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DIRVA
DE GAULLE KLAIDA
PRANCŪZIJOS ŠEFAS SUKLUPO ANT ŪKINIU KLAUSIMŲ

Griaudu buvo žiūrėti
į 77 metų senelį maldau
jantį savo tautos iš te
levizijos ekranų: "Aš
esu pasiruošęs dar vie
nam kartui. Šį kartą esu
reikalingas daugiau ne
gu kada nors anksčiau —'
taip man dabar reikia —
prancūzų tautos pasisa
kymo, kad ji to nori.”
Žodeliu ’to’ reikia su
prasti tolimesnę jo, de
Gaulle, tarnybą savo tau
tai.
Teisiniai žiūrint, de
Gaulle dar galėtų beveik
5 metus džiaugtis prezi
dento kėde. Tačiau tei
sės paragrafai menka
paguoda, kada visas kraš
tas praktiškai suparaližuotas darbininkų strei
kų. Kaip žinia, visas
dabartinis sąmyšis pra
sidėjo ne darbininkų, bet
studentų riaušėmis, ku
rių šį pavasarį netrūko
ir kituose kraštuose. Ta
čiau kitur jie neišsivystė
į revoliuciją kaip Pran
cūzijoje. Kodėl? Karo
lis Marksas, savo laiku
samprotavo, kad revoliu
cija neįmanoma ten, kur
žmonės yra patenkinti.
Iš tikro, Prancūzija bu
vo daugiau pribrendusi
neramumams negu kuris
nors kitas Vakarų kraš
tas.
Jau prieš porą mėne
sių įtakingas Paryžiaus
dienraštis ’Le Monde’
teisingai atspėjo prancū
zų nuotaikas vedamaja
me, užvardintam ‘Pran
cūzija nuobodžiauja’. Žo
džiu, de Gaulle noras
nuduoti esant didele vals
tybe, kai tuo tarpu Pran
cūzija iš tikro yra tik
antraeilė, jei ne trečia
eilė galybė, nedarė įspū
džio savo tautiečiams.
Ironiška, kad neramu
mai kilo tuo momentu, ka
da de Gaulle viešėjo Ru
munijoje, kur jis buvo iš
kilmingai ir nuoširdžiai
sutiktas, ir net galima bu
vo sakyti, kad paskutinie
ji įvykiai Vidurio Euro
poje lyg ir rodė, kad de
Gaulle sapnas apie ‘Eu
ropą iki Uralo’ pradeda
įgyti kai kurių realių
bruožų. Tauta tačiau ma
žiau svajojo apie Pran
cūzijos vadovybę būsi-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
moję Europoje, bet dau
giau rūpinosi savo kiše
ne. Tai buvo kliūtis, ant
kurios suklupo aukšta
sis generolas.
Iš Šono žiūrint, Pran
cūzijos ūkinė būklė bu
vo pavydėtina. Biudže
tas subalansuotas. Pran
cūzijos banko seifuose ir
eilinių piliečių matra
cuose
gulėjo bilijonų
dolerių vertės auksas.
Socialinis draudimas bu
vo neblogai sutvarkytas,
kiekvienas darbininkas
galėjo pasidžiaugti 4 sa
vaičių apmokamom atos
togom, tačiau dirbama
buvo ilgiau ir su mažes
niu atlyginimu negu kai
myninėje Vokietijoje. Iš
19 milijonų dirbančiųjų
4 milijonai turėjo pasi
tenkinti minimaliu 84 do
lerių į mėnesį atlygini
mu. Dabar norima pa
kelti tą atlyginimą iki
120 dolerių, o daugiau už
dirbančių padidinti 10%.
Ta operacija kuri turi bū
ti pravesta dar prieš tau
tos atsiklausimą birže
lio mėn. viduryje, pa
brangins prancūzų pre
kes kaip tik visiško mui
tų panaikinimo Europos
Bendroje Rinkoje išsvakarėse. Jau ir dabar pa
tys prancūzai neatosto
gauja savo tėvynėje, bet
važiuoja įpigesniuskraš
tus kaip Ispaniją, Portu
galiją, Italiją. Buvo lau
kiama, kad jau šiais me
tais mokėjimų balanse
bus 200-300 milijonų do
lerių deficitas, dabarti
niai streikai ir neramu
mai tą sumą padvigu
bins. Bendroji Rinka,
pradžioje nepaprastai pa~
dėjusi Prancūzijos eks
portui, dabar naudinges
nė kitiems jos nariams.
Sukauptas krašte auksas
pasirodė esąs daugiau
našta negu pelnas, kai
tuo tarpu doleriai per tą
laiką būtų atnešę nuošim
čių. De Gaulle skundėsi,
kad amerikiečių kapi
talas, investuotas Pran
cūzijoje kenkia jos ūkiui,
tačiau iš tikro prancūzai
daugiau pelnėsi iš savo
kapitalo investuoto užsie

niuose (400 milijonų do
lerių per metus) negu už
sieniečiai pasipelnė iš
savo investicijų Prancū
zijoje (315 mil. dol.).
Prancūzijos krizė pa
rodė, kad ūkinė politika,
kuri patį de Gaulle ma
žiausiai domino, buvo
atsilikusi ir neatitinkan
ti šių laikų dinamikai,
jau visai nutylint apie už
sienio politiką. Bet nepai
sant to, de Gaulle gaus
teigiamą atsakymą iš
savo tautos, nes praktiš
kai ji neturi ko pasirink
ti. De Gaulle prašo pa
pildomų įgaliojimų ūki
nėm ir švietimo refor
mom pravesti. Iš pir
mo žvilgsnio tai atrodo
įspūdingai, tačiau kiek
pagalvojus
paaiškėja,
kad tas reformas jis
seniai galėjo pravesti be
jokio specialaus įgalio
jimo. Tai tačiau jam ne
pakenks, nes politikoje
su logika ne visada skai
tomasi.

De Gaulle
perėjo j
puolimą
• PREZ. de GAULLE palei
do Prancūzijos parlamentą, tuo
sustiprindamas vyriausybės ga
lią kovoje su 10 milijonų strei
kuojančių darbininkų ir kairių
jų grupių reikalavimais pakeis
ti vyriausybę. Paskelbti nauji
parlamento rinkimai, kurie pa
gal konstituciją privalo Įvykti
ne vėliau kaip 40 dienų po se
nojo parlamento paleidimo.
Gen. de Gaulle gavęs kari
nės vadovybės užtikrinimą, kad
kariuomenė neleis jėga pakeis
ti esamos vyriausybės ir Įsi
galėti komunistų diktatūrai.
Faktinai, kariuomenės dali
niai jau pradėjo vykdyti svar
besnių vyriausybės Įstaigų, ra
dijo, pašto ir kt. postų apsau
gos funkcijas.

• VATIKANAS PASISIŪLĖ
priglausti JAV ir S. Vietnamo
delegacijas, jei jų derybų sąly
gos dėl Įvykių Paryžiuje pasi
darytų nebepakenčiamos.
•JAV ATOMINE JĖGA varo
mas povandeninis laivas Scorpion su 99 narių Įgula, nežiū
rint milžiniškų pastangų, laiko
mas žuvusiu vandenyno gelmė
se.

— Tik jūsų betrūko! Ar nematote, kad aš užsiėmusi namų tvarkymu?!

Velionis adv. Antanas Olis Amerikos Lieuvių Misijos kongresiniame banke
prosovietines nuotaikas
oficialiuose sluoksniuose, pasmerkė JAV sąjungininko Sov. Sąjungos planą Įsijungti Lietuvą ir reika
lavo leisti Lietuvos gyventojams apsispręsti savo likimą balsavimu, sąjungininkų komisijai prižiū
rint. Jo kalba buvo Įrašyta Į Congressional Record (A1707), tuo būdu tapdama
oficialiame kongreso
leidinyje pirmuoju dokumentu, kuriame juridiškai pagrĮsta Lietuvos teisė Į nepriklausomybės atkūri
mą. Nuotraukoje stovi iš kairės: inž. P.J. Žiflrys, banketo "Toast Master", 1945-48 m. pirmininka
vęs Lietuvai Vaduoti Sąjungąi, suorganizavęs American Friends of Lithuania in Ohio draugiją ir jai
vadovavęs, miręs 1962 m., P. Žadeikis, paskutinysis Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir Įgaliotas
ministeris Washingtone, miręs 1957 m. ir adv. Antanas Olis, Lietuvai Vaduoti Sąjungos vienas or
ganizatorių ir pirmasis jos pirmininkas (1941), vėliau iš jos išaugusios Amerikos Lietuvių Misijos,
organizacijos politinei akcijai amerikiečių tarpe, pirmininkas, o dar vėliau tautinėms organizacijoms
susikonsolidavus Į Amerikos Lietuvių Tautinę Sąjungą, vienas tos sąjungos steigėjų ir pirmasis jos
pirmininkas (1949-51). A. Olis mirė 1958 m. birželio 3 d. Plačiau apie adv. Antano Olio veiklą 3 psl.
JŲ JAU NEBĖRA...

te, 1945 m. Washingtone pasakęs kalbą, kurioje, eidamas prieš tuometines

Lietuvoje domisi įvykiais Prahoje
ir Varšuvoje
Lenkijos ir ypač Čekoslo
vakijos įvykiai rusų bolševikijai kelia nemaža rūpes
čių. Slepia, bet nepaslepia
tų rūpesčių bolševikiniai
pareigūnai ir Lietuvoj. Apie
tai gegužės 11 d. TIESOJ
rašė ir vieno Kauno ra j ko
mo sekretorius straipsnyje
”P o 1 itinformatorių rūpes
čiai”. Sako;
"Įvairūs šalies ir užsienio
gyvenimo įvykiai iškelia
reikalavimus, kad ir darbo
žmonės būtų operatyviai
tiksliai apie juos informuo
jami. Pagerėjusi informaci
ja, kurią teikia radijas, te
levizija, spauda atsako į
šiuos klausimus, tačiau,
kaip rodo gyvenimas, žmo
nės ne visada tuo pasiten
kina”... .
Iš tolesnio to sekretoriaus
pasipasakojimo matyti, kad
bolševikų politinė informa
cija arba indoktrinacija
serga organizuotumo per
teklium. Esą, "ideologinia
me darbe dalyvauja parti
nės, komjaunimo, profsą
junginės organizacijos, "ži
nijos” draugija, politinformatoriai, propagandi štai,
kurie organizuoja daug
įvairių renginių”. Tas jau
ir jaudina visus tuos "ideo
logus” — koks viso darbo
poveikis? Kaip suderinti,
kad visi aiškintojai dalykus
aiškintų vienodai, "teisin
gai”? Jei radijo, spaudos,
televizijos aiškinimai žmo
nių nepatenkina (nes suke
lia daugiau klausimų, negu
suteikia aiškių atsakymų),
tai ar geriau patenkina toji
daugybė visų kitų politiniųideologinių "auklių”?
Dar vienas susirūpinimo
šaltinis prasruvo iš to šo
no, apie kurį nei nepagal
vota. Būtent:
"Perėjus dirbti į penkių
darbo dienų savaitę, darbo
dienomis liko mažai laisvo
laiko, sunkiau jo rasti politinformacijoms"... O tai
todėl, kad politinformaciją
kimšti į galvas darbinin

kams pavyksta tik tada, kai
• AMERIKOS LIETU
jie susirinkę į fabriką. Ta
da, pietų pertraukos metu VIŲ Inžinierių ir Archi
ar po darbo tik užrakink tektų S-gos suvažiavi
vartus, suvaryk į kurią mas Clevelande, prasidė*
nors mašinų patalpą ir kal jęs gegužės 30 d. Shebėk! O kai žmonės namie, raton-Cleveland viešbu
tada jų nesugaudysi. Dabar tyje,
susilaukė labai
daugumoj įmonių jau tik skaitlingo s-gos narių
penkios tokios vartams už ir svečių atsiliepimo.
daryti patogios dienos ...
Pradėta
iškilmingu
Bet, sako, "Juk šalia jų posėdžiu, mūsų inžinie(p oi i t informacijų) mūsų rii| išradimų paroda ir
įmonėse dar vyksta susirin
paskaitomis bei disku
kimai, paskaitos ir kiti ren
sijomis.
giniai”.
Tiek atidaryme pasa
Galima įsivaizduoti, kaip
kytos
kalbos, tiek inži
darbi ninkai "džiaugiasi”
visais tais nemokamais nierių paskaitos buvo ak
priedais prie darbo dienos... tualios, dalykiškos, suO be to, sako, "dar ne vi kėlusios gyvų diskusijų.
Suvažiavimas būdin
suose kolektyvuose politinformatoriais dirba turintys gas ne vien tik savo or
reikalingą bendrą išsilavi ganizacijos narių bend
nimą ir politinį išprusimą ravimo prasme, bet kar
žmonės"...
tu reikšmingas įnašas
Visa tai matant, rodos, mūsų išeivijos gyveni
savaime aišku, kodėl neten mui.
ka turėti didelių iliuzijų dėl
Plačiau apie suvažiavi
politinformacijos poveikio. mą informuosime vėles
(ELTA) nėse Dirvos laidose.

