st. Virpša
6912 S. Rookwell
Chicago, III. 6jo29

'

LIETUVOS

‘

NaCONALIK į
M MAŽVYDO
BIBLIOTEKA

Į

— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER —
6116 ST. CLAIR AVENUE • PO. BOX 03206 ■ CLEVELAND. OHIO 44103

Vol. LXVII

Sausis - lanuary 28, 1982

Nr.4

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRIE POLITIKOS
GRIUVĖSIU
Reagano administracijos pirmi metai
Vytautas Meškauskas

Užsienio politikos stebėtojo
akyse Reagano rinkiminis šū
kis sumažinti federalinės val
džios galią kėlė nerimą. Tie
sa, tas šūkis buvo sujungtas su
pasiryžimu sustiprinti karinę
galią, bet tai mažai padeda,
jei atsiminsime, kad galimy
bės ją panaudoti ne didėja,
bet mažėja. Juk ir silpnesnė
pusė, pralaimėdama karą,
gali padaryti stipresniajai tiek
nuostolių, kad kartais karą lai
mėti praeina noras.
Deja,
‘karšto karo’ nepatogumas dar
neatima reikalo kovoti visomis
kitomis priemonėmis. O tam
reikalinga ne privatinės ūki
nės iniciatyvos laisvė, bet at
virkščiai - koncentruota vie
ninga politika visose gyveni
mo šakose.
Praėjus metams tie visi teoretiški būkštavimai pasitvirti
no. Lenkijos krizė, nors nebu
vo netikėta, administraciją
užtiko visai jai nepasiruošusią.
Juk net pirmose dienose po
karo stovio ten įvedimo, ad
ministracijos sluoksniuose bu
vo reiškiamas pasitenkinimas,
kad sovietai tam nepanaudojo
savo kariuomenės! Ir net vė
liau - apsižiūrėjus kad blogai buvo griebtasi šiokių tokiu
sankcijų, kurios daugiau ken
kia valdomiems, negu valdan
tiems. Maža to. Kartu buvo
užsiminta apie Reagano-Brež
nevo viršūnių konferenciją, o
derybos dėl atominio apsigink
lavimo sumažinimo ar apribo
jimo eina toliau. Lygiai kaip
nebuvo atsisakyta dalyvauti
vasario 9 d. vėl susirenkančio
je Madrido konferencijoje,
nors anksčiau buvo kalba apie
‘linkage’-sąryšį tarp visų tų
dalykų.
Galimas daiktas, kad JAV
susidariusioje padėtyje kitaip
elgtis ir negalėjo. Pradžioje
Reagano administracija norė
jo pirmenybę atiduoti ūkinio
gyvenimo sutvarkymui, inflia
cijos ir mokesčių sumažinimui.
Kol kas tom visom priemonėm
nesukėlus entuziazmo ūkiškuo
se sluoksniuose, visas dėmesys
ir toliau skiriamas tam reika
lui. Nelaimei, likusis pasaulis
dėl to nesustojo ir nelaukia,
kol JAV susitvarkys.
‘Perimdama valdžią kiek
viena administracija’ - rašo
N.Y. Times prof. Henry A.
Kissinger - ‘yra pasiryžusi pa
keisti visą pasaulį, tačiau anks
čiau ar vėliau - ji laiminga, jei
anksčiau - ji yra priversta pa
keisti savo prielaidas ir proce
dūrą.’
Kiekvienai administracijai
paprastai yra duodamas tam
tikras ‘malonės perijodas’ su

sitvarkyti ir pradėti reikalin
gą politiką. Kissingerio nuo
mone, Reagano administraci
jai tas ‘malonės perijodas’ pa
sibaigė gruodžio 13 d., paskel
bus Lenkijoje karo stovi. Jis,
Kissingeris, palaikęs Reagano
kandidatūrą, tačiau dabar
atėjęs jam, kaip draugui, lai
kas įspėti.
įvykiai Lenkijoje yra iššūkis
Vakarų-Rytų santykiams. Ne
tik dėl to, kad jie sulaužo Hel
sinkio susitarimą, kuris - Kis
singerio nuomone - pakeitė Jal
tos sutarimą. Pripažįstant so
vietams teisę dabotis, kad iš
kaimynų negrėstų karinis pa
vojus, negalima sutikti su jų
noru apsitverti barjeru vasalų
valstybių, kurioms yra prime
tamas jų nenorimas režimas.
Galima skaitytis su sovietų
strateginiu susirūpinimu, bet
reikia atmesti Maskvos aiški
nimą, kad ji turinti teisę inter
vencijai. Negalima sutikti su
principu, kad kas komunistų tas jiems ir lieka amžinai, o
derėtis galima tik dėl to, kas
jiems dar nepriklauso.
Kissingeris tikisi, kad nau
jam prezidentūros Saugumo
Patarėjui W. Clark pasiseks
suderinti įvairias nuomones
administracijoje, kurios kaip
ir platesnėje visuomenėje blaš
koše tarp a. naujo izoliacionizmo ir
Atlantizmo;

Vytauto Didžiojo universiteto rūmai Kaune.

VIVAT ACADEMIA!

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETUI
60 METŲ
ALGIRDAS BUDRECKIS

nai įsikūrusi Kaune ir ko
vodama dėl Lietuvos lais
vės, neskubėjo steigti uni
versiteto. Iš pradžių dar ti
kėtasi atgauti iš lenkų Vil
nių, o paskui Lietuvos uni
versiteto statuto svarsty
mai užsidelsė Lietuvos Stei
giamajame Seime.
Nuo Vilniaus lenkų oku
pacijos atskirtame Kaune,
nesu laukus Universiteto,
buvo Aukštųjų Mokslo Kur
sų Draugijos įkurta priva
(Nukelta į 2 psl.)
tinė mokykla, pavadinta
Lietuvos Aukštaisiais Kur
sais atsidarė 1920 sausio
27 d. ir veikė du metus.
Kursuose susiorganizavo 6
skyriai su šiais vedėjais:
humanitarinis — Edv. Vol
teris, juridinis — A. Janu
laitis, matematikos-fizikos
Z. žemaitis, gamtos — T.
Ivanauskas, medicinos —
M. Nasvytis (vėliau P. Avi
žonis), ir technikos — J.
Šimoliūnas.
Aukštuosius kursus suor
ganizavo Zigmas žemaitis
(1920-1921), o po jo Jonas
Vabalas-Gudaitis. Pirmais
metais juos lankė 520 klau
sytojų, vėliau 480. Paskai
tas skaitė 48 lektoriai. Kur
sų darbas ėjo nepaprastai
sunkiomis sąlygomis, be
tinkamų patalpų. Paskaitos
įvyko Seimo rūmuose, Gam
tos tyrimo stotyje. Aukštie
ji kursai buvo Lietuvos
Universiteto p i r matakas:
Kursai paruošė pirmuosius
Naujai Įšventintas arkivyskupas Jonas Bulaitis, suteikia pirmą kartą vyskupišką pa Universitetui klausytojus ir

Prieš šešiadešimt metų, rapilį dvasinę akademiją ir
vasario 16 d., Kaune, būsi uždarius medicinos akade
mo universiteto salėje, da miją, iki Lietuvos valstybės
lyvaujant tuometiniam Lie atstatymo Lietuvoje nebu
tuvos Respublikos preziden vo nei universiteto, nei auk
tui Aleksandrui Stulgins štosios mokyklos. Užtat
kiui, ministrui pirmininkui 1918 m. gruodžio 5 d. Lie
Ernestui Galvanauskui ir tuvos Valstybės Taryba iš
švietimo ministrui prof. leido įstatymą atgaivinti
Petrui Juodakiui buvo ati 1832 m. uždarytą Vilniaus
darytas Lietuvos universi universitetą (žr. Laikino
sios Vyriausybės žinios Nr.
tetas.
1842 m. rugpiūčio mėn. 1). Antpuolių akivaizdoje,
perkėlus iš Vilniaus j Pet Lietuvos vyriausybė laiki

laiminimą jo konsekracijos proga š. m. sausio 6 d. Ark. J. Bulaitis yra paskirtas popiežiaus nun
cijum trijuose Centro Afrikos kraštuose.

(Nukelta į 4 psl.)
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■ Iš kitos pusės

