressed, stamped envelope 
for information / applica- 
tion. Associates, Box 95-B, 
Roselle, N.J. 07203.

(39-48)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED PHYSICAL THERAP1ST 
to work in Nantucket Island. Full 
time Physical Therapist pofltion 
available at a small resort "hospital. 
Salary commensurate with ezperience 
and ability. Full benefits,. 10 paid 
holidays, and low rent housing avail
able on temporary basis. Please send 
resume to: Adminiatrator
NANTUCKET COTTAGE HOSPITAL 

S. Prospect St. 
Nantucket. Mass. 02554

(43-2)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work & live in a small congenial 
community and a 3 i bed certified 
medicare hospital. Accepting applica- 
tions for RN s. Good benefits: 10 ho
lidays, 2 weeks vacation aftter 1 
year, hospitalization insurance & re- 
tirement plan. Apply or ivrite.

Plsase Call 
512-325-25II. Ext. 249 

BROOKS COUNTY HOSPITAL 
1400 S. St. Mary s 

Fal'arrias, Tesąs 75355 
(46d)
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Apie Vilnių ir Vilniaus bažnyčias (2)

Kaip jie mus sulenkino
Z Civinskas

Vilniaus vyskupijos ir arki
vyskupijos istorijos apybraižo
je Br. Kviklys pastebi, kad 
toks vyskupijos aprūpinimas 
turtais kažin ar buvo sveikas 
pačiai vyskupijai ir jos pasto
racijos darbui. Iki 18 a. pa
baigos Vilniaus vyskupais 
buvo skiriami tiktai žymiau
sių Lietuvos ir Lenkijos didi
kų šeimų nariai, dažniausiai 
čia siekę turtų, prabangaus 
gyvenimo ir bažnytinių bei 
politinių galių ir mažai besi
rūpinę religijos reikalais. Jei 
pirmųjų vyskupų tarpe dar 
matome vieną kitą lietuvi di
diką, tai kapituloj ir tarp 
aukštesnių dvasiškių tebuvo 
tik lenkų dvarininkų kilmės 
žmonės. Lenkai vyskupai ir 
šiaip dvasiškiai lietuviškai ne
mokėjo ir nesimokė. Krikščio
nybė jiems buvo ‘lenkų religi
ja’, kurią žmonėms ir aiškino 
lenkiškai, nepaisydami, kad 
tie jų aiškinimų nesupranta. 
Tie vyskupai lietuviai, kurie 
dar mokėjo lietuviškai ir su
prato, kad be šios kalbos pašto • 
racijos darbas neįmanomas, 
neturėdami lietuvių kunigų, 
nedaug ką ir galėjo padaryti. 
Tokiose sąlygose Vilnius netru 
kus virto didžiuliu polonizaci
jos katilu ir tokiu išliko iki mū
sų dienų. Ypač padėtis ėmė 
blogėti 16 a., kai daugelis lie
tuvių didikų ir namuose pra
dėjo kalbėti lenkiškai, dažnas 
ir savo dvarų baudžiauninkus 
versdamas mokytis lenkų kal
bos. i

Pagoniškoji Lietuva buvo 
beraštė - rašo Br. Kviklys. 
Tuo metu, kai Vakarų 
Europa jau turėjo 47 universi
tetus, Lietuvoje nebuvo nei 
vienos mokyklos.

Pirmoji mokykla Lietuvoje 
buvo įsteigta prie katedros tais 
pačiais atmintinais 1387 m. 
Joje buvo ruošiami klapčiu
kai, o gali ir žemesnieji dva
sininkai. 1522 m. ši mokykla 
jau buvo triklasė, joje buvo 
dėstoma retorika, lotynų kal
ba, muzika, dialektika.

Metai po metų atsirado ir 
daugiau mokyklų: Eišiškėse, 
Žiežmariuose ir kitur. 1526 m 

Vilniaus vyskupijqe jau buvo 
150 parapijinių mokyklų. 
1570 m. jėzuitai Vilniuje įstei
gė pirmąją kolegiją, kuri 1579 
metais virto Stepono Batoro 
universitetu.

Šios mokyklos buvo labai 
reikšmingos ano meto Lietu
vos gyvenime, ypač universi
tetas, davęs daug išsimoksli
nusių ir šviesių žmonių, bet 
švietimui gimtąja kalba jos 
nedavė nieko. Visi dėstytojai 
buvo lenkai jėzuitai, dėstė lo
tyniškai, tarpusavyje kalbėjo
si tik lenkiškai, studentus auk
lėjo lenkų dvasioje. Cituoda- 
damąs kun. K. Prapuoleni, 
autorius pažymi, kad ‘...nė 
vienas Vilniaus jėzuitas len
kas neišmoko lietuvių kalbos, 
bet ją išmokęs jėzuitas Anta
nas Arias, ispanas, vyskupo 
kardinolo Radvilo kapelionas’ 
ir kad ‘lietuvių kalba jų (jėzu
itų, V.C.) gadynėje pasigirdo 
tik vieną kartą akademijos rū
muose. Tai buvo 1589 m., 
kuomet karalius Zigmantas 
III lankėsi akademijoje ir kuo
met tarp kitų kalbų jis buvo 
pasveikintas taipgi lietuviš
kai. Bet antru kartu karaliui 
Zigmantui III aplankius aka
demiją, jo jau niekas lietuviš
kai nepasveikino’.

O J. Bielinskis yra palikęs 
taip pat nemažiau pasakanti 
liudijimą: ‘Vilniaus universi
tetas, kaipo ‘lenkiška įstaiga’, 
nei nemanė apie lietuvių kul
tūrinius reikalus, nes per savo 
30 metų buvimą (t.y. rusams 
valdant, V.C.) vos 1823 m. 
teįstengė išspausdinti lietuviš
kai vieną vienintėlę Nezabi- 
tauskio knygutę ‘Apie bites’. O 
savo gyvenimo pabaigoje pa
virto par excellence lenkų tau
tine mokykla ir Rusijos surink
tose ‘lenkiškose gubernijose’ 
neleido pamiršti ‘kad jie yra 
lenkai’.

Kunigams paruošti vysku
pija turėjo savo dvasinę semi
nariją, kuris savo tendencijo
mis neapsileido universitetui. 
Seminarijoje dėstomoji kalba 
buvo lotynų. Klierikai, gerai 
nemokėję lenkiškai, nebuvo 
šventinami į kunigus. Lietu

ti per 479 metus lenkų pasta
tytą ant ‘lietuvių kapo’ puikų 
lenkiškosios hegemonijos Pan
teoną, kuriame lietuviams net 
gi nebuvo palikta vietos. Bet 
tai buvo menka paguoda ir lie 
tuviams. Su spaudos uždrau
dimu buvo pradėtas krašto ru
sinimas visais galimais būdais 
Tiesa, tos pastangos davė visai 
priešingus rezultatus, bet tai 
jau ne rusų nuopelnas.

Spaudos draudimo metu 
Vilniaus krašto lietuvius ma
žiau veikė Aušra ir Varpas. 
Čia lengviau plito Žemaičių ir 
Lietuvos Apžvalga ir Tėvynės 
Sargas, kuriuos skleidė jau iš 
valstiečių kilę kunigai.

Reikšmingiausias kovos už 
lietuvių teises Vilniuje ir Vil
niaus krašte yra 1904-14 m. 
laikotarpis. Atgavus spaudą, 
Vilniuje buvo pradėti leisti lie
tuviški laikraščiai, net dien
raštis, spausdinti knygos, pa
galiau atsirado lietuviškų mo
kyklų, pakeitusių- daraktorių 
mokyklas. Prie vietinių lietu
vių jungėsi inteligentai ir šiaip 
tautiečiai, atvykę iš vakarinių 
Lietuvos sričių, prisidėję taip 
pat prie akcijos už teisę lietu
vių kalbai nors kai kuriose baž 
nyčiose. Lenkai subruzdo ir 
net smurtu reaguodavo į ne
drąsius giedojimus lietuviš
kai. Kurija visada buvo lenkų 
pusėje, net gi ir tada, kai jie 
būdavo neteisūs.

Po baudžiavos panaikinimo 
padaugėjo seminarijoje lietu
vių. Nors kartais jie sudary
davo pusę visų seminarijos 
klierikų, jie dar nebuvo dis
kriminuojami. Prasidėjus tau 
tiniam atgimimui, padėtis iš 
karto pasikeitė. Lietuviams 
pakliūti į seminariją kaskart 
buvo sunkiau, jų vietas užpil
dydavo klierikai iš kitų vysku
pijų, net iš Lenkijos. 1912 m. 
iš stojusių 15 lietuvių, į se
minariją jau buvo .priimtas 
tiktai 1, kai iš stojusių 75 len
kų priimti 38 klierikai.

vių kalbai tik 1906 m. pavyko 
įsibrauti į seminariją, bet ir 
tada ji tebuvo neprivalomas 
dalykas.