MIRĖ VYTAUTAS ORINTAS
Vos spėjus atsisveikinti
su tragiškomis aplinkybė
mis žuvusiu Vytautu Raulinaičiu, kai Clevelando vi
suomenę vėl pasiekė liūdna
žinia, jog gegužės 30 d. va
kare mirė Vytautas Orintas.
Velionis, atsikėlus su iš
eivių banga iš Vokietijos
Amerikon, pradžioje buvo
įsikūręs su šeima Worcester, Mass. Po to persikėlė į
Clevelandą, kur aktyviai įsi
jungė į ką tik įsteigtos Vil
ties draugijos ir ALT S-gos
darbus. Jis labai aktyviai ir
energingai pravedė Cleve
lando lietuvių tarpe didijį
Vilties vajų ir po to, būda
mas tos draugijos ir ALT
S-gos skyri.aus valdybose,
daug pasidarbavo, kad tas
skyrius iškiltų į pirmaujan-

čią vietą Vilties įnašininkų
tarpe.
Baliui Gaidžiūnui reda
guojant Dirvą ir po sėkmin
go vajaus pradėjus laikraš
tį leisti 3 kartus į savaitę,
velionis įsijungė į Dirvos
administracinį darbą, čia
kruopščiai reikšdamasis pa
siimtuose darbuose, jis iš
moko ir spaustuvės darbus,
vėliau pakeitęs prityrusius
spaustuvininkus svetimša
lius.
Prieš kokius metus pasi
traukė iš Dirvos, perėjęs
dirbti į kitą įmonę.
Vytauto Orinto asmeny
je Vilties draugija, ALT
S-ga ir Dirva nustojo veik
laus ir energingo, tvirtų
tautinių principų žmogaus.
Velionis mirė sulaukęs 59
m. amžiaus.
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BENDROS PASTABOS
.....
K. S. KARPIUS
VIENPUSIŠKUMAS?
Mano rašinys apimąs
1914-1923 metų laikotar litinis Autonomijos, 1917
pį gal atrodė vienpusiš metais pakeistas įNeprikas — jis toks ir buvo, gulmybės Fondą, likvi
— bet tam buvo rimtos duotas lapkr. 25 d. 1920
priežastys:
metais. Per šešetą metų
a — Daviniai apie sro iš tautinei srovei prie
vių santykius, jų spau lankios visuomenės su
dos ir veikėjų taktiką rinkta $85,200. Išmokė
tais laikais imta iš tų jimų turėta $84,370; li
laikų mūsų spaudos.
kutį įteikė pradėjusiai
b — Katalikų srovė veikti Lieuvos atstovy
norėjo turėti teisę būti bei Washingtone.
vienatinė mūsų išeivijos
Stambiosios fondo iš
gyvenime. Kitos srovės laidos buvo: Lietuvos at
(tautininkai, neimant jau stovų Versalio taikos
socialistus ir iš jų vir konferencijoje išlaiky
tusius komunistus) kata mui $22,305. Lietuvos
likų vadams buvo tik be reikalams per Pary
reikalingai prisimetus žiaus atstovybę $30,000.
apmauda. Kadangi karui Lietuvos Karo Misijai
kilus — taip pasitaikė — (Laisvės Sargams) $10,
reikėjo su tautine srove 000. Tautinės Tarybos
dirbti tautą nelaimei iš Washingtone atstovų iš
tikus bendrus darbus, laikymui $6.845. Lietu
katalikai , kur jiems ro vos šauliams (be to ką
dėsi galima išvengti, jiems rinkta ir siųsta tie
stengėsi tautininkų veng siog per ju atstovus)
ti.
$1,000.
c — Tautinė srovė,
Pačios Tautinės Tary
mažesnė, ta "bedieviš bos sroviniams reika
ka”, "laisvamaniška", lams išleista $5,600.
buvo katalikams taikinys
Lietu
neigti ir smerkti. Nors vosSOCIALISTAI,
politinės laisvės
apsigynimo pozicijoje klausimu visai nesido
stovėdami, jausdamiesi mėję, aukas rinko, kaip
pakankamai
stiprūs, jie skelbėsi, tik šelpi
tautininkai savo pozicijų mo tikslams. Jų fondas
neužleisdami, visuome gavo $37,660. Kaip jie
ninio gyvenimo srityje tuos pinigus naudojo, sa
atsikirtimo priemones
aprašyme kartkartė
naudojo, kokios atitiko vo
mis
paminėjau.
reikalui.
KATALIKŲ TAUTOS
d — Abi pusės — ka
talikai ir tautininkai — FONDAS, veikęs iki 1922
dirbo ir kovojo už tai, metų, surinko net $590,
kam jie tikėjo, kas buvo 100.
L. Šimutis, vienas ka
reikalinga ir naudinga jų
talikų
srovės veikėjų,
idėjiniam
gyvenimui.
Savitarpinei kovaiišaik- dirbęs srovei ištisai tuo
vojo pusę visos energi laikotarpiu, dabar, Drau
jos, kiek tų metų bėgyje go vasario 17 d. 1968 m.
išleista darbams Lietu numeryje, štai kaip ra
šė:
vos naudai.
"Tuo pačiu metu rinko
Jeigu aprašyme bū
čiau išleidęs tuos naudo aukas ir kitų srovių fon
tus šiurkštumus, tikro tų dai: tautininkų Neprigullaikų srovinio gyvenimo mybės, ir socialistų —
vaizdo nebūtumėt žinoję. Šalpos. Bet jie surinko
Prisiminkim istoriją: palyginti žymiai mažiau.
amžių gyvenimo raidoje Surinko tik apie ketvir
buvo valdovų varžytinės, tadalį to ką surinko ka
kunigaikščiai žudė vie talikų Tautos Fondas".
Čia tenka paaiškinti
nas kitą. Tuos įvykius iš
apie
tą skirtumą. Pali
braukus, anų laikų val
dovų gyvenimas gal atro kus socialistų fondą nuo
dytų buvęs padorus, bet šaliai, dalykai stovėjo
tai būtų istorijos suklas šitaip:
Tautininkai karo nu
tojimas.
kentėjusių šelpimo dar
FONDŲ REIKŠMĖ; JŲ bą nuo politinio skyrė.
LIKVIDAVIMAS
Atskirta buvo ir aukos į
TAUTINES SROVĖS du fondus. Kai atvyko
įsteigtas 1914 metais po Vilniaus komiteto atsto

vas komp. Stasys Šim
kus karonukentėjusiems
aukoms rinkti, ir kai įsi
steigė Centralinis Komi
tetas karo nukentėjusiems šelpti, tautininkai
nereikalavo, kad jų žmo
nės aukas siųstų į jų fon
dą, bet ir patys siuntė
ir kolonijų veikėjai su
rinktas šelpimui aukas
siuntė tiesiog centri
niam komitetui. Aprašy
me matėte paminėtas
tam tikslui aukas dešim
timis tūkstančių, kas su
darė šimtus tūkstančių.
Katalikų Federacijos
nuostatas buvo visas jų
aukotojų pavienių ir or
ganizacijų aukas siųsti
tik į VIENĄ Tautos
Fondą — šelpimui, Rau
donajam Kryžiui, šau
liams — ir visos aukos
žymėta kaip Tautos Fon
do pajamos. Kurie nesi
laikė to, jei tik pasiuntė
tiesiog šauliams ar
centraliniam komitetui,
buvo apšaukiami "šiaudi
niais katalikais". Jeigu
tautininkai aukojo ir ka
talikų fondui vienokioje
ar kitokioje jų rinklia
voje, tautinės srovės
vadai jiems priekaištų
nedarė.
Taigi pasigyrimas sa
vo surinktais virš puse
milijono dolerių pinigais
nenustato katalikų sro
vės populiarumo.
Tautos Fondas, 1915
metais priimtu statutu
aukų skirstymą nusta
tė: "70% nualintos Lie
tuvos reikalams, 20% po
litinei veiklai, 10% at
sarginiam
kapitalui".
Bet vėliau nesilaikė ir
to, aukas skirstė kaip
numatė naudingiau.
Jie savo didelio fon
do pinigais pradėjo moks
linti parinktus gabesnius
vyrus (apie moteris ne
teko girdėti), "paruoši
mui Lietuvai reikalingų
valdininkų". Į Lietuvos
ateitį pilnai tikėjo, ir
rengėsi Lietuvą valdyti.
Keletą vyrukų buvo pa
siuntę ir į Freiburgouni
versitetą
Vokietijoje
(tuoj karui pasibaigus).
Keletas šitaip paruoš
tų vyrų, teisininkų, buvo
parvykę į Lietuvą, kartu
su kitais čia buvusiais
ankstyvesniais profe
sionalais, užimti valdiš
kas vietas. Vieni gavo, ki
ti grįžo apsivylę. Vieni
jčia įsigyvenę pasidarė

VIENA Iš GRAŽIAUSIŲ VASARVIEČIŲ CAPE COD, PRIE
PAT LIETUVIŲ MĖGIAMOS PAKRANTĖS, YRA ADOMONIŲ. SU
INTERESUOTI VASAROJIMU KREIPKITĖS:
EAST BAY ROAD
OSTERVILLE, MASS 02655
Tel. (617) 428-2020 arba (617) 268-8764

naudingais, bet buvo ir
tokių, kurie visuomenės
pinigais išmokslinti vir
to nenaudėliais, katali
kams tik gėda.
"RATAMS LENGVIAU"
Reikia skaityti laime,
kad tautininkai ir katali
kai Lietuvos laisvinimo
pastangose galėjo apsi
eiti be trečios — socia
listų — srovės. Žinant,
ko socialistai siekė, jų
maišymąsis būtų buvęs
tik trukdymas ir darbo
ardymas.
Nors tarp tautininkų
ir katalikų tęsėsi srovi
nė kova iki didžiausio
įkarščio, nors, pav.kun.
Kemėšis 1917 metais Dar
bininke nr. 37 tautinin
kus vertino: "Bendrai
dirbti su tautininkais
negalima, nes jie apjakėliai, užsitarnaują pa
niekos, nusmukus parti
ja, machinatoriai, bankrutai, begėdžiai, komedijantai, klastininkai,
liberališki bailiai,pigūs
demagogai,
aferistai,
verkią krokodilo aša
romis, judošiai, vagi
liai, laisvamanių putra,
mefistofeliai, doros ban
krotai" ir tt„ TAČIAU
ir su tokiais dirbant abi
srovės reikiamus dar
bus pravedė iki laimingo
galo.
Jų tarpe nekilo susi
kirtimų, kad reiktų dirb
ti ne taip, o šitaip. Iš
skyrus už aukų rinkimo
srityje kliudymą, viena
srovė kitai nesikėsino
sudaryti negerovių, ku
rios būtų patekusios į
amerikiečių tarpą ir bū
tų galėjusios Lietuvos
reikalams pakenkti.
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IŠ KITOS PUSĖS...

Skaitau ir stebiuos:
"Cenzūra turėtų būti įvesta visiems laikams
nesąmonių rašinėjimui, kas mūsų spaudoje pasitai
ko dažnai" (D. Šatas). "Šiandien galima visiškai
drąsiai tvirtinti, kad mes gyvename lyg kokios spau
dos diktatūros laikotarpį" — V. Trumpa. "Bet, jei
laisvą spaudą nusakysime kaip atvirumą priešingai
ar skirtingai nuomonei, kaip pagarbą ieškančiam
tiesos, tai mes lietuviškos laisvos spaudos neturi
me, ir, abejoju, ar kada turėjom". — Feliksas Ju
cevičius. "Antras nesimpatiškas mūsų spaudos
bruožas — jos totalistinės tendencijos, noras pri
mesti savo pažiūras skaitytojams ir tuo pačiu vi
sai visuomenei" — J. Banėnas. "Šiandien JAV nėra nei vieno lietuviško periodinio leidinio redak
toriaus, turinčio teisę tarti: kovojau už žodžio lais
vę ne vien sau..." — V. Kavolis.
Tai iš atsakymų į Metmenų anketos klausimus:
"Kaip vertinate išeivijos spaudą apskritai ir jos
'kultūrinį vaidmenį specialiai? Ar turime 'laisvą*,
'žmogų gerbiančią' ir 'kultūrą puoselėjančią' spau
dą išeivijoje?"
Iš kitos (ir su poros dešimtmečių išeivijos
spaudos darbo patyrimo) pusės žiūrint, ir klau
simai, ir atsakymai nesudaro garbės jų autoriams.
Visų pirma, išeivija turi tiek daug spaudos organų,
kad praktiškai visada joje gali paskelbti savo nuo
monę, kad ir labai keistą. Antra, mes neturime ko
mercinės, grynai informacinės spaudos, nes jai
nėra pareikalavimo, — mūsų spauda reiškia jos lei
dėjų ir bendradarbių pažiūras ir nuomones. (Būtų
nelogiška, pavyzdžiui, reikalauti iš vienuolyno lei
džiamo laikraščio argumentų prieš tikėjimą.) Iš to
išplaukia leidėjų laisvė savo laikraštyje skelbti
kas jiems patinka, nes ir kitaip manantieji turi lais
vę leisti savo laikraštį ir jam aukotis.
(tariu, kad piktokus pasisakymus spaudos ad
resu iššaukė ne tiek sielvartas dėl mūsų spaudos
būklės, kiek užsirūstinimas už jos šaltoką laikyse
ną vadinamu 'bendravimo' su komunistais klausi
mu apskritai ir ’nereklamavimu' sportininkų išvy
kos į Lietuvą specialiai.
Jei taip, kodėl redaktoriai negali būti laisvi
atrinkti pagal savo nuomonę reikiamus spausdinti
straipsnius ar informacijas? Prileiskime, kad ir
jiems kai kurie pasisakymai bei žygiai atrodo, kal
bant su D. Šatu, nesąmonėm, kurioms turėtų būti
įvesta 'cenzūra'. Kodėl jie negali būti laisvi taip
padaryti? Sutinku su Henriko Radausko cinišku at
sakymu į tą patį klausimą: "... parafrazuojant ži
KASLINK
FONDŲ:
nomą posakį apie valdžią, galima pasakyti, kad
Reikia pripažinti,kad kiekviena visuomenė turi tokią spaudą, kokios ji nu
katalikų srovės nusista sipelno". Turėčiau taip pat sutikti, kad joje yra ne
tymas rinkti aukas į sa
mažai skelbiama "nesąmonių", tačiau pataisyti tą
vo vieną fondą buvo nau ydą galima tik stengiantis spausdinti galimai ma
dingas. Tas privedė ir žiau nesąmonių. Metmenys, atrodo, nori elgtis prie
tautininkus, dažnai norė šingai.
(vm)
jusius vieno bendro fon
do (šelpimo reikalams),
išauginti savo paskirą
politinį fondą pakanka
• Čekoslovakijos naujo
mai didelį.
grafijos galėtum manyti,
ji
kompartijos vadovybė savo
kad
J.
Tonkūnas
nuo
1924
Jeigu tiedu sroviniai
nutarė pašalinti ilgąfondai nebūtų pavykę pa metų (nuo žemės Ūkio posėdyje
metj partijos sekretorių stadaryti tokiais, jeigu bū Akademijos įsteigimo Dot linistą Novotny iš kompartijos.
tų prisisteigę eilė smul nuvoje) tartum nebūtų bu Spėjama, kad jis gali boti pa
kių fondelių, stambios vęs nė kojos iškėlęs iš Dot traukus t teismą už preaityje
aukų sumos būtų buvu nuvos .Tik GIMT. KRAŠ padarytus nusikaltimus. Be No
sios išskirstytos paski TAS, (numatydamas, kad votny, pašalinu dar visa eilė
aukštų partijos parei
ruose kampuose, ir rei rašo gal ir tiems, kurie buvusių
gūnų, Novotnio režimo šalinin
prof.
Tonkūną
gerai
atsi