LAISVOSIOS LIETUVOS gruodžio 10 d. Nr. yra pa
skelbtas reportažas apie Chicagos spaudos darbuotųjų
pobūvį. Ten Mykolas Drunga patiekęs įdomų 'analizuo
Reaganas žada sovietus daugiau spausti.- Ko galima tikėtis
jantį žvilgsnį’ apie mūsų spaudą:
"Anot prelegento spaudos sėkmingas leidimas
_ _ _ _ _ Lenkijoje?- Kaip Jeruzelskis apgavo lenkų vyskupus. _
pareinąs nuo ekonominio paklausos ir pasiūlos dės
nio. Paklausa tolygio mažėsianti, nes senesniajai
Prezidentas Reaganas sau
ir vidurinei išmirštant, jaunesnioji karta... nu
Exports
to
eastern
Europe'and
Russia
sio 19 d. spaudos konferenci
stos
domėtis. ... Laikraščiams sustiprėti galės pa
joje pareiškė, kad ‘mes amži
dėti
profesionališka pasiūla ... Didieji laikraščiai
nai nelauksime iki ten (Lenki
būtinai
turėtų turėti redaktorių, žurnalistą profe
joje) pagerės situacija’ ir
griebsis naujų sankcijų, nors
sionalą. Jų algoms mokėti turės būti sudarytas
jau dabar vykdomos turėjusios
100.000 dolerių fondas ...”
itakos - bet nesą abejonės, kad
Jei M. Drungos pranešimas tiksliai atpasakotas, at
padėtis ten blogėjanti. Nepai
rodo, kad jis nepastebėjo pačio didžiausio mūsų spaudos
sant kai kurių karinės vyriau
trūkumo — reporterių stokos. Jei rečiau einą leidiniai yra
sybės žingsnių, ‘žmonės ir to
mūsų pažiūrų į einamuosius įvykius reiškėjai, sunkiau su
liau laikomi suimti. Nėra jo
prasti
kaip be reporterių išsiverčia dienraščiai. Juk ir da
kios komunikacijos su Solida
bar mūsų gyvenimas yra pilnas įvairiausių įvykių ir nuo
rumu ar tarp vyriausybės ir
tykių, tačiau juos pergyvenantieji neturi kaip pasidalinti
žmonių, veikia karo teisė’. Pre
zidentas taip pat pareiškė,
savo įspūdžiais, jei patys nesigriebia plunksnos. Toks
kad popiežius Jonas Paulius II
profesionaliai neįtikėtinas reiškinys paaiškintinas tuo,
pritarė tam, ‘ką mes iki šiol
kad mūsų spauda gimė ne kaip informacijų rinkimo ir
Vakarų Eksporto į Rytų Europą kreivės EEC — Europos
padarėme’.
jų
paskelbimo instituci
• •• Ūkinės Bendruomenės eksportas kartu sukasi apie 4% viSo jos
ja,
bet
daugiau
kaip
kurios
nors
grupės propagan
Sausio 19 d. Paryžiuje pra eksporto. Tuo tarpu Vakarų Vokietijos apie 6-7%.
da, nutylinti apie save nemalonią teisybę. Už tat
dėjo posėdžiauti NATO ir Ja
ponijos specialus Eksporto sidėjusi kapitalistinio pasaulio organas ir Zolnierz Wolnosci mus ir dabar reikia daug laikraščių, nors ideologi
Kontrolės Komitetas, sudaran recesija labai sumažino parei bei keletas lokalinių leidinių. nis barjeras smarkiai nudilo. Pavyzdžiui, DRAUGO ope
tis sąrašą tokių strateginių gė kalavimą menkesnės kokybės Medijos bosas Olszowski tikri ros kritikas savo paskatinimą pagalvoti apie solistų pa
kvietimą iš Lietuvos iškėlė ne ten, bet VIENYBĖJE. Ki
rybių, kurias dalyvaujantieji Rytų bloko gaminiams, o kar na žurnalistų sąrašus.
• • tas nuolatinis bendradarbis DRAUGE paskelbė vedamąjį
toje organizacijoje kraštai pa tu ir tie kraštai sumažino savo
sižada neeksportuoti i Sovieti- importą iš Vakarų, nes netu
Ūkinių įmonių vedėjams apie rusų bizūnus, tačiau įdomias žinias iš vokiečių šal
ją ar jos bloką. Tas komitetas rėjo kuo ji apmokėti.
duota didesnė nepriklausomy tinių apie vieno vyskupo veiklą nukreipė į AKIRAČIUS.
buvo sudarytas 1949 metais.
••• bė. Jie galėsią nustatyti savo Kaip matome, net vieno žmogaus mintims reikia bent
Jame dalyvauja ir Prancūzija,
Ko galima tikėtis Lenkijoje? gaminiams kainas, kai pasi poros laikraščių.
nors susilaiko nuo karinio ben
Iš tikro, mūsų spauda iki šiol nebuvo tvarkoma pro
Pesimistai tikisi ten susilaukti baigs karo stovis. įmonių di
dravimo su NATO. Washing. ką nors panašaus į Vengriją. desnės nepriklausomybės rei fesionaliai. Ir žurnalizmas pas mus yra ne profesija, bet
tonas siūlo griežtai laikytis nu
Ten bolševikai į valdžią pasta kalavo ir Solidarumas, tikėda PAŠAUKIMAS. Rašo tik tie, kurie kitaip negali. Bet čia,
tarimo neparduoti sovietams
tė tūlą Kadarą, kuris pradžio masis sau teisės kontroliuoti žinoma, yra ir viena bloga pusė. Jau šv. Raštas minėjo,
tokios technologijos, kuri gali
je atrodė esąs tikras stalinistas, įmonių vadovybę. Toji, atro kad yra daug pašauktųjų, bet mažai išrinktųjųvm
būti panaudota ir kariniams
tačiau ilgainiui tiek liberali do, gaus didesnę atsakomybę,
tikslams, o taip pat nestatyti
zavo savo rėžimą, kad bent bet tik ne prieš uniją, o val
sovietams tokios rūšies įmonių
ūkiškai vengrai, palyginti su džią.
ar apmokyti sovietų personalą.
Lenkų kompartija, kuri va rumui bus leista ateityje veikti neša londoniškis The Econokitais pavergtais kraštais, ver
Bet kaip ir kada - generolas mist, arkivyskupas Glemp
Be to, kiekvienas sandėris
čiasi visai neblogai. Toki jspū dinasi Jungtinė darbininkų
prieš gruodžio 13 d. galvojęs,
taip ir neparašė.
virš 100 milijonų dolerių turė
dį stengiasi sudaryti ir Lenki partija, prieš karo stovio pa
kad Solidarumas statąs per di
Lenkijos
primui
arkivysku

tų būti automatiškai apsvars
jos valdovai. Generolo Jaru- skelbimą buvo taip susikomp
delius
reikalavimus. Tokia
pui
Jozef
Glemp
karo
stovio
tytas komiteto. Trečias pasiū
zelskio, kaip ministerio pirmi romitavusi, kad buvo laukia
paskelbimo išvakarėse buvo episkopato laikysena papikti
lymas reikalauja nepadaryti
ma
naujos,
kitu
vardu,
val

ninko, pavaduotojai Rakowski
pranešta, kad ‘kompartijos už nusi Krokuvos intelektualus,
jokių išimčių, kas iki šiol pasi
ir Ozdovvski užsienio diploma džios įsteigimo. Kokia partija sispyrėliai’ planavo sukilimą kurie savo kardinolui Mąchars
taikydavo. Amerikiečių pasiū
tams ir žurnalistams aiškina, bus ateityje, jie tikrai nesiren gruodžio 15 dieną, t.y. dviem kiui pasiuntė laišką, priminda
lymas daugiausiai pritarimo
kad karo stovis neilgai užsitęs gia dalintis valdžia su unijo dienom anksčiau už numaty mi Sv. Stanislovo pavyzdį, pa
rado britų delegacijoje. Pran
ir po to lenkai galės pasidžiaug mis.
••• tas dideles Solidarumo demon sirinkusio mirtį, o ne paklus
cūzų delegacija, socialistams
ti didesne laisve. Tokios kal
perėmus vyriausybę, užėmė
Ne tik Reaganas, bet ir Va stracijas. Kad kraštas išveng numą karaliuibos, tačiau nelabai derinasi su
Paskutinėmis žiniomis, vi
tų pilietinio karo ir sovietų in
daug mažiau draugišką pozi
veiksmais. Darbininkai yra tikanas karo stovio pradžioje tervencijos, generolas jaruzels sas Lenkijos episkopatas vien
ciją sovietų atžvilgiu negu
verčiami pasirašyti ‘lojalumo tikėjosi kokio nors kompromiso
kis nutaręs veikti. Arkivysku balsiai pritarė primo Glemp
buvusi Giscardo, o vokiečiai
pažadus’, kuriais įsipareigoja Lenkijoje. Gruodžio 18 d. po pas tam patikėjęs. Tik vėliau, nusistatymui.
laikosi labai atsargiai.
klausyti karinės vyriausybės. piežius Jonas Paulius II pa pasižiūrėjęs, jis pakeitęs savo
Aplamai imant, Vakarų eks
Nepasirašantieji pavaromi iš siuntė Jaruzalskiui asmeninį
laikyseną. Gruodžio 28 d. pa
portai j Rytų bloką savo viršū
tarnybų. Kartu tikrinamas laišką, kuriame pareiškė vil moksle arkivyskupas jau perė MACHINIST-EXPERIMENTAL
nę pasiekė 1974-46 metais, o
Well established, rapidly expanding
visų aukštesnių pareigūnų pa ties, kad lenkų kraujas nebus
jo į ofenzyvą, pasmerkdamas metai manufacturing firm in Rockland
po to pradėjo kristi. Mat, praliejamas,
kad
karo
stovis
grei

County
requires machinist familiar
tikimumas. Kadangi karo sto
‘lojalumo pasižadėjimo’ reika with all tool room equipment & able
vis niekam neleidžia būti be tai bus nuimtas ir kad greitai lavimą. Sausio 6 d. arkivys to work with engincering sketches
for proto typing, small metai stampdarbo, kiekvienas Lenkijos prasidės taikingas dialogas kupas pasisakė prieš angliaka ings,
& assembles. Ahility to fabricate
kaip
pravesti
reikalingas
re

small bending fixturea & temporary
gyventojas tarp 18 ir 45 m.
dies most helpful. Day shift (7:30
sių
nuždymą
ir
suimtųjų
(ofi

am-4 pm). Liberal benefits program
amžiaus gali būti priverstas formas. Atsakymas atėjo be
for by company, 13 paid holicialiai - internuotų) laikymą paid
veik
po
mėnesio.
Sausio
9
d.
days.
dirbti tai, ko nori karinė vy
kalėjimuose
ir
koncentracijos
Jaruzalskis rašė, kad karo
GRANT HARDWARE
riausybė.
stovyklose. Gruodžio 10 d.
COMPANY,
stovis
bus
trumpalaikis
ir
kad
(Atkelta iš 1 psl.)
•••
A DIVISION OF GRANT
pats popiežius pasmerkė Len
nebus
grįžta
prie
situacijos,
INDUSTHIES. INC.
b. tarp tų, kurie konfliktą
HIGH ST. WEST NYACK. N. Y.
Per paskutines penkias sa buvusios prieš 1980 m. rugpiū kijoje įvestą karo stovį, kaip
914-358-4400.
su sovietais laiko neišvengia
An equal apportunily emplover
vaites ėjo tik du laikraščiai - čio mėn., kada prasidėjo Soli paneigimą elementarinių žmo
mu ir tų, kurie mano, kad var
(2-5)
Trybuna Ludu, kompartijos darumo sąjūdis, ir kad Solida- nių ir tautos teisių. Kaip pra
žybos su sovietais yra neišski

PRIE POLITIKOS
GRIUVĖSIŲ..