•••
18-a. ir 19 a. Vilniaus vys

kupijoje užgniaužiami ir ma
žiausi lietuviškumo kvėptelė
jimai. Nurodydamas kun. K. 
Prapuolenio studiją, autorius 
pažymi, kad vysk. K. Pance- 
žinskis (1724-30 m.) galutinai 
išujo lietuvių kalbą iš Vilniaus 
bažnyčių, vysk. Korvin-Kasa 
kauskas apsodino visas lietu
viškas parapijas tik lenkų ku
nigais, o vysk. St. Krasinskis 
visus ganytojiškus laiškus pra
dėjo siuntinėti tik lenkų kal
ba. Bet pastarasis turi ir nuo
pelnų : per klaidą jis leido iš
spausdinti Przyjalgovskio vei
kalą ‘Zyvvotny Biskupovv Wi- 
lenskich’ (Vilniaus vyskupų 
gyvenimai), kuriame lenkų 
dvasininkų tikslai buvo paro
dyti nei kiek neprasčiau, negu 
K. Prapuolenio ‘Lenkų apaš
talavime Lietuvoje’.

•••

Rusai, po Lietuvos-Lenkijos 
valstybės padalinimų okupa
vę bemaž visą Lietuvą, taip 
pat neužmiršo sistematingo 
rusifikacijos darbo. Daugiau 
kentėjo lenkai, bet nebuvo 
aplenkti ir lietuviai.

Pradžia buvo atsargi. Tik 
po pirmojo sukilimo buvo už
darytas Vilniaus universitetas 
1841 m. priimtu įstatymu ru
sai nusavino Vilniaus vysku
pijos žemes (iš katalikų Lietu
voje atimta 260 dvarų), pra
dėjo atiminėti vienuolynus, 
uždarinėti ar cerkvėmis versti 
bažnyčias.

Kun. K. Prapuolenis savo 
knygoje rašo, kad tai buvęs 
didelis nuostolis Bažnyčiai, 
bet tai turėjo ir gerųjų pusių: 
sulenkėję didikai mažiau var
žėsi dėl vyskupijos, nes Kated
ra be įplaukų jų neviliojo.

Rusinimo akciją lenkai ypa
tingai pajuto po 1863 m. suki
limo. Tas pats kun. K. Pra
puolenis rašo, kad Muravjo
vas pirmasis pradėjęs triuškin

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURSTHNĄ
1S5 N. WABASH AVI. CHICAGO, ILL 60601

Td. krmtevte (312) 243-5326; (312) 6774469

Puikiausius kailius 
dSrN rasite

Vis dėlto Vilniaus kunigų 
seminariją yra baigę nemaža 
lietuvių kunigų, dirbusių lie
tuviškose parapijose ir labai 
aktyviai įsitraukusių į tauti
nio atgimimo darbą. Tarp 
tokių autorius pirmoje eilėje 
mini brolius A. ir J. Burbas, 
S. Gimžauską, J. Ambraziejų, 
St. Stakelę, J. Bakšį, K. Stašį, 
K. Prapuoleni ir kt. Kurijos 
persekiojami, jie kovojo tiesiai 
ir prieš kuriją, drąsiais memo
randumais, pasirašytais po 70 
kunigų, pasiekdami ir popie
žių Romoje.

Rusai vienur palaikė lietu
vius, kitur lenkus - ne iš pa
lankumo vieniems ar kitiems, 
bet pasirinkdami kas ir kada 
jiems atrodė naudingiau.

(Bus daugiau)

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St.. 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0010.

CAN PLANT PERSONNEL
Experienced:

SOUDRON1C MECHAN1CS 
PRESS MECHAN1CS

CAN CORP. OF AMERICA 
BLANDON, PA. 19510

Call 215-926-3044; a.k for' EARL 
JOANZEMIS or DON GRADY. 

(43-46)

MAINTENANCE 
SUPERVISOR 

Experienced in repair of steel 
cutting machinery, such as cut- 
to length lines, with some ex- 
perience in crane repair to su- 
pervise 4 maintenance men, also, 
good communication skilia. Wil- 
lingly to rėlocate to New York 
City metropolitan area.
Full company benefits. Salary 
commensurate with experience 
and ability. If interested send 
resume to Personnel:

THYPIN STEEL CO. 
49-49 30th St.

Lond Island City, N. Y. 11101 
Call 718-937-2646

EOE M/F
(■45-r >

Amber Gintaro

Galerija
Euclid, Ohio 44119

531-3500
505 East 185 Street * 

Tel. (216)
PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS

Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 
gintaro, įvairių MENO darbų.

GALERIJOS VALANDOS: Antradienį ir trečiadienį nuo 10:00 AM iki 5:00 
PM., ketvirtadienį ir penktadienį nuo 3:00 PM iki 7:30 PM, šeštadienį nuo 
10:00 AM iki 5:00 PM. Sekmadieniais ir pirmadidniais galerija uždaryta. No
rintieji specialaus apžiūrėjimo — skambinkite teL 531-3500.



1985 m. gruodžio 5 d. DIRVA Nr. 47 — 11

Nauja širdis atsisakė tarnauti jaunam Paminėta Tilžės Akto sukaktis

Liudas Bajorinas gimęs 
1937 m. rugsėjo 9 d., su tė
vais dipl. ekonomistu Sta
siu Bajorinu, motina Jadvy
ga ir seserim Aldona 1947 
m. atvyko j Jungtines Ame
rikos Valstybės ir apsigy
veno Waterbury, Ct.

Liudas pradžios ir viduri
nę mokyklas baigė Water- 
buryje, o aukštąjį — Stors, 
Ct. Universitete gaudamas 
inžinieriaus-lakūno diplomą. 
Studijuodamas universite
te jis priklausė ROTC ka
riuomenės o r g a nizacijai. 
Atitarnavęs kariuomenę ka
rininko laipsniu pradėjo 
dirbti garsioje Sikorsky He
likopterių įmonėje Strat- 
forde, Ct., kaip "tęst pilot”. 
1977 metais Liudas persikė
lė dirbti į Sikorsky įmonę 
West Palm Beach, Florido
je, kur dirbo kaip "flight 
testėngeneer”. Tose dviejo
se įmonėse išdirbo 22 me
tus.

Liudas savo profesiją la
bai mėgo ir savo darbu bu
vo labai patenkintas. Pilnas 
energijos ir patyrimo toje 
srityje turėjo didelį norą 
savo profesijoje progresuoti 
ir laisvu laiku studijavo, 
įsigydamas ”Master of 
Business Administration in 
Aviation” ir vėliau — 
”Master in Aviation Engi- 
neering”.

Bandymai naujai paga
mintų helicopterių iš piloto 
reikalauja daug įtempto 
darbo, kartais surišto su 
įvairios rūšies pavojais. 
Toks darbas neigiamai vei
kia į lakūno sveikatą, ypač 
širdį. Tas atsitiko ir su Liu
du. Jo sveikatos stovis stai
ga ir nelauktai taip pablo
gėjo, kad 1985 m. rugsėjo 
14 d. kritiškame stovyje 
buvo helikopteriu nuvežtas 
ir paguldytas Shands ligo
ninėje, Gainesville, Fl. Po 
dviejų savaičių mediciniškų 
tyrinėjimų rasta, kad Liu-r 
das serga reta liga — ”Idi- 
opathic cordiomyopathy”, 
kai širdis padidėja — su
tinsta ir nebeveikia norma
liai. Daktarai nustatė, kad 
su savo, širdimi jis negalės 
ilgai gyventi ir reikia nau
jos.

Atsitiko taip, kad tuo 
metu Columbus, Ohio mies
te šuviu į galvą nusižudė 
16 metų jaunuolis. Susisie
kus su ligonine, kur buvo 
gautas to jaunuolio motinos 
sutikimas. Dr. Michael Car- 
michael ir keli Shands ligo
ninės daktarai, 1985 m. rug
sėjo 25 d., nuvykę į Colum
bus išoperavo to jaunuolio 
širdį, įdėję į ledu pripildy
tą šaldytuvą, atgabeno į 
Shands ii' įdėjo ją Liudui, 
ši operacija truko 90 mi
nučių.

Ligoninėje, kur Liudas 
buvo operuotas, šiais me
tais buvo padaryta trims 
a s m enims ”heart - trans-

lakūnui Liudui Bajorinui

A. A. Liudas Bajorinas

plant” operacijos. Liudas 
buvo antras iš eilės. Tas 
operacijas darė Dr. Michael 
Carmicbael. Pirmoji opera
cija buvo sėkminga, trečia 
— pacientas dar ligoninėje.

Iš pradžių daktarai pri
pažino, kad Liudo operaci- 
jo buvo sėkminga. Keturias 
dienas po operacijos, dakta
rams ii- ligoninės persona
lui dalyvaujant, Liudui bu
vo surengta ”pizzos party”.

Po operacijos pirmomis 
dienomis atrodė, kad Liudui 
prasidėjo normalus gyveni
mas. Greit pradėjo vaikš
čioti, treniravosi dviračiu 
ir neužilgo turėjo būti išra
šytas iš ligoninęs.

Daktarams patikrinus, 
atrodė, kad naujoji širdis 
veikia normaliai ir nebuvo 
jokių "rejection” žymių, 
bet... spalio 24 d. rytą nau
joji širdis atsisakė Liudui 
tarnauti.

Daktarų nustatyta prie
žastis ”an immediate unex- 
plained decline in cardiac 
performance with a drop in 
blood presure and vveaken- 
ing heart contractions” tas 
atsitinka labai retai, bet 
jeigu atsitinka, daktarai ne
gali padėti. Jie sako, kad 
”blood-vessel rejection is 
not reversible”. Šita sritis 
yra studijų stadijoje dauge
lio medicinos universitetų. 
Dar kartą "naujos širdies” 
ieškojimas nepavyko ir jos 
nesulaukęs, Liudas Bajori
nas mirė...