kalingiems
darbams, mena , įterpė sakinį, kad kų.
kaip išlaikymui Washing- tada
ir tada ”ėjo Lietuvos
tone Vykdomojo Komite švietimo
ministro parei
MALĖ
to ir Informacijos Biu gas”). O apie 13 metų "aka
ro, taikos konferencijoje demijos” NKVD stovyklose
MACHINE OPERATORS
delegatų ir tt., nebūtų bu — ne tik nė pusės žodžio,
MJLLS
SHEET METAL
vę žinoma į ką šauktis bet ir toks to "patyrimų
SAN SĖT UP
pinigų.
praturtinimo” nutrynimas,
WELDERS
Matėte aprašyme, kas kad atrodytų, lyg nieko pa ELxpandin« .ubsujary of nationa! conipradėjo darytis, kai vė našaus nė nebūta. Tokiais pany requires experienced persotinti
in Oak Park and Redford aręas. Top
liau ėmė čia steigtis ko akiplėšiškais nutylėjim a i s rates,
with overtime, excellent frinue
mitetai, rinkti aukas, at spaudos monopolistai Lie benefits. Call Mr. Grubbe,
THE GROVER CO.
vykti atstovai ir pavie tuvoj tebesitiki ištrinti iš
313 — 532-4104
istorijos
bolševikinio
reži

niai aukų rinkėjai; au
63-691
kos dešimtimis tūkstan mo nusikaltimus. (ELTA)
čių blaškėsi po įvairių
kunigų ir šiaip asmenų
kišenius.
• Profesorius Juozas Ton
kūnas, buvęs Lietuvos Že
mės Ūkio Akademijos Rek
torius (Dotnuvoje), 1934-39
m. Lietuvos švietimo mi
nistras, gegužės 6 d., ką tik
sulaukęs 74 m. amžiaus, mi
rė Dotnuvoje, kur apie 15
pastarųjų metų dirbo kaip
mokslinis patarėjas prie
žemdirbystės instituto (va
dovaujamo buvusių J. Ton
kūno studentų). Jo darbai
pastaruoju metu buvo ribo
ti daugiausia pievininkystės srityje. Kada nekada
jis buvo pagiriamas, kaip
darbštus mokslininkas. Val
dinės spaudos veidmainingumas tipingai pasikartojo
pranešimuose apie jo mirtį.
Iš TIESOJ pateiktos bio-
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ALIAS suvažiavimoc
atidarant
ALIAS Centro Valdybos pirmininko Juozo Dačio
kalba, pasakyta atidarant 9-tą ALIAS suvažiavimą
Clevelande, gegužės 30 dieną.
17 metų suėjo, kai
Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų
Sąjunga buvo įsteigta
New Yorke ir 12 metų
kai inkorporuota Massachusetts valstijoj. Tai
gi ji veikia JAV įstatymų
ribose ir turi lygias tei
ses su panašiomis ame
rikiečių profesinėmis
organizacijomis.
ALIAS subūrė daugu
mą JAV įsikūrusių lie
tuvių inžinierių ir ar
chitektų. Joje dalyvauja
nemažas skaičius ir tiks
liųjų mokslų akademikų.
9-niuose savo skyriuo
se, esančiuose, didesnė
se JAV lietuvių kolonijo
se, S-ga priskaito arti
600 narių.
Be tiesioginės veiklos
savuose skyriuose,S-ga
dar turi eilę institucijų
specialiems
uždavi
niams vykdyti, būtent:

ANTANĄ OLĮ PRISIMENANT

Eatabliahed 1915

Žmonių gyvenimo ke
liai labai nevienodi: vie
niems būna lemta išeiti
gyveniman plačiais vieš
keliais, kitiems teskir
ta kapsnotis siauruose
takeliuose. Vieni žmo
nės baigia savo amžių
tegyvenę sau bei savo
artimiesiems ir dingsta
amžių glūdumoje nepa
likdami pėdsakų, kiti skiriasi su šiuo pasauliu
dirbę ne tiktai sau, bet
visuomenei, visai savo
tautai, net žmonijai. To
kie žmonės ir po mirties
ilgą laiką išlieka gyvi
savojoje visuomenėje,
tautoje ar net ir visoje
žmonijoje. A.a. Antanui
Oliui, kurio šįmet birže
lio 3 d. minime mirties
dešimties metų sukaktį,
buvo lemta išeiti įplatesnį gyvenimo kelią, dirbti
ne tiktai lietuvių visuo
menėje, savo tėvų žemės
labui, bet ir šio krašto
gerovei. Šiame straips
nelyje stengsiuos ap
žvelgti pačius pagrindi
nius Antano Olio gyveni
mo ir veiklos bruožus.
Antanas Olis gimė
1898 metais rugpiūčio
25 dieną Chicagoje, žy
maus lietuvių visuomeni
ninko Antano Olšausko
šeimoje. Tėvas jam yra
turėjęs labai didelės įta
kos ne tiktai būdo susi
darymui, bet ir jo lietu
viškai veiklai. Tat, norė .
darni susidaryti pilnesnį
Antano Olio gyvenimo
vaizdą, pirmiausia pra
vartu mesti bent trumpą
žvilgsnį į jo tėvą, išva
riusį platų barą Ameri
kos lietuvių visuomeni
niame gyvenime.
Antano Olšausko jau
nystė buvo sunki ir skur
di. Neilgai jam teko
džiaugtis suvalkiečių tė
vų rūpestinga globa.
Anksti mirus abiems tė
vams, augo prisiglaudęs
savo motinos tėviškėje,
Liudvinavo valsčiuje. Neteko jam lankyti nei pra
džios mokyklos. Lietu
viškai bei rusiškai rašy
ti ir skaičiuoti išmoko
beganydamas iš kaimynų
Siručių vaikų, lankiusių
mokyklą. Neturėdamas
nei popieriaus, nei raša
lo, savo rašto darbus at
likdavo ant beržo tošies.
Beveik visi giraitės ber
želiai buvo Antano išra
šyti. Tai buvo jo pirmo
ji ir paskutinė mokykla.
Vėliau, kiek daugiau su
brendęs, dirbo ūkio dar
bus. Nematydamas var
gui galo, pats ėmė muš
tis į gyvenimą, mokytis
dailidės amato pas Kulokų kaimo amatininką
Dulską, dirbusį baldus,
gražius kryžius, nauji
nusį altorius, drožinėjusį šventųjų statulas. Ne
trukus Antanas Olšaus
kas su savo mokytoju
išvyko Rudaminon baž-

JONAS PUZINAS

nyčios altorių atnaujin
ti. Čia jis susipažino su
įvairių spalvų dažais,
auksinimu. Vėliau savo

vendintas. Ir pats buvo
parašęs bei išvertęs vi
są eilę knygelių. Savo
knygyne išplatino apie
400.000 knygų. Kad kny
gų leidimo darbas būtų

Antanas Olis (1898-1958)

dailidės amatą tęsė Krasnapolio klebonijoje, dirb
damas įvairius baldus,
avilius,
išdažydamas
bažnyčios vidų ir kita.
Negaudamas pakanka
mai darbo, nusprendė pa
ieškoti laimės Ameriko
je. Ir 1889 metais atva
žiavo pas savo giminai
tį į Plymouthą, Pennsylvanijoje. Čia besisve
čiuodamas ir beskaityda
mas įvairius laikraščius
sumanė mokytis spaustu
vininko amato. Parašė
visiems laikraščiams
laiškus, bet kvietimą dar
bui tegavo iš Chicagos
lenkų laikraščio "Gazeta Polska". Tat nieko
nelaukdamas tuojau pat
išskubėjo Chicagoj ir
pradėjo dirbti spaustu
vėje. Dirbo, daug skai
tė ir pats mokėsi. Ne
trukus tapo ir raidžių
rinkėju. Lietuviams at
pirkus iš lenkų spaustu
vę ir 1892 metais išlei
dus pirmą laikraščio
"Lietuva" numerį, Ol
šauskas nebesiskyrė nuo
lietuviškojo darbo: įstei
gė lietuvišką knygynėlį,
nusipirko spaustuvę, pa
sistatydino "Lietuvos"
radakcijai namus, 1893
ėmė pats leisti ir reda
guoti laikraštį, spausdin
ti knygas, kurių nuo 1894
iki 1917 metų išleido 131,
jų tarpe didžiulį A. Lalio Anglų-lietuvių ir lie
tuvių-anglų kalbų žody
ną, J. Basanavičiaus Pa
sakų rinkinius, keliolika
J. Adomaičio-Šerno po
puliarių mokslo veikalų
vertimų ir kt, 1909 -1910
m. net buvo pradėjęs or
ganizuoti lietuviškos en
ciklopedijos leidimą, bet
sumanymas paliko neįgv.

5. Ūkinių Studijų Cent
rą, įsteigtą prieš 2 metu
greta ALIAS Washingtono skyriaus, vadinamo
— Lietuvių Technikos ir
Gamtos Mokslų D-ja,
renka ir kataloguoja tech
nikos, ūkio, socialinių
reikalų, demografijos ir
dalinai švietimo doku
mentaciją apie okupuotą
Lietuvą. Surinkus pa
kankamai medžiagos bus
organizuojamos studi
jos. Studijų Centre dirba
30 bendradarbių vadovau•
jant dr. A.P. Mažeikai.
Kaip ir visiems sąmo
ningiems
lietuviams,
mums inžinieriams bu
vo nesvetima ir lietuviš
ka veikla. Tat ir S-gos
nariai gana energingai
ieškojo būdų kaip prisi
dėti prie visų lietuvių
siekiamų tikslų — viso
mis jėgomis siekti Lietu
vai laisvės ir išlaikyti
lietuvybę emigracijoj.
1. Šalpos Fondą, kuris
Tat gana aktyviai dė
duoda pašalpas vargan tasi prie darbų, kurie
patekusiems S-gos na angažavosi, ar turėjo at
riams ir nusipelniu spalvį, ar buvo surišti
siems lietuvių tautai in su Lietuva vienokiu ar ki
žinieriams, architek tokiu būdu.
tams ar gretimų specia
Čia reikėtų paminėti
lybių nariams.
Lietuvos Ūkio Atstatymo
2. Stipendijų Fondą, Studijų K-jos, išleidu
per kurį iki šiol yra iš sios 12 studijų įvairiais
mokėta 4000 dolerių sti Lietuvos ūkio klausi
pendijų Europos lietu mais, darbus, į kuriuos
viams.
pradžioje su entuziaz
3. DvimėnesinJ S-gos mu jungtasi; įvairius inži
žurnalą "Technikos Žo nierinius, architektūri
dis, kuris yra leidžiamas nius ar mokslinius pro
prie ALIAS Chicagos jektus, kaip Brazilijoj
skyriaus.
Lietuvos atstovybės rū
4. Inžinierių ir Archi mų projektas, bendradar
tektų Metraštį, kuriame biavimas lietuvių enci
apibūdinama lietuvių in klopediją ruošiant, Lie žinierių ir architektų tuvos ūkio tyrimo ir li
veikla nuo senovės laikų tuanistikos institutuose,
iki dabartinių ryšyje su įrengiant jaunimo na
lietuvių tautos ir valsty mus, stovyklavietes, tau- Adv. Antanas Olis su aukotaisiais amerikiečių pareigūnais:
bės vystymusi, red. K.
senatoriumi Brooks, Aukščiausiojo Teismo teisėju Marren ir
(Nukelta į 6 psl.)
guvernatoriumi Green.
Krulikas.