riama nuolatinė mūsų politi
kos dalis, tikint i sovietų siste
mos susilpnėjimą, bet to ne
laukiant greitai;
c. tarp tų, kurie laiko pre
kybą, technologiją, finansavi
mą privatine sfera - ir tų, ku
rie ekonominius ryšius, ypač
su komunistiniu pasauliu, lai
ko nepaprastai svarbia visos
mūsų užsienio politikos dalimi,
Jei Lenkijos krizė prives
prie vieningų pažiūrų admi
nistracijoje, Amerikai ji bus
išėjusi j naudą. Kitaip - ad
ministracijai ne tik atiteks gė
da, bet ir kaltė, kad ji privedusi prie nelemto posūkio Va
karų-Rytų santykiuose.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviaiakal; j. JANUCAIT1S ir J. MAtBIKA

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

Kainos
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JAV ekonominė padėtis

P. 0. BOX 03206
CLEVELAND, OHIO 44103
TEL. (216) 431-6344
6116 ST. CLAIR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103

Ekonominė padėtis, kurią
prezidentas R. Reaganas
paveldėjo 1980 metais bu
vo bloga ir prašėsi rimtos
THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER
pagalbos
ir naujų metodų.
ED1TOR: VYTAUTAS GEDGAUDAS
Prezidentas
J. Carteris ban
PUBLICATION NUMBER (USPS—157580,)
dė gerinti blogėjančią situa
Second-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly
by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Inc. Subscrip- ciją, jis net septynius kar
tu kreipė ir keitė kryptį ir
tion per year $17.00. Single copy 35 cents.
Prenumerata metams $17.00, pusei metų $9.00 • Atskiro nu būdus laike keturių metų,
merio kaina 35 centai • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais tačiau progresą Jam nepa
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone • Nespaus vyko pasiekti.
dinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skelbimų
Infliacija, labai aukšti
turini ir kalbą redakcija neatsako.
procentai, valdžios išlaidos
ir federalinis biudžeto de
ficitas mažėjantis produktingumas ir kukli gaminio
kokybė yra faktoriai, kurie
rimtai grasino JAV ūkiui ir
reikalavo naujų metodų ir
veiksmo.
šios ekonominės bėdos iš
rinko R. Reaganą Amerikos
Savo laiku, o tai buvo taip traukęs į Vokietiją, Aleksan prezidentu, nes jis pasiūlė
neseniai, plačiai ir brandžiai dras Merkelis gyveno Hanau tautai planą, kaip išspręsti
reiškęsis Aleksandras Merkelis lietuvių stovykloje ir daug pa krašto ūkines ligas.
šiomis dienomis baigė garbin dėjo tuomet stovykliniarne gy
J980 metų rinkimai yra
gus savo amžiaus 75-rius me venime leidžiamai li<M-..-.-ių pe
didelis ir svarbus posūkis
tus. Pagal pasiruošimą, atsi riodinei spaudai, pats reda
e
dėjimą ir veržlumą jis neabe guodamas informacinius biule k o nominiame gyvenime.
jotinai būtų dar ne vienu ka tenius, nuolat rašinėdamas 1932 m. D. Rooseveltas pra
pitaliniu veikalu papildęs sa mūsų keliui ir kitiems laikraš dėjo ir suorganizavo ffede
vo išskirtinai pamėgtą praei čiams, o svarbiausia - atgaivin ralinės valdžios aparatą,
ties dokumentaciją, jeigu jo damas Lietuvių žurnalistų są kuris tiko ir padėjo išspręs
- prieš penkioliką metų - nebū jungą ir keleris metus jai sėk ti tuometines problemas
tų ištikęs dalinis paralyžius. mingai pirmininkaudamas. (didžiosios ūkinės krizės).
Po nelemto smūgio, fiziškai jis 1949 m. atvykęs į JAV, kurį
R. Reagano planas yra
pamažu atsigavo ir, žmonos laiko dirbo Vienybės laikraš skirtingas, jis mažina fede
rūpestingai globojamas, ra čio redakcijoje, vėliau, iki išei
ralinės — centrinės valdžios
miai, vengdamas viešumos, damas pensijon, pragyvenimą
rolę, leisdamas privačiam
pamažu stiprėja. Tačiau, jo pelnėsi fiziniu darbu New Yor
sektoriui daugiau galios ir
paties žodžiais tariant, su išti ko priemiesty Great Neck.
veiklos
ūkiniuose reikaluo
kusia liga jo kūrybinė biogra
Visus, kurie Aleksandrą
fija esanti pasibaigusi. Šian Merkelį arčiau pažino ar su se; sumažinimas mokesčių
dien tenka pasiguosti tik tuo, juo intymiau bendravo, stebi yra geriausias pavyzdys.
kad jis gali nors pasyviai sekti na šiais laikais taip labai retai
Laike vienerių metų da
savo branginamą lietuviškąjį sutinkamas jo paprastumas ir bartinė administracija pa
gyvenimą ir džiaugtis jo švie- kuklumas. Didžiąją savo gy siekė didelių rezultatų įsta
sesniaisiais poreiškiais, kartu venimo dalį praleidęs visuome tymų pravedime. Respubli
užpelnytai jausdamas, kad jis ninio, politinio ir kultūrinio sū
konų senatas ir demokratų
laiku suspėjo atlikti ir palikti kurio viršūnėje, savo prisimi
atstovų rūmai sudarė kon
tai, ko šiandien nei jis pats, nimuose jis būtų galėjęs pasa
gresą
kuris pravedė tokius
nei bet kas kitas nebegalėtų ir kyti daug ką, kas būtų įdomu
federalinės
valdžios išlaidų
nebesugebėtų padaryti.
eiliniam skaitytojui ir naudin
Gimęs 1907 m. sausio 11 d. ga kaip medžiaga istorikui - ir mokesčių pakeitimus, ku
nepriklausomoje
Lietuvoje, bet tam jis niekada nė nesiry rių dar nematė JAV istori
Gruzdžių valse., Mikaičių kai žo.
ja. Daugiau naujų įstatymų
me, baigęs Žagarės vid. mo
dar
ateitis atneš.
Rašinėti spaudai pradėjęs
kyklą ir Šiaulių gimnaziją, aš nuo 1924 metų, jis bendradar
Realiame gyvenime šios
tuoniolikmetis jaunuolis Alek biavo arti penkiasdešimt įvai ūkinės reformos
sutiko
sandras ėmė Kauno universi rių laikraščių bei žurnalų, pa daug kietesnį pasipriešini
tete studijuoti rusų ir lietuvių skelbdamas per 3,000 straips
mą, negu jų pravedime.
literatūrą bei pedagogiką. Jis, nių. Pasirašydavo pavarde
Laikas dar gana trum
dar nespėjęs studijų baigti, išė arba slapyvardžiais: A. Mikaipas,
bet jau matosi, kad bu
jo mokytojauti - metus Kauno tis, A. Dangerutis, A. Daugė
vo
tikėtasi
per greit ir per
Aušros berniukų gimnazijoje liškis, A. Vaidotas ir kt. Juos
daug
atsiekti.
ir dvejus Šiaulių mokytojų se visus surinkti neįmanoma, o
Galima sutikti su prezi
minarijoje.
surinkus ir išleidus susidarytų
Grįžęs Kaunan, jis įsigijo keletas storokų tomų, bet jis dento žodžiais: ”Aš turiu
universiteto baigimo diplomą, tuo viešai nesididžiuoja.
pilną pasitikėjimą dabarti
atliko karinę prievolę ir vėles
Didelė jo kūrybos dalis iš ne programa ir ji vra tinka
niais laikais visu pajėgumu įsi
ma dabartinėms problemom
traukė į spaudos darbą. Me leista atskirais leidiniais. Juos
spręsti”, bet reikėtų pridė
tai po metų perėjo visą eilę su suminėjo Lietuvių enciklope
ti,
kad pareikalaus daugiau
tuo surištų pareigų. Jis buvo dija XVIII tome. Betgi Di
džiausias
nuopelnas
mūsų
laiko,
tam tikro laipsnio mo
Pažangos spaudos bendrovės
raštijai
yra
ir
bus
jo
kruopš

difikacijos ir rezultatai bus
sekretorium, kartu ir Jauna

SPAUDOS VETERANUI

ALEKSANDRUI MERKELIUI
75 METAI

lietuvių vadovo bei Eltos in
formacijos redaktoriumi, Res
publikos prez. A. Smetonos
asmens sekretoriumi, Lietuvos
Aido vyr. redaktoriumi. Čia
pažymėtina, kad jo redaktoriavimo metu Lietuvos Aidas
buvo pradėtas leisti net tris
kartus per dieną - nei ligi tol,
nei po to nebuvusi naujenybė
mūsų spaudos praktikoje.
Laimingai išsislapstęs pir
mojoje rusų okupacijoje, vokie
čių laikais dirbo Ateities dien
raščio kultūrinio skyriaus re
daktoriumi ir Studijų biuro do
kumentacijoje. 1944 m. pasi
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čiai paruoštos monografijos
apie mūsų iškiliuosius asme
nis: kan. J. Tumas-Vaižgan
tas, Antanas Smetona (abi iš
spausdintos), dr. Vincas Ku
dirka, Vydūnas - abi rankraš
čiuose, laukia leidėjo. Savo
paruoštomis monografijomis,
galima tvirtinti, jis sukūrė tos
rūšies leidinių standartą.
Gausūs šaltiniai, aiškus pla
nas, krištolinis objektyvumas,
smulkmeniškas epochos atkū
rimas, lengvu stiliumi dėsty
mas — tai pagrindiniai merkeliškų monografijų bruožai, re
tai kieno pasiekiami vėliau pa
ruoštose monografijose ar pra-

eities prisiminimuose.
Tenka nepaprastai apgailės,
tauti, kad likimas Aleksan
drui Merkeliu lėmė per anksti
savo kūrybinę biografiją baig
ti. Didžiai dėkingi už tai, ką
jis mums ir busimosioms kar
toms savo talento švytėjime
amžiams išliekančio paliko,
šiandien tegalime tik linkėti
jam ramaus ir malonaus, ilgai
nusitęsiančio amžiaus saulė
lydžio, o gausiems jo gerbė
jams dažnai ir ilgai prisiminti
mūsų raštijos veteraną.

mažiau optimistiški, negu
tikėtųsi.
Ką vienerių metų laiko
tarpis parodė?
1. Aukšti procentai už pa
skolas dominavo visus me
tus.
2. Sumažintų mokesčių
efektas buvo daug silpnes
nis dėl investavimo, inves
tavimą stabdė aukšta pa
skolų kaina.