Jis paliko tris vaikus (vi
si jau studentai), žmoną 
Eleną, kuri visą laiką buvo 
prie jo ir juo labai rūpinosi, 
motiną Jadvygą Waterbury, 

Ct. ir seserį Aldoną Mauru- 
tienę Cleveland, Ohio.

Tą dieną, kai Liudas bu
vo laidojamas Floridoje, 
Waterburyje, šv. Juozapo 
parapijos bažnyčioje kun.
P. Sabulio buvo atnašauja
mos gedulingos šv. Mišios 
už Liudo sielą. Mišių metu 
giedojo vargonininkas Jo
nas Beinoris ir Antanas Pa
liulis. Pamaldose dalyvavo 
daug žmonių. Po Mišių visi 
buvo pakviesti pusryčių.

Liudo Bajorino mirtis bu
vo gražiai paminėta lietu
viškoje radijo valandėlėje, 
vedamoje Antano Paliulio.

Su Liudo mirtimi Sikors
ky helikopterių įmonė nu
stojo gabaus piloto inžinie
riaus, kuris dar ilgai galėjo 
būti jiems naudingas. Liū
di motina ir sesuo — bran
gaus sūnaus ir brolio, o šei
ma — gero vyro ir tėvo.

Šiame aprašyme yra nau
dojami mediciniški termi
nai anglų kalba, nes verti
mas į lietuvių kalbą gali 
būti nevisai tikslus.

Taip atrodo, kad Liudas 
Bajorinas pirmas lietuvis, 
kuriam šį mediciniškai 
komplikuota operacija — 
"Heart - Transplant” buvo 
padaryta ir deja nepavyko.

M. Gureckas

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. Markelis, Cicero .... 3.00
A. Ožinskienė, Willowick 3.00 
A. Garka,

Ormond Beach............. 3.00
Ed. Cibas, Milton ............3.00
K. Purkunigis, Chicago 10.00

Kaip ir praėjusiais metais, 
taip ir šįmet Chicagoje buvo 
iškilmingai paminėta Tilžės 
akto 67-rių metų sukaktis. Tą 
pareigą atliko Mažosios Lietu
vos rezistencinio sąjūdžio vi
durio valdyba 1985 m. lapkri
čio 17 d. šaulių salėje, kur su
sirinko arti 200 žmonių.

Minėjimą atidarė pirm. 
Vincas Žiobris trumpu žodžiu 
ir paprašė susikaupimo minu
te pagerbti visus Mažosios Lie 
tuvos kovotojus ir Tilžės akto 
signatarus. Buvo įneštos Ame 
rikos, Lietuvos, Mažosios Lie
tuvos ir šaulių Vytauto Didžio 
jo rinktinės, jūros šaulių Teo
doro Daukanto ir Klaipėdos 
įgulų vėliavos.

Sugiedojus Tautos himną, 
programai vadovauti buvo 
pakviestas Algis Regis, Maž. 
Lietuvos rezistencinio sąjū
džio prezidiumo narys, kuris 
savo žodyje ragino Tilžės aktą 
lygiai tiek pat vertinti, kaip ir 
vasario 16 aktą.

V. Sirgėdas, Charlotte .. 3.00
R. Kudukis, Peper Pike 50.00 
Dr. J. Bakšys. St. Pete. 3.00 
Dr. A. Armanas, Baltimore 3.00
F. Masaitis, La Mirada 8.00 
H. Šiaurys, Toronto ....10.00 
P. Kuras, Waterbury .... 3.00 
A. Elijošius, Rexdale .. 5.00
S. Radžiūnas, Omaha .. 5.00
A. Vaičienė. Cleveland .. 3.00 
A. Skopas, Cicero ......... 8.00
M. Juodaitis. Norwalk .. 8.00 
P. Pajaujis, Mt. Clemens 5.00 
E. Šilgalis. Baltimore .... 3.00 
M. Gureckas, Waterbury 10.00 
P. Zigmantas, Cleveland 15.00 
Lietuvos kariuomenės

šventės minėjimo
Detroite komitetas ....25.00 

Amerikos Lietuvių Radijas
Detroite "Lietuvių
Balsas” ........................ 20.00

V. Jasiukaitienė, Cicero 13.00 
R. Valaitis, Brecksville ..10.00 
V. Mažeiko, Park Ridge 50.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Septynerių metų mirties sukaktis. 
A. t A.

BENEDIKTA 
MISLIAUSKIENĖ-BARUSEVIČIŪTĖ, 

mirė 1978 m. gruodžio mėn. 23 d. 6:00 va.l vakare 
Fitzgeral Mercy ligoninėje, Darby, Pennsylvania. 
Palaidota 1978 m. gruodžio mėn. 28 d. šv. Petro- 
Povilo kapinėse, Springfield, Pennsylvania.

Praėjo septyneri liūdni metai, kaip visagalis 
Viešpats Dievas atskyrė ją iš mūsų tarpo, ir pa
ėmė a. a. Benedikta į savo prieglobstį.

Už a. a. Benediktos sielą šv. Mišios bus atna
šaujamos 1985 m. gruodžio mėn. 22 d. šiose šven
tovėse :

šv. Andriejaus parapijos bažnyčioje Phila- 
delphia, Pa. 10:30 vai.;

šv. Antano bažnyčioje Kretingoje, Lietuvoje; 
Lietuvių šv.. Kazimiero Kolegijos koplyčioje, 

Romoje, Italijoje;
St. Frances vienuolyne Lorretto, Pennsylvania; 

St. John Cath. Mission, Arizona;
Fitzgeral of Mercy ligoninės koplyčioje, Darby, 

Pa., 12:00 vai. vidud.
Gimines ir artimuosius prašau a. a. Bene

diktą prisiminti savo maldose.

Skausmo prislėgtas vyras
Henrikas ir artimieji.

Po to vysk. Ansas Trakis su
kalbėjo invokaciją, melsda
mas Dievą laiminti lietuvių 
pastangas, norint atgauti savo 
tėviškei laisvę. Sveikino Vliko 
valdybos vicepirm. V. Jokū
baitis ir Alto atstovas Pranevi
čius.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
kun. Vytautas Bagdanavičius 
kuris savo kalboje lietė 16 am
žiaus Mažosios Lietuvos gyve
nimo įvykius, pabrėždamas 
ano meto Mažosios Lietuvos 
gyventojų sudėtį, kurių didelę 
daugumą sudarė lietuviai.

Meninę dalį atliko ‘Spindu
lio’ tautinių šokių šokėjai, va
dovaujami Rasos Poskočimie- 
nės, kuri pati grojo akordeonu 
šokiams. Buvo pašokti 5 tau
tiniai šokiai.

Poetas Apolinaras P. Bag
donas paskaitė savo kūrybos 
eilėraštį ‘Prūsų žemei’, kuris 
labai tiko šio minėjimo nuo
taikai.

Užbaigiant minėjimą A. 
Regis dėkojo programos atli
kėjams ir visiems dalyviams. 
Minėjimas užbaigtas sugie- 
dant Maž. Lietuvos himną 
‘Lietuviais esame mes gimę’.

Abiejų himnų giedojimui 
vadovavo muz. Julius Mačiu
lis ir Paulina Mačiulienė.

Sis minėjimas dar sykį pa
rodė, kad Mažosios Lietuvos 
tragiškas likimas nėra galuti
nis. Mūši) visų pastangos tu
rėtų būti nukreiptos ta link
me, kad ateities nepriklauso
ma Lietuva apimtų visas et
nografines lietuvių žemes, 
įskaitant Tilžę, Įsrutį ir Kara
liaučių (Tvangstę), nes mūsų 
protėvių kraujo aukos mus vi
sus tam įpareigoja.

A.P.B.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £
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i Dirvai

masionijada?
valdžios žmonėmis prie vieno 
stalo reikalą išsiaiškinti ir ki
virčą baigti. Bet ne, anot Ma
sionio, ierarchai ir ateitininkų 
strategai nusisamdę laivą, su
sisodino gimnazistus ir išplau
kė Nemunu į gamtą atsinau
jinti, ir maištauti prieš val
džią. Masionis šį žygį ypatin
gai užgyrė, tik gaila, kad ne
paskelbė to istorinio laivo nuo
taikos. Juk jis taip kruopščiai 
rinko visą medžiagą ateitinin
kų ‘persekiojimui’ įamžinti. 
Tą istorinį laivą būtinai reikė
jo nufotografuoti ...

Masionis, rašydamas savo 
atsiminimus, be abejo nė iš to
lo nesitikėjo turėsiąs tokį nar
sų, iškalbingą ir kovingą gink
lanešį, kuris taip įklimpo į tą 
masionijadą, kad net visą sa
vaitę užmiršo komentuoti vie
šus reikalus visaip beteisinda- 
mas, bedailindamas ir begri- 
muodamas atsiminimų rašy
tojo veidą. Juokinga ir grau
du žiūrėti į riteri taip karštai 
kovojantį prieš visuomenės opi
niją. Juk jis nieko neįtikino ir 
net nepadėjo, o tik pakenkė 
patiems ateitininkams, patei
sindamas jų nepaisymą val
džios potvarkių ir pridengda
mas juos neklaidingumo skrais 
tele. Tą masionijadą ‘Drau
go’ redaktorius ištiesė per 7 
vedamuosius. Kažin ar jis jau 
baigė?

V.A.J.