dar labiau pagyvintas,
1896 metais įsteigė pir
mą lietuvių banką Chica
goje, per kurį ligi l pa
saulinio karo persiųsta
Lietuvon apie 4 milijo
nus dolerių. Deja, dėl pa
čių lietuvių pavydo ir in
trigų buvo priverstas
"bankrutuoti", likvidavo
visą savo turtą, kad ga
lėtų išmokėti indėlinin
kams 600.000 dolerių.
Kietas ir sunkus An
tano Olšausko gyvenimo
kelias, jo ryžtas ir per
didžiausias kliūtis siek
ti savo tikslo, turėjo di
delės įtakos ir sūnaus An
tano charakteriui. Tėvo
lietuviškas darbas bran
dino ir jaunojo sūnaus
širdyje meilę savo tau
tai. Atlikęs karinę prie
volę JAV laivyne ir 1921
baigęs teisių mokslus
Chicagos universitete,
Antanas Olis nenyklydo
nuo lietuvių visuomenės,
bet visu nuoširdumu įsi
jungė į visuomeninį ir
politinį darbą, ameri
kiečių tarpe iškildamas
į vadovaujamas vietas.
1946 metais, surinkęs
per 1 milijoną balsų, ad
vokatas Olis išrenkamas
Chicagos sanitarinio distrikto patikėtiniu, 1952
jam buvo pavetos tos
pačios įstaigos pirminin
ko (prezidento) parei
gos, įstaigos, kurios
metinis biudžetas siekė
per 400 milijonų dolerių.
Vadovaudamas tai įstai
gai ir mirė 1958 metais
birželio 3 dieną.
Antano Olio lietuviška
veikla buvo labai šako
ta. Gal nedaug kas ir te
žino, kad Olis buvo mu
zikas, mokęsis pas Miką
Petrauską ir kitus. Anks
ti jis įstojo Birutės choran. 1922 metais kompo
zitoriui Stasiui Šimkui
išvykus Lietuvon, Olis iš
renkamas Birutės cho
ro pirmininku ir diri
gentu. Tas pareigas ėjo
daugiau kaip penkerius
metus. Didžiausio įver
tinimo susilaukė, kai
1934 metų pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje jam bu
vo patikėta garsaus Chi
cagos simfoninio orkest
ro dirgento lazdelė. Su
tuo orkestru jis atliko
lietuvių kompozitorių kū
rinius. Ir pats yra su
kūręs kelis muzikos da
lykėlius, likusius rank

raštyje. Olis nuo 1928
m. ištisus 30 metų dir
bo Chicagoje su Margu
čiu: per Margučio radi
ją vedė teisinių patari
mų skyrių, skleidė lietu
vybės mintį, kėlė paverg
tos Lietuvos reikalus,
ruošė didžiuosius Mar
gučio koncertus, dažnai
pats diriguodamas sim
foniniam orkestrui, ren
gė muzikos šventes,
svarbesnių Lietuvos gy
venimo įvykių minėji
mus ir kita. Priklausy
damas Dariaus - Girėno
veteranų postui,pasirū
pino, kad tiems Atlanto
nugalėtojams būtų pasta
tytas paminklas Marąuette parke Chicagoje.
Politinė Olio veikla ypač
suaktyvėjo 1940 metais
Sovietų Sąjungai okupa
vus Lietuvą. 1941 m. Olis
įkūrė Lietuvai Vaduoti
Sąjungą. Lietuvos bylai
kelti amerikiečių tarpe,
1944 įsteigė Amerikos
Lietuvių Misiją. 1949 me
tais kelioms tautinėms
organizacijoms apsijun
gus į Amerikos Lietuvių
Tautinę Sąjungą, Olis sa
vo veiklą perkėlė į tą
naują jo paties sudarytą
ir kurį laiką vadovautą
organizaciją. Turėda
mas pažinčių įtakingų
amerikiečių tarpe, jis
pavergtos Lietuvos rei
kalą dar labiau išjudino.
Kaip žinome, Olis nuo
1940 metų aktyviai reiš
kėsi respublikonų par
tijoje, nuo 1944 metų bu
vo Illinois lietuvių res
publikonų vadu, o nuo
1947 visų respublikonų
partijos tautinių grupių
pirmininku. Tat savo to
limesnėje politinėje veik
loje nebeapsiribojo vien
tiktai lietuviais, bet į Lie
tuvos laisvės bylą suge
bėjo įjungti ir įtakingus
amerikiečius. Štai kele
tas pačių didžiųjų Olio
darbų Lietuvos laisvini
mo reikalu. 1942 metais
Chicagoje suruošė milži
nišką politinį lietuvių ir
amerikiečių susirinki
mą, kur dalyvavo net
17.000 žmonių. 1944 m.
Olio sumanymu sušauk
tas didžiulis Lietuvių Sei mas New Yorke. 1945,
1953 ir 1956 m. Olio ini
ciatyva, daugiausia ir jo
lėšomis, suruošti reikš
mingi lietuvių sąskry
džiai Washingtone, kurių
metu dalyvavo ir nema
žas būrys amerikiečių
senatorių ir kitų aukš
tų pareigūnų. 1945 me
tais San Francisco, Californijoje steigiant Jung
tinęs Tautas, Olis su lie
tuvių delegacija supa
žindino didžiulę suvažia
vusiųjų dalį su Lietuvos
okupacijos byla. Būda
mas Alto vicepirminin
ku, Olis su kitais dele
gacijų nariais keliais at
vėjais lankėsi Lietuvos
reikalais pas įvairius
kongreso narius, vals
tybės departamento pa
reigūnus. Visiems tiems
darbams jis nesigailėjo
nei savo sveikatos, nei
lėšų. Ir jei kurį žygį rė
mė pinigu, niekad vie
šai nesigarsindavo. Olis,
kad ir būdamas tautinin
kas, mokėjo gražiai su
gyventi ir dirbti bendrą
darbą su kitų srovių žmo
nėmis. Jis neatsiribojo
nuo kitų įsitikinimų sa
vo tautiečių, kaip kad
dažnai daro siauri parti
niai žmonės, jau iš anks
to su nepasitikėjimu žiū
rėdami į kitų srovių at
stovus.
Antanas Olis yra švie
sus pavyzdys, kaip gali(Nukelta į 4 psl.)
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BRONYS RAILA

AUKURO DAINOS PLOKŠTELĖJE

YRA ATSAKOMYBĖ
davimu, tai tas nusikaltimų ir išdavysčių ciklas
šiais laikais buvo išbaigtas ligi kito socialinio
sparno galo ir išsemtas ligi dugno.
Su Nepriklausomybės pradžia Lietuvoje atsi
rado ar, tiksliau sakant, iš šalies buvo sukurta,
daugiausia remianti s tautinių mažumų atskalomis
(žydų ir rusų), speciali partija, prisiskyrusi sau
privilegiją atstovauti Lietuvos proletariatą, beže
mius ir mažažemius valstiečius. Jos tikslas buvo
- jėga pagrobti valdžią, sugriauti Lietuvos sociali
nę santvarką, užkarti tos partijos diktatūrą, prijung
ti Lietuvą prie komunistinės Rusijos.
Tai buvo aiški priešvalstybinė, prieštautinė,
priešreliginė, priešfašistinė, priešliberalinė, priešdemokratinė, bolševikinio Kremliaus remiama ir jo
lėšomis palaikoma pogrindžio grupė, - pasivadinu
si Lietuvos komunistų partija. Būdama negausi, sa
vo sudėtimi itin nelietuviška, silpna, be platesnės
visuomeninės atramos, savo leninistine ideologija
nepriimtina mažiausiai devyniem dešimtadaliam
lietuvių tautos, ji jokiu keliu negalėjo pasiekti savo
tikslų ir niekad nebūtų pasiekusi. Bet ji laukė pro
gos pasireikšti, nujausdama ir vėliau žinodama, kad
Sovietų Rusija vėl sieks susigrąžinti Pabaltijį ir ko
toliau pasistumti į vakarus, kaip to siekė ir carų Ru
sija.
Jei kas tais Lietuvos kompartijos tikslais ir
prigimtimi anksčiau dar galėjo abejoti, ar naiviu
žlibumu netikėti, tai nuo 1940 metų vasaros visos
abejonės pranyko. Lietuvos kompartija buvo pir
moji ir vienintelė politinė grupė, kuri anot J. Pa
leckio, su "ilgai lauktu pavasario srautu" sveikino
sovietų kariuomenės invaziją, "sukunkuliavo"
džiaugsmingais pritarimais Lietuvos okupacijai, sa
vo operetiniuose "liaudies seimuose" balsavo už
Gabūs imperijoms prarasti
Lietuvos nepriklausomos valstybės faktinį ir for
Mūsų pro-pro-prosenelių istoriją, lietuvių, malų panaikinimą - ir už Lietuvos įjungimą į Sovie
latvių, prūsų rūkuose nuskendusią praeitį Gedgau tų Rusijos sudėtį. Nuo pirmųjų okupacijos dienų,
das pastumia dar tūkstančiu, na, baisiai nešykštint, visą laiką vėliau ir ligi dabar ji sutiko būti uoliu
gal ir dviem tūkstančiais metų atgal, kai rytų ir Kremliaus grobuoniško imperializmo įrankiu, jo
centro Europoje klestėjo nuostabi mūsų imperija. įsakymų ir nurodymų klusniausiu vykdytoju ir rė
Tik sunkiau būtų atsakyti, kodėl ji dingo ir žu mėju, lietuvių tautos laisvės ir valstybinės nepri
vo, o mūsų beliko tik saujelė, be suvereninių vals klausomybės duobkasiu.
tybinių ženklų. Taip dažnai būna, kad juo mizernesČia nereikia daug retorikos. Tai yra faktai nė dabartis, tuo didingesnė vaizduojąs praeitis. Pa konkretūs, ryškūs, šalti, visų matyti ir tebematositeisinimas kiek palengvėja povytautiniais laikais mi, kristališkai perregimi, kruvini.
ir atsakymai tampa aiškesni: - dėl Lietuvos nelai
Laurai, ar kartuves išdavikams
mių kalti mūsų pikti priešai, barbariški rusai,klas
tingi lenkai, nuožmūs kryžiuočiai, o tarpais ir šven
Lietuvos kompartijos atsakomybė pastarųjų
tieji Romos popiežiai. Mes patys nekalti, neatsakin dešimtmečių tėkmėje, šiuo atžvilgiu kolektyvinė
gi, mes šilkiniai...
atsakomybė talkininkauti okupacijai ir laisvos lietu
Deja, greičiausia visur būta ir mūsų atsakomy vių valstybės destrukcijai visiškai aiški, gyvenimo
bės šunkeliuose į pakalnę. Jei ji dar mįslinga prieš- eigos ir veiksmų trukmės įrodyta.
mindauginiais laikais, tai žymiai aiškesnė vytautiLietuvių tautos istorija jos niekada nepamirš
niais ir povytautiniais amžiais. Gana stangrūs vals ir negalės ignoruoti.
tybinės idėjos reiškėjai ir administratoriai, Lietu
Per visą caristinės Rusijos priespaudos šimt
vos didikai nepasižymėjo tautinės individualybės
metį
nebuvo lietuvių grupės, kuri būtų
stiprinimu, tautinės kultūros kūryba, lengvai ir drįsusįLietuvoje
taip
begėdiškai
girtis, kad ji džiaugiasi sa
greit daugumas pasiduodami svetimų kultūrų ir kal vo valstybės ir savo tautos
laisvių sutrempimu,
bų įtakai ir lyg nejučiomis galų gale virtę kaimynų didžiuojasi gaudama progos talkininkauti

politinių interesų talkininkais. Kitiems padovanoję jui, yra laiminga jo leidimu ir įsakymu pavergė
prisidėti
karalių dinastijas, kunigaikščių, bajorų ir įžymių ka
prie tautos dusinimo ir pravoslaunos rusifikacijos
rių luomus, svetimiemsperleidędominuoti miestus, veiksmų,
švyti pasigėrėjimu, jei tik kur gali fiziš
prekybą ir pramonę, 19-me šimtmetyje savo varg kai ir morališkai
naikinti ir dergti visus tuos bro
šę, visų skriaudžiamą ir žeminamą tautą jie paliko lius tautiečius, kurie
tokiai "šviesios ateities" sis
gangreit vien tik valstiečių ir baudžiauninkų lygme temai nepritaria.
nyje.
Bet šiame šimtmetyje Lietuvos komunistų par
Todėl apibendrinančiai ir dėl to gal per griež
tai tūlas vis dar pasakom, kad anų amžių Lietuvos tija visa tai pavertė savo rytmetine malda, savo
valstybinis ir socialinis elitas "išdavė Lietuvą" ar duona ir druska, ir savo šamchoru. Dėl tokios lai
bent nesugebėjo apginti jos gyvatos teisių, palaips kysenos ir veiksmų Lietuvos kompartija, be abejo,
niui pralaimėdamas vakaruose vokiečiams, o ypač labai patinka Kremliaus kompartijai, ir tai paaiš
daug rytuose rusams ir pietuose lenkams. Bet kai kina, kodėl jos senoji vadovybė nebuvo pašalinta ir
buvo praloštas paskutinis valstybinės nepriklauso pakeista per pustrečio dešimtmečio.
Didžiuodamasi savo įnašu nepriklausomai Lie
mybės židinys, carų Rusijos okupacijos laikotarpiu
(1795-1915), neskaitant retesnių išimčių, lietuviai ne tuvai sunaikinti, Lietuvos kompartija tuo pačiu ne
reiškė džiaugsmo, kad carai juos "išlaisvino" ar teko bet kokios teisės ir preteksto skųstis, kad ne
atnešė "gražų rytojų", ruošė maištų ir sukilimų priklausomos Lietuvos valdžios ją laikė už įstaty
prieš okupantus, ir 19-tojo amžiaus pabaigoje ne mų ribų, varžė, slopino, engė, jos narius persekio
buvo jokios didesnės lietuvių grupės ar partijos, jo ir protarpiais rūsčiai baudė. Priešvalstybinę
kuri būtų drįsusi skelbti savo besąlyginį nuolan partija ar pogrindžio grupę, kuri siekia jėga pasi
kumą okupantui, pritarti jo priespaudai ar rusifi grobti krašto vairą, sugriauti valstybę, ją išduoti,
prie kitos valstybės prijungti, - visų kraštų val
kacijai.
džios laiko tėvynės išdavikais ir sunkiausiais nusi
Partija okupantui tarnauti,
kaltėliais, prieš kuriuos griežtai kovojama.
Taip feodalinė "tėvų" carų Rusija kovojo prieš
Lietuvos nepriklausomybei
valstybės išdavikus ir rusifikacijos priešininkus,
kaip dabar taip pat ir žymiai barbariškiau "didžių
sugriauti
jų brolių" komunistinė Rusija.
Gal ir gaila, bet taip yra, kad nė viena valsty
Bet jeigu praeities feodalus, žemvaldžius bajo
rus ir miestų buržuaziją kas kaltino Lietuvos ir lie bė savo išdavikų galvų dar nepuošė laurų vainikais.
tuvių tautos gyvybinių reikalų apleidimu ar net iš Dažniau vis pasitaikydavo - kartuvių kilpom...

