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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

SOVIETAI IR VOKIEČIAI
Kliūtis bendrai akcijai Lenkijos byloje
Vytautas Meškauskas
Prezidentas Reaganas sa
vo kalboje j tautą Lenkijos
reikalu, jos pasitraukusio
ambasadoriaus paskatintas,
pasiūlė ... pastatyti lange
žvakę, kas kolumnistą William Safire paragino pa
klausti : ”Ar mes tikrai esa
me taip bejėgiai? Ts a superpotver reduced to candle
power?” Tiesa, prezidentas
kalbėjo anie tam tikras
sankcijas dabartinei Lenki
jos vyriausybei, net jomis
pagrasino sovietams, bet
nesiryžtant kariauti, ką ga
li daugiau padaryti įspū
dingo. Juk politinės ar ūki
nės sankcijos gali būti sėk
mingos, jei jos būtu viso
pramoningo demokratinio
pasaulio vykdomos. Admi
nistracija pradėjo tuo rei
kalu pasitarimus. Ji gavo
palankius atsakymus iš D.
Britanijos, Prancūzijos ir*
Italijos, bet didžiausias so
vietu partneris prekyboje
— Vakarų Vokietija — tyli,
žinoma, kad jau vien dėlto
ir dėl savo geografinės pa
dėties, ji turi gerai apsigal
voti. Negali sakyti, kad
neturėtų galimybės juos,
vokiečius, paspausti. Dabar
jie saugiai jaučiasi dėl pas
juos esančių 315,000 ame
rikiečių karių, atitrauk juos
iš ten ir sovietų spaudimas
automatiškai sustiprės. An
tra vertus, jei Vak. Vokieti
ja patektų sovietų įtakon,
ją pasektų ir likusi Euro
pa — jėgų balansas pakryp
tų sovietų naudai.

nieko gero neišėjo. Jie net
prisidėjo prie Sovietijos įsisteigimo, leisdami Leninui
pervažiuoti per jų teritori
ją iš Šveicarijos į Rusiją.
Sovietai iš savo pusės jiems
atsidėkojo Ribbentrojo-Molotovo paktu, duodami lais
vas rankas pradėti antrą
pasaulinį karą. Pagaliau ir
Hitlerio iškilimas Vokieti
joje nebūtų įmanomas, jei
ne komitemo veikla, Weimaro Vokietijoje.
Už tat laukiant tolimes
nių įvykių eigos verta tru
Įspūdingai išleista knyga "Lietuviai Sibire” savo gausiomis fotografijomis ir piešiniais šiur
putį grįžti prie santykių
piai vaizduoja lietuvių tremtinių gyvenimą Sibire. Ši knyga bus pristatyta Clevelando lietuviams
tarp abiejų valstybių rai sausio 31 d. Neringos skaučių tunto rengiamoje kultūrinėje popietėje Lietuvių Namuose. Kalbės
dos. Kaip žinome, revoliu Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis. Visi maloniai kviečiami atsilankyti. Šiame numery
cija Rusijoje Leniną ištiko spausdiname pasikalbėjimą su šios knygos autoriumi kun. dr. J. Prunskiu.
Šveicarijoje netikėtai. Kai
iam apie tai pranešė jo mo
kinys Moisei Warshawski,
pagarsėjęs Bronskio slapyvarde, Leninas nenorėjo ti
kėti, kad tai įvyko be jo pa
galbos, tačiau Zuericher
Post pranešė iš Berlyno,
kad Rusijoje sukilusi ka
Įvyko neįtikėtinas daly tiražu. Lietuvos Kronikų ir stebisi lietuvių tikinčių
riuomenė ir caras ko gero kas. Gal nedaug kam žino sąjunga tai atliko tik sava jų drąsa.
turės pasitraukti.
Yra gauta septynių kar
ma Lietuvos Kronikų są noriškų pasišventėlių pa
Revoliucijos Rusijoje pa junga su centru Chicagoje, stangomis.
dinolų pažadai melstis už
geidavo ne tik Leninas, jos pasiryžo ir ištesėjo didžiulį
Kas dar įdomiau, šios Lietuvą, o vyskupų gal apie
norėjo ir kaizerinės Vokie darbą. Be penkių tomų, iš knygos sutiktuvės įvyko ne 300 padėkos laiškų iš Indi
tijos Rytų fronto generali leistų kronikų lietuvių kal Chicagoje, bet Airijos sos jos, Australijos, Brazilijos,
nio štabo viršininkas gen. ba, ji išleido ir I tomą ispa tinėje, Dubline 1981 m. bir N. Zelandijos.
Ludendorffas, nors kitais nų (3,000 egz.) ir anglų želio mėnesyje.
Nors aukų ir nedaug gau
sumetimais. Jis tikėjosi, (10,00 egz.) kalbomis. Po
Kronikų pirmojo tomo ta, bet tie padėkos laiškai,
kad Rusijoje kilus sukili didelių pastangų ir sunku anglų kalba yra paskleista suplaukę iš viso pasaulio
mui, ji bus priversta prak mų pagaliau tikslas buvo visame pasaulyje jau 8,000 yra tikra paguoda visiems,
tiškai pasitraukti iš karo pasiektas. Ir tai tik gerašir egzempliorių, ir šiandien prisidėjusiems prie Kronikų
o tada Vokietija sugebėtų džių lietuvių aukotojų dėka. ateina šimtai padėkos laiš išleidimo.
visas savo pajėgas mesti į Ir už čia minėtus leidinius kų iš viso pasaulio. Štai iš
Kas dar yra svarbu, kad
Vakarų frontą ir ten pradė skolos jau išmokėtos.
šis
I kronikų tomas anglų
Philipinų, Baguio' miesto
ti "Kaiserschlacht” — le
kalba
yra pašvęstas 400 me
Nė viena mūsų leidykla vyskupas W. Brasseur, CI
miamą
mūšį.
Dėl
to
Ludennė organizacija iki šiol ne CM, rašo taip: ”Aš perskai tų Vilniaus universiteto su
Robert Carswell, buvęs
išdrįso leisti knygos 10,000 čiau keletą puslapių ir tai kakčiai paminėti. Ten yra
(Nukelta
į
3
psl.)
Iždo sekretoriaus pavaduo
atvėrė mano akis: aš neži puikus apžvalginis straips
tojas, suvaidinęs pagrindi
nojau,
kad Katalikų Bažny nis apie Lietuvos praeitį ir
nį vaidmenį Teherano įkai
čia
būtų
tokia stipri Lietu Vilniaus universitetą, ši
tų byloje, rašė Foreign Afknyga, paskleista visame
voje ...
fairs magazine: ”Jei vėl kil
Užtikrinu, kad melsiuos pasaulyje, išnešiojo Lietu
tų kokia tarptautinė bėda,
vos vardą ir jos kančias ir
už lietuvių tautą”.
JAV politikos nustatytojai
po tokias vietas, kur niekas
Vyskupas
U.
Y.
Kioko
iš
turėtų pirma išsemti visas
apie ją nežinojo.
Machakos
miesto,
Kenijoje
galimybes susitarti dėl
Taipgi yra daug padėkos
(Afrikoje) rašo: "Tai labai
tarp tautinio bendravimo
laiškų
gauta Ir iš universi
įdomi knyga, verta skaityti
prieš griebdamiesi unilatetetų
bei
kolegijų bibliotekų,
ir permąstyti. Telaimina
ralinės akcijos — ir turi
nes
buvo
išsiųsta šios kny
jus Dievas ir taip pat tavo
būti pasiruošę suderinti sa
gos
apie
800 egzemplio
tautą šioje persekiojamoje
vo reikalavimus su kitais,
rių įvairioms mokslo įstai
šalyje”.
kad tik sudarius vieningą
O kardinolas Owen Mc goms pasaulyje. Lietuvos
frontą ... JAV negali sau
Cann, Cape Town arkivys Kronikų sąjungos valdyba
leisti vadovaujančio vaid
mens prabangos ir kaštų,
kupas (Pietų Afrikoje) štai ruošia (jau spaustuvėje) II
jei mūsų sąjungininkai pa
kaip rašo: ”... esu giliai su tomą ispanų, I tomą pran
jaudintas mūsų brolių kata- cūzų ir VI tomą lietuvių
liks nuošalyje.”
Tai kalbėtu už tai, kad
talikų kančių Lietuvoje. Jie kalba. Tai antras milžiniš
vokiečiai, patys nenorėda
iš tikrų yra didvyriški ka kas užmuojis, kuriam ištęmi, staiga atsidūrė raktinė
talikai ... Melsiuos už ka sėti reikės nemažai lėšų.
Sąjungos valdyba krei
je pozicijoje. Santykiai su
talikų Bažnyčią Lietuvoje”.
piasi
į visus patriotus lietu
sovietais jiems nėra naujie
Galima būtų cituoti ir ci
vius,
kad j.e nors ir nedi
na. Jie jais jau ne sykį ban
tuoti ištisus laiškus, kur ne
dukei l į 2 psl.)
dė pasinaudoti, nors iš to
paprastai vertina šią knygą
Taip prancūzai vaizduoja Walesos "derybas”...

Šimtai vyskupų ir septyni kardinolai
meldžiasi už Lietuvą
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■ Iš kitos pusės

snvniTini poiįti^^
Prezidento Reagano sankcijos sovietams ir jų atgarsis
Europoje ir Sovietijoje
--------7

Prezidentas Reaganas
sausio 29 d. padarė daugiau
negu išstatė lange žvakę
Lenkijos prisiminimui. Jis
paskelbė sankcijas, kurios
nėra labai skaudžios, tačiau
ateityje gali turėti didelės
principinės reikšmės, bū
tent, — padėtis už geležinės
uždangos nėra laikoma so
vietu ir jų satelikų vidaus
reikalu. Iki šiol vyravo įsi

tikinimas, kad tik karas,
kurio niekas nenori, gali pa
keisti Teherane ir Jaltoje
nustatytas 'įtakos’ zonas,
kurios pavirto neperžengia
momis sienomis.
Teigdamas, kad Sovietų
Sąjunga neša sunkią ir tiesiogę atsakomybę už prie
spauda Lenkijoje, Reaganas
pareiškė, kad jis savo laiš
ku Brežnevui reikalavo at
statyti Lenkijoje Helsinkio
Aktu numatytas pagrindi
nes žmonių teises. Kadangi
atsakymas buvo neigiamas,
jam neliko nieko kito, kaip
savo žodžius paremti veiks
mais. Už tat:
a. suspenduojamas leidi
mas sovietų aerofloto lėk
tuvams nusileisti JAV;
b. uždaroma sovietų už
pirkimo komisija New Yorke;
c. suspenduojamas išda
vimas leidimu išvežti j Sovietiją elektroninių įrengi
mų, kompiuterių ir kitų pa
žengusios technikos daly
kų;
d. sustabdomos derybos
dėl ilgalaikio susitarimo
parduoti jiems javus;
e. suspenduojamas naftos
ir dujų pramonės ir vamz
džių linijų įrengimų ekspor
tas.
Kartu sulaikomi ir pasi
tarimai dėl pasikeitimti pa
tyrimais ir mokslininkais.
Visos tos priemonės ir jų
paskelbimo pagrindas turi
daugiau moralinės negu
praktiškos reikšmės, jei
prie jų neprisidės kitos Va
karų valstybės. Pačių JAVSovietijos prekybos apyvar
ta 1979 metais siekusi 3,6
bilijonų dolerių. Carteriui
paskelbus dalinį javų em
bargo 1980metais sumažėjo
iki 770 milijonų, o pereitais
metais, atšaukus tą embar
go, per pirmus 8 mėnesius
vėl pasiekė 1,3 bilijono do
lerių. Grūdai sudarė 3/4 tos
apyvartos, o pramonės įren
gimai apie 15%. Importas
iš Sovietų Sąjungos per tą
laikotarpį siekė tik 220 mi
lijonų dol.
Nors Vakarų Europoje į
paskelbtas sankcijas žiūri
ma pesimistiškai, praneši
mai iš Lenkijos sako, kad
ten, kaip ir anksčiau pa
skelbtas embargo prieš biz
nį su Lenkijos vyriausybe,
sukėlė didelio pasitenkini-

"Kalėdų seniai" atvyksta i Lenkiją ...

mo. Jei tas padės lenkams
tvirtai laikytis savo dides
nės laisvės reikalavimų,
sankcijos gali būti jau vien
dėl to sėkmingos.

★

Faktas, kad tos sankcijos
buvo paskelbtos be Vakarų
Europos pritarimo kalbėtų
už tai, kad to pritarimo ne
galima buvo tikėtis. Tiesa,
teigiama, kad totalinis visų
prekybinių ryšių su sovie
tais nutraukimas buvo nu
spręstas tam atsitikimui,
jei sovietai įsiveržtų į Len
kiją bet nenumatytas kito
kių spaudimų atvejui, pa
skatino sovietus toleruoti
įvykius Lenkijoje, kol jie
galutinai nepasiruošė už
kirsti kelią istoriniams pa
sikeitimams pačių lenkų
rankomis. Todėl grynai for
maliai žiūrint ir toliau nie
ko nereikėtų daryti, bet
praktiškai tai reikštų prita
rimą eiliniams sovietų lais
vės užgniaužimams kaip
1956 m. ir 1968 m. čekoslosvakijoje.
Didelis vaidmuo, kaip nu
rodė kitoje vietoje, susida
riusioje situacijoje atiten
ka Vakarų Vokietijai. Ji ne
dalyvavo sankcijose sovie
tams dėl invazijos į Afga
nistaną, nors prisidėjo prie
protesto, atsisakydama da
lyvauti Maskvos olimpia
doje. Tai buvo vienkartinis
veiksmas, ilgiau trunkan
čiai akcijai Bonnos vyriau
sybė kol kas nenorėjo pri
tarti, manydama, kad abie
jų Vokietijų suvienijimui ji
reikalinga gerų santykių su
sovietais, kurie per ilgesnį
laikotarpį galėtų privesti

prie sienų panaikinimo.
Būdinga, kad ir krikdemų
opozicija nekelia didelio
triukšmo prieš tokį nusitei
kimą. Tiesa, kai kurie seimo
atstovai pareiškė būkštavimų, kad tokia politika gali
privesti prie Vokietijos izo
liacijos nuo Vakarų, tačiau
iš didžiosios vokiečių spau
dos vienintelis aiškus įspė
jimas KOL KAS atėjo iš
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG:
"Federalinės vyriausybės
pozicija veda prie padrąsi
nimo jėgų, kurios pačioje
Lenkijoje ir užsienyje sie
kia užgniaužti Lenkijoje
pradėtas reformas ... Jau
seniai Vokietijoje nebuvo
tokios paramos totaliniam
smurtui. Kas nori prisimin
ti 1930-sius metus, turėtų
tik atidžiau pasekti šio de
šimtmečio įvykius.”
Norėdamas Bonnos vy
riausybės laikyseną sustip
rinti, Varšuvos režimas į
ten pasiuntė savo viceprem
jerą M. Rokowski, tą patį,
kuris tol derėjosi su WaIesa, kol smūgiui buvo pa
ruošta kariuomenė.