AUDRA VANDENS 
ŠAUKŠTE

Gerbiamas M. Dr. serijo
je vedamųjų "Drauge” vis 
vanoja A. Masonio atsijni- 
nimų oponentus, visiems 
prikabindamas tautininkų 
propagandos atakos etike
tę. Su ta etikete ir as turė
jau garbės (lapkričio 15) 
patekti net į sakyklą, kaip 
koks dijakonas. Jei pakute
na garbės padus, net malo
nu nusijuokti. Bet dėl aiš
kumo, turiu vieną pastabą. 
Su tautininkais neturiu su
tarties nė sąskaitų. Ateiti
ninkams priklausau nuo 
pirmųjų gimnazijos klasių, 
o dabar ir fronto bičiuliams. 
"Dirvoje” (spalio 10) pasi
sakiau tik savo nuomonę.

Pritariu M. Dr., kad dis
kusijos yra sveikas reiški
nys. Tik, šiuo kart, abejoju 
diskusijų objekto verte, nes 
tikiu, kad ateitininkai turi 
aukštesnių idealų ir dides
nių uždavinių, negu brolių 
Domeikų (pagal L. Dovy
dėno romaną) gaidžių peš
tynės. .

Argi didelis dalykas, jei 
A. Masionis buvo mokslei
vių ateitininkų sąjungos 
centro valdybos sekretoriu
mi Lietuvoje ir rašė aplin
kraščius? Tose pareigose ir
gi buvau Vokietijoje, tačiau 
kovų romantika nesuviliojo. 
Kartu su Dr. V. Vardžiu, 
Z. Rungiu, kun. L. Jankum 
ir kitais suruošėm Reino 
konferenciją ir ekskursiją.

Ar jau baigėsi
A. Masionis per visą mėnesi 

kasdien ‘Draugo’ dienraštyje 
be atvangos tvirtino, kad ‘Atei 
tininkų dvasia nepalūžo’, kal
tinant tautininkus visokiom 
negerovėm. Kai kilo mūsų vi
suomenės pasipiktinimas tais 
tendencingais ir vienašališkais 
kalbėjimais, ‘Draugo’ redakto 
rius M.Dr. pasiaštrinęs plunks 
ną ir pasigalandęs pentinus 
išėjo kovoti su vieša opinija už 
Masionio garbę. Taip jis ir 
savo vedamųjų šeriją pavadi
no: ‘Tautininkų propoganda . 
Atakos prieš Masionį’. Atseit, 
redaktorius ryžosi tas atakas 
atmušti ir iš tiesų sunkiai dar
bavosi visą savaitę, užmiršda
mas net ir visus viešus reika
lus, kuriuos paprastai dienraš
tis yra pašauktas judinti.

Taigi - visą savaitę kasdien - 
‘Draugo’ redaktorius, tašky
damasis propogandiniais, filo
sofiniais ir teologiniais argu
mentais plovė, gražino, grima
vo Masionio veidą, kad tik išei
tų didvyris ir dar patektų i 
ateitininkų istoriografus. Prieš 
paskutiniui straipsniui pasi
kvietė j talką dar ir filosofą 
Juozą Girnių. Tik, deja, nie
ko neįtikino, kad pieną palie- 
jusi katė tvarkoj. Negailestin
gai tvodamas per galvas Ma
sionio priešams įsisiūbavusios 
propagandinės gražbylystės 
smūgiais, jis trenkė dar ir tokį 
‘argumentą’: ‘Masionis aiškiai 
pasako, kad jis neturi nieko 
prieš tautininkus kaip asme
nis, o tik prieš jų politiką’. 
(Draugas, XI. 15). Net juokas 
paėmė, kaip toks apsukrus žur 
nalistas taip šovė pro šalį! Kas 
gi ką turi prieš Masionio as
menį? Pasipiktinimą sukėlė 
ne asmuo, o jo ‘politika’!

M.Dr. atrodo bus atsakan
čiai pakaustytas teologinėm ir 
filosofinėm studijom. Jis ima 
ir išaiškina mums artimo mei
lės filosofiją. Jis rašo: ‘Krikš
čioniškoji artimo meilė neišski - 
ria artimo adresu pasakyto 
kieto tiesos žodžio’. O jei ne
klaužadai ‘kieto žodžio’ nepa
kanka, tai - M.Dr. logika ei
nant - tur būt griebiamasi ir 
kieto kumščio. Bet M.Dr., bū 
damas katalikų dienraščio re
daktorius, be abejo, teologiją 
geriau kerta kaip mes. Nes, 
matot, ‘kietas tiesos žodis’ gali 
būti tavo ir mano ir, norint 
surasti tiesą, tenka paleisti į 
apyvartą jėgą. Ar M.Dr. arti
mo meilės interpretacija ati
tinka kirkščionių mokslą, 
tegul aiškina žinovai.

Viename savo straipsnyje 
Draugo redaktorius ėmė ir pa
sakė teisybę, kad ateitininkai 
tautininkų nemėgo. Masionis 
per visą mėnesį kasdien mums 
kalė į galvą, kad tautininkai 
negeri. Redaktoriui buvo la
bai gera proga visuomenei iš
aiškinti, ką ateitininkai mėgo 
ir mėgsta: - liaudininkus, so
cialdemokratus, laisvama
nius, ar tik pačius save? Juk, 
rodos, turint geros valios ir no
ro, buvo galima vyskupams su 

Tai buvo mūsų pareiga. O 
degantiems kovos dvasia 
ateitininkams ir tada nesto
kojo progų vesti kovą su 
diplomatais, šviesininkais 
ir kitais. Karštus jaunuo
lius, kaip paprastai, atvėsi
na tvarkos dabotojai šalto
joje. Todėl į gaidžių pešty
nių atsiminimus tenka žiū
rėti, pagal garbingos at
minties pedagogo St. Barz- 
duko patarimą aštuntokams 
— Jei išmokote rašyti, tai 
tik nerašykite niekų. Net 
prof. Dr. J. Eretas, kalbė
damas Člevelando visuome
nei, savo kovą su valdžia 
pavadino jaunuolio pasi
karščiavimu, kurio nekar
totų įvykius naujai išgyven
damas.

M. Dr. aiškina: "Kad mū
sų tautinėj-istorinėj sąmo
nėj čia yra įsišaknijusi tam 
tikra neišspręsta ir nenu
galėta problema”. Reikia 
sutikti, kad ši problema yra 
ir ją paveldėjo dalis mūsų 
inteligentijos, kaip kraitį, 
iš carinės vergijos. Ta pro- 

. blema visai panaši į žydų 
biblinę problemą. Kada Mo
zė išvedė žydus iš Egipto 
nelaisvės, tai žydų tautinė 
sąmonė buvo tiek vergijos 
sužalota, kad jie nesuprato 
laisvės svarbos, o ginčijosi 
dėl palikto mėsos puodo 
Egipte. Mozei su žydais pri
siėjo net 40 metų klaidžioti 
tyruose, kol išmirė vergų 
karta, o pažadėtąją žemę 
galėjo užimti tik su laisvė
je užaugusiais kovotojais.

Dažnai diskusijose išei
nama į lankas, kai ginant 
savo tezę — j ieškoma liudi
ninkų ar argumentų įrody
ti savo tiesai, o nesvarsto
mas reikalas iš esmės. At
rodo, kad A. Masionis rašė 
atsiminimus vadovaudama
sis gerais norais ir tikėda
mas, kad valdžios ir ateiti
ninkų konfliktas yra dide
lės svarbos, tuo būtinas 
įamžinti istorijoje. Atsimi
nimų oponentai galvoja rei
kalą esant labai smulkiu, 
tik savųjų namų dūmais. 
Kai M. Dr. intensyviai 
(kaip pridera profesionalui 
advokatui) gina A. Masio
nio nuomonę ir būtinumą 
atsiminimus spausdinti, su
sidaro jtampą, kurią neutra
li visuomenė piktinasi. Na 
ir gauname nesibaigiančią 
audrą vandens šaukšte. Jei
gu M. Dr. nori sužinoti vi
suomenės daugumos nuomo
nės rodiklį, tegul pritaiko 
savo receptą, pasiūlytą re- 
orgų bylos išrišimui.

Teisybių jieškojimas yra 
sunkus uždavinys, kurio ga
lutinai neišsprendžia teis
mais, nei tribunolai. Gal, 
teisybė bus rasta tik Juoza
pato pakalnėje. Praktiškiau 
būtų pasimokant iš Tumo 
Vaižganto, kuris šūktelėjo: 
”Nors tie lietuviai ir pad- 
lecai, bet jie yra mano bro
liai”. Kaip broliai ir paduo- 
kim ranką vienas kitam, 
užuot daužęsi antausius!

Br. Bernotas
Cleveland, Ohio

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Savo skilty ’Tš kitos pu
sės” (vm) aiškina, kad ma
no pasisakymas prieš refe
rendumą Lietuvai išlaisvin
ti "prieštarauja laisvo žmo
nių apsisprendimo princi
pui, kuris šiuo metu yra 
svarbiausia JAV tarptauti
nio žaidimo korta”. Anot 
jo, ”XX amžiui baigiantis 
sunku reikalauti pasikeiti
mų prieš gyventojų valią”. 
(Dirva, Nr. 43, lapkr. 7).

Tai okupantui labai pato
gi pažiūra. Reiškia, jis gali 
užimti kraštą, neatsiklau
sęs jo žmonių, bet jei tą 
kraštą norima išlaisvinti, 
tai jau reikia jo žmonių at
siklausti, ar tai nėra prieš 
jų valią.