Mano paryžinių laikų bičiulis Česlovas Ged
gaudas, o dabar ir vėl, galėtum sakyti Los Ange
les kaimynas Šventos Monikos pakriaušėje, kurio,
kaip ir jo žmonos Elenos, mūsų senų laikų kole
gės humanitarės, aukštaitišku vaišingumu čia nau
dojamės ne tik per vardadienius, neseniai Dirvoje
keliais straipsniais išdėstė nuostabią pasaką. O gal
ir ne pasaką, bet kitą, vis dar mįslingą mūsų poli
tinės ir civilizacinės žilybės istoriją.
Lietuvos vardas esąs kilęs ne iš kokio nors
upeliūkščio ar kaimelio pavadinimo, ir Lietuvos
valstybė gimė tikrai ne Viduramžių pabaigoje. Tai
nebe pirmas ieškojimas aiškesnės šviesos mistikos
rūkuose, kur žybčioja tai užgesdami.tai vėlpasirodydami pelkių žiburėliai, galį mus paskandinti liū
nuose ar stebuklingai išvesti į didingą panoramą, į Didįjį Gintaro Kelią.
Tragikomiškai mums sekasi su savo istorijos
aiškinimais.
Teisingai sukilom prieš beįsigalintį klaidingą
manymą, kad Lietuvos nepriklausomybė gimė 1918
metais, kuomet ji ne gimė, o tik po ilgesnės per
traukos buvo atstatyta. Tada didžiųjų politinių veiks
nių galvos su Šiaurės Amerikos Bendruomenių pir
mininkais A. Rinkūnu ir B. Nainiu imtinai specia
liu manifestu paskelbė, kad tikrąsias Lietuvos vals
tybinės nepriklausomybės sukaktuves reikia nukel
ti 655 metais anksčiau, ligi karaliaus Mindaugo vai
nikavimo, o gal ir dar dviem metais pagerinti ligi
jo apkrikštijomo.
O kas buvo prieš Mindaugą? Ar nieko reikš
mingesnio nebuvo ligi jo? - klausia dabar Č. Ged
gaudas, primindamas kitus tų pačių klausimų sta
tytojus ir mįslės spėjimų ieškotojus?

rodos, jie bus atlikę di
džiausią Lietuvos lais
vinimo darbą, įkvėpdami
kitiems tvirtą meilės
jausmą Lietuvos kraštui,
jos praeičiai ir jos žmo
nėms" (Margutis, 1958
nr. 6, psl. 27).
Olis — tai plati, dide
lio takto ir neeilinių gabu
mų asmenybė. Tai ryžto
žmogus, nebijojęs sunku
mų ir pasitaikančių kliū
čių savo planams įgyven
dinti. Jis savo plačiaša
kėje veikloje, planuoda
mas darbus, mokėjo pa
žvelgti ateitin iš toli
mesnės perspektyvos.
Jis, būdamas demokra
tiškas ir liberalus, mo
kėjo ramiai, šaltai ir
kantriai išklausyti kitų
nuomones, kad tik bend
ras darbas būtų sėkmin
gesnis.
Olis — tai viena iš pa
čių šviesiausių asmeny
bių Amerikos lietuvių
tarpe. Dėl jo ramaus ir
švelnaus būdo, takto, dau
gelis Amerikos lietuvių,
nepaisant ideologinių ar
Lietuvos, rodytų tokią gi je prieš mirtį, 1958 me politinių įsitikinimų, jį
lią meilę savo tėvų kraš tų vasario 16 d. Antanas labai gerbė ir vertino,
tui, kad taip gražiai iš Olis štai kaip gražiai nes Olis buvo peržengęs
bo advokato darbą ir ame- moktų lietuvių kalt _ ne apibūdino: "Aš neturėjau bet kurias grupines ar
rikiečių tarnyboje pa tiktai žodžiu, bet ir raš laimės pamatyti Lietu partines užtvaras.
siekė aukštų pareigų, tu. O kiek jau mūsų nau vos, bet aš buvau laiminO kad mes turėtume
Niekur nesidrovėjo pa jųjų ateivių vaikų yra vir gas sutikęs Čia žmonių, daugiau tokių lietuvių,
sisakyti lietuviu. Olis tę beraščiais, kad ir iš kurie, atėję iš Lietuvos koks yra buvęs Antanas
yra sektinas pavyzdys, ėję čia aukštuosius moks prieš 40-50 metų, žinojo Olis! Tat didi mūsų vi
kad žmogus, gimęs čia lus! Tą ryšį su Lietuva ir mokėjo, kaip paskleis sų pagarba tauriajam lie Amerikoje, net nematęs savo paskutinėje kalbo ti meilę Lietuvai. Ir man tuvių tautos sūnui!

ANTANĄ 0l| PRISIMENANT...
(Atkelta iš 3 psl.)
ma būti geru amerikiečiu, kartu išliekant ir puikiu lietuviu. Laikymas
savęs lietuviu nepakenkė jo karjerai: jis laimingai išėjo aukštuosius
mokslus, sėkmingai dir-

Vysk. Valančiaus litua
nistinė mokykla, turėdama
mokytojų eilėse muz. A. Mi
kulskį ir kanklių muzikos
žinovę O. Mikulskienę, gali
didžiuotis jau antruoju lie
tuviškos muzikos įnašu mū
sų išeivijai. Pirmasis buvo
atžymėtas mokyklos kank
lių orkestro plokštele "Lie
tuvos Kanklės”. Antrasis
štai pasirodė gegužės 26 d.
mokslo metu užbaigimo
koncerte. Tai Aukuro an
samblio plokštelė. Daili pa
imti, maloni pasiklausyti,
geras garsinis įspaudas. Au
kuras, diriguojamas A. Mi
kulskio, pirmoje dalyje įdai
navo J. Bertulio "Tau, bran
gi Tėvyne", F. Strolios
"Grįšim, grįšim", J. Gaide
lio "Dainuojanti jaunystė"
ir penkias A. Mikulskio dai
nas — "Kalėdos Lietuvoje",
"Lietuvos paukštelių dai
na", "Tekėjo saulelė", "Lop
šinė lėlytei" ir "Daina apie
avižą". Trys dainos atlie
kamos a capella, o kitos pa
lydimos kanklių orkestro.
Antroje dalyje įdainuota A.
Mikulskio nauja kompozici
ja "Saulės ratas”. Tai cho
rinis ciklas su solistais, de
klamacija ir kanklių orkes
tru. Ciklas susideda iš ke
turių dalių — Pavasario,
Rudenėlio, žiemos ir Vasa
rėlės.

Aukuro ansamblio plokš
telė bus laukiama jaunimo,
tėvų, mokytojų, stovyklų
vadovų, radijo programų.
Viršelį puošia jaunos dai
lininkės Danutės Penkauskaitės dviejų spalvų Auku
ro iliustracija. Kitoje pusė
je — jaunųjų dainininkų
nuotrauka ir dedikacija pen
kiasdešimtosioms Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbi
mo metinėms prisiminti.
Fine Music Records plok
štelę išleido vadinamuoju
"compatible stereo" įspau
du. Todėl ją galima groti su
paprasta arba stereo ada
tėle. Aukuro plokštelė gau
nama Dirvoje ir Fine Mu
sic Records, 4249 Lambert
Rd., Cleveland, Ohio 44121.
Kaina — 5 dol.

ALYTAUS GIMNAZIJOS
SUKAKTIS
1969 metų rudenį sukan
ka 50 metų nuo Alytaus
gimn. įsteigimo. Chicagoje
gyvenančių šios gimn. bu
vusių auklėtinių susirinki
me nutarta artėjančią su
kaktį paminėti, sušaukiant
visų JAV ir Kanadoje gy
venančių Alytaus gimn. bu
vusių mokinių, mokytojų ir
direktorių s u v a ž i avimą.
Tam reikalui buvo išrink
tas suvažiavimui rengti ko
mitetas, į kurį įeina I. Kai
rytė, dr. G. Balukas, kun. I.
Urbonas, kun. J. Borevičius, S. Grigaravičius, K.
Jonaitis, J. Kvarcas-Kvaraciejus ir E. Juknevičienė.
Visi Alytaus gimn. lan
kiusieji, buv. mokytojai ir
direktoriai, prašomi siųski
te savo ir kitų adresus, siū
lymus, idėjas bei pastabas
dėl suvažiavimo eigos.
Alytaus gimnazijos su
kakčiai paminėti komiteto
adresas: AGSP Komitetas,
8741 So. Albany Avė., Chi
cago, III. 60642. Telefonas:
424-9442.
DRIVERS
FOR CITY DELIVERY
and
OVF.R ROAD DRIVERS
Union wages & fringe benefits.
Apply Mon. thru Friday
8:30 A. M. or 1:30 P. M.
REA EXPRESS
2500 Newark
Detroit, Mich
(62-69)
SEMI

ARC WELDERS
AND
TRUCK BODY SPRAY PAINTERS
APPLY IN PERSON
REMKE, INC.
28100 Groesbeck Hwy.
Roseville, (Detroit) Mich.
(61-67)
WANTED AT ONCE
1ST CLASS SK1LLED MEN
VERTICAL MILL HANDS
LATHE HANDS
Mušt be able to »et up work from
Blue Print.. Steady work. Overlime.
Apply in Per.on.
STELCO CORPORATION
18824 Mt Elliot
Detroit, Mich.
(60-69)

WANTED IST CLASS

HAMMERMAN

AND

HEATERS

PAID INSURANCE
PAID VACATION
Ali Shifts
Steady work, top rates, apply
GENERAL FORGE AND TOOL CO
18325 Dix-Toledo Rd.
Wyandott, Mich.
313 — 285-1680
(59-65)
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JURGIO JUODŽIO PARODA CHICAGOJE
Dail. Jurgis Juodis su
ruošė savo kūrinių parodą
Chicagoje, Meno galerijoje
”69”. Pradžioje buvo many
ta tapybos eksponatus lai
kyti tik gegužės 10-14 die
nų laikotarpiu, bet visuo
menei parodžius didelį su
sidomėjimą, paroda buvo
pratęsta iki gegužėj 19 d.,
sekmadienio: tą dieną įvy
ko jos uždarymas.
Paroda susilaukė nema
tyto pasisekimo. Per visą
laiką parodą aplankė apie
2000 žiūrovų. Parduota 45
paveikslai, nors kai kurių
kainos siekė irlOOO dolerių.
Parodoje lankėsi ne tik pa
vieniai meno mėgėjai, bet
buvo matyti daugybė moks
leivių, studentų ir iš viso —
jaunimo.
1968 m. gegužės mėn. 12
d., vakare, šarkos svetainė
je buvo suruoštas dail. Jur
gio Juodžio pagerbimas. Po
būvį pravedė LAS — Ame
rikos vietininkijos pirm. V.
Šimkus, kuris palinkėjo to
kio pat didelio pasisekimo,
kaip Chicagoje, susilaukti
ir visuose kituose Amerikos
miestuose ateity.
Prof. gen. St. Dirmantas
sveikino Ramovės vardu.
Jis pasidžiaugė dail. J. Juo
džio savarankiško meno
kryptimi.
Inž. K. Oželis, sveikinda
mas LAS sąjūdžio vardu
pareiškė, kad jo spalvomis
pražydusioje kūryboje at
sispindi visi amžiai didin
gos mūsų tautos ir valsty
bės istorijos.
Dailės veteranas prof. A.
Varnas, sveikindamas dail.
J. Juodį ir čia pakartojo,
kad šio talentingo dailinin
ko kūriniuose išreikšti ju

JURGIS JUODIS

Skaityk ir platink
DIRVĄ

DEŠINĖJE: Kristijono Donelai
čio Žemesniosios Lituanistinės
Mokyklos Chicagoje tautinių šo
ki .grupė. Viduryje iš kairės 1
dešinę sėdi: mokyt. VytauasGutautskas tautinių šokių mokyt.
Irena Smieliauskienė, mokyklos
vedėjas mokyt’. Julius širka,tau
tinių šokių mokyt. Violeta Smie
liaus kaitė ir akord. Gintaras
Endrijonas.
V, Noreikos nuotrauka

desiai žemėje ir visoje vi
satoje vykstantys judesiai
"perpetum mobile” nugalė
jo televiziją ir radiją.
Dail. Zen. Kolba, sveikin
damas kol. J. Juodį, pasi
džiaugė jo vertinga tautine
kūryba, kitaip tariant "Me
nas tautai”. Jo žodžiais, jei
ne pats dail. J. Juodis, tai

jo menas turi gyventi Lie
tuvoje i jis ten gyvens
ateity.
Pabaigoje vak a ri e n ė s
dail. J. Juodis buvo apdo
vanotas savo gerbėjų ver
tingu kūriniu Laisvės sta
tula, kuri buvo išgraviruo
ta medyje.