★

Įdomu, kad Socialistų In
ternacionalas savo konfe
rencijoje Paryžiuje priėmė,
griežtą Lenkijos įvykių pa
smerkimo rezoliuciją, at
mesdama savo pirmininko
— V. Vokietijos s. d. pir
mininko Willy Brandt pa
siūlyta švelnesnę rezoliuci
ją. Pats Vokietijos kancle
ris Schmidtas šiuo metu
vieši Floridoje, kur vietoje
numatyto žuvavimo didesnę
dienos laiką praleidžia kai-

Z. V. Rekašius, grįžęs iš ok. Lietuvos (fotografija
buvo Gimtajam Krašte), AKIRAČIUOSE dalinasi min
timis, "parsivežtom iš Trakų pilies":
"Trakų pilis — įspūdingas Lietuvos valstybin
gumo paminklas ... Abejonių dar vis kelia kitas
klausimas. Klausimas kodėl sovietų valdžia, ku
rios kariuomenė 1940 m. okupavo Lietuvą ir už
gniaužė jos nepriklausomą valstybingumą, leido
atstatyti Trakų pilį. Jei sovietų tikslas yra iš tik
rųjų Lietuvą rusifikuoti, tai tautinį pasididžiavimą
keliančių istorinių paminklų restauravimas šitokiai
politikai stoja skersai kelio, štai kodėl grįžtant iš
Trakų ramybės nedavė mintis, kad gan primity
vūs mūsų susikurti Lietuvos dabarties modeliai
nebeatitinka žymiai sudėtingesnei realybei.”
Tai man priminė kito Lietuvoje buvusio žmogaus pa
sakojimą. Jis viešėjęs pas žymų pareigūną Vilniuje. Pri
reikus pašaukti taksi, šeimininkas tai padarė rusiškai. Į
klausimą kodėl, šeimininkas paaiškino, kad taip 'papras
čiau’. Man rodos, kad tai vaizdžiai nušviečia tikrovę. Surusėjimo procesas priklauso nuo to, kiek sovietai priveisė
žinybų, kur rusiškai reikalus galima atlikti 'paprasčiau’
t. y. mažiau sudėtingai ir greičiau. Jei be tų institucijų
ir rusų kalbos negalima apsieiti kasdieniniame gyvenime,
rusifikacija laimi, visai vistiek ar valdžia taip nori ar ne
nori. Tokiais atsitikimais sava kalba ilgainiui lieka tik iš
kilmingom progom, kaip Airijoje. O kas liečia paminklus,
tai ir caras buvo sau pasilikęs Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio titulą, o jo herbas — mūsų vytis — gražiai nu
pieštas figūravo įstatymų rinkinyje.
Važiuojant iš Trakų į Vilnių Rekašiui ramybės ne
davė dar viena baisi mintis;
.. .”o kas būtų buvę, jei 1940-tais Lietuvą būtų
okupavę lenkai. Tie patys, už kuriuos melstis da
bar ragina JAV Lietuvių Bendruomenė”...
Skubu nuraminti, kad 1940 metais lenkai jokiu būdu
nebūtų galėję tai padaryti, nes patys buvo pavergti vo
kiečių ir sovietų. Prieš tai — paskutiniais keliais nepri
klausomybės metais — nepaisant ultimatumo santykiai
su lenkais pradėjo taisytis, nes pavojus buvo bendras.
Įdomu, kas paskatino Rekašių ieškoti dar blogesnės oku
pacijos atvejo? Iki paskutinio lenkų bruzdėjimo pradžios
prieš pusantrų metų, tarybinės Lietuvos istorikai prie
kaištavo buržuazinės Lietuvos vyriausybėm, kad josios
tyčia nenorėjusios geresnių santykių su lenkais dėl vidaus
politikos ir ekonominių sumetimų. Vilniauss pagrobimas
buvęs tam geras pretekstas. Anot 1980 m. Vilniuje iš
leistos R. Žepkaitės knygos apie Lietuvos-Lenkijos san
tykius :
”To meto Lietuvos ideologų įsitikinimu, bet
koks politinių santykių su Lenkija pasikeitimas
atgaivinsiąs ir sustiprinsiąs lenkiškumą, trukdy
siąs lietuvių tautos konsolidacijai.”
Įdomu iš kur Rekašius pasiėmė tą lenkų okupacijos
baimę: iš tų Žepkaitės ideologų, ar dabartinės 'oficialios’
tarybinės valdžios pakeistos į lenkus pažiūros? Iš tikro
blogesnis atvejis galėjo būti tik vienas. Jei be lenkų ir
mūsų pačių pasipriešinimo; sovietams būtų pasisekę ta
rybinę respubliką pas mus įsteigti anksčiau — 1918-19
metais. Tuo atveju, tai būtų bendra Baltgudijos-Lietuvos
tariama "valstybė”, kur dabar visi kalbėtų rusiškai, vm

bedamasis telefonu. Prieš
išvykdamas namo jis turėjo
šią savaitę susitikimą su
Reaganu.

★

Lenkijos režimą griežtai
pasmerkė ir Italijos bei Is
panijos komunistų partijos.

ŠIMTAI

VYSKUPU...

svarbus Lietuvai, kurios li
kimas ir kančios turėtų bū
ti mūsų visų rūpestis.
Aukas siųsti šiuo adresu:
Lietuvos Kronikų Sąjunga,
6825 So. Talman Avė., Chi
cago, III. 60629.
(apb)
MACHINIST FIRST CLASS
Well established. rapldly expandln»
melai manufaclunna firm In Rockland Cnly. reaulre* machintat
familiar wllh all tool room eautpment and able lowork Irom prinis
and »Ketche» w>lh 0 0. Grlnder
experlęnece. Day shllt u M am Io4
pm) Nloht shift (4:30 pm to 1 am).
Liberal bene! it propram pald for by

(Atkelta iš 1 psl.)
914-35(1-440(1

dele auka paremtų tą kilnų
darbą, išgarsinusį Lietuvos
vardą ir jos kančias visame
pasaulyje dar negirdėtu
maštabu.
Neneigdami mūsų laisvi
nimo veiksnių darbų, reikš
mės, tačiau primename, kad
mūsų darbas taip pat labai

EOE.

MOLDMAKER/
TOOLMAKERS

Experienced full time w/
overtime. All benefits. Pension plan. Call
201-481-0183.
(51-4)
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GERA NAUDOTIS SAVIŠKIU
PATARNAVIMAIS
Prieš praėjusias šventes, rangovo, nekilnojamojo tur
skatindami prisiminti arti to agento, pagaliau preky
muosius ir ta pačia proga bininko, amatininko, auto
padovanoti jiems bet kokį mechaniko ar panašaus
lietuvišką dalykėlį — kny verslininko paslaugos. Iš sa
gą, laikraštį, muzikos plok viškių susilauksime vis šį
štelę ar tautodailės dirbi tą daugiau negu paprastas
nėlį, mes norėjome primin ”aš tau, tu man”. Bet tai
ti, kad naudotumės saviškių tėra tik viena pusė.
Antroji pusė yra nė kiek
patarnavimais, kurie kaž
nemenkesnė.
Ji yra ta gausi
kaip labiau pakelia šventiš
ir
nuolatinė
piniginė para
ką nusiteikimą.
Po ilgų savaitgalių prasi ma, be kurios neapsieina
deda normalus gyvenimas, kone kiekvienas didesnis ar
imame rūpintis kasdieniais mažesnis lietuviškas rengi
reikalais. Bet ir čia susidu nys. Užsimoja parapija su
riame su saviškių patarna ruošti metinį bazarą ar at
vimais, kurie dažnu atveju likti stambesnį patalpų re
mums yra malonesni ir pil montą — pirmąją ir stam
nesnį negu tik paprasta sve biąją auką klebonas sulau
timųjų biznio paslauga, kia kaip tik iš savo parapi
gaunama už sumokėtą pi joje įsikūrusių profesiona
nigą. Tais saviškiais laiko lų ir verslininkų. Jie yra
me lietuvius profesionalus taip pat gausiausi aukotojai
ir įvairių šakų verslininkus, visokiems fondams šalpos ir
čia juos prisimename tik Lietuvos laisvinimo rinklia
dėl to, jog ne tiek mes voms. Imasi organizacijos
jiems, kiek jie mums ir mū rengti metinę lietuvių dieną
sų siekimams yra reikalin ar iš toliau atsikviesti pa
gesni, duoda daugiau nau garsėjusį chorą ar meninį
dos ir patogumų. Jie pa ansamblį, kuriems susida
prastai turi savo pastovią riusių išlaidų lankytojai tik
klijentūrą, susitelkusią per riausiai nepadengs — juos
metų metus, ją pastoviai pirmiausia su aukų lapais
patenkina, o sykį patenkinti aplankys rengėjai ir išeis
atveda naujų. Bet kada ten ne su tuščiomis rankomis.
ka atlikti paslaugą savo Ruošiama sporto, dainų ar
tautiečiui, atsiranda šis tas šokių šventė — kas bus
daugiau: gilesnis abiem stambiausi mecenatai, jeigu
pusėm labiau suprantama jiems pavyzdžio neparodys
gimtąja kalba išsiaiškini mūsų profesionalai ar vers
mas, bėdoje trumpesnis lau lininkai ? Mokyklos tėvų ko
kimas, išnaudojami visi mitetui prireikia lėšų išlai
trumpiausi ėjimai, pačios doms padengti ar mokyklą
prieinamiausios materiali baigusiems prisiminimo do
nės sąlygos ir t.t.
vanoms apdalyti — visi žiDaug pavyzdžių neieško 1 no, kur kreiptis, kad atpuldami, tik prisiminkime tų tolimesnis rūpestis. Ar
prieš porą savaičių paskelb pamiršo jie Chicagoje pa
tą žinutę, iš Australijos, remti Lietuvių operą, pra
kad ten vadovai, ruošdamie dėjusią dvidešimt šeštuo
si už poros metų vežti spor sius savo veiklos metus?
tininkų grupę į Lietuvių Mes nė kiek neabejojame,
dienas Chicagon, aiškinosi kad su jų pagalba greičiau
kelionės sąlygas su keturio atnaujinsime ir Lietuvos
mis turizmo agentūromis ir Pasiuntinybės rūmus Wapalankiausi pasiūlymą su shingtone.
laukė iš lietuvių vadovauja
O kas suskaičiuos, kiek
mosios. Tas pats dedasi ne , susilaukta iš jų visiems ki
tik Australijoje ir ne tik tu tiems kultūriniams užmo
ristinių kelionių atvejais. jams paremti, ar tai bū
Atidžiau palyginę tą patį tų nuolatinės tūkstantinės
patirsime ir Chicagoje, ir premijos iškiliems kūrė
Los Angeles, ir New Yorke, jams bei visuomenininkams
ir kone visur kitur, kur tik paskatinti, ar tai parama
prireiks gydytojo, advoka knygoms, laikraščiams, žur
to, bankininko, architekto, nalams, lietuviškos muzikos
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NUTAUTĖJIMO PRORLEMA
Dažniau pasigirstama mū
suose svyruojančių pareiš
kimų, kad nemaža dalis iš
eivijoje gyvenančių lietuvių
nutautės, ypač iš jaunosios
kartos. Girdi, nors ta tau
tos dalis gyvens, bet ji bus
nutolusi nuo visų savo tau
tos interesų.
O taip kalbėti yra rimto
pagrindo. Svyravimai ates
tuoja svyruojančių silpnu
mą savajam gimtajam
kraštui, kurį jų įsitikinijmu
pavaduoja pinigas ar kurios
kitos nepatvarios materia
linės vertybės.
Kad tokių mūsų tarpe bū
tų mažiau reikia dažniau
šiuo klausimu ne tik kal
bėti, bet ir rašyti spaudoj.
Būtinas reikalas ieškoti bū
dų silpnuosius stiprinti,
grąžinti jiem prarastą tikė
jimą ir viltį. Reikia žinoti,
kad tautų gyvenimas nema
tuojamas žmonių amžiumi,
žmonės gyvena, miršta, jų
vietas užima naujos kartos
ir papildo išsiskyrusių eiles,
žinokim, kad kiekviena tau
ta tol gaji, kol naujosios
kartos sugeba pažinti ir pa
remti buvusiųjų kartų pali
kimą ir jį tęsti.
Pirmiausia nutautimo pa
vojus ir priežastis svetimoj
aplinkoj yra pats didžiau
sias lietuvybės priešas, šių
dienų socialinių ir politinių
mokslų kūrėjai stengiasi
nustatyti svarbiausius nu
tautėjimo dėsnius ir juos
plačiai nagrinėja istoriniu ir
tautų skirtingumo požiūriu.
Atskirų tautų gyvenimo
stebėtojai, tyrėjai nurodo
daug faktų, kur nutautėji
mas vyko visai laisva valia

plokštelėms leisti, ar nuola
tinėms radijo valandėlėms
išlaikyti ?
Tiesa, skelbimus dėdami
laikraščiai, ar juos skelbda
mi radijo valandėlių vedė
jai, ragina savo skaitytojus
ar klausytojus, kad jie rem
tų visus tuos, kurie siūlo
savo patarnavimus. Bet ar
daug kas to paklauso? Gal
ne vienas per mažai verti
name savuosius, kaip ta ne
priklausomybės laikais auk
što pareigūno žmona, kuri
nepasitikėdama prof. Kuz
mos diagnoze, jog jai rei
kalinga operacija, nuvažia
vo į Karaliaučiaus ligoninę
ir apžiūrėta sužinojo tą pa
tį. Užuot operavę patys,
vokiečiai gydytojai pasakė,
jog operaciją atliksiąs gar
sus užsienietis chirurgas,
kuris jos laimei kaip tik
esąs atvykęs jų ligoninėn.
Pusiau apsvaigusi, ant ope
racinio stalo gulėdama, ji
atpažino, jog tas garsusis
užsienietis chirurgas buvo
kaip tik prof. Kuzma, ku
riuo Kaune ji nepasitikėjo.
Būtų galima daug pavyz
džių duoti, bet jie visi pa
tvirtintų vieną ir tą patį —
gera naudotis saviškių pa
tarnavimais.

JONAS MIŠKINIS

ir natūraliai. Jie sako, kad dėl nutautimo pavojus sve
nėra pasauly tautos, kuri timoje aplinkoje yra pats
daugiau ar mažiau nebūtų didžiausias lietuvybės prie
pasisavinusi svetimos tau šas. Taigi, kova su nutau
tos, elementų. Tačiau isto timo pavojais turi būti kie
rijos mokslas žino ir tokių ta ir neatiaidi. Ir jei išeivifaktų, kur tautinė mažuma, joje augąs jaunimas nepa
ištisus šimtmečius gyven skęs svetimoj įtakoj ir gydama svetimoje tautoje, iš venamoj aplinkoj, jei jis
laikė nepaliestus tautinius savo dvasia išliks ištikimas
papročius ir kalbą, nors jie Lietuvai — jau labai daug
buvo visai skirtingi nuo vie bus padaryta ir nuveikta.
Taip pat ir gilus tikėji
tinių gyventojų. Tad ne vi
sada savo skaičiumi mažes mas savo tautos ateitimi ir
nė tauta nutautinama di gi yra viena pagrindinių sa
vo tautai išlikimo ramsčių.
desnės.
čia ir iškyla konkretus Kas praranda tikėjimą sa
klausimas. Kaip tautos ma vo tautos ateitimi, tas jau
žuma gali išlaikyti savo tau savarankiškai nuo jos atsi
tybę? Mano manymu, į šį riboja. Argi mūsų susvy
klausimą galima atsakyti ravimai lietuvybės išlaiky
taip: juo gausesnė mažuma, mo atžvilgiu nėra savo tau
tuo mažesnė daugumos pri tos ateitimi tikėjimo nutraukiamoji jėga, ir juo ma stojimo įspėjančiais ženk
žesnė mažuma, greičiau lais?
Kad svetur gyvendami
įvyksta jos nutautimas. Pa
vyzdžiui, jei lietuvis vienas nenus’dėtum savo tautai,
ar su šeima apsigyvena gry kad busimoji karta nesišanai kitataučių tarpe, kur lintų nuo lietuvybės, kad
kiekviename lietuvyje tikė
jie neturi progos susitikti
jimas
Lietuvos išliktų ne
su lietuviais, nutautimas
neišvengiamas. Visai kito marus, nežiūrint mus su
kia padėtis, kai lieutviai pančio dabarties netikrumo,
didesniais būriais apsigyve — visa tai yra mūsų pačių
na. čia jie kasdien susitik rankose. Todėl neieškokim
dami ir gimtąja kalba pasi kalčių kitur, bet savyje.
šis klausimas nūdien yra
kalbėdami su savo tautie
svarbesnis
už kasdieninius
čiais daug mažiau turi pa
smulkius
reikalus.
Lietuviš
vojaus nutausti.
kos sielos išsaugojimas sve
Yra labai didelis pavojus timuose kraštuose yra itin
mūsų tautos daliai nutau mūsų išlikimo klausimas.
tėti, ypač augančiam ir Tuo visada turim būti susi
bręstančiam jaunimui. To rūpinę . ..