Laimei tokios pažiūros 
nesilaiko valstybės, kurios 
gerbia laisvę ir tautų apsi
sprendimą.

Pav., nei Jungtinės Vals
tybės, nei kitos šalys nekal
ba apie referendumą Afga
nistane ar Kambodijoj, bet 
reikalauja, kad iš jų būtų 
atitrauktos okupacinės pa
jėgos ir leista šioms šalims 
laisvai tvarkyti savo gyve
nimą. Tokią rezoliuciją ne
seniai — jau septintą kar
tą — priėmė dėl Afganista
no Jungtinių Tautų visumos 
susirinkimas 122 balsais, 
tiktai 19 pasisakius prieš 
ir 12 susilaikius.

Lietuvos padėtis yra vi
sai tokia pat, kaip ir Afga
nistano. Abi šalys buvo so
vietų okupuotos, pirma ne
atsiklausus jų žmonių va
lios, ir dabar, siekiant jas 
išlaisvinti, nėra reikalo pra
vesti referendumą, kad jų 
žmonės pasisakytų, ar tai 
nėra prieš jų valią. Iš tikro 
toks reikalavimas yra ab
surdiškas : smurtu oku
puotos buvusios laisvos ir 
nepriklausomos valstybės 
žmonės turi pasisakyti, ar 
jie nori būti laisvi. Tai tas 
pats kaip kalinį klausti, ar 
jis nori būti iš kalėjimo pą- 
leistas.

Kitokia padėtis yra tau
tų, kurios niekada neturėjo 
savo nepriklausomos valsty
bės, bet buvo kitų valdomos 
kaip kolonijos. Tačiau ir 
joms referendumai nereika
lingi. Jungtinių Tautų char- 
ta įpareigoja kolonijas val
dančias valstybes parengti 
jas savarankiškam gyveni
mui, ir po pastarojo karo 59 
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P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau atsiųsti man Jono Švobos 
knygą Šeiminė ir prezidentinė Lietuva.

Pavardė ir vardas

Adresas .......... —..................................................„....... .___

teritorijos su daugiau nei 
80 milijonų žmonių gavo 
nepriklausomybę. Jei Jung
tinės Tautos būtų Lietuvą 
pripažinusios sovietų kolo
nija, tai gal ir Sovietų Są
junga jau būtų buvus pri
versta suteikti jai nepri
klausomybę. Bet Lietuva 
yra sovietų okupuota šalis, 
o ne jų kolonija, kurios iš
laisvinimo klausimą iškelti 
Jungtinėse Tautose mes 
net patys dar nesirūpinam, 
teisindamiesi ”realių gali
mybių” nebuvimu.

Juozas Vitėnas 
(vm) atsako

Visai sutikčiau su J. Vitė- 
nu, jei jis tai būtų parašęs 
prieš keliasdešimt metų. 
Per paskutinius 45 metus 
tačiau visiems turėjo paaiš
kėti, kad pasaulyje dar nėra 
tokio mechanizmo, kuris 
įgyvendintų tarptautinę tei
sę. Net pats Vitėnas rašo, 
kad JT jau septynis kartus 
reikalavo sovietų pasitrau
kimo iš Afganistano. O gal 
prezidentas Reaganas, kal
bėdamas su Gorbačiovu, tei
siškai vis dar Latvijos pa
siuntinybės Tautų Sąjungai 
rūmuose, pareikalavo sovie
tų pasitraukimo iš Pabalti
jo? Juk tai būtų ir simbo
liškai gražėu ir sutiktų su 
'nepripažinimo’ politika!

Jei ir įsivaizduotumėm 
reikalavimo pasitraukti ga
limybę, tuojau iškiltų sienų 
klausimas. Ar Vilniaus 
krašto dalis — sovietų "do
vana” mums neturėtų būti 
grąžinta Lenkijai, kuri be 
abejo to reikalautų? O gal 
tai turint galvoje būtų pa
togiau reikalauti pagal ka- 
zimierinio manifesto dvasią 
Lenkijos-Lietuvos federaci
jos atstatymo? Tuo atveju, 
kokiose sienose? Po pirmo, 
antro ar trečio padalinimo? 
Juk laikas, atrodo, Vitėnui 
nesudaro skirtumo.

Iš tikro, laikas turi milži
niškos reikšmės. 1913 m. 
būsimas Lietuvos finansų 
ministeris ir profesorius 
Albinas Rimka Amerikoje 
samprotavo, kad nepriklau

somybė mums nepakeliui, 
nes nepajėgsime išlaikyti... 
savo diplomatinį korpusą. 
Gal šiuo metu gerai Lietu
voj įsitaisęs "elitas" irgi bū
tų prieš nepriklausomybę, 
bet nuomonės ir pažiūros 
nėra amžinos, jos išplaukia 
iš susidariusių sąlygų, gy
venamojo laiko. (vm)
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Vysk. Pauliaus Baltakio priėmimas Vasario 16 gimnazijoje 
spalio 5 d. Iš kairės: VLB valdybos pirm. J. Sabas, direktorius 
A. Šmitas, vyskupas Baltakis ir kuratorijos pirm. tėv. A. Ber
natonis. M. Šmitienės nuotr.

Vysk. P. Baltakis Vasario 16 gimnazijoj

Lietuvos Vyčių vaikai ir jaunimas RITA ŠIVOKAITĖ-SHEVOKA

linės pamaldoms.
Spalio 5 d. Vasario 16 

gimnazijoje lankėsii vysku
pas Paulius Baltakis. Visi 
mokiniai kartu su mokyto
jais ji pasitiko vėliavos 
aikštėje. Skautai ir ateiti
ninkai dėvėjo uniformas. 
Gimnazijos kapelionas kun. 
Jonas Dėdinas vyskupą pa
sveikino visų vardu. Pakė
lę trispalvę ir sugiedoję Lie
tuvos himną, ėjome i val
gyklą. Valgykloje kiti sve
čiai, direktorius, kunigai ir 
mokytoijai sveikino vysku
pą ir įteikė jam dovanas.

Po pietų vyskupą kavutei 
pasikvietė gimnazijos atei
tininkai. Susitikime daly
vavo ir keletas ateitininkų 
sendraugių. Moksleiviai pa
aiškino vyskupui apie pra
ėjusią ir dabartinę ateiti
ninkų veiklą Vasario 16 
gimnazijoje. Įteikė jam 
kuopos laikraštėlį. Vysku
pas Baltakis papasakojo 
apie savo gyvenimą. Buvo 
labai įdomu su juo susitikti 
ir pasikalbėti.

Trečią valandą susirinko 
pustrečio šimto svečių į 
naujo berniukų bendrabu
čio kertinio akmens šventi
nimo iškilmes. Atvyko daug 
garbės svečių: Bonnos vi
daus reikalų ministerijos 
atstovas dr. R. von Kempis, 
Hesseno socialinių reikalų 
ministerijos departamento 
direktorius dr. O. Lieb- 
scher, Federalinio parla
mento narys dr. Kuebler, 
Hesseno parlamento narys 
dr. Greiff ir kiti. Susirinku
sius svečius sveikino gim
nazijos kuratorijos valdy
bos pirm. tėv. A. Bernato

Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių grupė atliekant progra
mą bendrabučio kertinio akmens šventinimo proga.

M. Šmitienės nuotr.

nis ir direktorius A. Šmitas. 
Pasakę kalbas, dr. von 
Kempis kartu su dr. Lieb- 
scher padėjo kertinį akme
nį. Lampertheimo burmist
ras Dieter, garbės svečių 
vardu, kalbėjo apie gimna
zijos svarbą lietuviams ir 
žadėjo kiek galės ją remti.

Vyskupas Paulius Balta
kis, sukalbėjęs maldą, pa
šventino kertinį akmenį. 
Meninę programą atliko 
gimnazijos choras, tautinių 
šokių grupė, orkestras ir 
kanklininkės. Visa progra
ma gražiai praėjo. Fotogra
favo vokiečių spaudos at
stovai. Vakare pavalgėm 
vakarienę su svečiais para
pijos salėje, o po to buvo 
šokiai, kuriems grojo mo
kytojas A. Paltinas.

Sekmadienio rytą svečiai, 
mokiniai ir vyskupas susi
rinko parapijos salėje. Bu
vo diskutuojama su vysku
pu lietuviškos sielovados 
reikalais ir sudaryta komi
sija, kuri rūpintųsi Lietu
vos krikšto jubiliejaus pa
minėjimu Vokietijoje.

Vėliau turėjome iškilmin
gas šv. Mišias. Jas laikė 
vyskupas Baltakis ir aštuo- 
ni lietuviai kunigai. Iškil
mingoje procesijoje atėjo į 
bažnyčią uniformuoti skau
tai ir ateitininkai su vėlia
vomis. Vyskupas suteikė 
s u t virtinimo sakramentą 
Jonui Venskui, Aleksandrui 
Januliui ir Andriui Huber- 
riui.

Pavalgę pietus skautai 
turėjo sueigą su vyskupu. 
Prie vėliavos aikštėj įtei-

Vieną kartą kunigas Al
gimantas Bartkus man sa
kė, kad mes neturėsime 
ateities, jei nesužinosime 
apie praeitį. Aš irgi tikiu, 
jog labai svarbu, kad vai
kai ir jaunimas sužinotų 
apie savo protėvius ir jų 
papročius. Kiekviena šeima 
turi savo istoriją, ir ta is
torija dažnai parodo trupu
tį tautos istorijos.