V. Mingėla

ALFONSAS KRIVICKAS

Kompozicija (tempera)

KURŠAIČIO ŽODYNAS

JURGIS

JUODIS

Tėvynės sargyboje (aliejus)

Karininko Juozapavičiaus mirtis (aliejus)

Džiaugiuos galėdama pra
nešti linksmą žinią, kad šio
mis dienomis Vakarų Vo
kietijoje, iš spaudos išėjo
naujas lietuvių kalbos vei
kalas — Prof. Aleksandro
Kuršaičio Lietuviškai - Vo
kiškas žodynas: Thesaurus
Linguae Lituanicae, Didy
sis trijų tomų Lietu viškaiVokiškas žodynas”.
Jame surinktas senosios
ir naujosios lietuvių kalbos
žodžių lobynas. Tai tik pir
masis tomas. Antrasis jau
spausdinamas, o netrukus
pasirodys ir tretysis tomas.
A 1 e k sandras Kuršaitis,
miręs prieš 24 metus, rank
rašty paliko savo veikalą,
kurio medžiagą jis rinko,

• IlI-sios tautinių šokių
šventės balius liepos 6 d.
įvyks ne Amphitheatre,
kaip buvo anksčiau numa
tyta, bet Arlington Park
Rače Track salėse. Komite
tas baliaus vietą pakeitė,
nes gavo geresnėmis sąly
gomis žymiai geresnes pa
talpas. Arlington Park sa
lės naujai įrengtos, turi šal
dyto oro sistemą ir nesun
kiai pasiekiamos.
Bilietų kaina 6.50 dol. as
meniui. Stalas — 10 asme
nų. Bilietai gaunami "Mar
giniuose”, 2511 W. 69th St.,
Chicago, III. 60629. Bilietus
užsisakantieji paštu krei
piasi į baliaus rengimo ko
misijos pirmininkę O. Gradinskienę, adresu: 2512 W.
47th St., Chicago, Illinois
60632.

gyvendamas dar Tilžėje ir
Krance.
Veikalo tiražas nedidelis
ir trumpu laiku jo laida bus
išsemta, nes universitetų
bibliotekos, moksliniai in
stitutai ir pavieniai moksli
ninkai jį bematant išpirks.
Privatūs asmens turi pa
skubėti jei nori šią mūsų
kalbos brangenybę įsigyti.
Kuršaičio žodynas išleis
tas Muencheno Universite
to iniciatyva. Thesaurus
Linguae Lituanicae atspaus
dintas senoje, viso moksli
nio pasaulio didžiai vertina
moje leidykloje — Vandenhoeck uųd Ruprecht Goettingene. žodyno leidimo
techniką leidykla parinko
turėdama omenyje ne tik
mūsų kartą, bet ir kartas,
kurios mus pakeis ateityje,
žodyno išorinė forma, jo
antraštinis puslapis, pratar
mė ir kita yra savi tiek lie
tuviui, tiek vokiečiui. Pra
tarmę ir įžanginį žodį apie
prof. Aleksandrą Kuršaitį
aš pati verčiau į lietuvių
kalbą, šio laikraščio redak
cijoje galite gauti Vandenhoeck und Ruprecht leidyk
los apie šį veikalą išleistus
prospektus vokiečių kalba.
Norintieji žodyną gauti
teparašo man. Mielai atsa
kysiu į visus paklausimus.
Mano adresas: Dr. Lucia
Baldauf - Jurgutytė, 8018
Grafing b. Muenchen, Adalbert-Stifter — Str. 14, Ger
many, West.
šiais metais sueina 125
metai nuo to laiko, kai Kur
šaičių šeimos nariai pradė-

• Dailininko Alfonso KrL
vieko meno darbų paroda
Ludwigshafene, Vak. Vo
kietijoje, susilaukė plačių
ir labai teigiamų vokiečių
spaudos atsiliepimų. At
siųstos spaudos iškarpos ir
įdėti paveikslai rodo tos
spaudos kritikų didelį su
sidomėjimą dailininko pa
sirinkta tapybos meno kryp
tim. ”Die Rheinpfalz” dien
raštis savo kultūriniame
skyriuje patiekia dail. A.
Krivicko išeitą kūrybos ir
ieškojimų kelią, čia kriti
kas lygina jį su suomių pa
garsėjusiu dailininku Gallen-Kallela, kuris taip pat iš
tėvynės atsineštos tautinio
meno įtakos greitai perėjo į
m o d e r niškesnius Vakarų
meno horizontus.
Į parodos atidarymą Lose
Dauer galerijoje atsilankė
gausus būrys vokiečių vi
suomenės narių, spaudos
atstovų, dailininkų. Atida
rymo metu kalbą pasakė
miesto burmistras. (Bur
mistras kartu yra ir kultū
ros tarybos pirmininku).
Apie parodą rašė ne tik
vietinė, bet ir kitų Vak. Vo
kietijos valstijų, kaip Baden-Wuerttenbergo, spauda
ir meno žurnalai.

jo rašyti mokslinius veika
lus apie lietuvių kalbą ir
spausdinti juos universite
tų leidyklose, šį darbą pra
dėjo Friedrichas Kuršaitis
1843 .metais, išleisdamas
savo, visų kalbininkų gerai
pažįstamą knygą: ”Lautund Tonlehre der littauischen Sprache”. 1876 m. pa
sirodė jo "Grammatik der
littauischen Sprache”. Be
Kuršaičio vardo sunku įsi
vaizduoti lietuvių kalbos
tyrinėjimo pradžios. Mūsų
židyno autorius, prof. Alek
sandras Kuršaitis, prof.
Friedricho Kuršaičio brolia
vaikis, augęs prof. Friedri
cho Kuršaičio šeimoje ir jo
išleistas į mokslus. Be to,
prof.' Aleksandras Kuršaitis
buvo ilgametis ir paskuti
nysis Lietuvių Literatūri
nės Draugijos Tilžėje pir
mininkas.
Prof. Aleksandro Kuršai
čio žodynas nėra sausas
mokslinis veikalas, o gyva,
įdomi knyga, pilna mūsų
liaudies dainų citatų, apra
šymų mūsų liaudies papro
čių.
žodynas išleistas Armino
Kuršaičio, Aleksandro Kur
šaičio sūnaus, pastangomis
ir rūpesčiu.
Dr. Liucija
Baldauf-Jurgutytė
Muencheno Universiteto
Lietuvių Kalbos
Lektorė
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ALIAS SUVAŽIAVIMĄ ATIDARANT
(Atkelta iš 3 psl.)
tinius namus irpan.,ku
rių visose lietuvių stam
besnėse gyvenamose vie
tovėse galėjai užtikti ir
kur lietuviai inžinieriai
ir architektai aktyviai da
lyvavo ir dar šiandien tie
darbai nėra sustoję. Vi
sas čia minimas tautinis
lietuviškas darbas dau
gumoje buvo dirbamas
veltui. Vyresniajai kar
tai patriotizmas buvo pa
kankamas veiksnys auko •
tis lietuviškam reikalui.
Bet gyvenimas vietoje
nestovi. Ir čia mūsų mi
nima naujųjų ateivių vy
resnioji karta, davusi di
delį impulsą lietuviškam
Amerikos judėjimui pa
mažu retėja ir visoke
riopa jų sukurta veikla
ir organizacijos natūra
liai pereina juanesniajai
kartai, kuri nors išaugu,
si ir išėjusi mokslus sve
timoje šalyje, yra pakan
kamai sąmoninga ir jaut
ri lietuviškiems reika
lams. Suprantama, kad
jų galvojimas ir pažiū
ros į lietuviškas proble
mas yra realesnės ir dau
geliu atvejų skirtingos.
Tai uždeda pareigą ir
lietuviškoms organiza
cijoms derintis naujoms
gyvenimo sąlygoms ir
pritaikyti jas naujiems
uždaviniams.
ALIAS yra viena stipresnųjų organizacijų,
kuri turi realų pagrindą
egzistencijai ir gali turė
ti pakankamą prieauglį.
Daugelyje skyrių jauni
akademikai aktyviai įsi
jungė į S-gos eiles ir su
entuziazmu dirba. Ypač
tas matyti aktyvesniuose
skyriuose.
Daugumos
jaunesniųjų kolegų nusi
statymas — daugiau
vystyti profesinę veiklą,
paliekant tautinį darbą
bendrinėms lietuvių or
ganizacijoms.

Bet ten, kur skyrius
imasi kai kurių konkre
čių darbų, jaunimas mie
lai jungiasi į darbą. Gra
žus pavyzdys yra Washingtono D.C. skyriaus
darbas, kur šalia D-jos
Studijų Centras rado ne
tik vyresniųjų, bet ir jau
nimo nemažą pritarimą,
arba
Chicagos skyriaus ar
chitektų sekcija, subūru
si jaunuosius architek
tus, rodo gyvą veiklą.
Nemaža vilčių duoda
Los Angeles technologų
įsijungimas į ALIAS ei
les, kurie apjungia dides
nį skaičių ne tik inžinie
rių, bet ir gretimų moks
lų specialistų.
Clevelando skyrius,
prieš porą metų persior
ganizavęs iš PLIAS vi
su rimtumu įsijungė į šio
suvažiavimo paruošimo
darbus ir mes šiemet
turime vieną geriausiai
paruoštų ALIAS suvažia
vimų.
Reikia nepamiršti ir
to, kad inžinieriai labai
aktyviai dalyvauja visuo
meninėj veikloj dažnai
vadovaudami įvairioms
organizacijoms.
Pav.
šiuo metu pačių didžiųjų
Amerikos lietuvių organzacijų — Bendruome
nės ir Tarybos pirminin
kai yra inžinieriai. Ne
tik patys dalyvauja lie
tuviškoje veikloje, bet ir
gausiai aukoja šiam tiks
lui. Kaip pavyzdį čia no
rėčiau nurodyti ALIAS
Bostono skyrių, kuris
šiais Lietuvos Laisvės
Kovos Metais vasario 16
dienos proga, Lietuvos
laisvės kovai sudėjo virš
tūkstančio dolerių, irtai
tik 45 asmenų auka. Tat
drąsiai galime konsta
tuoti, kad inžinieriai yra
ne tik veiklūs savo spe
cialybėje, bet ir sąmonin
gi lietuviai.

SCHOOL GUIDE 1968

SACRED HEART SCHOOL
Resident School for Boys—Grade 4 through 8

BROTHERS OF THE SACRED
HEART
ANDOVER, MASSACHUSETTS
(63-77)

PLANINGAS TAUPYMAS

Nors veikla ir parama
lietuviškam
sektoriui
yra būtina ir, be abejo,
inžinieriai joje dalyvaus
ir ją rems ir ateityje, bet
mums tektų atkreipti dau
giau dėmesio į 2 sekto
rius, kuriuose mūsų jau
nieji akademikai turėtų
aktyviai reikštis, tai
mokslo srityje ir orga
nizuojant ūkinius viene
tus.
Pirmoje grupėje mes
turime nemažą kiekįpasižymėjusių mokslinin
kų, daugumoje jau šia
me krašte įgijusių sa
vo profesijas arba išto
bulinus jas čia.
Inžinieriai yra plačiai
įleidę savo šaknis į Ame
rikos profesinį ir moks
linį gyvenimą. Gal dau
geliui lietuvių visuome
nės yra nežinoma, kad
mes turime asmenų, ku
rie savo žiniomis ir
mokslo darbais yra plau
čiai žinomi profesiniam
pasauly, kurie mielai
kviečiami
įvairiausių
institucijų netik Čia Ame
rikoje, bet ir užsieniuo
se su paskaitomis ir pra
nešimais, dalyvauja įvairiuoe tarptautiniuose
mokslo
kongresuose,
mokslo darbų, įgiję pa
tentų bei padarę atradimų įvairiose mokslo srityse. Jie daro lietuvių tau
tai daug garbės ir įneša
nemažą indėlį į bendrą
žmonijos kultūrą.
Bet jie daugumoje yra
neorganizuoti ir vienas
kitas jau šiek tiek atito
lęs nuo lietuviškos vi
suomenės ir jos proble
mų. Ir tai yra supranta
ma, nes jie natūraliai šie
kia ryšių ir bendradar
biavimo su panašaus iš
simokslinimo žmonė
mis.
Yra pats laikas šian
dieną tuo susirūpinti su
darant tinkamas sąlygas
jiems reikštis ir lietuvių
bendruomenėje, ir tau
toje. Pradžia yrapada
ryta registruojant Jų
darbus ir pasisekimus
Technikos Žodyje. Ten
jie mielai kviečiami pa
talpinti vieną kitą popu
liariai paruoštą darbą,
be to nepakanka, nes ir
pats Technikos Žodis įs
teigtas ne mokslo dar
bams skelbti, bet pavaiz
duoti inžinierių veiklai
bei pasikeisti tarpusavio

mintimis, sumanymais
ir pan.
Čia būtų reikalinga
mokslinio pobūdžio orga
nizacija. Jau gerokai
seniai, o kaip taisyklė
prieš kiekvieną ALIAS
suvažiavimą iškyla min
tys apie sušaukimą tech
nikos ir gamtos mokslų
kongreso ir įsteigimą
technikos ir gamtos
mokslų akademijos.
Kol nebuvome prisi
auginę pakankamą kiekį
aukštai kvalifikuotų aka
demikų šie klausimai te
buvo tik graži svajonė.
Bet šiandieną jau kas ki
ta, kai savo mokslinin
kus galime skaityti ke
liomis dešimtimis ir jų
skaičius vis didėja.
Kviečiu šį suvažiavi
mą apsvarstyti šį klausi
mą ir priimti atatinka
mus nutarimus ir jų vyk
dymui sudaryti specialią
komisiją ar įpareigoti
naująją centro valdybą.
Antrajai sričiai —ūki
nių vienetų organizavi
mui — inžinieriai yra
gal mažiau pasiruošę,
nors turime gana aktin
gą inžinierių ir architek
tų grupę, kurie sukūrę
įvairias savo firmas
sėkmingai veikia.
Vistik šioje srityje
veikla nėra pakankama
ir reikėtų savo veiklos
apimtį gerokai išplėsti.
Mes savo ūkiniais su
sibūrimais esame atsi
likę nuo daugelio tauti
nių mažumų Amerikoje.
Pavyzdžiu galėtų būti žy
dai, graikai, armėnai ir
kt.
Mūsų tauta reikalinga
didelių pastangų savo
krašto laisvei iškovoti.
Šiam tikslui šiandien ne
užtenka tik darbo ir pa
siaukojimo, bet taip pat
ir pinigų. Kapitalo ug'dymas yra būtinas lie
tuvių bendruomenei, ku
rio dėka tėra įmanoma
atlikti stambesnio mas
to darbus.
Todėl kviečiame jau
nuosius akademikus, ku
rie yra linkę į biznį ir
savarankiškumą, neuž
sidaryti svetimųjų tar
nyboje, bet laužti le
dus patiems. Padrąsinan
čiai gali būti ir tai, kad
pokariniame laikotarpy
JAV ir kitur steigėsi la
bai specializuoto tipo fir
mos, kurios naudoja nau

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vieny mėty taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
$1,000.00)

'"U,

MUTUAL
Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
rk2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

J0HN J- KAZANAUSKAS, President

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MJUSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

INSURED

Vaizdas iš suruošto M. Manomaičio pagerbimo. Sėdi iš kairės:
Ba. Kovas, E. BajerCius, P. Jančauskas, S. Santvaras, sukaktu
vininkas Mykolas Manomaitis, inž. E. Pranaitis ir inž. E. Manomaitis.
G. Čepo nuotrauka