3. Investavimas pradeda
augti, kai ekonomija gerė
ja, nes bendrovės yra at
sargios dėl ateities, investacijos, daugumoje, eina vie
na linkme su ūkiu.
4. Federalinės valdžios de
ficitas laikė procentus aukš
tame lygyje. Galvojimas,
kad valdžios išlaidos bus
galima taip lengvai suma
žinti kaip mokesčiai nepa
sitvirtino, deficitas yra
daug didesnis, negu buvo
tikėtasi.
5. Ekonomija įžengė į
ūkinę krizę su 9.5 milijono
bedarbių.
Ką atneš antrieji arba
1982 metai?
Infliacija, kuri praeityje
gana stipriai klestėjo ir pa
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siekė 13% lygį, jau mažėja
ir 7 % 8% aukštis yra reali
galimybė.
Namų statyba, vargstan
ti daugiau kaip du metai,
atrodo, jau pasiekė savo žy
miausi lygį. Kainos pasiekė
aukščiausią lygį praeitų me
tų rugpiūčio mėnesyje, o
sausio mėnesio viduryje
1982 metų, jų kainos yra
jau žemesnės, negu buvo
prieš metus (vidurkis nau
jo namo buvo $90,100.00,
dabar $88,700.00). Domi
nuojanti pirkėjo rinka ir
galimi žemesni procentai už
paskolas žada pozityvesnius
davinius. Chicago P & LE
Insurancė bendrovė teigia,
kad 12 G paskolos statybą
pagyvintų 37.5G . Pareika
lavimas prie 12 G pakiltų,
kainos pašoktų taip pat, bet
didelis bedarbių skaičius
yra stabdys. Prileidžiant,
kad metų vidurkis bus
14.5 G' už namų paskolas,
jų statyba bus ketvirčiu mi
lijono vienetų didesnė, negu
1981 m.
Bedarbių skaičius yra
8.9' <, kuris turi tendenci(Nukelta į 4 psl.)

lei tM
Skirpstas

Ryžtamės dar savas parapijas gaivinti. Geriau pavėlavus,
negu niekada. Tačiau nevengtina savų klaidų suprasti, ne vien
kalčių kitur dairytis. Pokario gausūs ateiviai anuomet išsyk
įžvelgė pavojus ir bandė spirtis, deja, nepavyko. Tik atminkim,
už ką prie bažnyčios buvo apmuštas doras katalikas Stasys Barzdukas! (panašus atvejis Kanadoj su inž. A. K.).
• Vienas pavyzdžių. Didelė parapija gausioj lietuvių apy
linkėj. Par. mokykloj iš karto savi vardai keičiami tarptauti
niais (retas tėvų atgynė, kad Algis nevirstų Antanu, Vytautas
Viktoru ir t.t.). Mokytojos, regis ne pačios, o pagal Įtaigą iš
aukščiau, vaikam teigė, jog — ”jums lietuvių kalbos nebereikės,
šičia geriau patiks — Į tą skurdų kraštą negrįšite”. Girdi, lietu
viai buvo blogi, tai Dievas kaip pelnytą bausmę užleido bolše
vikus. Pagoniški jūsų vardai negarbingi, ypač Birutė, nes išėjo
iš vaidilučių ir turėjo šeimą.
• Svarbusis smūgis buvo — pamaldos, katekizmas, sakra
mentai: ryšiui su Dievu lietuvių kalba nebetiko. Sekmadienį
griežtai privalomos mokiniam 9 vai. angliškos pamaldos, kai
visa šeima eina 11 vai. į sumą su lietuvišku pamokslu ir gies
mėm. Taip vaiko dvasinis brendimas buvo atplėštas nuo savo
tautos. Net ir nureliginama, kad ryšiui su Dievu nebetinka tėvų
maldos ir giesmės, gimtoji kalba (dabar P. Žičkus stebisi, kad
angliškose pamaldose prisigrūda net jaunimo, o mūsų — pus
tuščiai.
• Pamaldom ir sakramentais atskiriant vaiką nuo tėvų šei
mos buvo suardytas dvasinis jaunuolio brendimas, nes yra dės
nis: tvirta ir tikinti šeima ta, kuri visa draugėj meldžiasi. O čia
motina vedasi vaiką bažnyčion, bet atgailą atliks ir melsis jau
skirtingom dalbom, nes lietuviukai savoj parapijoj sakramen
tam ruošiasi tik angliškai. Beje, kai kur šis tas ginču atkovota,
bet pasitikėjimas sužlugdytas, jei eilinis katalikas turi priminti
dvasiškiui, jog pagal šv. Dvasios malonę santykis su Dievu kaip
tik prideramas savąja, ne sVetima kalba. Arba kitas pavyzdys:
mokslo pabaiga, pamaldos su pamokslu bažnyčioj, čia ir tėvai,
mokytojai,, kunigai, o klebonas baigusiem kiekvienam asmeniš
kai įteikia diplomus su linkėjimais, bet visoj iškilmėj — nė
žodžio lietuviškai, nors mokinių didesnė pusė lietuvių kilmės.
Ir vaikam Įsidiegia jausmas, kad lietuvybė tinka tik namie su
"atsilikusiais” tėvais, o garbingoj viešumoj tos kalbos gėdykis.
Jaunoj širdy sava tautybė jau prislopinta. Netvirta ir religija,
nes jai įsisavinti teko atsiskirti nuo vienybės su tėvais, nuo gim
tosios kalbos, nuo lig tol įprastos lietuviškos religinės praktikos.
• Tad ar dar kam nuostabu, kad mes išeivijoj staigiai pra
radom viduriniąja kartą? Jeigu ji dar ir kalba lietuviškai (čia
kalama apie bendrąją daugumą, o ne retas išimtis), tai jau yra
kamuojama keisto klausimo: kodėl aš turiu būti lietuvis? Iš
tikrųjų, kam jam dar reikėtų lietuviškos parapijos — o ši karta
dabar sudaro mūsų visuomenės branduolį — jei lietuviška para
pija nuo mažens jį planingai įpratino į religines praktikas sve
tima kalba? Taip buvo paplauta šaka, ant kurios laikėmės. Ir vien
atvirai įsigilinę į šios problemos šaknis tepajėgtume atsispirti
slydimui žemyn. Vien gerų norų ir dailių žodžių nėra gana.

1982 m.sausio 28 d.
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Profesoriai mokosi mokyti,
studentai lietuviškai moky
tis. Universiteto adminis
tracija mokosi buhalterijos
knygas vesti, apyskaitas
kontrolei daryti, varžyty
nės rengti. Rektoriai gauna
kuone pečkuriais virsti.”
Jis ir išdėstė gana tam
siais atspalviais anuometi
nę aplinką: "Nesveika su
spaustos, nuo Vilniaus at
skirtos visuomenės gyveni
mo atmosfera sunkino ir
tebesunkina dar Universi-'
teto veikimą. Universiteto
įstaigos ir jo darbuotojai
ne kartą esti barami įvairių
partijų spaudoje, dažnai
žmonių, kurie neturi jokio
supratimo apie Universite
to darbą ir jo sąlygas, kai
kada net valdžios atstovų.
Profesūra ne tiek gal dėl
nepakankamo jos aprūpini
mo, kiek dėl kvalifikuotų
žmonių trūkumo nestengia
dar savo jėgų vien tiktai
Universitetui paskirti. Dau
gelis profesorių gauna kar
tais daugiau darbo, negu
Universitetui ,pavesti val
džiai, įvairioms pašalinėms
įstaigoms, kunigų, aukštes
niųjų mokyklų mokytojų,
gydytojų, inžinierių prakti
kai.”
Nežiūrint visų sunkių
veikimo sąlygų, Lietuvos
Universitetas augo ir bren
do. 1930 m. buvo perkrikš
tytas Vytauto Didžiojo Uni
versiteto vardu.
Pradžioje Lietuvos Uni
versiteto tvarka buvo tar
pinė tarp senos rusiškosios
ir vakarietiškosios, perė
musi daugiausia rusiškąjį,
vėliau palaipsniui artėjusi
į vakarietiškąjį pavyzdį.
Universiteto studijų tikslas
buvo ne paruošimas profesi
jai, kiek bendras mokslini
mas. Programos buvo per
krautos bendrais dalykais
ir tuo pačiu specialybės da
lykų mažiau buvo paisoma.
ilietuvos./Vytauto Didžio
jo Universiteto redaktoriais
buvo: Jonas Šimkus, 19221923, Vincas Čepinskis,
1923-24 ir 1929-33, Pran
ciškus Būčys, 1924-25, Pet-

Vytauto D. Universitetui 60 metų...
(Atkelta iš 1 psl.)
padėjo pagrindą Universite
to Įstaigoms.
Švietimo Ministerija pa
ruošė universiteto statuto
projektą jau 1921 m. pava
sarį; tų metų rudenį Mi
nistrų Kabinetas įnešė jį į
Steigiamąjį Seimą, bet dėl
ginčų statuto svarstymas
nusitęsė. Rimčiausias gin
čas ėjo dėl teologijos fakul
teto, kuriam buvo priešingi
socialdemokratai ir liaudi
ninkai. O krikščionys demo
kratai norėjo įvesti klerikų
priežiūrą į socialinių mokslų
fakultetą.
Nelaukdamas statuto pri
ėmimo seime, bet žiūrėda
mas į universiteto klausi
mo pribrendimą ir jo reika
lingumą, Ministrų kabine
tas 1922 m. vasario 13 d.
nutarė atidaryti universite
tą 1922 m. vasario 16 d.,
remdamasis Vilniaus uni
versiteto 1913 m. gruodžio
5 d. statutu. Valstybės pre
zidentas Aleksandras Stul
ginskis paskyrė naujo Uni
versiteto rektorium prof.
Joną Šimkų. Tuo būdu bent
simboliškai naujojo Lietu
vos Universiteto pradžia
buvo susieta su senuoju
Vilniaus universitetu. De
kanais buvo paskirti: prel.
J. Mačiulis-Maironis (teolo
gijos fakulteto), A. Volde
maras (socialinių mokslų),
Z. žemaitis (matematikosgamtos), P. Avižonis (me
dicinos) ir P. Jodelė (tech
nikos). Kiekvienam fakul
tetui buvo paskirti "branduoliai” iš 5-7 asmenų.
Iškilmingas Lietuvos Uni
versiteto atidarymas įvyko
1922 m. vasario 16 d. Aukš
tųjų Kursų salėje, dalyvavo
Valstybės prezidentas, mi
nistras pirmininkas, švieti
mo ministras ir kiti valdžios
atstovai. Susirinko salėje
gausinga rinktinė publika ir
jaunuomenė.