Sovietai ir vokiečiai.
(Atkelta iš 1 psl.)
dorffas nesigailėjo paramos
auksu Rusijos revoliucionie
riams. Revoliucijai 1917 m.
vasario mėn. prasidėjus,
Ludendorffą ištiko nemalo
numas. Susidariusi socialis
tų laikinoji vyriausybė pa
sisakė už tolimesnį karo ve
dimą. Reikėjo antros/revo
liucijos.
Už tai kai 1917 m. kovo
mėn. Vokietijos užs. reika
lų ministeris Arthur Zimmermann gavo iš savo pa
siuntinio Šveicarijoje baro
no Gisbert von Roberg se
kančią telegramą: "Garsūs
revoliucionieriai čia norėtų
grįžti į Rusiją per Vokieti
ją, nes jie bijo dėl povande
ninių laivų pavojaus važiuo
ti per Prancūziją”, — Zimmermanas pareiškė: "Ka
dangi mūsų interesai reika
lauja, kad kairysis revoliu
cionierių sparnas įsigalėtų
Rusijoje, atrodo, kad reik
tų leisti.” Netrukus jis ga
vo gen. štabo telegramą:
"Neprieštaraujama rusų re
voliucionierių transportui,
jei jie keliaus kaip grupė ir
bus atitinkamai lydimi.”
Tokiu būdu Leninas 1917
m. balandžio 16 d. atsidūrė
per Vokietiją ir Skandina
viją Petrapilyje. Leninas
tačiau negalvojo tik apie re
voliuciją Rusijoje, jis sva

jojo apie pasaulinę revoliu
ciją. Visų pirma karo išvar
gintoje Vokietijoje.
To tikėdamasis Leninas
nelabai rūpinosi Vokietijos
jam padiktuotom sunkiom
taikos sąlygom. Sutartį
1917 m. gruodžio 3 d. Brest
Litowske pasirašė Adolf
Joffe, kuris po mėnesio bu
vo paskirtas pirmu sovietų
pasiuntiniu Vokietijoje. Jo
pirmas darbas buvo dery
bos su užsienio reikalų mi
nisterija dėl vokiečių bolše
viko Kari Liebknecht palei
dimo iš kalėjimo, į kurį jis
pateko už raginimą neka
riauti ir nuversti kaizerį bei
jo vyriausybę. Joffe savo
vietoje neilgai išsilaikė.
Vieną gražią dieną atėjęs
jam diplomatinis paketas iš
Maskvos nukrito nuo veži
mo ir iš jo pasibėrė komu
nistiniai atsišaukimai, ragi
ną sukilti. Vokietijos užs.
reikalų ministerija atsipra
šė už įvykį, tačiau patį Jof
fe išvarė ir nutraukė diplo
matinius santykius su So
vietija. Tai buvo lapkričio
19 d. Leninas džiūgavo. Už
savaitės jis laukė revoliu
cijos Vokietijoje. Iš tikro
jau prieš 10 dienų buvo at
sistatydinęs kaizeris ir iš
važiavo j Olandiją.
Sekančiame numeryje:
Revoliucijos Vokietijoje.
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Atostogos 'Vyrų rojuje’

čiau visos kitos mūsų gy pai nepavydėtini, tačiau vie
venime, nori vyrui būt ge tiniams, atrodo, yra gerai.
ros, švelnios ir padaryt jį Aš niekaip negalėjau ir da
laimingu, nes tik tada ir bar negaliu suprasti, kad
dvasia jai bus gera ir bus ten visai nėra nei musių, nei
pareikšta padėka Budai. uodų. Aš jsivaizduoju, kas
Vyro ir moters draugystė dėtųsi, jeigu taip būtų gat
yra labai artima ir nuošir vėse verdama Australijoj.
di ir, jeigu vyras vėliau nu Ilgą laiką aš laikiausi nuo
pirks merginai dovaną tai šaliai nuo jų maisto ir net
ji bus patenkinta ir. žinos, nebandžiau jo ragauti. Ta
kad ir ji jam buvo gera. čiau, prieš pat grįžtant į
Tai yra speciali rytietiška namus, buvau pakviestas Į
meilė, kurią jūs vakariečiai vieną festivali ir ten paban
tuoj vadinate prostitucija. džiau jų pačio švelniausio
Merginą pagyrus, nupirkus patiekalo. Nežinau ar nuo
dovaną ar ką kita ji, lyg jo, ar nuo ledo, kuris grei
maldai, ant krūtinės sude čiausiai buvo sušaldytas iš
da rankas, nulenkia galvą paprasto nevirinto vandens,
gavau pilvo skausmus.
ir padėkoja.
(Bus daugiau)
Patys tailandiečiai yra
yra gana vargingi. Jie už
dirba 50-70 baht per die IMMEDIATE OPENINGS
ną (apie 22 baht už US do
FOR
lerį), kas leidžia jiems tik
JOURNEYMEN
vieną kartą per dieną ge
ALL AROUND
riau pavalgyti. Kalbant apie
valgį, tai yra keista matyti
MACHINISTS
tūkstančius mažtj vežimė 5 years minimum experience.
lių su virtuvėlėmis, didelių
lst & 2nd Shifts.
puodų ir kt., kur ištisą die
ną yra kepama, verdama ir Paid holidays vacations, medical and hospital benefits.
valgoma. Jie neturi tokių,
valgymų kaip mes, valgant
Apply cal or send resume
pusryčius, pietus, vakarie
J. & E. SUPPLY CO.
nę. Jie prabėgomis nusiper
419 S. E. 79
ka šio ar to, užkanda, po
Oaklahoma
City, Ok. 73144
valandos ii- vėl ko nors ir
taip visą dieną. Vieni ke
pa, o kiti valgo. Maistas jų
OPPORTUNITY FOR
PHYS1CAL THERAPIST
yra aštrus ir nežinau, ar
& ASSISTANT
I..ako Worth, Fla. immediate openings
švaros ir medicinos komisi within
our expanding rehabilitation
Variely of paticnts. Excellent
ja Amerikoj ir Australijoj agency.
benefits, continuing education & highcpmpetitive salaries conmiensurate
praleistų tas jų virtuvėles. ly
with experience. Fla. licensure or eleCall collect. 1-305-586-2525,
Viskas minkoma, maišoma gibility.
Mrs. GOOD MAN.
(1-7)
ir vartoma su pirštais. Kva-

(2)
Pagrindinė Thailande re
ligija čia yra budizmas, tu
rintis virš 90% visų gyven
tojų. Per šimtus metų bu
dizmas pasidarė jų viso gy
venimo pagrindinis vado
vas, įeidamas į jų kultūrą,
meną ir kt. Gatvėse matosi
labai daug budistų vienuo
lių. kurie yra nuskustomis
galvomis, apsijuosę oranži
niu apsiaustu ir dėvi sanda
lus. Tai daugumoje jauni
vyrai, kurie studijuoja Bu
dos mokslą, patys gyvenda
mi gana sunku gyvenimą,
šie vienuoliai ir vienuolės
čia yra labai respektuojami
ir su jais reikia elgtis labai
mandagiai, nes jie, pagal
tailandiečius, reprezentuoja
gerumo simbolį. Jokiu būdu
negalima jiems pasiūlyti pi
nigų, nes tai būtų jų di
džiausias įžeidimas, nors ci
garetės ir kitas dovanas ga.
Įima jiems duoti. Lankant
bent kurią šventyklą, būti
nai reikia nusiimti batus,
kas labai dažnai daroma ir
einant į privačius namus.
Kaip anksčiau minėjau,
lėktuve kiekvienas gavo po
orchidėjų puokštelę. Vėliau
viešbutyje, kiekvieną vaka
rą prieš gulant, rasdavau
ant pagalvės padėta gražų
orchidėjos žiedą. Važiuo
jant taksi ar kita susisieki
mo priemone, plaukiant lai
vu, virš vairuotojo yra pa
kabintas gėlių vainikėlis ar
prisegta palaidų gėlių. Gi
pavakary, kai visi grįžta iš
darbų, prie didesnių sankryžių, esant raudonoms švie
soms, pribėga prie automo
bilio, taksi, dviračio ar mo
tociklo jauni vaikai ir siūlo
pigiai nusipirkti gyvų gė
lių vainikėlį, specialiai pa
darytą iš gražių gėlių. Pra
džioje neaišku man buvo,
ką tos visos gėlės reiškia.
Lygiai taip pat prie kiek
vieno didesnio pastato, vieš
bučio, net ir privačių namų
yra pagal didumą ir turtin
gumą, pastatytos Budai
koplyčios ar koplytėlės, ku
riose visuomet yra daug gė
lių, Budos stovylėįė ir kiti
papuošalai.
Be visų kitų įdomumų,
Bangkok’e norėjau pamaty
ti ir sporto įrengimus. Ma
no naujas draugas Nart ap
rodė didžiulį sportinį sta
dioną, mačiau kelias sporto
sales, kurios didelio įspū
džio nepadarė. Vėliau jis
man pasiūlė supažindinti
su medicininės gimnastikos
skyriaus vedėja, kuri yra jo
gera pažįstama. Susipažįstu su vadovė. Tai jauna gal
25-rių metų graži tamsia
plaukė tailandietė. Aprodo
savo institutą, pakalbam,
bet sakosi neturinti dabar
laiko ir pasiūlo susitikti va
kare. Pakviečiu vakarienei
ir bevalgant man daug pa
pasakojo.
Aš jos paprašiau, kad jiman paaiškintų apie gėles

Antanas Laukaitis

ir jų reikšmę. Gana nebloga
anglų kalba ji pasakojo, kadjeigu tailandietis yra svei
kas, turtingas ir protingas,
tai tas viskas pareina nuo
to, kaip jis elgiasi ir ger
bia savo ”Kwan”, kuri gy
vena jos kūne. ”Kwan” yra
lyg tai ir dvasia, kuri yra
atsakinga.už žmogaus svei
katą, jo išmintį, turtingu
mą, laimę ir kt. Jeigu pvz.
žmogus suserga, tai tailandiečiai mano, kad to žmo
gaus dvasia buvo užrūstinta
ir laikinai išėjo į miškus ir
jeigu ji negrįžta, žmogus
miršta. Todėl kiekvienas
tailandietis ir nori būti ge
ras savo ”Kwan”, kai di
dieji pastatai, ligoninės ir
paskiri namai, koplyčių pa
statymu jr ten dvasios glo
bojimu, išreiškia padėką
Budai. Kadangi tailandiečių
klimatas yra labai geras ir
yra nemažai lietaus, tai ir
gėlės ir žalumynai matosi
visur. Visa tai, jų many
mu, davė Buda. Todėl per
gėles ir yra išreiškiama pa
dėka ir meilė savo dvasioms
ir Budai, prašant, kad jis
ir toliau žmogų, pastatus ir
visa kita globotų ir saugo
tų. Dabar tik supratau, kad
gėlės lėktuve važiuojant au
tomobiliais, prieš užmiegant
viešbučio kambaryje ir ki
tur, buvo padėka ir prašy
mas, kad dvasios ir Buda
taip pat ir mane globotų.
Ką gali žinot, gal ir globojo,
nes laimingai grįžau namo,
niekas neatsitiko ir,, svar
biausiai, tikrai praleidau
puikiai laiką.
Bevalgant vakarienę su
savo gražiąja partnere, aš
ją klausinėjau ir kitų įvai
rių dalykų, nes, būdama iš
simokslinusi, ji galėjo man
daug ką paaiškinti. Bege
riant vyną, išėjo kalba apie
alkoholį, šios problemos
Thailande kaip ir nėra, nes
tailandiečiai yra nepratę
gerti, o be to gėrimai yra
gana brangūs. Kelis kartus
svečiuojantis su vietiniais
gyventojais, net keista bū
davo, kad vyrai po kelių
stiklų ar kito gėrimo, jau
pralinksmėdavo, kai mergi
noms užtekdavo ir vieno
kokteilio, kas jas padaryda
vo dar linksmesnėmis ir jos
dar daugiau kikendavo. Tik-

rai pigu tokius svečius turėti.
Blogiau yra su narkoti
kais. Jie yra pigiai įgabena
mi iš kaimyninių valstybių,
iš taip vadinamo "Trikam
pio”, kur susikerta Thailandas, Burma ir Laos. Ta
čiau su narkotikais čia rei
kia būti labai atsargiam,
nes pagautas taip ir supūsi
kalėjime, čia yra labai
griežtos bausmės, net ir
mirties.

Socialinės globos, kaip
Vakaruose, čia beveik nė
ra, išskyrus tik valdiškas
svarbesnes tarnybas. Taip
pat nėra ir privačių auto
mobilių apdraudimo. Ir jei
gu tau įvažiavo koks nors
su senu automobiliu, tai
taip iš jo nieko ir negausi,
nes jis pats nieko neturi.
Yra apdrausti tik firmų ir
valdiški automobiliai. Ta
čiau, kaip mano naujoji
draugė pasakojo, viskas pa
mažu eina geryn ir gyveni
mo sąlygos gerėja, čia nėra
jokių streikų, kai apie "mo
terų lygybę” vietinės mote
rys nieko nežino ir nenori
žinoti, nes, kadangi čia yra
daug daugiau moterų nei
vyrų, tai jos yra tik paten
kintos, kad susiranda ir tu
ri vyrą.
Bangkok ir Pattaye ku
rorte, kuris yra apie 200
km. nuo sostinės į pietry
čius, yra labai daug barų,
bariukų, klubų, restoranų ir
kitokių pasilinksminimo už
eigų. Ir jeigu pas mus Aus
tralijoj pradžioje savaitės
visos pasilinksminimo vie
tos būna apytuštės, tai čia
gyvenimas eina be sustoji
mo visą savaitę. Visur ir vi
sada pilna žmonių, šiose
vietose yra šimtai jaunų
merginų-hostesių, kurių pa
reiga yra pakviesti svečią
į vidų, arba lauke prie baro,
jam šypsotis, jį užimti ir
pan. Kitur jos siūlo svečiui
ir daugiau ką. Klausiu savo
partnerės, kaip yra su toms
merginoms, nes man atro
do, kad kone visos jos yra
nuo 15 iki 25 metų.
— Jūs užsieniečiai tuoj
ir galvojate, kad tai laisvos
merginos ir parsiduoda sa
ve už pinigus, žinoma, pas
mus nestinga ir tokių, ta
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IK LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtaiakai: J. JANULAITIS ir J. MAtEIKA

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Knyga lietuviai Sibire’
ir jos autorius
Pokalbis su kun. dr. Juozu Prunskiu
Clevelande sausio 31 d. įvyks supažindinimas su kun.
Juozo Prunskio knyga "Lietuviai Sibire", o vasario 14 d.
pats kun. J. Prunskis atvyks pasakyti kalbą Nepriklau
somybės atkūrimo minėjime.
Truputis biografinių žinių apie šį rašto žmogų. Kun.
J. Prunskis gimė 1907 m. gruodžio 22 d., taigi šiemet
sulauks 75 m. amžiaus. Gimė ir augo žvilbučiuose, Dau
gailių vis., Utenos aps. Iš čia jo kartais spaudoje naudo
jami slapyvardžiai: J. žvilbutis, J. Daugailis. Baigęs gim
naziją Rokiškyje, dvejus metus buvo pradžios mokyklos
vedėjas Dūliuose, o 1927 m. įstojo į Kauno kunigų semi
nariją. Kunigu įšventintas 1932 m., taigi šiemet sueis
jau pusšimtis metų, kaip jis yra altoriaus ir tautos tar
nyboje. Gilindamas bažnytinės teisės studijas, 1935 m.
gavo licenciato laipsnį. Ruošdamasis doktoratui, rašė di
sertaciją, drauge dirbdamas "Mūsų Laikraščio" redak
cijoje. 1936 m. buvo pakviestas redaguoti dienraštį "XX
Amžių”. Po trejetos metų jam buvo pavesta vadovauti
Katalikų spaudos biurui.
1940 m. atvykęs į JAV 28 metus darbavosi Šv. Jur
gio parapijoje, Chicagoje. Porai semestrų nuvykęs į Washingtoną, katalikų universitete gavo daktaro laipsnį, pa
rašęs disertaciją — studiją Lietuvos sutarties su Vati
kanu, lygindamas ją su Lietuvos konstitucija ir Bažny
čios teisynu. Būdamas Chicagoje daugiau kaip 25 m. buvo
dienraščio "Draugo” redaktoriumi, taipgi redagavo žur
nalą "Laivas” ir anglų kalbą žurnalą ”The Marian”. Ben
dradarbiauja beveik visuose lietuvių laikraščiuose, kui'
buvo atspausdinta tūkstančiai jo straipsnių.
Jis buvo paprašytas atsakyti į keletą klausimų:
— Kaip Jums atėjo min
tis paruošti knygą "Lietu
viai Sibire"?
— Sibiro tremtiniai man
arti širdies. Ten mirė ma
no tėvas, keturi mano dė
dės, daug kitų artimųjų. Si
biro tremtyje 6 m. išbuvo
mano motina. Norėjosi visų
pirma atžymėti brangių Si
biro tremtinių kančias ir
mirtį, palikti istorijai pla
tesnes žinias. Kai kuriems
tremtiniams pavyko pasiek
ti vakarus. Buvo baugu, kad
jie savo liudijimų nenusineštų į kapus, žinojau, kad
daugelis šeimų buvo gavu
sios iš Sibiro laiškų, nuo
traukų. Jei tie dalykai ne
bus iškelti aikštėn, jie galės
sunykti šeimų albumuose ii’
jų reikiamai nebevertins
vaikų vaikai, žiūrėkime,
mes juk beveik nieko netu
rime išspausdinto apie 1831,
1863 m. sukilimų tremti
nius, o juk ir jie buvo verti
amžino atminimo. Tiesa, kai
kurie tremtiniai yra dabar
parašę knygas, bet buvo
daugelis, kurie neparašys, o
jų liudijimai irgi svarbūs.
Antra, mes turime kaip
galima garsiau šaukti apie
okupantų daromas skriau
das mūsų tautai. Okupan
tas jautrus viešajai pasau
lio nuomonei. Kuo mes stip
riau šauksime tuo labiau
tas Maskvos barbaras jaus
reikalą savo prievartą apstabdyti.
— Su kokiais sunkumais
susidūrėte šią knygą ruoš
damas?