PADĖKA
Š. m. balandžio mėn. 27 d. Bostone Nemuno jūrų
skautų tunto Tėvų komitetas su Tunto štabu surengė
mano 40 metų aktyvaus skautiško darbo atžymėjimą.
Negalėdamas kiekvienam išreikšti savo padėką as
meniškai, mano bičiuliams atsilankusiems į parengimą
reiškiu nuoširdžią skautišką ačiū.
Ypatinga padėka priklauso Tunto kapelionui kun. Ja
niūnui, Tėvų kom. pirm. Edvardui Bajerčiui, didž. gerb.
rašytojui Stasiui Santvarai, malonėjusiam ne tik asme
niškai dalyvauti, bet ir nuoširdžius žodžius pareikšti mi
nėjime ir spaudoje. Antanui Andriulioniui ir Jurgiui Ju
rėnui už labai vertingą dovaną. Inž. Mikalauskui, skau
tiško judėjimo rėmėjui, Vaclovai Senutai su ponia už
gražų medžio drožinį, Česlovui ir Laimai Kiliuliams už
dovanėlę, mane į Ameriką atsiėmusiam ir visada globo
jančiam broliui Irenai ir Eugenijui Manomaičiams, inž.
Edvinui Prančiui — atvykusiam tam vakarui iš Washingtono, Povilui Jančauskui už mano biografiją. Kalbėto
jams: Jonui Tuinylai, inž. Vyt. Izbickui, Petrui Ausiejui,
Broniui Uteniui, Broniui Kovui.
Bostono Nemuno Tunto štabui ir mieliems skautams
įteikusiems mielą ir brangią dovaną.
Lietuvių Jūrų Skautijos Vyr. Skautininkui Edmundui
Vengianskui, ir Inkaro Tarybai už brangų atminimo sky
dą ir nuoširdžius sveikinimus. Gintarui Čepui, Ignui Vėlėniškiui, Linui Ausiejui, Vytautui Ulėvičiui, Kaziui Grūz
dui.
Už telefoninius sveikinimus: dr. Vytautui ir Lydijai
Čepams, LSB Petrui Moliui.
Mieloms ponioms skaniai ir gausiai visus pavaišinu
sioms: Ulevičienei, Gavelienei, Bajerčienei, Gruzdienei,
Ausiejienei, Sirienei, Jackūnienei, Manomaitienei, Lendraitienei, Jančauskienei, Adomavičienei.
Tikiu, kad negalėdamas patirti visų pavardžių, būsiu
praleidęs, todėl nuoširdžiai atsiprašau.

j. s. Myk. Manomaitis

jausiąs technikos prie
mones ir metodus ir jų
ateitis neribota ir pri
einama visiems, kurie
turi ambicijos, ištver
mės ir sumanumo.
Jubiliejinių metų pro
ga prie šio suvažiavi
mo yra suorganizuota lie
tuvių mokslo ir profe
sinių darbų paroda, kuri
gana vaizdžiai pademonstruoja mūsų mokslininkų
ir profesionalų sugebė
jimus ir parodo jų darbų
apimtį, kurioje mūsų in
žinieriai ir architektai
reiškiasi. Parodoje daly
vauja netoli 50 dalyvių iš
visos Amerikos ir vie
nas net iš Vokietijos.
Kviečiame visus parodą
aplankyti.
Baigdamas sveikinu vi
sus S-gos narius ir sve
čius atvykusius į ALIAS
9—tąjį suvažiavimą ir
kviečiu aktyviai jame da
lyvauti ir savo idėjomis
ir mintimis praturtinti
jį, kad iš šio suvažiavi
mo pasisemtume naujo
rįžto ateities darbams.
Mano nuoširdi padėka
priklauso ALIAS Cleve
lando skyriui, jo pirmi
ninko dr. R. Kašubos as
menyje, Valdybai, komi
sijoms, ponioms ir vi
siems, kurie prie šio
gražaus ir turtingo su
važiavimo suruošimo
prisidėjo.
Mes džiaugiamės, kad
šį suvažiavimą pratur
tino mūsų prelegentai,
kurie savo paskaitomis
įneš daugiau svorio ir

reikšmės pačiam suva
žiavimui. ALIAS Cent
ro Valdybos vardu vi
siems nuoširdžiai dė
koju ir kviečiu juos ak
tyviai dalyvauti šiame
suvažiavime ir savo min
timis prisidėti prie įvai
rių klausimų sprendimo,
HELP WANTED MALĖ
WANTED IST CLASS
TOOL & DIE MAKERS
PROGRI SSIVI Oll. OR 4 SLIDE
TOOLINC.
Mušt be .įble to sėt up work Irom
Bhie Prmts A Close 1 olerances.
Opport umlles m well established Elyria (’<». Steady work. paid holidays,
relireiiient pro^ram. Siek benefils.
protil sliarinri. I.xceilent opportuntly.
TIMMS SPRING CO.
13ox 149
Elyria, Ohio
216 -- 322-3781
(61-67)

G. M.
NEEDS
SCREW M ACH INE
OPERATOR
and

BORING MILL
HAND
Mušt be journeymen
Permanent opening in our
Tool Room.
See:
H. T. Buttort

G. M. Reserch Labs
G. M. Tech Cent*"*
12 Mile and Motino
\Varren. Michigan
.313 _ 539-5000 Ext. 2555
\n

I <iual Opporlunity

l.inployer
(62-66)
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DEBESUOTOJI CLEVELANDO
LIETUVIU PIENĄ

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

Nuoširdus liūdesys, dau
gelis ašarų, gailestis ir užuo
jauta pynėsi Mirusiųjų Pa
gerbimo dienos savaitėje.
• LB Ohio Apygardos Pagarba, tinkamas respekapylinkių atstovų suvažia tas, tradicijos lydi kiekvie
vime, įvykusiame gegužės ną iš mūsų tarpo išsiski
26 d. Clevelande, buvo iš riant. šis kartas buvo ki
rinkta apygardos valdyba, toks, nes kitoks žmogus su
kurią sudaro: dr. Ant. But mumis išsiskyrė. Jis nesie
kus — pirm., K. žiedonis — kė vadovaujančių postų vi
vicepirm., J. Virbalis — vi- suomenėje, nebuvo nei gar
cepirm. kultūros reikalams, bės prezidiumų, nei paren
J. Žilionis — iždininkas ir gimuose įprastų "garbės
V. Knistautas — sekreto stalų” dalyvis. Buvo kuo
rius.
paprasčiausias žmogus. To
• Antano Olio dešimties kiu buvo, tokiu gyveno,: to
kiu ir mirė. Tai Vytautas
metų mirties sukakties mi
Raulinaitis.
nėjimą ruošia ALT S-gos
Buvo jis ir dailininku, ir
Clevelando skyrius birželio
skulptorium. Buvo Jis Lie
22 d., 8 v. v. p. K. S. Karpiaus namuose. Bus paskai tuvos Filharmonijos Čiur
lionio Ansamblio, Vyrų Ok
ta. Visuomenė kviečiama
teto narys. Buvo Jis aka
atsilankyti. Atskiri kvieti
demikų skautų eilėse. Gal
mai nebus siuntinėjami.
buvo ir dar daug kuo. Bet
buvo ir liko — eiliniu, pa
prastu, bet nuoširdžiu lie
MALĖ
tuviu. Su tokiu ir atsisvei
kinom.
IST CLASS SK1LLED
GRINDERS
Nėra lengva būti eiliniu
Hyprolop—l»t, 2d, 3d shifls
žmogum ir kartu būti visų
O. £). Crinder*—l»t, 2nd, 3rd shifts
i. D. Crinders—2nd and 3rd shifts
Inspectora—Ist shift
Mušt have job shop experience
also
Shipping & Receiving—Ist & 2d shift
Steady work. Top wages & fringe
benefits. Call Mr. Tolh for an appointmenl — 621-4363.

Universal Grinding Corp.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obelenį tel. 531-2211.

2200 Scranton Rd.
Cleveland, Ohio 44113

63-69)

JOURNEYMAN

POWER HOUSE
ENG1NEER
SECOND CLASS
STATIONARY
ENGINEER
To operate power house of
medium
size
industrial
plant. City license reųuired.
Excellent benefits.

AMERICAN
STANDARD
CONTROLS DIVISION
Detroit, Mich. 48208
313 _ TR 2-0300 Ext. 251
An Equal Opportunity Employer

(63-65)

CONBINATION ENGINE & TURRET
LATHE,
Mušt be able to sėt up. Small company. Quiet frendly, vvell equipped department. Hourly rate, company ben
efits. Will movė in mid August to
Garfield Hts.
TOMLINSON 1NDUSTR1ES INC.
1601 St. Clair Avė.
216 — 771-4866
(61-63)

Main Office: »•"«”<>•
798 EAST 185th STREET
k
6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

O

• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
EN 1 - 1763

★

Laidojimo ir atsisveikini
mo apeigos parodė, kad lie
tuvių visuomenė įvertina
žmogų, įvertina gerą pa
triotą lietuvį, neatsižvel
giant į jo titulus, užimamus
postus ar propagandiniai
apšlifuotus darbus. Nebuvo
tokios laidojimui instituci
jos, kurioje tilptų norėju
sieji su Vytautu atsisvei
kinti ir jam savo ilgai šir
dyje dauptą pagarbą ati
duoti. Jo palaikus reikėjo
pašarvoti šv. Jurgio para
pijos salėje, čia, gegužės
28 d., su Juo atsisveikino
arti 1,000 lietuvių, jį paži
nusių ir pamėgusių ameri
kiečių.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
★
vo mokestį paskambindami
Atsisveikinimo iškilmes
V. Giedraičiui tel. 944-6835. pravedė velionio užtarnau
tu įvairumu, - tikslumu ir
CUTTER—MEN’S orumu Vytauto gyvenimo
kelionių, siekių ir laimėji
CLOTH1NG
mų draugas Juozas StemExperienced nnd apprenticea. Steady
work, 3 weeks paid vacation, retirepužis. žodis, patriotinė ir
ment & medical benefits. Apply in
religinė giesmė, pritaikytas
peraon.
eilėraštis, malda pynėsi į
LYON TAILORS
skaudų momentą, žinant,
2320 SUPERIOR AVĖ.
CLEVELAND, OHIO
kad tai tik simboliai, ku
(60-68)
riuos lydi žmogaus gyveni
mo džiaugsmas ir laimė,
MACHINISTS
kartu ir skausmas ir didelė
BRIDGEPORT AND M1LLING
MACHINE OPERATOR
tragedija.

SUPERIOR
SAVINGS

HOME and
REMODELING
LOANS

mylimu ir gerbiamu. Sun
ku išlikti ilgesnį laiką visų
draugų ir artimesnių žmo
nių tarpe, pagarboje nesie
kiant sau iškilesnės vietos
ar tos į agarbos. Sunku iš
likti žymesniu vyru, susi
laukti komplimentų, dides
nės pagarbos, galvojant tik
apie meilę artimui, šeimai,
lietuviškam reikalui. Nors
gyvenimo praktika taip ro
do, bet būna ir kitaip.
Vytauto būdą, gyvenimo
principus ir Jo pavyzdį, pa
sirodo, suprato ir įvertino
lietuvių visuomenė. Gal
kiek pavėluotai, gal netikė
tomis aplinkybėmis, bet
įvertino. Įvertino ne vien tik
gražiais žodžiais, bet visa
širdimi ir jausmais.

936 East 185th St.
KE 1 • 7770

Kalbėjo Vytauto mokyto
jai Vilniuje A. Mikulskis ir
K. Žilinskas. Akademikų
skautų vardu atsisveikinino dr. S. Matas. Giedojo
draugai Čiurlionio ansamb
lyje ir Vytų Oktete. Kalbė
jo Sibiro kankinys Benedik
tas Butkus bendruomenės
vardu, tik rodos, kad jis
kartu simbolizavo Vytauto
asmenybės ryšį su tautos
kančia, kurią Jis pilnai su
prato ir išgyveno. Giedojo
solo Aldona Stempužienė,
surišdama giesmėje meni
ninko ir didelio patrioto
jausmus, darbus ir viltis.
Prie karsto garbės sargy
boje stovėjo ramovėnai ir
akademikai skautai-tės.

★

Detroito lietuvių delegacija pas vyskupą W,J. Schoenherr. Sėdi iš kairės: kun. K. Simaitis, D. Valy
tė, vysk. W. J. Schoenherr, R. Kaunelytė, J. Medinienė. Stovi: V. Selenis, dr. P. Padalis, dr. K. Keblys, inž. J. Mikaila, J. Urbonas, A. Musteikis.
J. GaižuCio nuotrauka

DETROITO LIETUVIŲ
DELEGACIJĄ PAS
VYSKUPĄ
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50 metų su
kakčiai atžymėti Detroite
buvo sudarytas specialus
komitetas, kuris rūpinasi
ypatingesniais parengimais.
Šio komiteto kultūros sky
rius organizuoja religinės
muzikos koncertą birželio
23 d., 3 vai. p. pietų Detroi
to katalikų katedroje, kuri
yra prie Woodwardo ir Belmont gatvių.
Be, koncerto, norima pla
čiau paskleisti žinias apie
lietuvių tautos ir krašto
okupacinę padėtį, ypač per
sekiojimą religijos ir žmo
gaus teisių bei laisvių, ne
žiūrint, kad šiemet suėjo 20
metų, kai J. Tautos priėmė
žmogaus teisių deklaraciją
ir kurios idėjos svarstomos
dabar Teherano konferenci
joje. šioje konferencijoje
minimos visos kitos tautos
ir kraštai, kur žmogaus tei
sės paneigiamos, bet lietu
vių tautos teisių nieks ne
iškelia, nes tas idėjas už
gniaužę turi Maskvos rau
donoji mafia. Ji neprileidžia
nieko, kad kas išdrįstų ką
nors pasakyti prieš jų oku
paciją ir vergiją.
Detroito lietuvių bendruo
menės sudarytojo komiteto
kultūros skyrius, talkinin
kaujant klebonui W. Stane
vičiui, kreipėsi į Detroito
vyskupą W. J. Schoenherr,
prašydamos birželio 23 die
ną paskelbti maldos dieną
ir kad arkivyskupas J.
Dearden’as parašytų gany

me momente susijaudinusi
solistė, savo giesmėmis pa
rodė, ko vertas ilgų metų
darbas, susigyvenimas, mei
lė savajai organizacijai ir
tradicijai. Ansamblis ir so
listė savo paskutinę pagar
bą Vytautui atidavė lyg
įrodant viso ilgų metų dar
bo ir pasiaukojimo lietuviš
kai dainai ir giesmei vertę.
Šitame didžiame darbe Vy
tauto įdėta auka pasirodė
visame savo nuoširdume ir
švarioje sielos išraiškoje.