Jeigu Pennsylvanijos an
gliakasių lietuvių vaikaitis 
paklaustų savo tėvus apie 
jų protėvius, jis išgirstų 
pamoką apie Lietuvą: kaip 
19-ame šimtmetyje Rusijos 
caras liletuviams draudė 
spausdinti lietuviškas kny
gas ir mokytis lietuvių kai
bos mokyklose, kaip jau
nuoliai turėjo tarnauti ca
ro kariuomenėj 25 metus. 
Daug vyrų neturėjo nei 
darbo, nei pinigų. Lietuviai 
nenorėjo tarnauti carui ir 
slaptai išvyko iš Lietuvos 
ir keliavo į Ameriką.

Amerikoje lietuviai pa
matė, kad nors jie tuomet 
turėjo geresnį gyvenimą čia 
Amerikoje, jie Lietuvoj pa
liko kažką svarbaus — sa
vo kultūrą. Amerikoj baž
nyčios nešvęsdavo Kūčių, 
žolinės, Joninių, šv. Kazi
miero dienos ir kitų šven
čių. Amerikiečiai šokdavo 
tik romantiškus šokius, 
kaip valsą ir fostrotą, 
ir jie nesilinksmindavo 
grupėmis. Jie- dainuodavo 
tik choruose ir klubuose. 
Lietuvoje jaunimas šokdavo 
tautinius šokius, o vakarais 
jie dainuodavo grupėmis.

Tai Amerikos lietuviai 
pastatė savo bažnyčias ir 
turėdavo daug religinių ren
ginių ir parapinių iškilmių. 
1914 metais lietuviai įkūrė 
Lietuvos Vyčių organizaci
ją Amerikoje. 1916 m. jie 
surinko daug pinigų padėti 
savo broliams ir seserims 
Lietuvoje.

Lietuviams labai patiko 
Vyčių veikla. Bet po dauge- 
lio metų daug lietuvių už
augo ir išvyko iš lietuvių 
parapijų, nes jie gavo dar
bus kur nors kitur. Jie po 
truputį užmiršo lietuvių 
kalbą ir religinius papro
čius.

Atėjo 1976 metai, kai 
Amerika šventė 200 metų 
sukaktį, ir visi amerikie
čiai žiūrėjo į savo ir savo 
protėvių praeitį. Amerikos 
negrai turėjo knygą ir fil
mą apie savo šaknis — 
”Roots”. Kitos tautos irgi 
didžiavosi savo- tautų pali
kimu.

Po to daug lietuvių įsto
jo į Lietuvos Vyčius. Bet 
Vyčiai pastebėjo, kad jų na- 

kėm jam mažą dovanėlę.
Visas savaitgalis greitai 

prabėgo. Buvo labai įdomus 
ir niekad jo neužmiršiu.

Rama Bublytė
Vasario 16 gimnazijos 

mokinė 

riai atrodė seni, ir ieškojo 
programų patraukti jauni
mui. 1984-85 metais Vyčiai 
šventė "Jaunimo metus". 
Jie nusprendė, kad svarbu, 
kad jaunimas mokytųsi lie
tuvių kalbą, tautinius šo
kius, giesmes ir dainas, re
liginius papročius ir istori
ją. Vyčiai žadėjo padėti jau
nimui stovyklose ir progra
mose.

New Philadelphijoje, kur 
aš gyvenu, Vyčių vaikus 
lietuvių kalbos moko seselė 
Della Marija, S.S.C. Jie mo
kosi lietuviškai skaityti ir 
ištarti žodžius, nes jie ne
dažnai girdi lietuvių kalbą 
namie. Jie rašo žodžius ir 
mokosi eilėraščius. Per vi
sus mokslo metus jie moko
si po kartą į savaitę. Nau
doja knygas "Lietuviais no
rime ir būt” ir "Mano žo
dyną”. Jie dainuoja dainas 
iš "Grybs, grybs”.

Kasmet vaikų choras 
bažnyčioje gieda giesmes 
"Sveikas, Jėzau, gimusis” 
ir "Tyliąją naktį balsas su
gaudė". Mokiniams aiškina
me apie Kūčias ir plotkeles. 
Prieš Kalėdas suruošiame 
vakarėlį vaikams. Jie links
mai vaišinasi ir gauna dova
nėles — Aušros vartų pa
veikslus, šiaudinukus, gies- 
mynėlius, rožančius, kny
gutes, lietuviško piemenėlio 
paveikslėlius. Pernai kun. 
Al. Bartkus iš Romos at
siuntė šv. Tėvo palaimini
mus kiekvienam vaikui. Mes 
dirbame popierinius šiaudi
nukus ir vėliau jais papuo
šiame bažnyčią.

Vasario 16-tą Pennsylva
nijos angliakasių Vyčiai vis 
rengia programą Shenan- 
doah, St. Claire arba Frack- 
ville, ir vaikai ten dalyvau
ja. Jie išmoksta naują dai
ną arba šokį programai.

Vyčių ir kiti lietuvių kil
mės vaikai paruošia margu
čius Velykoms ir neša juos 
pintinėlėse su sviestu, duo
na, kumpiu ir krienais į 
bažnyčią Didįjį šeštadienį, 
kad kunigas pašventintų. 
Velykų dieną procesijoje 
einame aplink bažnyčią tris 
kartus ir garsiai giedame 
"Linksmą dieną”.

Pavasarį "Marijos varpe
liai” pradeda repeticijas. Jie 

mokosi tautinių šokių, šo
kiuose dalyvauja daugiau 
vaikų, negu kalbos pamo
kose.

Vasarą Vyčių vaikai da
lyvauja Aušros stovykloje. 
Ten jie mokosi apie žymius 
žmones — Mindaugą, Gedi
miną, Vytautą, šv. Kazimie
rą, Birutę — ir apie mūsų 
protėvius ir jų sunkų gy
venimą P e n n sylvanijoje. 
Mokiniai inscenizuoja lietu
viškas pasakas, kaip "Jūra
tę ir Kastytį” ir "Eglę, žal
čių karalienę”. Kun. Jara
šiūnas juos moko apie gy
venimą Lietuvoje. Jis kalba 
apie valgius, ūkininkų dar
bus, bites, šventes, kaip 
piemenys padirba pintines 
iš medžio žievės, kaip pa
dirbti žvakes ... Jeronimas 
Sodaitis juos moko raižyti 
elnių galvas. Jie mokosi, ką 
Lietuvos vėliava ir vytis 
reiškia. Jie skaito apie šian
dieninę Lietuvą iš Kronikų 
ir mokosi maldų.

Vyčių vaikai taip pat da
lyvauja Lietuvių dienos 
programose (seniau Lake- 
wood parke, dabar Rocky 
Glen parke). Jie ten gieda 
ir šoka.

Per žolinę jie neša gėles 
su rūtele į bažnyčią. Kuni
gas jas pašventina.

Vieni mokiniai atmins 
daug pamokų, kiti nedaug, 
bet Vyčiams mokytojams, 
svarbiausia, kad vaikai my
lėtų Dievą ir tėvynę. Tau
tos tapatybė yra lyg nume
rių linija. Mes gyvename, 
nes mūsų tėvai gyveno. Mes 
norime, kad ta lietuviška 
linija nenutrūktų, o nuolat 
ilgėtų.

Pastaba, šio straipsnio, 
autorė, trečiosios kartos lie
tuvaitė ir veikli Vyčių vei
kėja, lietuvių kalbos moko
si "židinio” neakivaizdinėje 
lituanistinėje mokykloje.

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.
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Kariuomenės šventės rengėjai ir programos atlikėjai. Prieky iš kairės: K. Gaižutis, J. Bud
rienė, A. Jonaitis, Gr. Plečkaitienė, J. Malskis ir R. Babickas. V. Bacevičiaus nuotr.

'LIETUVOS IŠLAISVINIMAS - MUSU ŠVENČIAUSIA PAREIGA

Palūkanos už sutaupąs:
Term. indėliai 
($3,000 +)

6 mėn.
12 mėn.
18 mėn.
30 mėn.
Spec. sąskaita 
Reg. taup. s-ta
PARDUODAME

... taip savo trumpą, bet 
labai turiningą žodį baigė 
Jurgis Malskis, kalbėdamas 
Clevelande Lietuvos kariuo
menės šventės minėjime-ba- 
liuje š. m. lapkričio 23 die
nos vakare Clevelando Lie
tuvių'Namuose.

Gausiai susirinkusius sve
čius pasveikino Ramovės . 
pirmininkas Vytautas Ja
nuškis, atskirai paminėda
mas Amerikos Katalikų Ve
teranų šv. Jurgio 613 sky
riaus atstovus su jų pirmi
ninku John Milikas, Jr. 
Trumpai apibūdinęs rengi
nio tikslą, mįnint Lietuvos- 
kariuomenės įkūrimo 67-ają 
sukaktį, ir pagerbus miru
sius ir žuvusius karius at
sistojimu, V. Januškis pri
statė prelegentą Jurgį Mals- 
kį. Savo kalboje Jurgis 
Malskis padarė trumpą mū
sų kariuomenės apžvalgų ne 
vien pacituodamas pirmo 
prof. Valdemaro 1918 metų 
lapkričio 23 dienų paskelb
tą įsakymą ir 1918 gruodžio 
29 dienos M. Sleževičiaus 
atsišaukimų, bet ir giliai iš- 
nagrinėdamas Lietuvos ka
riuomenės reikšmę mūsų 
tautai ir valstybei per visus 
naujosios istorijos laikotar
pius. Sustodamas ties da
bartimi, prelegentas pabrė
žė ramovėnų paskirtį, ku
rių pagrindinis tikslas yra 
atiduoti visas savo jėgas 
Lietuvos valstybės atstaty
mui.