JAV EKONOMINĖ
PADĖTIS...
(Atkelta iš 3 psl.)
jos dar padidėti ir įeiti į is
toriją, kaip vienas iš aukš
čiausių, pradės mažėti pa
vasaryje, tačiau progresas
bus lėtas. Didelis nedirban
čiųjų skaičius yra labai rim
tas negatyvus ekonominis
faktorius, kuris yra sunku
toleruoti nežiūrint tų nuo
monių, kurios teigia, kad
tai yra kaina, kuria reikia
mokėti už praeities klaidas.
Bedarbis kenčia finansiš
kai jis neturi sau pajamų,
neduoda valstybei pajamų
ir rinkimų metu pavojin
gas esamai adminsitracijai.
Sprendimas nėra ir nebus
lengvas, nes yra komplikuo
tas ir kartu būtinas, nes
nuo jo priklausys rudenio
rinkimai, namų statyba,
vartotojų pirkimų ir auto
mobilių gamyba.
(Bus daugiau)

Jau kitą dieną prasidėjo
Universitete darbas; nuo
1922 m. kovo 1 d. priimami
studentai ir kovo 6 d. oficiailiai pradedamas pirma
sis mokslo semestras; pa
skaitos prasidėjo antroje
kovo mėn. pusėje, nors kai
kurie darbai ėjo be pertrau
kos dar iš Aukštųjų Kursų.
1922 m. pavasario semestre
buvo 481 studentas o ru
dens semestre jau 1168 stu
dentai.
Universitetui teko kurtis
rusų apleistame garnizono
mieste, Kaune. Aukštojo
mokslo įstaiga stigo gerų
patalpų, gausesnio mokomo
jo personalo, ir mokslo prie
monių. Universitetas užėmė
vienus iš naujausių patalpų,
statytus specialiai mokyklai
1913-14 metais. Pradeda
mas mokslo darbą Univer
sitetas turėjo 53 asmenis
vyresnio mokomojo perso
nalo ir 14 jaunesniojo. Vy
resnįjį personalą . sudarė
profesoriai ir docentai, jau
nesnįjį lektoriai, asistentai
ir laborantai. Universiteto
vyriausiąjį organą sudarė
Dekanų Taryba su rekto
rium priešakyje; svarbes
niems reikalams buvo šau
kiami visos profesūros, kaip
Universiteto Tarybos, po-<
sėdžiai. Fakultetų pasiūly
tus mokslo personalo kan
didatus rinko Universiteto
Taryba. Per posėdžius kovo
12, 13 ir 14 d. Tarybos buvo
išrinkti: A. Maliauskis, A.
Alekna, Pr. Dovydaitis, P.
Kuraitis, St. Šalkauskis,
prof. K. Regelis, L. Vailio
nis, J. Gravrogkas, prof. M.
Songaila, S. Dirmantas,
prof. M. Biržiška ir prof. J.
Gerulis (kuris nesutiko at
vykti Lietuvon). Kovo 14 d.
Universiteto Taryba išrinko
Universiteto garbės nariais
if profesoriais Joną Jab
lonskį ir Joną Basanavičių.
1922 m. balandžio 12 d.
buvo paskelbtas Steigiamo
jo Seimo priimtas Lietuvos
Universiteto statutas, kuris
žymiai pakeitė jo struktū
rą. Vietoje Teologijos fa
kulteto naujame statute yra
Teologijos-filosofijos, vieto
je Socialinių mokslų fakul
teto yra du nauji: Humani
tarinių mokslų i^Teisių fa
kultetai. Tarp 1925 ir 1936
dar veikė Evangelikų Teolo
gijos fakultetas. Kun. P.
Būčys tapo pirmuoju Teolo
gijos - filosofijos fakulteto
dekanu, o prof. M. Biržiška
Humanitarinių mokslų ir P.
Leonas Teisių. Naujame
statute pažymėta, kad fa
kultetui nutarus, gali būti
steigiami nauji skyriai ir
naujos katedros, bet išvar
dintos katedros panaikina
mos tiktai įstatymo keliu.
Mokomojo personalo rinki
mas statuto pavedamas fa
kultetų taryboms. Vyriau
sias Universiteto organas
— Universiteto Taryba;
vykdomąjį organą — Uni
versiteto Senata — sudaro

visų fakultetų dekanai ir
Universiteto Tarybos ren
kamieji vienieriems metams
rektorius, prorektorius ir
sekretorius.
Pirmąjį Universiteto Se
natą sudarė prof. Z. žemai
tis, prof. M. Biržiška, prof.
P. Jodelė, prof. V. Čepins
kis, prof. J. Šimkus, prof.
B. Česnys, prof. P. Būčys
ir prof. P. Leonas.
Prof. Mykolas Biržiška
savo 1927 m. kovo 20 d.
pranešime atsimena Uni
versiteto pradžios sunku
mus: ”Kai kurie jųjų (dės
tytojų) — ne lietuviai, tad
jiems leista kurį laiką dės
tyti savo dalykai rusų arba
vokiečių kalba. Dėstantiems
lietuvių kalba teko spręsti
garbingas, bet sunkus užda
vinys : pirmiesiems pritai
kinti ją mokslo reikalams.
Pirmieji Universiteto stu
dentai a u k š t e s niuosius
mokslus dažniausiai buvo
ėję rusų mokyklose, rusų
kalba; jie dar nebuvo tin
kamai pasiruošę lietuviška
jam aukštajam mokslui. Be
to, daugelis jųjų — kariai,
valdininkai, darbais apkrau
ti, kiti ilgesnį laiką ati
traukti nuo mokslo ir jo at
mosferos. Svetimtaučių jau
nuomenė pat pradžioje dar
nemokėjo lietuvių kalbos ir
nepasitikėjo lietuvių uni
versiteto moks lingumu.
Daugelis jųjų — bemaž visi
lenkai, gerokas skaičius žy
dų — ieškojo mokslo ne
Lietuvoje; kiti kad ir stojo
į Lietuvos Universitetą,
pradžioje nesusikalbėjo lie
tuviškai, kai kas net reika
lavo, kad mokslo dalykai
būtų aiškinami kuria "pri
einamesne” — ne lietuvių
kalba. Nenorėdamas virsti
nelietuviškąja mokslo įstai
ga, Universitetas buvo pri
verstas net įvesti svetim
taučiams lietuvių kalbos ži
nių patikrinimus.
"Viskas tenka pradėti
nuo nieko: knygynai, labo
ratorijos, klinikos ir t.t.

ras Avižonis, 1925-26, My
kolas Biržiška, 1926-27, My
kolas Roemeris, 1927-40,
kolas Roemeris, 1927-28 ir
1933-39 Pranas Jodelė, 1928
-1929, Stasys Šalkauskis,
1939- 40, Antanas Purenąs,
1940- 41, ir Julijonas Grav
rogkas, 1941-44.
Įvertinant Lietuvos Uni
versiteto pradžią, tenka su
tikti su pedagogo Vaclovo
Čižiūno pastaba: "Universi
teto pirmoji profesūra atli
ko didelį ir nelengvą dar
bą. Jai teko praminti pir
mus žingsnius lietuviška
jam aukštojo mokslo dėsty
mui, kai trūko lietuvių kal
ba specialios literatūros ir
mokslinės terminijos orga
nizuoti mokslo priemones,
rūpintis mokomojo persona
lo prieauglių, steigti moky
mui reikalingas įstaigas".
PATVIRTINTOS LB
RINKIMŲ KOMISIJOS

JAV LB-nės Krašto Val
dyba, savo posėdyje, sausio
17 Detroite, patvirtino se
kančių LB apygardų valdy
bų pristatytas rinkimų ko
misijas : Michigano apygar
dos — pirmininkas Česlovas
Staniulis, nariai — Stepas
Smalinskas ii' Antanas Ja
nužis. Komisijos adresas —
Česlovas Staniulis — 1540
Ledbury Dr., Bloomfield
Hills, Mi. 48013. Telefonas
(313) 852-7684.
Connecticut — pirminin
kas Jonas Šaulys, nariai —
dr. Juozas Vėbra ir Antanas
Leikus. Adresas — 22
Frank St., Branford, Conn.
06405. Telefonas (203) 4883425.
Ohio apygardos — pirmi
ninkas Antanas Rukšėnas,
nariai — Stasys Lazdinis ir
Juozas Damušis. Adresas —
5682 French Blvd., Mentor,
Ohio 44060. Telefonas (216)
257-4109.
OPPORTUNITY FOR
PHYSICAL THERAPIST
& ASSISTANT
I.ake Worth, Fla. immediate openings
vvithin our expanding rehabilitation
agency. Variety of patients. Excellent
benefits, continuing education & highly compctitive salaries commensurate
with experience. Fla. licensure or elegibility. Call collect 1-305-586-2525,
Mrs. GOODMAN.
(1-7)

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS
PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem
asmenim ir grupėm) po Ameriką
ir Į užsienį —

n

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas,
ir užsakome mašinas nuomavimui.
Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highway
Palos Heights, Illinois 60463
Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė
f

Savininkė

Tel. 312-448-7420
312-785-9393
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PRO MĖLYNUS
AKINIUS