Gegužės 29 d. niaukėsi
Clevelando dangus, liūdėjo
Clevelando lietuvių širdis,
žinau gerai, kad ir užkietė
jusių vyrų jausmai neatlai
kė įtampos, žinant, jog tai
paskutinis žvilgsnis į Vy
tautą, į žmogų, į nuoširdų
draugą ir tikrą patriotą.
Vėl pilna šv. Jurgio para
pijos salė, vėl pilna gedulo
★
jausmais pritvinkusių šir
Kapinėse ceremonialą už
džių.
Maldą kalba kun. K. že baigė ramovėnų pirm. V.
maitis, paskutinis atsisvei Knistautas, teikęs karstą
kinimas, kurio aprašyti ne dengusią trispalvę Vytauto
įmanoma, karstas artimųjų motinėlei. Maldas kalbėjo
draugų nešamas į bažnyčią kun. K. žemaitis. Gausiems
Vytauto paskutinės kelionės
iškilmingoms pamaldoms.
Pamaldas laiko klebonas dalyviams dėkojo brolis
kun. B. Ivanauskas, asistuo Zigmas.
Užsidengė dar vienas ka
jant kun. K. žemaičiui ir
kun. A. Goldikovskiui. Baž pas ir vieno žmogaus gyve
nyčioje gieda Čiurlionio An nimo kelias. Nemirtingas
samblis, vadovaujant A. Mi tai kelias, nes tai nebuvo
kulskiui, prie vargonų P. vieno žmogaus. Vytautas
Ambrazas. Solo gieda solis niekad ir niekur neėjo vie
tė Aldona Stempužienė. Bū nas. Dieve duok, kad Jis
dinga tai, ar ne, bet Vytau būtų įtikintas, jog jo eitojo
to numylėtas Čiurlionio An kelio gerbėjų buvo daug, la
samblis ir, be abejo, tokia- bai daug...

tojišką laišką visoms Michigano valstijos bažny
čioms ir primintų komunis
tų daromą žalą religijai bei
žmonėms.
Vyskupas W. J. Schoen
herr priėmė lietuvių delega
ciją gegužės 25 d. savo kan
celiarijoje. Jam buvo įteik
tas lietuviškas medžio kry
žius ir knyga ”War against
God in Lithuania”. Delega
cijos vardu žodį tarė dr. K.
Keblys. Vyskupas pažadėjo
mūsų iškeltą idėją parem
ti.
A. M.
MOKSLO METŲ
UŽBAIGIMAS

Gegužės 26 d. LB De
troito Apylinkės Lituanisti
nė Mokykla užbaigė 1967-68
mokslo metus. Ta proga šv.
Antano bažnyčioje, daly
vaujant mokiniams, moky
tojams ir esant pilnai atsilankusių į pamaldas lietu
vių, mokyklos kapelionas
kun. Viktoras Krisčiūnevičius atlaikė lietuvių kalbo
je šv. Mišias ir pasakė pa
mokslą. Laike šv. Mišių pa
rapijos choras, vadovauja
mas mok. muziko Stasio Sli
žio giedojo lietuviškas gies
mes.
Po maldų Lietuvių Na
muose vyko tos mokyklos
užbaigimas. Uždangai paki
lus scenoje buvo išsirikiavę
8 skyriaus mokiniai ir mo
kinės. Scenos gilumoje bu
vo Lietuvos vėliava ir ant
jos uždėtame javų varpų ir
gėlių
vainike
užrašas:
"Laisvės Kovų Metų Lai
da”.
Mokyklos vedėjas Pranas
Zaranka tarė žodį ir pa
kvietė kun. V. Krisčiūnevičių sukalbėti maldą. Po mal
dos baigusiųjų šią mokyklą
mokinių buvo atliktas mon
tažas ' Mes ateiname...”
Po montažo mokyklos mo
kytoja ir skyriaus auklėto
ja A. Bajalienė įteikė mo
kiniams pažymėjimus. Mo
kyklą baigė šie mokiniai:
Alma Abarįūtė, Rusnė Balt
rušaitytė, Dalia Bartkutė,
Jonas Dunčia, Gintra Duo
baitė, Loreta Geldauskaitė,
Rimas Kasputis, Algis Ma
jauskas, Viktoras Nakas,
Ramunė Rūkštelytė, Irena
Vizgirdaitė, Lilija Vizgir
daitė ir Nemunis žiedas.
Geriausiai šį skyrių baigė:
Jonas
Dunčia, Ramunė
Rūkštelytė, Viktoras Nakas

ir Algis Majauskas. LB De
troito apylinkės valdybos
vardu žodį tarę ir baigu
siems bendruomenės dovaną-knygą įteikė apylinkės
valdybos švietimo reika
lams narys Vytautas Pet
rulis. O Jonui Dunčiai ir
Rimui Kaspučiui įteikė dar
dovanas ir L. Heiningas.
Taip pat buvo įteikti bai
gimo pažymėjimai ir kitų 7
žemesniųjų skyrių moki
niams. čia tenka pažymėti,
kad apie 60 mokinių dar ga
vo specialius mokinių pasi
žymėjimo lapus, šie lapai
buvo išduoti mokiniams lai
ke mokslo pasižymėjusiems
šiuose dalykuose: gražiu
lietuvių kalbos mokėjimu,
tvarkingumu, mandagumu,
darbštumu ir atsižymėju
siems kitose dorybėse.
Lituanistinėje mokykloje
veikė ir 9 skyrius. Skyriui
vadovavo Jadvyga Damušienė. šį skyrių baigė 7 mo
kiniai.
Baigusią šią mokyklą mo
kinių vardu padėkos žodį
tarė 8 sk. mokinys Algis
Majauskas ir tėvų komiteto
vardu dr. Kęstutis Keblys.
Meninėje dalyje moki
niai, akordeonu grojant Ri
mui Kaspučiui, pašoko tau
tinių šokių ir padainavo lie
tuviškų dainų. Baigta Lie
tuvos himnu.
Mokykloje mokslo metų
pradžioje buvo 172 moki
niai. Laike metų mokyklą
apleido 6 mokiniai. Regulia
riai lankė ir iki mokslo me
tų mokinosi 147 mokiniai.
Palikti pakartojimui 3 mo
kiniai ir vasaros darbai
duoti 16 mokinių. Mokyklo
je mokytojavo 25 mokyto
jai.
Salėj buvo suruošta mo
kyklos mokinių atliktų dar
bų parodėlė ir buvo dalina
mas mokinių išleistas ne
periodinis 1 a i k r a š tukas
"Skambutis” Nr. 2.
A. Grinius
• Tėvynės Mylėtojų Drau
gija ruošia Seimą š. m. bir
želio 29 d., 10 vai. ryte,
Pick-Congress Hotel, 520 S.
Michigan Avė., Chicago, III.
60605, tel. Area 312 HA
7-3800.
Maloniai kviečiu Tėvynės
Mylėtojus Seime dalyvauti!
T. M. D. sekr. M. Kasparai
tis, 1129 Munroe Avė., Racine, Wisc. 53405.

ANTANAS STRAZDAS
Paprastas kaimo katalikų kunigas. Pluoštas
dokumentų. Knygą parašė Vincas Maciūnas.
Popieriaus viršelis. Kaina $2.00.
Gaunama Dirvoje, 6907 Superior Avė., Cleve
land, Ohio 44103. Arba pas leidėja — J. J. Bachunas, Tabor Farm, Sodus, Mich. 49126.

DIRVA

VYTAUTUI RAULINAIČIUI

MONIKAI ir MYKOLUI

išsiskyrus iš mūsų, maloniai Dirvos tal

SL APŠI AMS

kininkei ALDONAI RAULINAITIE-

mirus, bu v. Dirvos administracijos tal

NEI, močiutei, vaikučiams, broliui ZIG

kininkei MARYTEI MARCIKEVIČIE-

MUI RAULINAIČIUI, giminėms ir ar

NEI, šeimai ir artimiesiems šioje skaus

timiesiems skausmo valandoje reiškia

mo valandoje reiškiame nuoširdžią

me nuoširdžią užuojautą

užuojautą

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dirvos redakcija ir tarnautojai

Dirvos redakcija ir tarnautojai

A t A

Skulptoriui

MONIKAI SLAPŠIENEI

VYTAUTUI RAULINAIČIUI

tragiškai žuvus, skausme likusius; Motiną, seserį

tragiškai žuvus, žmonai ALDONAI,

MARYTĘ su šeima, brolį ANTANĄ ir kitus arti

vaikučiams INGRIDAI ir ANDRIUI,

muosius nuoširdžiai užjaučiame

Birutė ir Vytautas Ignai

MAMYTEI, broliui ZIGMUI ir šeimai,

Gegužio 25 dieną, Marylande, auto
mobilio katastrofoje tragiškai žuvus:

A tA

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir
Mielai

drauge liūdime

MONIKAI ir MYKOLUI SLAPŠIAMS

Marija Knystautienė,
G. ir M. Kenteriai,
A. ir V. Bigauskai,
J. ir V. Ramūnai

RHANI ONAI PUZINAUSKIENEI
skulpt.

VYTAUTUI RAULINAIČIUI

tragiškai žuvus, jos mamytei ir broliui ANTANUI
BLAŽIAMS, seseriai MARYTEI MARCINKEVI
ČIENEI su šeima, gilią užuojautą reiškia
Valė ir Kazys Barauskai
Julija ir Jonas Petroniai

MONIKAI SLAPŠIENEI
Dr. MYKOLUI SLAPŠIUI
jų šeimas ir gimines užjaučiame ir kartu

Mielam

A t A

VYTAUTUI RAULINAIČIUI

liūdime
JAV LB Washingtono Apylinke

tragiškai žuvus, jo žmonai ALDONAI, sūnui
ANDRIUI, dukrai INGRIDAI, MAMYTEI ir bro
liui ZIGMUI su žmona gilią užuojautą reiškia

Valė ir Kazys Barauskai
Julija ir Jonas Petroniai

Skulpt. VYTAUTUI RAULINAIČIUI
tragiškai žuvus, motiną, žmoną ALDONĄ su vai

kais, brolį ZIGMĄ su šeima ir kitus gimines nuo
širdžiai užjaučiu

Algimantas Daukantas

Brangiam Draugui skulptoriui

VYTAUTUI RAULINAIČIUI
tragiškai žuvus, skausme likusius —

Skulptoriui VYTAUTUI RAULINAIČIUI

A. A.

mirus, ALDONĄ RAULINAITIENĘ, Mamytę,

VYTAUTUI RAULINAIČIUI

vaikučius, brolį ZIGMĄ RAULINAITĮ, gimines ir

tragiškai žuvus, motinai, žmonai ALDONAI, vai
kams INGRIDAI ir ANDRIUI, broliui ZIGMUI ir
artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

artimuosius šioje liūdesio ir skausmo valandoje

mamytę, žmoną ALDONĄ, dukterį IN

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Gražina ir Jonas Budriai,
Adelė ir Vincas Benokraičiai

Regina ir Jonas čiuberkiai

GRIDĄ, sūnų ANDRIŲ, brolį ZIGMĄ
su šeima ir kitus gimines, bei artimuo

Clevelando Vyrų Okteto ilgamečiui nariui,

sius giliai užjaučiame ir drauge liūdime

Birutė ir Vytautas Ignai

skulptoriui VYTAUTUI RAULINAIČIUI

VYTAUTUI ORINTUI

tragiškai žuvus, Velionio žmonai, sūnui, dukrai,

staigiai mirus, žmonai REGINAI, dukrai REGI

motinai ir broliui ZIGMUI nuoširdžią užuojautą

NAI su šeima, gilaus skausmo prislėgtus, nuošir

reiškia

džiai užjaučiu ir drauge liūdžiu

Clevelando Vyrų Oktetas

Elzbieta Vyšniauskienė

Dėl mūsų mielo Bičiulio
A. A.

VYTO RAULINAIČIO

VYTAUTUI ORINTUI

tragiškos mirties, jo mylimai šeimai — žmonai
ALDONAI, vaikams — INGRIDAI ir ANDRIUI,
Motinai ir broliui ZIGMUI su žmona reiškiame
gilią užuojautą ir jungiamės j skaudų jų liūdesį

staigiai mirus, žmonai REGINAI ORINTIENEI,
dukrai REGINAI su šeima, giminėms ir artimie

siems nuoširdžią užuojautą reiškiame ir drauge

Natalijos ir Vytauto
Genutės ir Mečio
Aukštuolių šeimos

Tragiškai žuvus, LSK ”žaibo” nariui

skulptoriui VYTAUTUI RAULINAIČIUI,
nupširdžią užuojautą reiškiame velionies žmonai,
Motinai, Broliui ir LSK "žaibo” nariams velionies

sūnui ir dukrai

liūdime .
Henrikas ir Marta Macijauskai

Mūsų mielam Bičiuliui

VYTAUTUI RAULINAIČIUI
tragiškai žuvus, Mamutei, žmonai ALDONAI, duk
rai INGRIDAI, sūnui ANDRIUI, broliui ZIGMUI
ir artimiesiems širdingą užuojautą reiškiame

Clevelando LSK "Žaibas”

Stefa ir Vytautas Gedgaudai

VYTAUTUI ORINTUI
staiga mirus, jo žmonai REGINAI, dukrai REGI
NAI su šeima ir švogeriui ST. ASTRAUSKUI ir
kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir
drauge liūdime

Bronė ir Pranas Maineliai ir
Vytautas Biliūnas