—■ Negalėjau jai skirti
viso savo laiko. Teko ati
duoti poros metu savo lais
valaikius šalia kitų darbų.
Reikėjo vesti labai plačius
susirašinėjimus su JAV,
Kanados, Pietų Amerikos,
Europos, Australijos lietu
viais. Apklausinėti buvu
sius tremtinius, ištaisyti ir
perrašinėti atsiųstus atsi
minimus. Reikėjo perskai
tyti šimtus iš Sibiro gautų
laiškų, kurie neturint rei
kiamo popieriaus ir rašymo
priemonių daugeliu atvejų
buvo sunkiai skaitomi. Ga
vau net laišką, neturint po
pieriaus, buvo rašytas ant

beržo tošies. Gavus medžia
gą reikia gi padėkoti, pas
kiau panaudotas ar nepa
naudotas nuotraukas gra
žinti. Be sekretorės, tai di
delė gaišatis ir gausios iš
laidos, o honoraro gi leidė
jai negali mokėti. Gerai
dar, kad atsirado geradarių,
kurie leidinį parėmė auko
mis.
— Kaip vyko šios knygos
apipavidalinimas?
— Buvau laimingas, kad
ją išleisti ėmėsi Amerikos
Lietuvių biblioteka. Ji iš
leidžia knygas kaip albu
mus. Kadangi Sibire nei la
geriuose, nei kalėjimuose,
nei kasyklose nuotraukų ne
buvo galima imti, tai gavo
me nuotraukas daugiausia
tų lietuvių, kurie jau buvo
išleisti iš arešto vietų. Kad
būtų papildytas trūkumas,
dail. Jonas Strungys nupie
šė giliai įspūdingų paveiks
lų, vaizduojančių trėmimus,
kalinamus lietuvius. Dail.
V. Lukas ir dail. P. Aleksa
pravedė knygos puslapių
suplanavimą, išdėstymą ir
iliustravimą, taigi knyga iš
ėjo kaip albumas su maž
daug 150 paveikslų, gautų
iš Sibiro. Tai vienintelis
toks leidinys.

— Ką skaitytojas gali ti
kėtis rasti šiame leidiny?
— Visų pirma kris į akį
daugybė jaudinančių nuo
traukų: lietuvių kapų Si
bire, laidotuvių, skurdžių
gyvenviečių, bet taip pat ir
vestuvių, išleistuvių. Ras
daugybę graudžių ištraukų
iš Sibire rašytojų laiškų,
kur pvz. tėvas, jausdamas

Kun. dr. Juozas Prunskis, knygos "Lietuviai Sibire” autorius.

artėjančią mirtį iš bado, kur buvo ledan jšalę lavo
rašo, kad ma;sto siuntinėlis, nai šešių nukankintų lietu
gal jį išgelbėtu, kur jis at vių, su žiurkėmis apgrauž
sisveikina su savo vaikais, tomis nosimis, ausimis ...
ju motina. Viena tremiama
— Kiek Jūs iš viso esate
lietuvė, išsaugojusi žiaube knygų parašęs?
rėle duonos, paprašius iš
— Su šia jau bus 34 kny
bado nusilpusiam lietuviui
gos
ir brošiūros. Dabar bai
duonos, davė mažytę rieke
giu
ruošti 35-tą apie bolše
lę. Tas susijaudinęs, netu
rėdamas kuo kitu atsilvgin- vikų nukankintus šaulius.
ti, ištiesė jai savo dirbti Knygelės "Lithuania" spau
nius dantis su aukso kruo doje jau ketvirta laida ir
pelyte. Viena lietuvė, nu tada jos bus išėjusios dau
siųsta į kalėjimo rusi bul giau kaip 100,000 egzem
vių, pamačiusi langeli, jį pliorių. Knyga apie Sibiro
atidarė ir nutirpo iš'išgąs lietuvius tai lyg trečioji dačio pamačiusi komunistų *'lis trilogijos apie Lietuvos
Įruoštą torturų kambarį, golgotą. Pirmas leidinys bu
vo "Bolševikų okupacija
Įuietuvoje”, kur yra sąra
šas arti 2000 lietuvių, kuriubs komunistai nužudė
Lietuvoje. Antroji knyga —
"Bėgame nuo teroro” —
duoda liudijimus, kad mes,
pabėgėliai, nebuvome nacių
draugai, o sunkius pavojus
ir kančias iškentėjome bėg
dami nuo Maskvos barbarų.
Taigi, ta knyga buvo apie
išblokštus į vakarus, o kny
ga apie Sibiro lietuvius —
apie mūsiškius, žiauriai nu
gabentus į tolimus rytus.

Įspūdingai išleista Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidyklos knyga, gausiai iliustruota "Lie
tuviai Sibire”, kurią redagavo Juozas Prunskis. Iliustravo Jonas Strungys. Didelio formato, kie
tais viršeliais, 216 psl. Kaina 20 dol. Knygoje pateikiami keliolikos gyvais išlikusiųjų liudiji
mai apie kruvinas kančias Sibire. Daug nuotraukų. Gaunama pas platintojus ar leidykloje: Li
thuanian Library Press, Inc. 3001 W. 59th St., Chicago, III. 60629.

— Gaila, kad negalėsite
būti pats knygos supažindi
nime ...
— Ir man gaila, bet aš
darbuojuos prie parapijos
ir man labai sunku ištrūkti
savaitgaliais, kada turiu
talkinti bažnyčioje. Be to,
būsiu Clevelande vasario
mėnesį, tai gal net nebūtų
(Nukelta į 6 psl.)
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Vitaminas E
1922 metais du moksli
ninkai Evans ir Bishop da
rydami bandymus su žiur
kėmis pastebėjo, kad žiur
kės kurios negaudavo grū
dų ir daržovių, o buvo šeria
mos tik pagrindiniais mais
to produktais, tapdavo ste
riliomis ir negalėdavo veis
tis. Pridėjus i žiurkių mais
tų įvairių sėklų ir daržovių
jų pajėgumas apsivaisinti
vėl atsistatydavo.
1938 metais Evans iš sėk
lų alyvos išskyrė chemini
jungini, kuri sumaišęs su
žiurkių maistu, pradėjo
maitinti sterilias žiurkes.
Po kurio laiko taip maitina
mos žiurkės vėl tapo vaisin
gomis. Jis tą chemini jun
gini pavadino tocopheroliu
(graikiškai tai reiškia ofspring — palikuoniu). Vė
liau tocopherolis buvo pa
vadintas vitaminu E.
Tolimesni tyrimai paro
dė, kad vitamino E trūku
mas bandomųjų gyvulių

(Atkelta iš 5 psl.)
gerai taip dažnai ten mai
šytis. Esu labai dėkingas
Clevelando Nerijos tunto
vyr. skautėms, kad sugal
vojo mielus Clevelando lie
tuvius su šia Sibiro lietuvių
martirologiia supažindinti.
Labai džiaugiuosi, kad suti
ko atvykti toks aukštų kva
lifikacijų žmogus, kaip Lie
tuvos gen. konsulas A. Si
mutis iš New Yorko, kuris
gerai pažįsta šį reikalą, yra
giliai įžvalgus, sugeba su
dominti klausytojus, taipgi
parengimas bus turiningas,
o jei kas norės mano įrašo
j knygą, tą galėsiu vasario
14 d. atlikti.
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1982 METAI - LIETUVIU PARAPIJŲ METAI

Dr. Danielius Degėsys

tarpe sukelia visą eilę orga
nizmo sutrikimų, šunys ir
kralikai negaudami vitami
no E suserga muskulų atro
fija. Pas žolėdžius gyvulius
išsivysto širdies. muskulo
bei kraujo indų sutrikimai
ir degeneracija. Pas žiur
kes atsiranda kepenų nekrozai ir lytinių liaukų pakiti
mai bei atrofijos, moteriš
kos lyties žiurkės nepajėgia
apsivaisinti.
žmonių tarpe tokių ryš
kių organizmo sutrikimų,
vitamino E nedatekliui
esant, nematome, bet yra
pastebėta, kad maži ir per
anksti gimę vaikai (primatūrai) maitinti karvės pie
nu gauna mažakraujystę.
Dabar yra žinoma, kad kar
vės pienas turi mažai vita
mino E.
Vitamino E veikimas į
gyvą organizmą dar nėra
galutinai ištirtas, bet yra
žinoma, kad jisai mažina
oksidacijos procesą pačioje
kūno celėje, ir tokiu būdu
lėtina tiek kūno celių, tiek
viso kūno senėjimą. Todėl
kai kurie gydytojai mano,
kad vitaminas E galėtų bū
ti vartojamas kaip vaistas
kai kuriems žmonių susir
gimams gydyti kaip pavyz
džiui: muskulų distrofijai,
h a b itualiniams ahortams
stabdyti, širdies susirgi
mams, kojų raumenų spazmoms malšinti ir virškina
mojo trakto ypač kepenų
sutrikimams mažinti.
Dr. R. S. London (Johns
Hopkins Universiteto) vie
no endokrinologų suvažiavi
mo metu pareiškė, kad jis
jau keletą metų vitaminą E
naudoja moterų fibrocystinių krūčių gydymui. Pagal
dr. London, vartojant vita
miną E per keletą mėnesių,
moterų fibrocystiniai krū
čių sukietėjimai ne tik su
mažėja, bet ir visai pra
nyksta.

— Jūs esate ir nemažai
premijų lietuviškiems rei
Panašius bandymus su
kalams paskyręs...
vitaminu E darė ir kiti gy
— Matot, mūsų tauta da dytojai. 1965 metais dr. Abbar gyvena gal patį sun rams, Bostono Medicinos
kiausią laikotarpį visoje sa Mokykloje gydė 16 moterų
vo istorijoje. Visi, taigi ir nusiskundžiančių fibrocysaš, jaučiame pareigą kiek tinėm krūčių ligom. Po ke
tik galime jungtis į darbą lių savaičių gydymo su vidėl gyvybinių tautos reika tarinu E, trylikai mote
lų. Mažos tautos stiprybė rų nusiskundimai praėjo ir
yra kultūrinis gyvenimas. krūčių sukietėjimai prany
Todėl ir ryžausi ne vien sa ko.
vo plunksna, ne vien darbu,
Prieš pora metų, Baltibet ir lėšomis paremti lie morės gydytojų grupė su
tuviškus reikalus, šiemet sidomėjo vitaminu E ir nu
kaip tik sueina 10 metų tarė objektyviai išbandyti
kaip suskatau tas premijas jo veikimą į fibrocvstinių
pastoviai kasmet, duoti. Per krūčių susirgimus. Ta gy
tą dešimtmetį už darbą žur dytojų grupė turėjo 34 mo
nalistikoje, visuomeninėje teris, kurios skundėsi skau
veikloje, už mokslo ir reli smingomis fibrocystinėmis
ginius kūrinius esu davęs krūčių ligomis. Jie tas pa
32 premijas, kurių bendra cientes suskirstė į 2 grupes.
suma 26,500 dol. Mano pa 26 pacientėm jie davė kas
jamos daugiausia iš darbo diena 600 vienetų vitamino
redakcijose, iš žmonių au E piliulių formoje, o 8 pa
kų, tegu jos ir grįžta lietu cientėm davė panašias pi
viškai visuomenei, ypač da liules, bet be vitamino E.
bar — sunkiausiose mūsų Po 8 savaičių tokio gydymo
tautos gyvenimo valandose. iš tos grunės, kurios gavo

vitaminą E, 22 pacientės
pagerėjo ir keturios nepa
gerėjo. Gi 8 pacientės, ku
rios buvo paliktos stebėji
mui ir vitamino E negavo
jokio pagerėjimo neturėjo.
Ši studija buvo pravesta
gana objektyviai. Stebėji
mo metu pacienčių krūtys
buvo tikrinamos ne tik rent
genu, bet ir biopsijomis.
Bandymo metu buvo tikri
namas ir visų pacienčių
kraujas. Kraujo tyrimai jo
kių pakitimų nerodė. Kodėl
vienos moterys pagerėja
nuo vitamino E, o kitos, ne,
nėra žinoma.
J. A. Valstybėse apie
20% moterų nusiskundžia
Įvairiais krūčių negalavi
mais. Tie negalavimai pasi
reiškia skausmingais krū
čių sukietėjimais, cystomis
ir bendrai skausmingomis
krūtimis. Tokie krūčių pa
kitimai yra vadinami fibrocystinėm ligom. Fibrocvsti
nių ligų metu, krūties liau
kos surandėja, jos pasidaro
gumbuotos, nelygios. Kai
kurios moterys nuo tos ligos
rimtai kenčia. Krūtys pasi
daro labai jautrios net ma
žiausiam prisilietimui. Dr.
London mano, kad vitami
nas E, tokiais atvejais, gali
palengvinti ligos eigą.
Fibrocystiniai krūčių su
sirgimai nėra blogybinės rū
šies pakitimai, bet tokias li
gas turinčios moterys 5 kar
tus dažniau suserga krūties
vėžiu. Todėl gydyti save vi
taminu E be gydytojo prie
žiūros nėra patartina.
Nežiūrint vitamino E ge
rų savybių, jo vartojimas
didesniais kiekiais ir ilges
nį laiką gali pakenkti kai
kurių žmonių organizmui ir
gali sukelti kraujo indų
trombozus bei kraujo orga
nų pakitimus.

Brangūs broliai ir sesės lietuviai,
Prieškarinių laikų lietuvių iš
eivijos karta šiame krašte įkūrė
daugiau kaip šimtą lietuviškų pa
rapijų. Tada iš savo sunkiai už
dirbtų centų lietuviai pastatė
puikias bažnyčias, įsteigė mokyk
las, įrengė sales. Tai jų sunkaus
darbo ir prakaito vaisius. Apie
lietuviškas parapijas sukosi ne
vien tik religinė, bet ir tautinė
veikla. Parapijose veikė chorai,
vaidinimo būreliai, tautinių šo
kių grupės, seselių vadovaujamos
lietuviškos mokyklos, įvairios
draugijos, brolijos ir katalikiš
kos organizacijos. Čia po ilgos ir
sunkios darbo savaitės lietuvis su
tiko lietuvį, garbino Dievą savo
gimtąja kalba, lankė organizaci
jų susirinkimus, palaikė gražias
lietuviškas tradicijas- Parapijos
centras lietuviui buvo pagrindi
nė maldos, atgaivos ir pramo
gų vieta.
Po antrojo pasaulinio karo
nauja lietuvių banga pasiekė šį
svetingą Amerikos kraštą. Lietu
viškos parapijos sutiko juos iš
skėstomis rankomis ir atviromis
Širdimis. Tai buvo tartum švie
žias kraujas Amerikos lietuvių
gyvenime. Tačiau neužilgo Ame
rikos miestai pradėjo žymiai keis
ti savo veidą. K įvairių vietų gy
ventojai veržėsi į miestus, o kiti
bėgo į priemiesčius, kur kėlėsi ir
daug lietuvių. Pakito ir daugelio
mūsų parapijų vaizdas. Gamta
tuštumos nemėgsta, todėl lietu
viams išsikeliant į priemiesčius,
jų vietas užėmė kiti. Daug kur lie
tuviškos parapijos buvo apsuptos
svetimųjų.
Po Vatikano II suvažiavimo,
įvedus liturgijon tautines kalbas,
lietuviiį parapijos daug kur tapo
"beveik grynai lietuviškomis, nes
kitataučiai, nesuprasdami lietuvių
kalbos, pasitraukė iš jų bažnyčių.
Tačiau lietuviai neužpildė jų vie
tų, o skubėjo į priemiesčius. To
kiu būdu kai kurios mūsų para
pijos smarkiai sumažėjo savo na
rių ir rėmėjų skaičiumi, o kai ku
rios visai išnyko.