PENSININKO

LAIŠKAS

REDAGUO1A OKULISTŲ KOLEGIŲ

Idant išliktume istorijai

PAVOJINGAI
PAKILĘS KRAUJO
SPAUDIMAS
Tad ar negali šitoks mūsų

praeitį liesinančių kultūrinių
slunkių apsileidimas ir vėl pa
sikartoti?
Neabejotina, kad amžių
amžiams išliks savo pareigo
mis įsiamžinę mūsų dabarti
nių kovų vadai dr. K. Bobelis,
V. Kamantas, K. Šidlauskas,
V. Svilonis ir M. Gudelis, bet
mes, kurie juos iškėlėme į val
Didžiausias mūsų tautos džią, dėl savigarbos stokos
kultūrinis nuostolis, kad žiloje
galime išnykti taip, kaip auto
senovėje mūsų protėviai nemo
mobilio pervažiuoto šeško kva
kėjo nei rašyti, nei paišyti, nei pas ar gaidžio balsas Cape
fotografuoti. Dėl to istorijoje Codo krūmuose.
išliko tiktai karalius Mindau
Dėl to jau dabar turėtume
gas, keli didieji kunigaikščiai surinkti ir apsaugoti ateičiai
ir turtingesni bajorai su Cičins visą tai, kas tik liudija mūsų
ku imtinai. Deja, ir tuos savo amerikonišką tremtį, nepalau
kronikose ir paveiksluose įam
žiamą kovos ryžtą ir laimėji
žino mūsų priešai, nes Kęstu mus.
tis vaizduojamas su ragais, Vy
Pirmiausia, privalėtume
tautas — pasipuošęs savo žmo
meniškai įrėminti savo rezi
nos Onos sijonu, o Gediminas
dencijų, garbės stalų, mylimų
- su kardu kairiojoje rankoje,
šunelių, kačių ir savo marga
tarsi būtų buvęs koks komu
spalvių šeimų fotografijas.
nistas.
Būtinai dera sukaupti visų
Bet kame yra visi kiti, tokie anoniminių laiškų, slapyvarkaip mes, kurie tada savo veik dinių straipsnių, skundų, teis
la kūrė tikrąją Lietuvos istori mo bylų ir save aukštinančių
ja?
korespondencijų originalus ar
Kur dingo tas anų laikų Pa
nuorašus, nes ši medžiaga
langos Juzė, kuris mažajam
rodo mūsų aktyvumą ir atei
Mindaugiukui pasiuvo pirmą
šlebutę ir pagamino po me tyje ji sudarys Išeiviškosios Lie
tuvos Metriką.
džiu pritvirtinamą lingę?
Labai pravartu ilgesnei ap
O tas, kurs Gediminukui iš
saugai įvirinti į plastiką
karnų nupynė pirmas vyžas?
sudžiovintus laurų vainikus,
O tasai dievdirbis, kurs Vytau
medalius ir garbės raštus, ku
tukui gražiai išdrožė su arklio
riais patys apsidalinome. Taip
galva lazdą, ant kurios šis bu
pat nereikėtų išmesti į šiukšly
simasis didvyris pradėjo mo
ną belaukiant žygio sudėvėtų
kytis jodinėti?
uniformų ir tuščių butelių,
Kurioje tautos atsiminimų
kuriuos politinėje veikloje išgė
akivaroje nuskendo anie pa
rėme su iš okup. Lietuvos at
slaugūs bendruomenininkai —
silankiusiais pareigūnais, nes
kuris iš ilgų kovų grįžusiam
visa tai ateityje bus brangūs
Kęstučiui apkirpdavo barzdą,
mus ženklinantieji muzieji
Jogailai nublizgindavo ožio
niai eksponatai.
odos aulus, lakino medžiokli
Tik šitaip ir dar kitaip apsi
nius šunis ir iš medaus virė sa
rūpinę, mes, Maironio žo
vo ponams samagoną?
Visų jų neliko istorijoje ne džiais, neišnyksime kaip dū
tik vardo, bet net ir virvutės, mas, vėjo blaškomas nuo barbecuel
kuria buvo susijuosę kelnes!

”... Čia minimas kultūri
ninkas, karo metu avėjęs
ant savo liesų blauzdų ma
no paskolintas kelnes, tada
rašė mums patinotinius
straipsnius, verkė j UNRRA’os rankovę iš prarastos
tėvynės ilgesio, daužėsi prie
tribūnos kumščiomis apnuo
gintą savo padaiguotą krū
tinę, ragindamas mus ri
kiuotis j laisvės žygį ir ža
dėdamas pats pirmas klupsčias eiti ligi Kybartų. O da
bar jau 20 metų tyli Snap
so prisigėręs j burną ir net
Vasario 16 minėjime nesi
lanko. Klausiamas, kodėl šitaipos pasikeitė, aiškinasi,
jog turįs aukštą kraujo
spaudimą, dėl to negalįs
jaudintis, net ištarti jokio
jautresnio ir lakesnio žo
džio ... O mano nuomone,
šito "patrioto” galvą spau
džia ne kraujas, bet Kali
fornijoj įsigyti trys "apartmenhauzai” ir dar pelnin
gas biznelis...”
(Iš mums atsiųsto ir ”dėl
a t s argumo” nespausdinto
straipsnio).

CITATOS IŠ
TARYBINIO
"TĖVE MŪSŲ”
(Iš okup. Lietuvos periodi
nės spaudos kasdieninių
šlovinimų)

Vienas Mokslo ir Kūrybos simpoziumo dalyvis mums
atsiuntė iš Chicagos šią savo nuotrauką ir sveikinimo
laiškelį, kuriame tarp kitko rašo: "Turiu prisipažinti ir
pripažinti, kad simpoziume skelbiamos tiksliųjų ir ne
tiksliųjų mokslininkų mintys buvo tokios kietos ir sun
kios, kad jos mano normalią kaimietišką galvą per porą
valandų visiškai priplojo prie stalo ...”

"Brangus Leonidai IljiČiau Jūs šlovingasis tarybi
nės liaudies sūnus visada
rūpinatės jos ir mūsų gero
ve ..."
"Jums Leonidai Iljičiau,
priklauso istorinis nuopel
nas ...”
"Daugiau kaip pusę am
žiaus Jūs, Leonidai Iljičiau,
esate Lenino partijos gre
tose ..
"Brangus Leonidai Iljičiau, visur jūs pasiaukoja
mai kovojate už didžiuosius
idealus ..."
"Nuoširdi, visa širdies
padiktuota pagarba Jums,
Leonidai Iljičiau ...”
"Iš visos širdies sveiki
name Jus, šlovingasis drau
ge Leonidai Iljičiau ..."

IŠ FLORIDOS

Rašau jums, broliai, iš Floridos.
Gal kur sušalot, pagriovy?
čia ponios fygų lapais rėdos,
šiltai numirštame gyvi,
O kol nuo grabo skiria metai
Ir rezidencinė tvora —
Visi dar esame poetai:
Visi svajojam, ko nėra,
Ir nepabaigiame kalbos,
Vis tos, ko niekad nebebus.
Ir taip kovų stiprybę šėmiam:
'Našlė — iš našlio pinigų,
Benamiai — lenkdamies trinamiam,
Pliki — iš draugo padaigų,
O kam neskauda koserės —
Iš skačo sklidino taurės.
Dėl to visi čia esam žymūs:
Artistai, dainiai ir vadai,
žymus, nors klubo paūžimuos
Jau stalą nosimi badai,
žymesnis — angelo spalvos,
žymiausias — jeigu be galvos.
Deja, visiem trumpėja amžius,
Danguj gal būsi negarsus,
O. noris, giltinei suglamžius,
Palikt nors didvyrio ūsus,
Kad jie bylotų amžinai,
Jog vien tėvynei gyvenai.
Tad viens iš rūpesčio pakvaišo,
Kur tautai pelenus padės,
Kits rėmuose save nupaišo
Aukštai ant Vytauto kėdės,
O dzūką paverčia turku
žemai po bobos padurku —
Tik man, nors gundo moters gražios
Ir sauja dolerių pilna,
Nakčia į širdį gėlos gręžias,
Pro sapną grįžta Elena,
O lovoj vartomas kančių,
Vien tuščią patalą glaudžiu ...
Ir tegirdžiu papūgą žalią.
Kasdien kartojančią kvailai:
"Nurimki, nuskustas oželi,
Vis vien lyg šernas pražilai,
Ir iš jaunatviškos godos —
Jokios apčiuopiamos naudos ...”

"Tarybinė liaudis, pažan
gioji pasaulio visuomenė
nuoširdžiai dėkinga Jums,
Leonidai Iljičiau ...”
"Tikriausiai visas mūsų
darbas pakibtų ore, jeigu
ne Jūs, Leonidai Iljičiau...”
"Jūs esate mūsų kolekty
vinis protas, Leonidai Iljičiau ...”
"O, Leonidai Iljičiau!.."
Po tokios maldos mums
telieka tiktai tarti; "Amen
buvusiam sveikam mūsų
vargšų tautiečių protui!"

Kenksmingi pavydo
padariniai
Viena buvusi garbinga
mūsų tautietė, perskaičiusi
"Darbininke” dr. J. Kazic
ko dukters karališkų vestu
vių aprašymą, matyt taip
užsiliepsnojo neužslopinamu
pavydu ir garbės troškuliu,
kad mums atsiuntė šią nuo
trauką, tvirtindama, kad ir
jos duktė Aldutė neprastes
nė, nes štai stovinti su sa
vo sužadėtiniu Thailando
princu.

Deja, mes išaiškinome,
kad šioje mums pakištoje
fotografijoje yra apsireiš
kusi visai ne Aldutė, o
Thailando princesė Culabhorn. Be to, mūsų bendra
darbis atkasė tiesą, kad to
ji mamos aukštinama Aldu
tė jau seniai yra Chicagoje
ištekėjusi už padoraus ir
kuklaus taksisto juoduko
bei susilaukusi prieauglio;
kurį tėvas žada siųsti į li
tuanistinę mokyklą. Tai ko
kios dar didesnės garbės
reikia ieškoti?

(Nukelta į 6 psl.)

Pro mėlynus
akinius...
(Atkelta iš 5 psl.)