Meninę programos dalį 
atliko, pirmą kartą po dau
gelio metų pasirodydamas 
viešumoje, Čiurlionio An
samblio vyrų choras, vado
vaujamas muziko Ryto Ba
bicko. Neturint paruoštų 
programų, choro repertua
rą pranešinėjo ilgametė an
samblietė Gražina Plečkai
tienė, kukliai išvardindama 
dainas, vengiant mūsų pra
nešėjoms charakteringų iš
tęstų nukrypimų.

Pasiteiravus pas dirigen
tą Rytą Babicką, teko pa
tirti, kad tai pirmas Čiur
lionio Ansamblio vyrų cho
ro pasirodymas po dvide
šimties su viršum metų dar 
senuose lietuvių namuose. 
Buvo džiugu ansambliečių- 
veteranų tarpe matyti dide
lį procentą jaunų narių, dar 

nepasiekusių antrojo savo 
gyvenimo dvidešimtmečio, 
ar jį vos persiritusių. Nega
lėdama atsigėrėti jaunimo 
prieaugliu, nutariau gauti 
jo pilnų sąrašų, štai jie: 
Edis Kijauskas, Darius Mo
tiejūnas, Gytukas Motiejū
nas, Jonas Muliolis, Paulius 
Nasvytis, Rytas Urbaitis ir 
Paulius žiedonis.

Koncerto repertuarą, pri
sitaikius prie vakaro nuo

Čiurlionio ansamblio vyrų choras su vadovu R. Babicku. V. Bacevičiaus nuotr.

taikos, sudarė kariško po
būdžio dainos, pradedant 
”Ei, Lietuvos kareivėliai”, 
"Karžygiai”, "Kai aš jojau 
per žalių girelę” ir t.t. Su 
kiekviena daina publika vis 
šilčiau reagavo į chorą, kol 
sudainavus paskutinę dainą, 
nenustojus katutėms, cho
ras buvo priverstas sudai
nuoti "Gersim, broliai”... 
Rytas Babickas, būdamas 
ansamblio koncertmeisteriu 
virš 35 metų, ne vien suge
bėjo išlaikyti gan aukštą 
choro lygį, bet patraukti ir 
jaunus, naujus balsus, tuo 
užtikrinant ansamblio eg
zistencijos tęstinumą. Ne
galima buvo nepastebėti kai 
kurių dainų atlikime nepa
prasto subtilumo ir puikaus 
balsų suderinimo, švarių 
perėjimų ir išbaigtos visu
mos be klaidų ar be taip 
lengvai įmanomo” išslydi- 
mo” muzikinėse frazėse. 
Tikrą klausytojams malo
numą sukėlė nuostabiai pui
kus ”Jau žirgelis pabalno
tas” dainos skambėjimas. 
Reikia tikėtis, kad Čiurlio
nio vyrų choras, po ilgo po
ilsio ir tylos, bus kviečia
mas gastrolėms į kitas ko

’...

lonijas.
Programai pasibaigus, 

pirmininkas V. Januškis 
padėkojo programos atlikė
jams, pagerbė mirusius, ne
atvykusius ar esančius Ra
movės narius. Programos 
dalyviai buvo apdovanoti 
gėlėmis. Birutiečių pirmi
ninkė Jadvyga Budrienė 
rožių puokštę įteikė Stefa
nijai Stasienei, ją pager
biant kaip šių metų Lietu

vių Namų kultūrinės premi
jos laureatę. Kun. G. Ki- 
jauskui sukalbėjus šventei 
pritaikytą invokaciją, pra
sidėjo' vakarienė, o po jos 
šokiai, grojant puikiam 
Strimaičio orkestrui, kuris

Prie a. a. Adelės Benokraitienės karsto Visų Sielų kapinėse. Iš kairės: duktė Dąlė Go- 
ceitienė, anūkas Paulius, našlys V. Benokraitis, duktė ir žentas Gražina ir Jonas Budriai, sūnus 
Vitas Benokraitis, anūkai Algis, Andrius, kun. J. Sakackas, S. J. ir W. Jokubs.

V. Bacevičiaus nuotr.

1985 m. gruodžio 5 d.

Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR 
SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Skoliname : 
asmeniniams reikalams, 
automobilių pirkimui, 
namų pagerinimui, ir 
morgičiams.

Metinis
Prieaugis

8.14%
8.51%
9.04%
9.31%
7.29%
6.1%

PINIGINES PERLAIDAS (MONEY 
ORDERS) PRIIMAME MOKESČIUS UŽ ELEKTROS, 
ŠILDYMO, TELEFONO IR VANDENS SĄSKAITAS.

SKOLINAME NAMŲ PAGERINIMUI IR NAMŲ PIR
KIMUI (MORTGIČIAMS).

TAUPOS DARBO VALANDOS
TREČIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

10:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.
SEKMADIENIAIS

11:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje).

VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 
NATIONAL DEPOSIT GUARANTEE CORPORATION

sugebėjo, be didelių per
traukų ir poilsio, linksmin
ti svečius savo įvairiaspal
ve ir įvairaus skonio šokė
jams pritaikyta muzika.

Tenka pasidžiaugti, kad 
minėjimo-baliaus rengėjai

Smulkesnės informa
cijos suteikiamos TAU
POS įstaigoje.

publikos neapvylė, sugebė
dami suderinti momento 
rimtį ir minėjimo reikšmę 
su meninio pasigėrėjimo ir 
baliaus pobūdžiui tinkama 
nuotaika. Trumpos kalbos, 
geras koncertas, karšti ir 
skanūs pietūs, pabaigai ge
ras orkestras — tai elemen
tai, kurie garantuoja ren
ginio pasisekimų ir svečių 
pasitenkinimą.

Aurelija Balašaitienė

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.
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• š. A. Lietuvių 
Auklėjimo ir Sporto S-gos 
metinis visuotinis suvažia
vimas įvyks Clevelando Lie
tuvių Namuose gruodžio 7 
d. Pradžia 11 vai. Sportu 
besidomintieji kviečiami at
silankyti.

• A. A. Edmundas Mazi
liauskas (Mazys), buvęs 
clevelandietis, dabar gyve
nęs Stanton, Ca., mirė lap
kričio 16 d., sulaukęs 84 
metų amžiaus. Palaidotas 
Good Shepherd kapinėse, 
Huntington Beach, Ca.

Nuliūdime liko žmona 
Alice, kuriai reiškiame 
užuojautą.

Fizinio ėmęs ne savo lietpaltį (Lon- 
don Fog 42 R.) prašomas 
atkeisti su V. Luku, telef. 
481-4792.

ĮDOMI SKAUTININKIŲ 
SUEIGA

• Stepas Mackevičius iš 
New Yorko Padėkos dienos 
šventę praleisti buvo at
skridęs į Clevelandą pas 
brolį Andrių, su kuriuo lap
kričio 29 d. aplankė Dirvą 
ir pasidalino įspūdžiais su 
red. V. Gegdaudu, senu bi
čiuliu iš Paryžiaus laikų.

• Asmuo pet klaidą Dir
vos kultūrinėj popietėj pa-

Š. m. lapkričio 20 dienos 
vakare įvyko Clevelando 
skautininkių draugovės su
eiga, kurią savo buvimu pa
įvairino muzikas ir kompo
zitorius dr. Bronius Kazė
nas.

Susirinkusioms skautinin- 
kėms dr. Kazėnas papasa
kojo apie muzikinio scenos 
veikalo, naujo žanro, pažįs- 

. tarno Amerikoje kaip "miu
ziklas”, kūrybinį procesą ir 
su juo susijusias problemas. 
Prelegentas buvo gerai pa
siruošęs, duodamas pilną 
kūrybinio darbo vaizdą iki 
veikalo pastatymo scenoje, 
nurodant autoriaus-libretis- 
to ir kompozitoriaus teises, 
režisieriaus autoritetą, ku
rį pripažinti tenka ir auto
riams. Ilgas profesionalų 
sąstatas (grimuotojas, kos-
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CLEVELANDO LIETUVIŲ JAUNIMAS 
MALONIAI KVIEČIA JUS DALYVAUTI

1986 NAUJŲJŲ METU SUTIKIMO
BALIUJE

1985 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D
Šv. Jurgio parapijos salėje

6527 SUPERIOR AVĖ., CLEVELAND, OHIO 44103

Kokteilis 7 vai. vak. šokiai 9:30-1:30 vai. Vakarienė 8 vai. vak.

KAINA: 25 dol. asmeniui, užsisakius iki gruodžio 13 d.
30 dol. - užsisakius po gruodžio 13 d.

Į šią kainą, be papildomo mokesčio, įskaitoma vakarienė, bufetas, ba
ras ir ant kiekvieno stalo šampano bonka ("party favors”).

Dėl rezervacijų skambinti Algiui Nagevičiui tel. 845-4954 ar 884-9710 ir 
Rėdai Ardytei 486-8593.