1. Sugrąžinti visus lietuvius į
savas lietuviškas parapijas. Mūsų
visų pareiga sunkiu darbu ir pra
kaitu pas.dtytas lietuviškas šven
toves išlaikyti, lankyti ir neap
leisti, nors ir būtų tekę toli nuo
jų savanoriškai išsikelti. Tai yra
visų lietuvių pareiga Dievui ir tau
tai, nežiūrint kokiai religinei
bendruomenei priklausytume.
2. Lietuviškoji parapija, ypač
išeivijoje, turėtų būti kiekvieno
lietuvio antrieji namai. įžengda
mi į savo bažnyčią, turėtume gi
liau pajusti savo gyvenimo pras
mę bei savo tėvynės dalį. Todėl
šiandien, išauginti lietuviškų,
krikščioniškų tradicijų dvasioje,
visi lietuviai turėtų jausti gyvą pa
reigą visomis jėgomis prisidėti
prie tautinės, sąmonės stiprini
mo ir lietuviškų parapijų išlaiky
mo. O mūsų parapijos turi atsi
naujinti dvasioje. Savoje lietuviš
koje parapijoje lietuvis turi gauti
tai, ko neranda jam artimiausio
je parapijoje. Lietuviška parapi
ja privalo spindėti lietuvių bažny
tinėmis ir tautinėmis tradicijomis.
Joje lietuvis tepajunta kampelį
Lietuvos.
3. Visais įmanomais būdais iš
laikykime dabartines lietuvių pa
rapijas, o kur tai neįmanoma,
perkelkime jas į lietuviams pato
gesnę vietą. Kada parapiečiai no
ri savo parapiją perkelti kiton vie
ton, tada jie turi teisę prašyti,
kad dijecezija už jų kitiems ati
duotas parapijas pagelbėtų lietu
viams pastatyti bažnyčią kitoje
vietoje.
Tų uždavinių siekiant:

1. Lietuviškų parapijų kunigai
ir tikintieji raginami palaikyti
gyvą tarpusavį kontaktą, pavyz
džiui lankant savo parapiečius.
2. Lietuviška parapija tepasi
lieka centrine mūsų veiklos vie
ta. Tik tada ji turės gyvybinės
reikšmės išlaikyti gyvą mūsų vie
ningumo ryšį, stiprią moralę ir
atsparumą mus ardančioms įta
koms. JAV Lietuvių Bendruo
menė ir visos šį atsišaukimą pa
sirašiusios organizacijos per savo
apylinkes, apskritis ar skyrius
ragins visus lietuvius grįžti į lie
tuviškas parapijas, nepaisant kaip
toli kuris gyventų nuo jų centrų,
organizuos vajus ir minėjimus
lietuviškoms parapijoms stiprinti,
jas pagyvinti ir išlaikyti.

Mieli lietuviai, kova už tikėji
mo išlaikymą ir šiandieną yra
neatskiriama lietuvių tautos ko
vos už išsilaikymą dalis Ir Lie
tuvoje, nors okupantas deda milžinikiškas pastangas izoliuoti lie
tuvį nuo lietuvio, jį visiškai nu
žmoginti, tačiau neįstengia su
naikinti tikinčiųjų bendruome
3- Visiems tiems darbams pla
nės- Tai mums akivaizdžiai liudi nuoti, derinti ir skatinti sudaro
ja “Lietuvos Katalikų Bažnyčios mas centrinis iniciatyvos židinys,
Kronika”, kurios skelbiami duo o paskirose vietovėse — jo sky
OPPORTUNITY FOR
menys rodo religiją esant galin riai, kurie talkins parapijų komi
REGISTERED EEG
ga tautiškumo atrama ir vilties tetams ir taryboms jų pastango
TECHNOLOG1ST
to work and live in a small congenia]
šaltiniu
se stiprinti ir išlaikyti lietuviškas
community and a 51 bed hospital.
Nors turime pilną religijos lais parapijas.
Salary commensurate with experience
& ability. Plūs call time libera! pervę šiame krašte, tačiau susidu
sonnel policies & fringe benefits.
Jus gerbią
riame su religijos ir tautiškumo
APPLY CALL OR WRITE TO
PERSONNEL DEPARTMENT
Vyskupas Vincentas Brizgys
išlaikymo
problemomis.
Pagrin

LA PALTA COMMUNITY
dinis
tždavinys
šiuo
atžvilgiu
Kun. Albertas J. Kontautas
HOSPITAL
yra išlaikymas savo tautinių pa
3801 NORTH MA1N AVĖ.
Amerikos Lietuvių Romos
DURANGO, COLORADO 81301
rapijų. Kristaus Bažnyčia yra kiek
303-259-1110, EXT. 196
Katalikų
Kunigų Vienybės
(49-2)
vieno antroji tėvynė, amžinosios
Pirmininkas
tėvynės jungtis ir simbolis.
Norėdami pagelbėti lietuviš
Loreta Stukienė
koms parapijoms išlikti ir geriau
Lietuvių Vyčių pirmininkė
atlikti savo uždavinius, mes, že
Juozas Lauika
miau pasirašę, vadovaudamiesi sa
Ateitininkų Federacijos Vadas
vo organizacijų nutarimais, skel
biame 1982 metus Lietuviškų pa
Vytautas Kutkus
rapijų metais. Jų laikotarpyje ir
JAV LB Krašto Valdybos pirm.
vėliau sieksime šių pagrindinių
Saulius Kuprys
tikslų:
Amerikos lietuvių Romos
Katalikų Federacijos Pinn’ninkas
Julia Mack
CNC PROGRAMMER
Amerikos
Lietuvių
Katalikių
Thoroughly experienced programming, intricate castings,
job shop environment. Familiarity with numeriemiero
Moterų Sąjungos Pirmininkė
Geopath a plūs.
Kun. Kazimieras Pugevičius
INSPECTOR
Lietuvių Katalikų Tarybos Direk.
Capable/complete charge all phases precision job shop
machining. Intricate casting experience a mušt.
• J. Jokubka, B. KemePermanent day work & fringe benefits.

Reply to:

ARO INDUSTRIES, INC.
3615 29th Avė. N. E.
Minneapolis, MN 55418 — (612) 781-6661
(50-2)

žaitės knygos "Nebijok žaiby, nei vėtrų” leidinio komi
teto sekretorius rašo, kad
Dirvoje įdėtame komiteto
pranešime buvo atspausdin
ta Kemėžaitė, o turėjo būti
Kemežaitė.
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(Lietuvos atstovas Angli
"Kai - kuriems žmonėms
joje), kuris Chicagoje yra labai norėtųsi, kad Lietuvos
dirbęs ir buvęs labai popu Pasiuntinybė Washingtone
ir Konsulatai New Yorke ir
liarus.
Dr. Petras Daužvardis Chicagoje kuogreičiausiai
savo veikloje už Lietuvos užsidarytų ir tuo Nepri
Nepriklausomybės atstaty klausomos Lietuvos žymes
gingumą paveldėjo turbūt mą yra bekompromisinis. Amerikoje panaikintų ir
iš savo gimtų namų. Nors Jam didelę įtaką yra pada Amerikos lietuvius rusų
nuo 18 metų gyveno tik vie ręs 1917 m. visuotinas lie sąskaiton įrašytų. Tačiau,
nas, bet religingumas pas tuvių seimas čia, Amerikoje reikia pasakyti, tokių žmo
jį neišblėso. Bet jo religin ir nuo to laiko jis liko ne nių yra nedaug. Beveik visi
gumas nebuvo plakatinis. pailstantis kovotojas. Jo pa mūsų tautiečiai nori būti
Jis to religingumo nede ties žodžiais tariant kaip ištikimais Amerikos pilie
monstravo. Dažną sekma kareivis nuolat einąs sargy čiais ir gerais lietuviais —
dienį jį 'matėme su žmona bą. Lietuvos piliečiu jis liko rusais ir kitokiais jie būti
nenori.
Marųuette Parko bažnyčio iki savo mirties.
Jūsų ir Jūsų laikraščio
skaitytojų žiniai, noriu pra
nešti kad aš busiu Lietuvos
Konsulu tol, kol man leis
mano sveikata ir suvereni
nės Lietuvos vyriausybė.
Lietuvos dabartinė arba
okupacinė padėtis yra laiki
na. Lietuvių tauta, laisvės
paragavus, svetimiems ne
vergaus. Ji kils. Visus varž
tus sulaužys ir naują bei sa
vistovų gyvenimą sukurs.
Teisė bei žmoniškumas tu
rės imti viršų. Teisingoji ir
nekaltoji Lietuva bus laisva
ir nepriklausoma.’’
Kaip visuomenininkas dr.
Petras Daužvardis buvo jė
gų konsolidacijos šalinin
kas. Sunku buvo atskirti ar
pastebėti kuriai organizaci
jai jis reiškė simpatijų —
nes jis buvo tolerantas ir
bendro darbo ir vienybės
ieškotojas. Bet vienybės jis
nenorėjo bile kokios. Jo pa
sakytos mintys apie vieny
bę prieš trisdešimt aštuo
nis metus nepasenusios ir
tinka šiai dienai. Leiskite
tas mintis bent dalimi paci
tuoti :
Inž. Jonas Jurkūnas kalba a. a. dr. P. Daužvardžio 10 metų
"Vienybės sudarymas tu
mirties paminėjime Chicagoje gruodžio 13 d.
ri būti laisvas, aiškus ir
J. Tamulaičio nuotr.
realus. Priverstina, neaiški
ir
nereali vienybė yra kome
Dr. Petras Daužvardis
je. Jis nėjo bažnyčioje į
dija.
pirmuosius suolus — tik kaip kovotojas nesusvyravo
Priverstinos politinės
ramiai sėdėjo tarp savo tau ir lemtingų įvykių dienose.
"vienybės"
yra diktatūrinė
tiečių vidurinėse eilėse. Gal Jo telegrama 1940 m. rug se valstybėse, ten visi žmo
dėl to jo gilaus bet nede piūčio 17 Krėvei Mickevi nės pagal įsakymą yra "vie
monstruojamo religingumo čiui į Kauną nedviprasmiš ningi." Bet toks vieningu
jo laidotuvės buvo didelė kai byloja jo ne tik kaip mas, arba tokia vienybė yra
religine ir tautine demons konsulo, bet ir kaip nepa niekas kitas kaip tik sardintracija. Jo pašarvojimas laužiamo lietuvio nusistaty kų vienybė; jos guli skardi
Marųuette Parko bažnyčio mą. Tik tvirtos valios žmo nėje ne todėl, kad jos no
je bažnyčios dignitorių da gus ir nesvyruojantis kovo rėjo ten gulėti, bet todėl,
lyvavimas ir šiandien dar tojas tą galėjo atlikti.
Dr. Petras Daužvardis kad jas ten kas tai jėga
yra Chicagos lietuvių gra
nesusvyravo ir kai jis tose suguldė.
žioje atmintyje.
Neaiški vienybė dažnai
Dr. Petras Daužvardis lemtingose dienose buvo yra apgaulės vienybė. Ji
darbštus ir pareigingas. Jo p r o v okuojamas Chicagos skelbiama tik tam, kad iš
darbštumas ir pareigingu raudonųjų. Apie jį Vilnis jos skelbėjas galėtų pasi
taip rašė:
mas beveik legendarinis.
naudoti. štai lietuviškieji
"Daužvardis Prakti
Dr. Petro Daužvardžio
komunistai yra diktatoriš
kuosiąs Advokatūrą
asmenybėje meilė, meilė
kos vienybės šalininkai. Jie
savo broliui lietuviui ir mei
Ponas P. Daužvardis, ku pripažįsta ir net garbina to
lė Lietuvai buvo ir pirminis ris kiek pirmiau, kaip teko kią vienybę, kurioje žmogų,
ir pagrindinis pradas. Ta girdėti, kai ir kiti Smetonos kaip sardinką, vienija če
meilė gal ir sulydė jo visas valdžios atstovai Amerikoj,
kistas ir policininkas, šitie
gerąsias būdo ypatybes, j pasiskelbė, kad neklausy
žmonės laisvės ir lietuvyvieną nuostabią asmenybę, siąs naujosios Lietuvos vy
vės sąvokos nebesupranta.
kurią prisiminti ir pagerbti riausybės, dabar, eina gan
Jiems lietuviška bendruo
susirinkime.
dai, kad baigsiąs konsulavi- menė, kaipo tokia, yra sve
Dr. Petras Daužvardis mo darbą. Tatai teko suži tima. Jie įvertina ir bran
kaip lietuvis jis ir kovoto noti iš patikimų šaltinių, gina tik komunistinę bend
jog p. Daužvardis nenori ruomenę. Jų tikslas ir reli
jas, visuomenininkas, žurnalistas-publicistas, ir dip būt ašis to sūkurio, kurį čia gija yra komunizmas. Tai
nori sudaryti pažangiosios komunistinė, arba sardinkų
lomatas.
S. T.” vienybė.
Kaip lietuvis jis yra Vaiž- Lietuvos priešai.
Tūla firma garsina savo
gantiško tipo žmogus. Vie
Į tą provokacija dr. Pet
tiniai lietuviai jį vadinda ro Daužvardžio atsakymas biznį ir tam garsinimui devo dar ir antruoju Balučiu buvo sekantis:
(Nukelta į 8 psl.)

'Vienybės sudarymas turi būti
laisvas, aiškus ir realus...’
Inž. Jono Jurkūno
pasakytos kalbos san
trauka gen. konsulo
Chicagoje a. a. dr. Pet
ro Daužvardžio mirties,
dešimtmečio minėjime.

jautrios tikslingos, visiems
lengvai suprantamos. Besi
klausydamas jo kalbos grei.
tai ir gyvai pajunti kalba
mojo reikalo svarbą; kvie
čiamas dirbti urnai sukaupi
drąsos ir energijos; giliai
širdyje nejučioms įsikuria
pasišventimo darbui ūpas
arba suliepsnojo brolio ir
tautos meilė. Jo kalbose
skaisčiai spinduliuoja Lie
tuvos žmonių didvyriški
darbai, kuriais amerikietis
lietuvis taip dažnai pasi
džiaugia.
Brangus yra, o gal ir ne
pamainomas, jisai Lietuvos
valstybiniame aparate žmo
gus! Daugiau ir daugiau to
kių patriotų, tokių darbi
ninkų, tokių valdininkų,
kaip Dr. Petras Daužvar
dis !’’
Dr. Petras Daužvardis
taikaus būdo žmogus. Jis
pats nerodydavo kitiems
savo nervų — bet priešingai
pajutęs kivirčią bandė ji
neutralizuoti-sutaikinti. Ne
vieno atvejo būta kur jis
pašventė taikindamas, ly
gindamas, s u a rtindamas,
širdgėla turinčiu ir kitaip
galvojančių. Jis savo taikliu
humoru įnešdavo kažką kas
žodžių neišsakoma ir pra
skaidrindavo įkaitusių nuo
taiką.
Dr. Petras buvo santūrus
ir gilus. Nei vienoje iš maž
daug 5000 pasakytų kalbų
per savo 35 m. buvimą Chi
cagoje jis nenaudojo pakaltinimų ar šiurkštesnių išsi
reiškimų. Kalbos pasižymė
jo savo dalykiškumu. Jis
daug skaitė ir jo kiekvienos
problemos svarstymas pasi
žymėjo savo gilumu ir įžval
gumu.
Jis nebuvo materialistas
ir neieškojo prabangos. Jis
pasitenkino tuo, ką turėjo.
Neturėjo jis nei geresnio
automoibilio ir nei praban
gių namų — nors širdyj gal
ir jautė, kad ne savajai pra
bangai, bet Lietuvos repre
zentacijai nebebuvo pakan
kamai lėšų. Jis su dideliu
ramumu priimdavo tai re
prezentacijai pagalbą — bet
niekados nesiskundė, kad
tos pagalbos palyginamai
buvo labai ir labai maža.
Dr. Petras Daužvardis
kuklus ir negarbetroška. Jis
kaip asmuo niekados nesuužstojo kelio kitam. Savo
kuklia ir mandagia laikyse
na nevaržė nė vieno. Kur jis
bebuvo ar minėjime, ar su
sirinkime, ar bankete, ar
nedidelės apimties būrelyje
, nerodė jokio noro dominuo
ti, nedarė jokių pastangų,
kad dėmesys būtų kreipia
mas vien tik j jį — priešin
gai vykusiai iškeldavo kitų
pripažinimą, kitų atliktus
darbus.