Baliaus metu bus automobilių apsauga.

tiumų gamintojai, sceno
vaizdžio tvarkytojas, ap
švietimo specialistas, cho
reografas ir t.t.) reikalauja 
milžiniškų sumų. Reikia ieš
koti mecenatų, kurie, pasi
tikėdami veikalo pasiseki
mu, investuoja pinigus, ir 
tuo įgalina veikalo pastaty
mą.

Kalba pasisuko konkre
čiai jo "Kūrėjų” kryptimi, 
diskutuojant atskirus pa
statymus ir į juos pažvel-
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SP! /uperior Atving/
ASSOCIATION

giant kritiškai. Dalis suei
gos dalyvių turėjo progos 
tą veikalą matyti scenoje, 
o, jo nemačiusios, statė rim
tus ir konkrečius klausimus, 
į kuriuos jaunasis muzikas 
išsamiai ir įdomiai atsa
kinėjo.

Skautininkių draugovės 
narės, retkarčiais paįvai- 
rindamos savo darbo suei
gas viešnių ar svečių daly
vavimu, šį kartą ilgai nesi- 
skirstė, dar ilgai diskutuo- 
damos kūrybiniadarbo pro
blemas ir tą faktą, kad jau-

nas lietuvis kompozitorius, 
ieškodamas kelių prasimuš
ti į didžiąsias Amerikos 
scenas, lieka ištikimas sa
vo lietuviškoms šaknims. 
Jam priklauso pagarba ir 
padėka už įdomų ir turinin
gą vakarą. (amb)

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į CIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St.. 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zaving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
* Telefonas: 481-3008
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C.R.A.

MATAS A- TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I.
(CERTIFIED RESIDENTIAI. APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS,
CAROL BAGGOTT
PATRICIA SA.JOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney 
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio i., William J. Sr.,

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

William J. Jakubs Jr. ir
Barbaro Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.



DIRVA
• Dr. Leonas Kriaučeliū

nas, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas, gruodžio 7-8 dieno
mis dalyvaus Vliko seime 
St. Petersburge, Fla., o 
gruodžio 9 d. susitiks su 
ALT S-gos St. Petersburgo 
skyriaus valdyba pasitarti 
sąjungos reikalais.

ST.PETERSBUG
ALTO SIMPOZIUMAS

VLIKo seimo iškilminga 
programa ir užbaigiamieji 
posėdžiai pasibaigs š. m. 
gruodžio mėn. 8 dieną. Tą 
dieną sekmadienį, 3 vai. p. 
p. vietinis ALTo St. Peters
burgo skyrius Lietuvių klu
be rengia simpoziumą apie 
paskutinius pasaulio įvy

DR. ALBERTUI GERUČIUI,

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos patarėjui

Šveicarijoje, mirus, jo žmonai ELENAI ir 

artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

••
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

FONDO VALDYBA:

Pirm. E. čekienė, 

vicepirm. A. Sperauskas, 
sekr. J. Bagdonas, 

ižd. S. Sirusas, 

narys L. Tamošaitis.

A. A.

ELZEI JUODVALKIENEI
ok. Lietuvoje mirus, užjaučiu jos vyrą VIN

CĄ JUODVALKĮ Sr„ dukterį STEFĄ ir VY

TAUTĄ GEDGAUDUS, sūnų VINCĄ Jr. ir 

ALDONĄ JUODVALKIUS bei kitus arti

muosius.

Rūta Šakienė

A. A.

ELZEI JUODVALKIENEI
ok. Lietuvoje mirus, dukrą Vyr. skautininkę 

STEFĄ JUODVALKYTĘ-GEDGAUDIENĘ, 

jos vyrą Dirvos redaktorių VYTAUTĄ GED

GAUDĄ, gimines ir artimuosius ok. Lietu

voje ir Amerikoje nuoširdžiai užjaučia.

Elena ir Kazimieras 
Pociai

kius lietuvių visuomeninia
me gyvenime Amerikoje.

Kalbės atstovai iš VLIKo 
ir visuomenės. Po to seks 
diskusijos, taip pat bus ro
domos skaidrės iš Pabaltie
čių Taikos ir Laisvės žygio.

ALTas maloniai kviečia 
visus gruodžio 8 d., sekma
dienį, simpoziume gausin
gai dalyvauti. Įėjimas lais
vas. (mk)

• Floridos Amerikos Lie
tuvių klubo narių visuoti- 
nis-rinkiminis susirinkimas 
įvyko Lietuvių klube lapkri
čio mėn. 1 d., dalyvaujant 
150 narių. Susirinkimą ati- 
dar; klubo pirm. K. Jurgė- 
la. Susirinkimo pirmininku 
buvo išrinktas A. Kamius, 
sekretorium — S. Vaškys.

Toliau sekė pranešimai: 
ižd. -J. Kirtiklio, parengi-

Lietuvos Vyčių kuopa Pittston, Pa., dalyvavo Luzenne tautybių festivalyje spalio 17-20 
d. su tautiniais išdirbiniais. Nuotraukoje Rosalie Kizis, Dorothy Banos, Nellie Bayoras ir Ann 
Walatkas. Tom Beky nuotr.

mų vadovės A. Karnienės, 
SPIFFS atstovės E. Radvi
lavičienės ir klubo pirm. K. 
Jurgėlos. Iš pranešimų pa
aiškėjo, jog lapkričio mėn. 
1 dienos data kasoje klubas 
turi $30,069,54. Tarptauti
nis festivalis įvyks ateinan
čių metų vasario mėn. 14, 
15 ir 16 dienomis.

Į naują klubo valdybą iš-, 
rinkti: pirmininku A. Kar- 
nius, vicepirm. K. Vaičai
tis, sekretorė A. Krulikienė, 
iždininku J. Kirtiklis ir Fin. 
sekretorium P. Andrejaus- 
kas.

Direktoriais išrinkti: J. 
Grėbliauskas, E. Purtulie- 
nė, V. Kartanaš, J. švedas, 
A. Kamiene, I. Jurgėlienė 
ir A. Ulbinas. Kandidatu li
ko A. Urbonas.

Revizijos komisija: J. 
žvynys, J. Vaičaitis ir-V. 
Mažeika.

• Lietuvių klube |radici- 
nės bendros Kūčios rengia
mos gruodžio mėn. 24 d. 6 
vai. vakaro (antradienį). 
Bilietus prašoma įsigyti li
gi gruodžio mėn. 18 d., sek
madieniais pietų metu ąrba 
telefonais pas klubo sekr. 
A. Krulikienę, tel. 367-1231, 
arba pas V. Kriaučiūną, tel. 
360-0192. Kaina $8.00 as
meniui.

CHICAGO
DAIL. P. KIAULĖNO 

MEMORIALINĖ PARODA

Dailininko Petro Kiaulė- 
no (1909-1955) memoriali
nės dailės darbų parodos 
atidarymas įvyko š. m. lap
kričio 22 d. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje, Chi
cagoje. Parodą atidarė ga
lerijos valdybos pirm. dail. 
Vincas Lukas ir JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. In
grida Bublienė. Apie dail. 
P. Kiaulėno gyvenimą ir 
darbus kalbėjo dail. Pranas

Lapė. Jis iškėlė Kiaulėno 
darbų meninę vertę, suly
gindamas su žinomais mūsų 
dailininkais: Vizgirda, Gal
diku, šklėriumi. Kiaulėno 
vieta jų tarpe. Atidaryme 
dalyvavo iš Paryžiaus atvy
kusios dailininko našlė ir 
dukra.

Parodoje išstatyti trijų 
tarpsnių 46 dailės darbai: 
1939-46 m. piešti Paryžiuje, 
1946-1952 m. — Chicagoje 
ir 1952-55 m. — New Yor
ke. Didesnę pusę parodoje 
eksponuojamų darbų suda
ro New Yorke piešti darbai. 
P. Kiaulėno darbų paroda 
yra viena iš geriausių šio 
rudens metu matytų paro
dų.

Po parodos atidarymo ir 
apžiūrėjimo g a i v inomės 
rengėjų pateiktų šampanu. 
Parodą globoja Čiurlionio 
galerija, Lietuvių dailiojo 
meno institutas ir JAV LB 
Kultūros taryba, o mecena
tu yra Lietuvių Fondas.

★
Po dail. P. Kiaulėno paro

dos atidarymo, dauguma 
dalyvių susirinko kavinėje 
pasižiūrėti Zūriės ir Stasio 
Žilevičių paruoštų skaidrių 
iš ok. Lietuvos gyvenimo.

Jaunimo centro tradicinė 
metinė vakaronė įvyks gruo
džio 8 d. savoje pastogėje. 
Vakarienę i ruošia spec. ko
mitetas, vadovaujamas St. 
Džiugienės. (aj)

Sibiro tremtinei
A. Ą.

ELZEI JUODVALKIENEI 
ok. Lietuvoje mirus, jos netekimo liūdesy gė
dintiems — vyrui VINCUI JUODVALKIUI, 
dukrai su žentu STEFAI ir VYTAUTUI 
GEDGAUDAMS, sūnui VINCUI su šeima ir 
kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Kazimiera ir Aleksas I^iikūnai 
Jūratė ir Vitas Kokliai

A. A.

ELZEI JUODVALKIENEI

ok. Lietuvoje mirus, jos dukrai STEFAI 

GEDGAUDIENEI, sūnui VINCUI ir arti

miesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Emilija čekienė
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