Beveik trisdešimt penke
rius metus šviesios atmin
ties Lietuvos generalinis
konsulas dr. Petras Povilas
Daužvardis išgyveno Chica
goje. Jau dešimt metų kai
neturime jo mūsų tarpe. Jo
darbai jo įtaka, jo kaip
žmogaus, kaip lietuvio, kaip
visuomenininko ir kaip dip
lomato palikti pėdsakai ne
pranyks greitai.
Nuostabus žmogus buvo
šviesios atminties dr. Pet
ras Daužvardis.
Jis buvp: taikaus ”
santūrūs ir gilus, nematerialistas ir neieškąs praban
gų, kuklus ir negarbėtroška, religingas, darbštus ir
pareigingas.
Šie jo būdo savumai išsi
vystę sunkioje gyvenimo
mokykloje padarė jį labai
patrauklų, visų lietuvių la
bai mėgiamų ir gerbiamą.
Dar tik po trijų metų dr.
Petrui atsikėlus į Chicagą
1940 m. balandžio 6 d. dr.
Draugelis, anų laikų šviesus
Chicagos lietuviu veikėjas,
per Margučio radijo pasakė
šiuos žodžius:
"Visur kviečiamas, visur
nekantriai laukiamas, ir sulyg išgalės atvykęs laiku,
jis mielai stoja ir energin
gai kalba. Gyvais vaizdais
jisai apibudina opiausius
Lietuvos reikalus, džiaugia
si josios laimėjimais, o "nu
tolusius”, tartum, glausteglaudžia prie tautos kamie
no.
Rimties ir būtino darbo
momentais šaukia jisai kon
sulato veikėjų susirinkimus,
juose aiškina mūsų parei
gas tėvynės labui kviečia
pasidarbuoti ir, drauge su
chicagiečių labai mylima
p. Daužvardiene, susirinku
sius nuoširdžiai vaišina, čia
tau dėl informacijų telefo
nu paskambins, tai su ko
kiu svarbiu pranešimu laiš
kelį gausi, arba vienos ar
kitos draugijos, ar jos ko
miteto, susirinkime jį su
tiksi. Rodos jis būtų visur
esantis, viską matantis.
DARBAS, DARBAS, VI
SUOMET DARBAS!
Nekartą stebėjausi to
žmogaus darbštumu! —
energija!
Kaip laikrodžio pendulūm, jisai chicagiečius įsiū
bavo rytmiškam darbui —
savo valstybės naudai.
Potenciale jėga — tas
mūsų konsulas! Nenuilstan
tis. veikėjas, sakytum, bile
draugijos darbuotojas: vi
sur atvyks, visską padarys,
visiems patiks.
Dr. Petras Daužvardis
Daug jo kalbų esu girdė-,
jęs. Jos yra nuoširdžios, giliai religingas. Jis tą reli
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'Vienybės sudarymas...’
(Atkelta iš 7 psl.)
da labai gražią kepurę:
"vienybė.” Tokia vienybė,
be abejonės, yra tik biznierio vienybė, nes jis ją gar
sina ne kokiam visuomenės
tikslui, bet savo bizniui —
pinigų uždirbimui. Tokia
vienybė yra ne žmonių arba
idėjų vienybė, bet ”kromininko vienybė” — dolerių
aruodas.
Dar vienu pavyzdžiu ne
tikros vienybės galima pa
imti kai kuriuos komitetus
arba kolektyvus, kurie suorganizuo j a m i vienybės
obalsiu, bet neturi vienybės
turinio arba širdies. Tokie
komitetai dažnai pasidaro
arba rietenų jomarkai. Jei
gu j tokius komitetus įeina
oportunistai ir unguriai, tai
pirmieji pastaruosius į
kampą nustumia ir iš kil
naus reikalo susidaro baga
žą tik sau; jeigu — gi opor
tunistai (savanaudžiai) su
siduria su idealistais ir rea
listais, kurie stoja už tik
rąjį reikalą, tada prasideda
kivirčiai bei tąsynės ir rei
kalas stovi ant vietos, taip
kaip Krilovo vežimas, pa
kinkytas gulbe, lydeka ir
vėžiu, šitokia "vienybė” yra
arba oportunistinė, arba tik
dėl "svieto akiu.”
Reali arba tikra vienybė
turi turėti aišku tikslą ir
tam tikslui siekti nuošir
džius darbininkus. Vienas
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iš tokiu tikslų yra Lietuvos
nepriklausomybės atstaty
mas.
Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo tikslui gali
susivienyti 99^ visos tau
tos. Bet kad tą padaryti,
tai reikia vadovybei realiai
susitvarkyti ir dirbti tik
tam tikslui, nekaišiojant į
jį srovinių bei politinių bas
lių, kurie tinka savo tvoras
tvert’, bet netinka vienybei
kurti ir vieningą darbą
dirbti.”
Dr. Petras Daužvardis tą
gerąja vienybės idėja ne tik
pats gyveno, bet ja stengė
si įgyvendinti ir Chicagos,
o taip pat ir visų Amerikos
lietuvių gyvenime.
Dr. Petras Daužvardis bu
vo visų lietuviškųjų organi
zacijų Chicagoje kaip tar
nas. Jis buvo nuolatinis sve
čias — sveikinąs, pamoki
nąs, paguodžias. Savo opti
mistine nuotaika pakeldavo
daugumos ūpą dirbti toliau.
Ypatingą dėmesį jis kreipė
Lietuvos nepriklausomybės
šventės minėjimams. Jiš
yra šimtus kalbų, pasakęs
ta proga — kartais per die
ną net tris.
Minint penkiasdešimt me
tu nepriklausomybės sukak
tį 1968 tarp kitų minčių
pasakė ir šias:
"Kas sako, kad nebėra
reikšmės Lietuvos Nepri
klausomybės šventę švęsti,

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

tas išsirašo sau nekomplimentinį atestatą ...
Dabar reikia švęsti Lietu
vos nepriklausomybės šven
tę net daugiau ir stipriau
negu, kad buvo švenčiama
normaliais laikans. Tada bu
vo tik džiaugsmo šventė, o
dabar yra dedikacijos bei
ryžto ir laisvės reikalavimo
diena — diena tikro ir gi
laus patriotiškumo ir vals
tybingumo.
KAI KAS nusiskundžia
dėl programų šabloniškumo
ir nieko naujo jose, neturė
jimą.
PATS NUSISKUNDI
MAS, atrodo, yra šabloniš
kas ir labai senas. Mane ši
tokie nusiskundimai tiesiog
stebina ir erzina — jie šau
na pro šalį: deda kirtį ne
ant reikalo esmės, bet ant
papuošalo. Kasgi yra svar
biau : Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas, ar jo pro-,
grama? Ar programa, pasi
grožėjimas, ar Lietuvai
meilės ir pagarbos pareiški
mas? Ar mes sveikiname
giminę ar draugą gimtadie
nio ar vardadienio proga
tik todėl, kad jis gerai pa
vaišina, ar todėl, kad tai yra
jo ar jos šventė? Netinka,
nepadoru, ir nepatriotiška
statyti savus interesus bei
malonumus aukščiau tauti
nių bei valstybinių intere
sų. Tautinę-valstybinę šven
tę švenčiame ne pasilinks
minimui, bet valstybės pa
gerbimui —• jos laisvės ir
nepriklausomybės įvertini
mui. "Tas laisvės nevertas,
kas negina (negerbia) jos",
sako Lietuvos Laisvės Var
pas.”
Taip ir prakeliavo 35 me
tus šviesios atminties dr.
Petras Daužvardis Chica
gos lietuvių tarpe, čia pa
liestos tik trumpos akimir
kos to jo nepaprastai didelio
atlikto darbo. Dr. Petras
Daužvardis dirbo jį be atos
togų, be pakankamų prie
monių, be personalo — daž
nai tik savo ištikimos žmo
nos padedamas. Jis niekam
nesiskundė ir tik vienintelio
iš mūsų reikalavo — meilės
Lietuvai.
Dr. Petras Daužvardis
pats atsisakė gražių pasiū
lymų įvairių advokatų fir
mų. Jis pats atsisakė vilio
jančių pasiūlymų universi
tetuose užimti pelningesnes
profesoriaus pozicijas, nes
jis labiau mylėjo Lietuvą,
negu save — jis labiau my
lėjo Chicagos ir visus lietu
vius negu save. Tegu jo ro
dyta meilė mums būna tuo
švyturiu, nuolat budėti šią
tamsią naktį ir sulaukti ne
priklausomybės aušros Lie
tuvai.

Sibiro tremtinys Jonas Kreivėnas uždega žvakę. Prie mik
rofono Z. Juškevičienė.
C. Genučio nuotr.

TRADICINĖS KŪČIOS
Jau pasidarė tradicija,
kad po (R) LB tarybos su
važiavimo, nariai turi bend
ras kūčias. Taip ir šiemet,
gruodžio 8 dieną Tautiniuo
se namuose, Chicagoje, prie
Pranskevičienės šiaudinu
kais papuoštos eglutės, su
sirinkome kaip viena šeima
pasidalinti kūčių plotkelėmis. Netoli eglutės buvo
tautiškomis staltiesėmis pa
puoštas stalas, ant kurio
stovėjo žvakidė su 5 žvakė
mis ir lėkštės su plotkelėmįs.
Vakaro šeimininkė A.
Repšienė trumpu žodžiu
pasveikino susirinkusius ir
pakvietė Z. Juškevičienę
pravesti šio vakaro progra
mą. Pirmosios žvakės užde
gimui, Lietuvos nepriklau
somybės kovų savanoriams
atminti, buvo pakviestas
kpt. Andrius Juškevičius,
antrą žvakę, skirtą parti
zanų atminimui uždegti,
pakviestas ALT pirm. dr.
K. Šidlauskas, trečią žvakę
uždegti, komunistų nukan
kintiems lietuviams atmin
ti, buvo pakviestas Sibiro
tremtinys Jonas Kreivėnas,
ketvirtą žvakę uždegti, Lie
tuvos pogrindžio kovototojams atminti, buvo pa

kviestas (R) LB C V pirm,
dr. V. Dargis, ir penktai
žvakei uždegti, buvusiam
garbės pirm. dr. Zenonui
Danilevičiui atminti, buvo
pakviesta dr. J. Danilevičie
nė. Laike kiekvienos žvakės
uždegimo, Z. Juškevičienė
padeklamavo atitinkamus
poetinius posmus. Dainos
mėgėjų grupė (10 asmn.),
vadovaujama Adelės Cabalienės, pagiedojo 5 kalėdi
nes giesmes.
Po to kan. V. Zakaraus
kas pravedė kūčių vakarie
nei pritaikintas maldas. Kū
čių vakarienę pradėjome,
kiekvienas su kiekvienu pa
sidalinę, atsilaužę dalį plotkelės. Nors ir nebuvo tradi
ciniai 12 valgių, bet Tauti
nių namų šeimininkės patie
kė puikią vakarienę.
Ignas Petrauskas
• Beverly Shores Lietu
vių Klubas, per pirm. V.

Radį, Kalėdų švenčių proga
su sveikinimais Dirvai pa
remti atsiuntė auką 25 dol.
Ačiū.
• Dr. Pr. Budininkas, gyv.
Cicero, III., atnaujindamas
prenumeratą pridėjo auką
25 dol. Ačiū.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat
atliekam dailidės dailus.
MARTINS ir KUNARS KAULINS

Lakewood, Ohio

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

ATITAISYMAS

Chicagoje rasite pas vienintelį lietuvi kailininką

N0MUN4

BURŠHINĄ

185 N. WABASH AVI. CHICAGO, ILL 60601

W. krautuvės (312) 263-5826; u om y (312) 677-8489.

•

Aurelijos

Balašaitie

nės kalėdiniame sveikinime
(Dirva Nr. 50) įsivėlė ne
maloni korektūros klaida,
iškreipianti sakinio mintį.
Vietoj žodžio neneša, turėjo
būti teneša. Atsiprašome.

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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■ BOSTONO LIETUVIAI
MIRĖ SAVANORIS
KORĖJAS JULIUS
JAKULIS
Carney ligoninėj Dorchester, Mass. gruodžio 19
d. po sunkios ir ilgos ligos
mirė Lietuvos kariuomenės
savanoris kūrėjas Julius Ja
kulis, eidamas aštuoniasde
šimtuosius metus. Buvo pa
šarvotas Joe Casper laidotu
vių koplyčioje So. Bostone.
Gruodžio 22 d. po šv. Mišių
šv. Petro lietuvių parapijos
bažnyčioje, buvo nuvežtas
j Forest Hills kapinių kre
matoriumą. šeimos pageida
vimu, kada Lietuva vėl pri
sikels laisvam gyvenimui,
kad jo pelenai būtų pervež
ti j jo tėvynę ir palaidoti že
mėje, už kurią jis nepri
klausomybei kuriantis ko
vojo.
Velionis Julius Jakulis
įstojo savanoriu į Lietuvos
kariuomenę, baigė karo mo
kyklą ir buvo pakeltas į lei
tenanto laipsnį. Buvo šar
vuočio "Šarūnas” komen
dantu, o už kovas su Lietu
vos priešais buvo apdovano
tas Vyties kryžium su kar
dais.
Gimnaziją baigė Mari
jampolėje, o Belgijoje gavo
daktaro laipsnį iš ekonomi
jos. Būdamas mokiniu ir vė
liau priklausė ateitininkų
organizacijai. Lietuvoje dir
bo Lietuvos banke. Buvo

pradėjęs Bostone kaip ”Boston Gob”. Jis boksavesis su
10 pasaulio sunkaus svorio
čempionų. Du kartu laimė
jęs. Vieną kartą prieš jo pa
ties ”idol” Jack Dempsey,
o kitą kartą prieš Max
Schmelling, o pralaimėjęs
prieš ’Ttalian Giant” Primo
Carnera. Dar bandęs atsi
gauti, bet pralaimėjęs prieš
Joe Louis ir būdamas 34
metų baigęs bokso karjerą.
Tada atidaręs restoraną
Bostone prie North Station,
kuris buvęs labai populiarus
kaip ”Jack Sharkey Bar”.
Po laimėjimo rungtynių su
Jack Dempsey, jis savo pa
vardę pakeitęs iš Joseph
Žukauskas į Jack Sharkey.

žiavimas įvykol9ę5 m. spa
lio 9-11 dienomis, taip pat
Tautinės S-gos namuose,
So. Bostone, čia suvažiavu
sius pasveikino Bostono
skyriaus pirm. inž. Kęstutis
Devenis. XIII-sis suvažiavi
mas įvyko 1978 m. gegužės
27-29 d. Capley Plaza vieš
butyje, Bostone. Suvažiavi
mą atidarė skyriaus pirm,
chemikė Dalia Ivaškienė.
Be to, Bostone ir jo apy
linkėse gyveną lietuviai in
žinieriai, pagal inž. Bro
niaus Galinio apžvalgą, yra
labai veiklūs savo organiza
cijoje ir jų įnašas tai orga
nizacijai yra didelis.

Lietuvos banko Panevėžio
skyriaus direktorium, o ku
rį laiką Trakų ir Kybartų
skyrių.
Artėjant II-jai bolševikų
okupacijai pasitraukė į va
karus, o vėliau, prasidėjus
emigracijai, atvyko į Ame
riką ir apsigyveno So. Bos
tone, vėliau Dorchestery ir
paskiausiai kelioliką metų
gyveno Avan, Mass. Pra
džioje dirbo įvairius pasi
taikiusius darbus, o vėliau
gavo darbą banke ir dirbo
jame iki išėjo į pensiją. Bu
vo gana ramaus būdo ir į
jokią politinę bei visuomet
ninę veiklą Amerikoje nesiIš LB APYGARDOS
jungė. Buvo Lietuvių karių
VEIKLOS
veteranų "Ramovė” nariu.
LB Bostono apygardos
Nuliūdime paliko žmoną
valdybos
pirm. Jonas Rūte
Oną ir sūnų Egidijų.
nis praneša, jau atgaivinta
ilgesnį laiką neveikusi LB
JACK SHARKEY, 79 M.
DŽIAUGIASI GYVENIMU Providence apylinkė. Apy
linkės pirmininkas: Liudas
”Boston Magazine” gruo Kukanauza. Sudaryta pilna
džio mėnesio numeryje už valdyba. Stiprios paramos
ima visą puslapį boksinin susilaukia iš naujo šv. Ka
kas Jack Sharkey. Didesnę zimiero parapijos klebono
dalį puslapio užima jo foto kun. dr. Valdemaro Cukuro.
grafija o apačioje straips
1982 metų kovo-balandžio
nyje rašoma, kad 79 metų mėn. busimajame LB Bos
buv. sunkaus svorio pasau tono apygardos apylinkių
lio čempionas Jack Sharkey pareigūnų suvažiavime bus
dabar gyvenąs Epping, New iš esmės sprendžiami Lais
Hampshire, esąs gyvas, vės Varpo radijo valandėlės
judrus, kiekvieną dieną bė reikalai.
gąs 4 mylias, žuvaująs, me
IŠ INŽINIERIŲ
džiojus ir džiaugiasi gyve-.
VEIKLOS
nimu. Boksininko karjerą

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir

tiksliai aptarnaaija savo skaitlingų klijentūrų, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos
kokybės prekių prieinamomis kainomis.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Applc-Valley, Minn. 55124 72 County Road No. 42
393 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127
Bridgeport, Conn. 06610
1880 Seaview Avė.
2501 West 69 Street
Chicago, III. 60629
6089 Statė Road
Cleveland, Ohio 44134
1807 Beineke Road
Fort VVayne, Ind. 46808
Grand Rapids, Mich. 49504 636-38 Bridge St. N.W.
112 Main St.
Hackensack, N. J. 07601
1082 Springfield Avė.
Irvington, N. J. 07111
1839 Park St.
Hartford, Conn. 06106
241 Fourth Street
Lakewood, N. J. 08701
960 S. Atlantic Blvd.
Los Angeles, Calif. 90022

=

=

305-532-7026

1329 Boulevard
698 Sanford Avė.
45 Second Avė.
135 West 14 St.
1214 N. 5th Street
4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street
555 Cook Street
144 Millbury Street
309 W. Federal Street

LO 2-1446
373-8783
AL 4-5456
CH 3-2583
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750
756-1668
SW 8-2868
RI 3-0440

PADĖKIME LIETUVIUI

Kas pažinojo dail. Jurgį
Juodį Lietuvoje ir norėtų
jam pagelbėti — keliamoje
OSI Investigation byloje,
kaip "Karo nusikaltėliui,
remiantis suklastotais —t
inkriminuojančiais komu
nistų dokumentais, panau
dojant žydus, kaip įrankį.
Prašau man pranešti šiuo
antrašu:
Nyjola Grybauskas,
Attorney and c. at Law,
3631 Fifth Avė. No.
NEVARDINKIT KALĖDŲ
St. Petersburg, Fl. 33713.
SENELIŲ...
Gavęs DIRVOS 1981 m.
nr. 50, noriu vis' dėlto pasi sakyti už santūrumą ir

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem
asmenim ir grupėm) po Ameriką
ir i užsienį —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU

203-232-6600

1352 Washington Avė.

• Sausio 10 d. Izidoriaus
ii' Vyteno Vasyliūnų kon
certas First & Second
Church salėje, Bostone.
• Sausio 10 d. šv. Petro
lietuvių parapijos rengia
mas balius pensininkam
7-tos gatvės koplyčioje. 3
vai. p. p. Rengėjai Vyčiai ir
Sodalicija. Visi pensininkai
kviečiami.
• Vasario 14 d. Baltų
Draugijos koncertas First
& Second. Church salėje,
Bostone.
• Kovo 21 d. Minkų radi
jo valandėlės 48 metų su
kakties paminėjimui rengi
nys So. Bostono Lietuvių
Piliečių Draugijos salėj, So.
Bostone.
• Balandžio 18 d. Baltų
Draugijos koncertas First
& Second Church salėje,
Bostone.
• Balandžio 18 d. šv. Pet
ro lietuvių parapijos banke
tas Lantana restorane.
• Balandžio 25 d. Laisvės
Varpo pavasarinis renginys
Lietuvių Piliečių Draugijos
salėje, So. Bostone.

n u o s eklumą lietuviškoje
spaudoje. Gražiai aprašytas
Kalėdų senelio apsilanky
mas Detroite (12 psl.), bet
po nuotraukomis 1 ir 14
psl. skliausteliuose įrašyti
Kalėdų senelio vardai ir pa
vardės.
Mums s u b r endusiems
žmonėms tai normaliai ne
kelia abejonių, nes esame
pripratę spręsti vieną esmi
nių filosofijos klausimų
apie "vieną ir daugelį” vi
satoje.
Bet šiais laikais net prieš
mokyklinio amžiaus vaikai
vedami į mokyklas išmokti
skaityti, o DIRVOJE pa
skaitę, kad esą net keli Ka
lėdų seneliai, gali savo pa
saulėžiūroje būti suklai
dinti.
Manau, kad dauguma mū
sų, kurie kasmet Kalėdų se
nelio pareigas einame, šiuo
klausimu 1 a i k ytumėmės
santūriau ir paliktume tos
ypatos tikrąjį anoniminį
vardą (be jokių priedų).
Jei 1981 metais į profe
sinę spaudos etika pradėtu
me pro pirštus žiūrėti, ko
gero 1982 metais kas nors
panorės prirašyti pavardžiij
ir po Senio besmegenio nuo
traukomis.
Su kalėdiniais sveikini
mais,
Antanas Saulaitis, S.T
Chicago, III.

■IIIII

612-432-3939
617-268-8764
203-367-2863
WA 5-2737
884-1738
432-5402
GL 8-2256
201-342-9110
374-6446
FO 3-8569
AN 1-2994

PARENGIMAI

"Technikos žodyje” spa
lio-gruodžio mėnesių nume
ryje įvadinis žodis yra inž,
Vytauto Izbicko. Toliau inž.
Bronius
Galinis
duoda
PLIAS - ALIAS visuotinių
suvažiavimą nuo 1951 iki
1981 metų chronologinę ap
žvalgą. Bostone įvyko net
trys suvažiavimai; III-sis
suvažiavimas įvyko 1954 m.
gegužės 29-31 dienomis Lie
tuvių Tautinės Sąjungos
namuose, So. Bostone, kurį
atidarė Bostono skyriaus
pirm. inž. Juozas Dačinskas (Dačys). VlII-sis suva

40 East 49th Street (Corner of Madison Avė.)
NEW YORK, N. Y. 10017
Tel.: (212) 758-1150, 758-1151

Miami Beach, Flo. 33139
New Haven, Conn. 06511
Newark, N.J. 07106
New York, N.Y. 10003
New York, N. Y. 10011
Philadelphia, Pa. 19122
Philadelphia, Pa. 19141
Pittsburgh, Pa. 15203
IVaterbury, Conn. 06710
IVorchester, Mass. 01610
Youngstown. Ohio 44503
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DIRVA

I

Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas,
ir užsakome mašinas nuomavimui.

I

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highvvay
Palos Heights, lllinois 60463
Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė
=

Savininkė

Tel. 312-448-7420
312-785-9393

i

=
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DIRVA

DITKOITO UCTUVIAI
Antanas Grinius
BENDROS KŪČIOS

jančias: V. šiurkienę, S.
Paulikienę, G. Valiukienienę, Pr. Televlčienę ir M. Ži
linskienę. Begiedant kalėdi
nes giesmes sulaukta ir ber
nelių mišių.
Dalyviai persikėlė j baž
nyčią. Bernelių mišias at
našavo parapijos klebonas
kun. Alfonsas Babonas, var
gonavo ir parapijos chorui
vadovavo muz. Stasys Sli
žys. Mišių metu gražiai
skambėjo kalėdinės gies
mės. Visiems krito j akis
esanti bažnyčioje įrengta
nauja prakartėlė.
Ą
*

Gruodžio 24 d. 8 vai. va
kare švyturio šaulių kuopa
šv. Antano parapijos patal
pose buvo suruošusi šau
liams ir svečiams bendras
Kūčias. Atsilankė virš 50
asmenų — šaulių ir svečių.
Kūčių vakarienę atidarė
kuopos pirmininkas Bronius
Valiukėnas, tardamas trum
pų žodį ir pakvietė kuopos
kapelioną kun. Kazimierą
Simaitį ir kuopos valdybos
narį Juozą Kinčių uždegti
žvakę už žuvusius Lietuvos
karius, partizanus, šaulius
ir visus kovotojus. Vėliau
kun. K. Simaitis ir moterų
Į Detroito Lietuvių Ko
sekcijos vadovė Angelė mitetą Lietuvos atstovybės
Bukšnienė ėjo prie kiekvie pastatui atnaujinti įsijun
no ir laužė plotkelę. Valgiai gę Alfonsas Juška, Juozas
Kūčioms paruošti laikantis Orentas, Vladas Staškus ir
lietuviškų Kūčių tradicijos. Linas Mikulionis. Jurgiui
Baigiant valgyti vakarie Mikailai išvykus į Floridą,
nę kun. Kazimieras Simaitis pirmininko pareigas eis Al
papasakojo apie Kalėdas ir fonsas Juška.
jų kilmę.
Vilija Telyčėnaitė pade
METAI BE PRANO
klamavo B. Brazdžionio po
TURŪTOS
rą eilėraščių.
Gruodžio 25 d. suėjo vieSvečius pasveikino: Vy
neri
metai kai Grand Ra
čių 102 kuopos vardu Gra
pids
ligoninėje mirė vi
žina Vaškelytė ir parapijos
suomenininkas
mokytojas,
aukų rinkimo komiteto pir
chorvedys
ir
žurnalistas
mininkas Juozas Kinčius.
Pranas
Turūta,
sulaukęs
74
Moterų sekcijos vadovė ir
šių Kūčių rengėja Angelė metus.
Pranas Turūta nors gy
Bukšnienė sveikindama pa
veno
tolokai nuo Detroito,
minėjo ir jai talkininkau-

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga
Delta E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

bet priklaussė tautinin
kams, St. Butkaus šaulių
kuopai, žurnalistams ir bu
vo ne tik skyriaus, bet kurį
laiką ii- žurnalistų Centro
valdybos narys. Taip pat jis
buvo LB Grand Rapids apy
linkės valdybos narys, pir
mininkas ir LB Michigano
apygardos pirmininkas. L.
Ž. Sąjungos Detroito sky
riaus žurnalistai dažnai pri
simena ir apgailestauja: jo
netekus.

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo:
Dr. R. Kalvaitis, Chicago 20.00
R. Bartašiūnas, Boston .. 8.00
P. Bielinis, Cleveland .. 5.00
P. Stankus, Hartford .... 5.00
J. Špakevičius, Westwood 3.00
Pr. Mačernis, Chicago .. 8.00
Br. Nasvytienė, Cleveland 5.00
J. Kaunas, Cleveland .... 3.00
V. Blinstrubas, Cleveland 13.00
P. Skirmantas. Glendale 8.00
St. Giedrikis, Juno Beach 5.00
L. Banis, Cleveland .... 10.00
D. Senikienė, Monticello 33.00
Dr. P. Budininkas, Cicero 25.00
A. Karaška, Joppa......... 3.00
Ch. Bogushas, Middlebury 3.00
J. Kukanauza, Valencia 8.00
G. Juškėnas, Cleveland 8.00
Š. Valiukėnas, Springfield 13.00
Ed. Modestas,
Willow Spring ............. 8.00
A. Maskoliūnas,
Santa Monica ............ 3.00

Angelė ir Antanas Kašubai, gyv. Deltonoje, Floridoje, Ka
lėdų antrą dieną giminių ir bičiulių būrelyje atšventė trigubą
sukakti: Angelės 65 metų amž. sukaktį, Antano 70 metų amžiaus
ir vedybinio gyvenimo 45 metų sukaktį.

zr-------------Laimingų ir sėkmingų

Lietuvių Klubas
Beverly Shores............ 25.00
V. Radys, Beverly Shores 3.00
Ign. Petrauskas, Chicago 10.00
J. Lušaitis, Westmont .. 3.00
B. Dunda, Cicero ......... 8.00
V. Bakūnas, Willowick .. 8.00
J. Graužinis, Chicago ... .13.00
J. Viltrakis, Valencia .... 6.00
Stp. Bučinys, Dayton .... 3.00
L. Morkūnienė,
Rocky River................ 8.00
Ign. Verbyla, Cleveland 3.00
P. Šimoliūnas, Chicago .. 8.00
J. Mockus, Yucaipa .... 10.00
L. Ramančionis,
• Lietuvių pensininkų
Woodhaven ................ 3.00 klubas Clevelande, per A.
V. Stadalninkas,
Johansoną, Dirvai įteikė au
Los Angeles ................ 3.00 ką 25 dol. Ačiū.
V. Tamulis, Euclid............3.00
Dr. Ed. Kasaitis,
Baltimore .................... 10.00
SLIDINĖJIMO
V. Gruodis, Westmount .. 3.83
PIRMENYBĖS
L. Garbačiauskas,Stayner 7.97
V. Matulevičius, Weston 5.47
1982 m. š. A. Pabaltiečių
| A. Kalendra, Toronto .... 3.83

Naujųjų Metų

/hierfflust.

Dalyvių regis tracija
cross - country varžyboms,
iki 1982 m. sausio 31 d., šiuo
adresu: Mr. Arvu Oiling,
Licenziįuoti direktoriai ir balzamuotojai
31 Jellicoe Avė., Toronto,
936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119
Ont. M8W 1W2. Telephone:
(416) 255-0783.
Tel. (216) 531-7770
Lietuvių slidinėtojų daly
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
vavimą koordinuoja ir lie
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
tuvių pirmenybių išvedimu
valandoje. Didelė aikštė automobi
slidi nėjimo pirmenybės
liams pastatyti.
Visiems aukotojams nuo įvyks 1982 m. vasario 6 ir. rūpinasi šALFAS S-gos Sli
dinėjimo Komitetas, vado
širdžiai dėkojame.
7 d., Moonstone Ski Resort,
vaujamas Mečio Empakerio
apie 18 mylių į šiaurę nuo 6 Robin Hood Road, IslingBarrie, Ont. Alpinistines ton, Ont. M9A 2W7. Tel.
varžybas vykdo Kanados
(416) 231-1487.
Latvių Sporto Sąjunga,
JAV gyveną slidinėtojai
cross-country — Toronto dar gali taipogi kreiptis į
505 East 185 Street;
Estų E. K. Kalev.
ŠALFAS S-gos Slidinėjimo
Euclid, Ohio 44119
Pirmenybių programoje Komiteto narį — Vytenį
Tel. 531-3500
bus alpinistinės ir cross- Čiurlionį, 19755 Upper Tercountry varžybos.
race, Euclid, Ohio 44117.
Lietuvių pirmenybės bus Tel. (216) 481-1525.
Foto ir paveikslų įrėmavimas. Originalūs paveikslai, grafika, droži
išvestos iš pabaltiečių var
žybų pasekmių, atskirų
niai, gintaras, keramika ir... Gauta nauji grafikos darbai iš Vytauto
• OHIO AUTO BODY,
rungčių visai nevykdant.
Igno ir Giedrės žumbakienės bei kitų menininkų.
Lietuvių pirmenybių pro savininkas Jonas Švarcas,
Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 6 vai.
grama automatiškai ta pa 35571 Vine St., Eastlake,
vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais
Ohio 44094, sąžiningai ir
ti kaip pabaltiečių.
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.
Dalyvių registracija al gražiai atlieka visus auto
pinistinėms varžyboms, iki mobilių taisymo darbus. Iš
1982 m. sausio 31, šiuo ad nelaimės vietos pašauktus,
Rimas Laniauskas, prezidentas
resu; Mr. Voldemars Kla- automobilį atitempia j savo
Antanas Kalvaitis, viceprezidentas
vinš, 151 Evelyn Avė., To dirbtuves ir greitai pataiso.
ronto, Ont. M6P 2Z6, Ca Skambinkite tel. (216) 942nada. Phone: (416) 762- 8038 ir viskas bus sutvar
.
kyta.
7188.

m

amber studięs, m

1982 m. sausio 7 d.
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DIRVA

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _
• SAUSIO 24, sekmadienį, 4
vai. — Simfoniniš koncertas
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje.

CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE

• SAUSIO 31 D. Kultūrinė
popietė — knygos "Lietuviai
Sibire” pristatymas. Rengia
Neringos tunto vyr. skautės.

• Ohio Lietuvių Gydytojų

Draugijos naujoji valdyba
savo posėdy pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: pirmi
ninkas dr. Henrikas Brazai
tis, vicepirm. dr. Jonas
Stankaitis, sekretorius dr.
Antanas Aželis, ižd. dr. Dai
nius Degėsys ir valdybos
narys dr. Juozas Skrinska.
•

Clevelando

• VAKARIO 13 D„ šeštadie
nį, 6:30 v. v. — Lietuvos lais
vės vigilija Dievo Motinos
šventovėjevRengia Dievo Mo
tinos parapija.

Lietuvių

šachmatų klubas, vadovau
jamas V. Nasvyčio, suorga
nizavo 15 min. turnyrą, ku
riame dalyvavo 28 žaidėjai.
Penkiolikos šimtų taškų
klasėje pirmą vietą laimė
jo A. Johansonas. Turnyrą
pravedė Ed. Krygeris.

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos

ŠV. KAZIMIERO
LITUANISTINĖS
MOKYKLOS DOVANĖLĖ
JĖZULIUI

Praeitų metų gruodžio
mėn.
20 dieną, 11:30 vai.
5 rooms down, 2 bedDievo
Motinos parapijos sa
roms. Nevvly remodeled
lėje
įvyko
šv. Kazimiero li
carpeting throu out, applituanistinės
mokyklos eglu
ances included. $140 month.
tė.
Eglutės
programoje:
Carl Avė. Call: 585-2498.
vaizdelis "Jėzuliui dovanė
(50-2)
lė”, kuri parašė ir režisavo
HOUSE FOR RENT

suruoštos Kalėdų eglutės programos atlikėjai.
J. Garlos nuotr.

mokytoja Danutė Grigaliū
nienė. Jai talkino ir kiti pra
džios mokyklos mokytojai.
Kanklių orkestrą mokė mo
kytojos — muz. Ona Mi
kulskienė ir Virginija Juodišiūtė, lumzdelininkus —
muz. Alfonsas Mikulskis,
talkinamas mok. Andriaus
Kazlausko. Daineles ir tau
tinius šokius mokė mokyto
jos Mirga Bankaitytė ir Rū
ta Staniškytė.

/uperior /orinę/
ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPŲ INDĖLIUS

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

ČEKIU SASKAITA

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5%% palūkanų

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /hvings
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street Cleveland, Ohio
Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

• VASARIO 14 D. 4 v. p. p.
Vasario 16-tosios minėjimas
DMNP. parapijos auditorijoje.
Rengia ĄLT Clevelando sky
rius.
• VASARIO 20 D., šešta
dienį, Pilėnų tunto Blynų ba
lius Lietuvių Namuose.

• VASARIO 2i D. Filmo
"Prezidentas Antanas Smeto
na” demonstravimas ir Vasario
Pirmoje vaizdelio dalyje 16 minėjimas Lietuvių Namuo
matėme angeliukus ir nykš se. Rengia ALT S-gos Cleve
tukus stebinčius žemėje lando skyrius.

žmones, kurie triūsa, pluša
— gamina Jėzuliui dovanė
les. Ką gi jie galėtų Jėzu
liui padovanoti? Gal kank
lių skambią giesmelę, gal
lietuvišką šoki? Ir suskam
ba kanklių giesmės Tyli
naktis ir Liūlia, Jėzuli. šo
kėjai linksmai šoka Suk,
suk ratelį ir Noriu miego.
Tr angeliukai, ir nykštukai,
ir salės žiūrovai pilnai pri
taria, kad tokios gražios
dovanėlės Jėzuliui tikrai pa
tiks.
Toliau matėme gyvą vaiz
dą Betliejaus Prakartėlę.
Ėdžiose guli Jėzulis prie Jo
budi Juozapas ir Marija.
Įeina dovanomis našini Jo
pasveikinti trys karaliai ir
piemenėliai. Angelai dangu
je pakabina žėrinčią Betlie
jaus žvaigždę o skriejančios
snaigės savo šokiu džiugina
Jėzulį. Įšoka kiškeliai, nykš
tukai, ir visi gieda Sveikas,
Jėzau, gimusis. Suskamba
varpeliai — tai Kalėdų Se
nelis nešinas maišu dova
nėlių visiems mažiesiems
eglutės dalyviams.
Vaizdelis buvo trumpas
ir sklandžiai atliktas. Apa
tinėje salėje svečiai buvo
skaniai tėvų komiteto pa
vaišinti.
(am)
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• KOVO 14 D. 12 vai. Li
thuanian Village Inc. akcinin
kų ir Lietuvių klubo narių me
tinis susirinkimas.

• KOVO 20-21 D. D. Draugo
romano premijos įteikimas ir
koncertas DMNP parapijos sa
lėje.
• KOVO 28 D. Kaziuko mu
gė.
• BALANDŽIO 3 D. — Šv.
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos 25 metų sukakties mi
nėj imas-koncertas.

• 1982 M. BALANDŽIO 17
D. Dirvai paremti Pavasarinis
balius Lietuvų Namuose.
• BALANDŽIO 25 D. šv.
Kazimiero lit. mokyklos moki
nių pirmoji komunija.
• GEGUŽĖS 2 D., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Grandinėlės kon
certas CCC Main Campus te
atre.
• GEGUŽĖS 8 ii- 9 D. D.
Šiaurės Amerikos Lietuvių
sporto žaidynės. Rengia Žaibas.
• GEGUŽĖS 9 D. Pai-tizano
motinos minėjimas D. M. N. P.
parapijos salėje. Rengia Birutietės.
• GEGUŽĖS 15-16 D. D. va
karonė visuomenei. Rengia
Vyr. Skaučių Židinys.
• GEGUŽĖS 22-23 D. Lietu
vių Rašytojų S-gos suvažiavi
mas Clevelande. Rengia Lietu
vių Rašytojų Sąjunga.

MATAS & TURNER
REALTY
501 E. 185 St Euclid, 0h. 44119
\* MBtR OF

SERVICE. INC

RITA MATAS ■ G.R.I. BRDKER
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DIRVA
ŽINIOS Iš LIETUVOS
PASIUNTINYBĖS
WASHINGTONE

Kalėdų švenčių ir Naujų
jų 1982 Metų proga Prezi
dentas ir ponia Reagan, vi
ceprezidentas ir ponia Bush,
Valstybės sekretorius ir po
nia Haig, JAV Protokolo
šefė ir ponas Annenberg,
Washingtono arkivyskupas
James A. Hickey, Washingtono meras ir ponia Barry,
eilė senatorių bei kongres
manų su žmonomis atsiuntė
sveikinimus Lietuvos atsto
vui ir poniai Bačkienei, ku
rie taip pat pasiuntė svei
kinimus aukštiesiems svei
kintojams.
švenčių proga p.p. Bačkiai pasikeitė sveikinimais
su daugelio kraštų ambasadoriais.

Komp. Vytautas Jančys

• Kamerinės muzikos kon
certas įvyks sausio 9 dieną,
šeštadienį, 5:30 pavakary,
Carnegie rečitalių salėje,
New Yorke, ir sekmadienį,

sausio 10 dieną, 3 vai Bos
tone, First and Second
Church, 66 Marlborough St.
Koncertą išpildys Izidorius
Vasyliūnas —r smuikininkas
ir Vytenis M. Vasyliūnas —
pianistas. Jie pagros Bacho
septynių dalių Suitą A dur,
John Bavicchi Sonatą Nr. 4,
Lietuvių liaudies melodijų
motyvais, Beethoveno Pa
vasario Sonatą F dur ir ma
žai dar žinoma lietuvių
komp ozitoriaus Vytauto
Jančio, dabar gyvenančio
Chicagoje, bet gyvenusio ir
Bostone, veikalą Devintas
Sonetas. Neilgas veikalas,
pagristas liaudies melodija,
parašytas dar Bostone. Bi
lietų kaina Bostone 5 dole
riai, vaikai iki 13 metų lei
džiami nemokamai.

• Lietuvos Diplomatijos
istorijos išleidimui aukojo
šie asmenys:
100 dol. — Bronius ir So
fija Vaičaičiai, Rexdale,
Ont., Kanada.
50 dol. Vladas V. Žilins
kas, Treasure Island, Fla.
30 dol. — Jonas Liorentas, Hollywood, Fla.
25 dol. — Vytautas Kas
niūnas, Beverly Shores, Ind.
25 dol. — Dr. Juozas Jakš
tas, Lakewood, Ohio.
Aukoję 100 dol. ar dau
giau bus įrašyti į knygą
kaip garbės mecenatai, 50
dol. ar daugiau — garbės
rėmėjai, 25 ar daugiau —
garbės p r e n umeratoriai.
Aukas prašome siųsti: Li
thuanian I n d e p e ndence
Fund, 87-80 96 Street,
Woodhaven, New York
11421.
LNF Valdyba

Korp! Neo-Lithuania Filisteriui, medi

K. Donelaičio aukšt. mokyklą aplankęs poetas K. Bradūnas su mokytojais. Iš kairės:
N. Nausėdienė, direktorius J. Širka, D. Bindokienė, K. Bradūnas, R. Kučienė ir L. Juozapa
vičius.
A. Tamulaičio nuotr.
POETAS K. BRADŪNAS
K. DONELAIČIO
MOKYKLOJE

Gruodžio 12 d. į K. Done
laičio aukšt. mokyklos 8-ją
klasę atėjo poetas Kazys
Bradūnas. Jis pradė jo savo
kalbą aiškindamas, kad
žmogui neužtenka tik savo
profesijos, kuria jis užsidir
ba sau duoną, bet jam rei
kia ir tokių vertybių, kaip
poezija. Poezija reikalinga
žmogaus jausmams išreikš
tų Poezija yra dalis kultū
ros, kuri laiko tėkmėje nesi
keičia. Technologija keičia
si, bet poezija pasilieka ta
pati. Poezija prasidėjo, kai
žmonės juto sąryšį su gam
ta ir aplinka, ir apie ją no
rėjo rašyti.
K. Bradūnas atnešė ir pa
rodė mums poezijos knygas
ir žurnalus, parašytus įvai
riomis kalbomis, kuriuose
buvo ir lietuvių poezijos. Jis
norėjo parodyti, kad ir ki
tos valstybės ir žmonės, ne
tik lietuviai, yra susidomė
ję lietuviška poezija.

Amerikiečių leidykla iš
leidusi
Lietuvių poezijos an
cinos daktarui
tologija, kurioje atspaus
JONUI PAVILIONIUI
dinti eilėraščiai nuo K. Do
nelaičio laikų iki dabarti
mirus, skausmo prislėgtiems žmonai ALDO
nės, modernios poezijos.
NAI sūnums — RYČIUI ir DARIUI, sesutei
"Abroad” žurnalas atspaus
ADAI ir visiems giminėms, nuoširdžią užuo
dinęs apie Baltų literatūrą.
jautą reiškiame
a Jame buvo ir K. Bradūno ei
lėraščiai. Pademonstravo,
kaip
skamba poezija, išvers
Korp! Neo-Lithuania
ta j kitas kalbas. Poetas
Vyr. Valdyba
perskaitė savo eilėraštį ori
ginalia, anglų ir vokiečių
■—imt—hiiimimiiiiiiiibii iihiiiii Hum-jB———■
kalbomis. Minėjo, kad disi
dentas T. Venclova, atvykęs
iš pavergtos Lietuvos prieš
5 metus, šiuos eilėraščius
A. t A.
yra skaitęs Maskvos uni
versitete.
DR. JONUI PAVILIONIUI
K. Bradūnas mums papa
sakojo apie savo jaunystę,
pasakė porą anekdotų iš sa
mirus, jo šeimai ir sesutei ADAI reiškiame
vo jaunystės kūrybos laiko
tarpio, apie tuos poetus, ku
širdingiausią užuojautą ir kartu liūdime
riuos jis ir jo draugai skai
tė, būdami dar studentai.
Jo mėgiamiausi poetai yra
Jonas Aistis, Vincas Myko
laitis Putinas ir Walt WhitIrena ir Jonas
man, bet jis pabrėžė, kad
Rimkūnai
negali sakyti, jog vienas
poetas yra geresnis negu ki-

Poetas K. Bradūnas autografuoja K. Donelaičio mokyklos
mokinėms: R. Šlapkauskaitei, J. Antanaitytei, V. Sturonaitei ir
A. Veitaitei.
a Tamulaičio nuotr.

tas, nes visi poetai yra
geri savajame kontekste.
Kiekvienas poetas rašo apie
skirtingus dalykus.
Poetas aiškino, kaip jis
rašo savo poeziją ir kaip
jam ateina mintys. Paskai
tė poezijos iš savo paskuti
niosios poezijos knygos —
"Užeigoje prie Vilniaus
vieškelio’’. Išaiškino, kodėl
pasirinko šį pavadinimą.
Poeto K. Bradūno pus
antros valandos pasikalbė
jimas buvo labai įdomus ir
visiems patiko. Aštunta
klasė yra jam labai dėkin
ga. Poezija, ypač lietuvių,
pasidarė mums labiau su
prantama ir aiškesnė.
Karolis Drunga
K. Donelaičio aukšt.
m-los 8 kl. mokinys

NAUJOJI ŠALFAS S-GOS
CENTRO VALDYBA
Visuotiniame ŠALFAS
S-gos suvažiavime, įvyku
siame 1981 m. lapkričio 14
d., Clevelande, naujai iš
rinkta ŠALFAS S-gos Cent
ro Valdyba savo pirmame
posėdyje pasiskirstė parei
gomis sekančiai:
Pirmininkas — Valdas
Adamkus, vykdomasis vice
pirmininkas — Rimantas
Dirvonis, sekretorius — Al
gis Tamošiūnas, iždininkas
•— Aleksas Lauraitis, teisi
nis patarėjas.— adv. Vin
cas Brizgys, atstovas spau
dai — Vytautas Grybaus
kas, nariai — Raimundas
Korzonas ir Kęstutis Ambutas.

Nutarta dar kooptuoti į
Centro Valdybą buvusios
Centro Valdybos vicepirmi
ninką — gen. sekretorių
Algirdą Bielskų iš Cleve
lando, toms pačioms parei
goms.
Oficialus ŠALFAS S-gos
Centro Valdybos adresas:
ŠALFAS S-gos Centro
Valdyba, c/o Rimantas Dir
vonis, vykd. vicepirminin
kas, 8913 South Leavitt St,.
Chicago, III. 60620. Telef.
(312) 239-2179.
Dėl narių registracijos,
varžybinės informacijos bei
informacinių aplinkraščių
prašome kreiptis į gen. se
kretorių A. Bielskų:
Algirdas Bielskus, 3000
Hadden Rd., Euclid. Ohio
44117. Tel. (216) 481-7161.

LOS ANGELES
ŽIEMOS BALIUS
Sausio 23 d. 7:30 vai.
vak. šv. Kazimiero parapi
jos salėję, Lietuvos Dukte
rų Los Angeles skyrius ren
gia tradicinį žiemos balių.
Dukterų baliai pasižymi sa
vo šiltai jaukia nuotaika ir
įvairiu skaniu maistu. Pro
gramą atliks losangeliačiams gerai pažįstama Re
gina Kungienė. Stalus iš
anksto užsisakyti pas A.
Audronienę: 243-6850.
Dukterys kviečia visus
gausiai atsilankyti ir tuo
prisidėti prie didelio šalpos
darbo, kurį jos kruopščiai
atlieka,
/Vr.Ia