Karinis bendradarbiavimas

Iš Rappalo sutarties išplau
kė ir karinis vokiečių-sovietų
bendravimas, nors apie ji su
tartyje nieko nesakyta. Jopra
džią galima laikyti vokiečių
žvalgybos v-ko, pik. Walter
Nicolai vizitą pas - kalėjime
po sukilimo Berlyne laikytą kominterno vadeivą Kari Radeką. Tas įkalbinėjo vokieti
eiti prie bendros akcijos prieš
Lenkijos {kūrimą. Lenkija bu
vusi nesusitarimo centru tarp
teotonų ir slavų jau 9-me am
žiuje.
Nicolai buvo susirūpinęs
dalies Silezijos atitekimu Len
kijai. Jis apie pasikalbėjimą
su Radeku pranešė užs. reika
lų ministerijos Rytų D-to di
rektoriui von Maltzan ir taikos
delegacijos i Versali kariniam
Pastaruoju laiku esame patarėjui generolui Hans von
gavę ir tok; laiškelį liečian Seckt. Tie abu pareigūnai bu
tį medicinos klausimus:
vo panašios nuomonės kaip ge
ležinis kancleris Bismarckas,
"Gerbiamieji Redaktoriai,
kad Rusija ir Vokietija turi
Nuoširdžiai prašyčiau ne kaip nors sutarti.
numoti ranka ir j mano tra
Po kelių mėnesių von Seckgišku reikalą, nes į Jus krei tas buvo paskirtas Vokietijos
kariuomenės vadu. Jis buvo
piuosi juodoje neviltyje.
Palyginant dar neseniai pasiryžęs sukurti galimai stip
aš buvau šmaikštus ir nerū resnę karinę pajėgą, nes be jos
pestingas vyrukas, kuris' Vokietija suskiltų i atskiras ko
neatstumia nuo savęs nei munistines ir monarchines
valstybėles. Bet Versalio su
gražesnių moterų, nei tau tartis leido turėti tik 103,000
relės. Ir taip, kol vieną die karių, jų tarpe 4,000 karinin
ną nepakenčiamai suskaudo kų. Tokiose sąlygose von Seck
per sprindį žemiau juos tas siekė to, kad leista kariuo
mens. Tada aš skubiai krei menė būtų tik branduolys di
piausi į vieną daktarą, ku desnei armijai. Tų 103,000
ris ligonius gydo ir per laik karių tarpe buvo 44,000 pus
raščius. Jis man patarė karininkių, kurių kiekvienas
griežtai laikytis jo nurody galėjo eiti karininko pareigas.
tos dietos, maitintis tik Reikėjo pasirūpinti ir naujais
ginklais, juos ir naują taktiką
jo nurodytoje parduotuvėje išbandyti. Ar tai negalima bū
gaunamu vadinamu "natū tų padaryti Rusijoje?
raliu vegetarišku maistu”,
Von Secktas lengviau atsi
išsirašyti iš Pietų Ameriko kvėpė prasidėjus lenkų-bolše
je gyvenančio jo brolio spe vikų karui. Jau prieš ji von
cialių mediciniškų bananų, Secktas buvo susitikęs su sovie
imbiero ir pipirmedžio šak tų Raudonojo Kryžiaus įgalio
nų, o taip pat reguliariai tiniu, mūsų pereitame Nr. mi

Turtingiausias
kraštas pasaulyje
Kai Lenkijoje jau nebėra
"lenkiškų kilbasų”, Afriko-

Viktor Kopp, tuo laiku vado
vavęs sovietų užs. reik. min.
Lenkijos ir Baltijos valstybių
departamentui, aplankė tas
valstybes, siekdamas jų neut
ralumo revoliucijos Vokietijoje
atveju. Pagal Trockio ir Zinonėtu, Viktoru Koopu. Po pra 25 amerikoniškus centus, jevo planą, ‘Spalis’ turėjo pra
laimėjimo lenkams Leninas įsi 1923 m. rudenį buvo taip nu sidėti lapkričio 7 dieną, per
tikino, kad raudonąją armiją kritusi, kad reikėjo 6,014.300 rusų spalio revoliucijos meti
reikia skubiausiai reorganizuo markių, kad įsigyti 25 centų nes.
ti. Per Koppą jis pasiteiravo, vertą gėrybę. Pianistas ArPietaudamas su Cičerinu
ar vokiečiai jam nepadėtų. thur Schnabel iš savo honora vonBrockdorff-Rantzau įspė
Von Secktas tam reikalui savo ro- 180 milijonų markių - pu jo, kad Kominterno veikla gali
štabe suorganizavo ‘Sonder- sę tos sumos išleido dešros nu sukelti nepageidaujamą reak
gruppe R’, pulk. Nickolai va sipirkimui. Kai kitą rytą jis ciją ir Vokietiją nustumti į va
dovybėje. 1921 m. rugsėjo norėjo nusipirkti dar šmotuką kariečių glėbį. Tuo tarpu iš
mėn. Secktas susitarė su sovie dešros - jis turėjo prie honora tikro vokiečių komunistai at
tų prekybos komisaru Krasinu ro likučio pridėti dar 32 mili sisakė pradėti revoliuciją, o Oi
bendrauti ginklų ir šaudme jonus markių.
čerinas 1924 m. sausio 9 d. no
Kai Ruhro krašte prasidėjęs ta oficialiai pasižadėjo ‘grieb
nų gamyboje. Apie tai žinojo
tik užs. reik. min. Rathenau, generalinis streikas pasiekė tis pačių griežčiausių priemo
jo departamento direktorius Berlyną, 1923 m. rugpiūčio 23 nių prieš Kominterno agentus
von Maltzan ir kancleris politbiuras ir Kominterno ir prieš kišimąsi diplomatinėje
vykd. komitetas bendrame po tarnyboje esančių asmenų į
Wirth.
Vokiečiai įsteigė privačią sėdyje nutarė, kad atėjo laikas vokiečių vidaus reikalus’.
prekybos bendrovę, su 75 mil. revoliucijai. Jaunimui buvo
(Sekančiame Nr.
Reichsmarkių kapitalu. Jos mestas šūkis: ‘Tarybinis jau
- Vokietijai tvarkantis.)
nime,
mokykis
vokiškai.
Vo

svarbiausias tikslas buvo pasta
tydinti Junkerio aviacijos fab kietijos spalis jau artinasi!’
Sekantį mėnesį į Vokietiją
riko skyrių netoli Maskvos,
MOLDMAKER/
kuris per metus pagamintų buvo pasiųsta politinė-karinė
600 metalinių lėktuvų. Be to, misija, vadovaujama Cekos
TOOLMAKERS
kartu susitarta gaminti nuo Generolo Skoblenskio. Sovie Experienced full time w/
dingas dujas Tritske, netoli tuos Vakariniuose pakraščiuo overtime. All benefits. PenGamaros ir artilerijos sviedi se buvo kaupiama 4.5 milijo- sion plan. Call
nius Tūloje, Petrapilyje ir Pe- nia tonų kviečių, kad pasiun
201-481-0183.
tus juos į Vokietiją, jei vaka
trokreposte.
(51-4)
Vokiečių karininkai prakti riečiai užblokuotų jų uostus.
kavosi Rusijos poligonuose, o
tarp 1925 ir 1933 metų per vo
kiečių kursus ir karines akade
mijas perėjo visas Raudonosios
armijos vadovybė - apie 150
aukštų karininkų. Jų tarpe
buvo Tuchačevskis, busimieji
raudonieji maršalai - Žukovas
ir Rokosovskis.
• ••
Nepaisant viso to vėliau iš
sivysčiusio bendravimo, vokie
čių ambasadorius Maskvai ku
nigaikštis von Brockdorff-Ran
tzau, atvykęs ten 1922 m. lap
kričio 2 d., nesulaukė jokio ofi
cialaus priėmimo, kas ji labai
papiktino, bet kartu ir įspėjo,
kaip sunku bus su bolševikais
bendrauti.
Pareigūnas su kuriuo jis tu
rėjo artimiausiai bendrauti,
užs. reikalų komisaras Cičerinas, buvo kilęs iš caro diplo
mato šeimos. Nepaisant savo
kilmės, jis buvo įsitikinęs ko
munistas ir labai keistas žmo
gus. Jis dirbdavo naktimis ir
miegodavo dienomis. Jeigu tai
jam prikišdavo, jis atsikirsda
vo, kad tuo laiku kai Maskva
mieganti, kitos didžiosios pa
saulio sostinės jau būna atsibudusios. Kas nors turi budė
ti revoliucijos sargyboje.

SOVIETAI IR VOKIEČIAI (4)

SVEIKATA —
BRANGIAUSIAS
TURTAS

ryti šio daktaro papigintai
atsiunčiamas įvairių vita
minų tabletes.
Tr štai į ką aš pavirtau
per trumpą laiką! Dabar
jau net patsai savęs nega
liu atpažinti veidrodyje....
Be to, dėl pakitęjusio gy
mio praradau ir gerą vy
riškų rūbų modeliuotojo
tarnybą.
Sakykite, ar aš negalė
čiau iškelti tam daktarui
bylos už taurios asmenybės
sunaikinimą? Kiti už to
kias suktybes gauna didžiu
lius pinigus.” ,
Redakcija: Per vėlai su
sipratai, gerbiamasis! Jau
būdamas šitokios išvaizdos,
jokios šalies jokiame teisme
ir jokios bylos niekad nelai
mėsi. Patartume tik ir ki
tuose laikraščiuose įdėti šį
savo atvaizdą, parašyti tik
rą vardą, pavardę ir adresą
to gydytojo, kuris Tamstą
taip nugydė, o pačiam pasi
ieškoti darbo cirke.
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je nepriklausomi juodukai
valgo skruzdėlių sriubą, o
Lietuvos valdžia stengiasi
net iš liaudies kaulų išsunk
ti samagoną, — Amerika
vis tiek lieka pats turtin
giausias ir dosniausias pa
saulyje kraštas, štai ”U. S.
News” mums pateikia to
kius pasigėrėjimo vertus
duomenis:
JAV-se kiekvieneriais me
tais leidžiama piliečiams
nusukti nuo valdžios apie
60 bilijonu dolerių mokes
čių.
Sočiai Security kasmet
išsiuntinėja 8500 jau seniai
po žalia velėna besiilsinčių
pensininkų 20 mil. dolerių
pensijos.
1600 turtingų asmenų
vien Memphis ir Nashville
rajonuose, apsimetę varg
šais, gauna per metus 500,000 dol. paramos už niekad
nepagimdytus vaikus.
Gydytojai, vaistininkai ir
sveiki ligoniai iš valdžios ki
šenės išsiima dar 76 bili
jonus dolerių.
Tad kur jūs rasite kitą
tokią šalį?

. PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Vokiečių kunigaikščiui neil
gai truko įsitikinti, kad - ne
paisant visų susitarimų - bol
ševikai toliau tikėjosi revoliu
cijos Vokietijoje. Ginklus Vo
kietijos komunistams juodai
pirkdavo sovietų karo atache
Berlyne M. Petrov. Kai Brock dorff protestavo, Cičerinas
jam atkirto, kad revoliuciją
Vokietijoje ruošia kominternas, bet ne sovietų vyriausybė
O toji buvo įsitikinusi, kad von
Brockdorff gali tik protestuoti,
nes Vokietija per daug priklau
sė nuo Rusijos, kad galėtų ką
nors jai padaryti.
Tiesą sakant, žiūrint iš
Maskvos, Vokietijoje sąlygos
revoliucijai buvo idealios. Pra
moningas Ruhro kraštas buvo
prancūzų ir belgų okupuotas.
Berlyno vyriausybė skatino
ten pasyvų pasipriešinimą.
Vokietijos markė, kuri 1918
metais dar buvo verta beveik

Chicagoje pas vieninteli lietuvi kailininką

NORMANĄ BURŠTEINA
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namų (312) 677-8489.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

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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Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkui

Inž. Vaclovui Mažeikai 65 metai
ANTANAS JUODVALKIS

Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos pirm. inž. Vaclo
vas Mažeika š. m. sausio 17
d. sulaukė 65 metus ir įžen
gė į vyresnio amžiaus žmo
nių pakopą. Draugų būrelis
ėmėsi iniciatyvos Vaclovą
Mažeiką pagerbti ir jį pa
sveikinti.
Pagerbimo pietūs įvyko
š. m. sausio 17 d. Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se, Chicagoje. Nežiūrint
šalto ir audringo oro, į po
būvį susirinko šimtinė drau
gų ir komeltonų. Pagerbi
mas Vaclovui Mažeikai bu
vo staigmena ir paslaptis
išlaikyta iki salės durų. Ne
abejotinas žmonos Vandos
nuopelnas, įstengusios pa
slaptį išlaikyti iki galo.
Vaclovas ir Vanda Mažei
kai sutikti plojimais ir va
liavimais o rengėjai prise
gė po gėlę. Keliamos šampa
no taurės ir giedama ilgiau
sių, sveikiausių metų linkė
jimai.
Programą sumaniai pra
vedė Mečys Šimkus, ALT

sirinkusieji labai šiltai pri
ėmė dainininkę G. Mažeikie
nę ir akompaniatorę Elvydę Eitutytę o rengėjai įtei
kė gėlių puokštes. Bisui pa
dainavo ariją iš operos Carmen.
Apie inž. Vaclovo Mažei
kos nueitą gyvenimo kelią,
išsimokslinimą ir visuome
ninę veiklą kalbėjo Teodo
ras Blinstrubas.

Sukaktuvininkas inž. Vaclovas Mažeika, Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos pirmininkas, dėkoja už didelę staigmeną, jo
pagerbimą 65-jo gimtadieni...

Ona Daškevičienė ir Mečys Šimkus sutinka Vaclovą ir Vandą
Mažeikus.

Vanda ir Vaclovas Mažeikai ir jų giminaičiai Aldona ir Vincas
Kačinskai prie vaišių stalo.

S-gos valdybos vicepirm.
Pasveikinęs solenizantą ir
gausiai susirinkusius sve
čius, pakvietė solistę Geno
vaitę Mažeikienę (bendrapavardė, bet ne giminė), iš
pildyti meninę dalį. Solistė
padainavo kelias lietuvių
dainas ir operų arijas. Su

Vaclovas Mažeika gimė
1917 m. sausio 17 d. Šaky
nos bažnytkaimyje, Gruz
džių valse., šaulių apskr.
Gimnaziją baigė Šiauliuose
1936 m. ir įstojo į V. D.
universiteto Technikos fa
kultetą Kaune. Universitetą
baigė ir diplomą gavo 1943

Los Angeles skyrius sveikina Ame

rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pir
mininką
VACLOVĄ

m., siaučiant vokiečių oku
pacijai. Dipl. statybos inžinerius dirbo Lietūkio staty
bos skyriuje iki karo fron
to priartėjimo. 1944 m. pa
sitraukė į Vokietiją ir ap
sistojo Landshuto lietuvių
stovykloje iš kur emigravo
į Ameriką ir apsigyveno
Chicagoje.
Įstojęs i universitetą įsi
jungė į LST Korp! Neo-Li

MAŽEIKĄ

jo šešiasdešimt penkerių metų amžiaus
jubiliejaus proga ir linki jam dar daug
našių ir reikšmingų metų, skirtų tauti

nei sąjungai ir mūsų tėvynės Lietuvos
laisvinimo reikalams, bei asmeniškos
laimės, ištvermės ir geros sveikatos.

thuania eilees ir yra parei
gingas filisteris iki šios die
nos. Vaclovas Korp! NeoLithuania ėio įvairias pa
reigas o 1961-65 m. buvo iš
rinktas vyr. valdybos pir
mininku. Jam pirmininkau
jant, buvo išleistas stambus
veikalas apie Korp! NeoLithuania veiklą, ideologiją,
garbės narius ir bendrą įna
šą į lietuvių kultūrinį gy
venimą. Knygą redagavo
redakcinė komisija, pirmi
ninkaujama Antano Diržio.
Redakcinę komisiją sudarė:
Povilas Ališauskas, dr. Bro
nius Nemickas, Stasys Jakš
tas, Domas Penikas, Anta
nas Sodaitis ir Česlovas Ta
mašauskas.
Vaclovas Mažeika okupa
cijų metais dalyvavo po
grindžio veikloje ir šiandien
tebėra aktyvus Lietuvos
Laisvės Kovotojų S-gos na
rys..Dalyvavauja Amerikos
lietuvių politinėje veikloje,
atstovaudamas tautininkus
ALTe ir VLIKe. šiuo metu
yra Lietuvių Tautinio Są
jūdžio valdybos narys ir at
stovas VLIKo Taryboje.
ALT S-gos valdyboje buvo
1967-71 m. vicepirmininko
pareigose ,o 1981 m. Detroi
to seime išrinktas sąjungos
pirmininku. Taip pat pri
klauso Lietuviu Tautiniam
Akademiniam Sambūriui ir
1957 m. pirmininkavo.
Atvykęs į Ameriką, 1956
m. įsigijo registruoto staty
bos inžinieriaus teises ir
dirba architektūrinėje ben
drovėje eidamas aukštas
pareigas.
Nežiūrint, kad inž. V. Ma
žeika yra įsijungęs į politi
nį darbą, bet visa širdimi ir'
gyvenimo būdu lieka neolituanas, visuomeninio darbo

patirtį ir žinias įgyjęs kor
poracijoje.
Tolimesnis programos
vykdymas pertraukiamas ir
pateikiami pietūs, paruošti
žinomų kulinarų Paulių. Pa
sistiprinus cepelinais bei at
sigaivinus įvairiais gėri
mais, pobūvio vadovas Me
čys Šimkus eina prie antros
programos dalies — sveiki
nimų.
Inž. Vaclovą Mažeiką, jo
,65-to gimtadienio proga
sveikino: ALT S-gos, valdy
bos vardu — Mečys Valiu
kėnas, Korp! Neo-Lithuania
vyr. valdybos — Antanas
Juodvalkis, Korp! Neo-Li
thuania Chicagos skyriaus
— pirm. Linas Regis, Vil
ties draugijos ir pirm. Da
nieliaus Degėsio bei Dirvos
redaktoriaus Vytauto Ged
gaudo ir ALT S-gos Chica
gos skyriaus — Jonas Jur
kūnas, šaulių sąjungos —
pirm. K. Milkovaitis, RLB
—dr. V. Dargis, LT Namų
— šeimininkas Bronius Kasakaitis ir giminių vardu
— sūnus Mindaugas Mažei
ka.
Telefonu, telegramom ir
raštu sveikino: Juozas ir
Leokadija žvyniai iš Flori
dos, dr. Pranas, Valentina
ir Irena Mažeikos iš Lake
Zurich, Vytautas ir Ievu
tė Kasniūnai iš Beverly
Shores, Ind. Emilija čekienė
savo ir Nepriklausomj'bės
Fondo vardu, Rūta Šakienė
savo ir ALTS Los Angeles
skyriaus vardu, Kazimieras
Pocius savo ir ALT S-gos
East Chicagos skyriaus var
du, Edvinas Balceris savo

ir Korp! Neo-Lithuania Los
Angels skyriaus vardu. Dr.
Bronius Nemickas iš Maspeth, N. Y., Aleksas Laikūnas iš Cleveland, Ohio, An
tanas ir Genovaitė Diržiai
iš Woodhaven, N. Y. Anta
nas ir Liucija Mažeikos iš
Marina dėl Rey, Cal., Vy
tautas Matonis savo ir Kon
trolės Komisijos vardu, iš
Philadelphijos.

Po sveikinimų Mečys
Šimkus.lydimas dviejų neolituanų — Violetos Burokaitės ir Vyto Plioplio, Vac
lovui įteikė visų dalyvių pa
sirašytą adresą. Pabūvį už
sklendė kaltininkas Vaclo
vas Mažeika, padėkojęs už
staigmeninį pobūvį, sveikin
tojams, solistei, adreso pa
ruošėjams, ir visiems daly
viams, nepabūgusiems at
vykti tokiu blogu oru. Dar
kartą pažymėjo, kad šis po
būvis jam buvęs tikra staig
mena ir vykęs į eilinį val
dybos posėdį, sušauktą Va
liukėnų bute. Viešai pakvie
tė visus valdybos narius už
savaitės susirinkti tuo pa
čiu laiku ir toje pačioje vie
toje, kaip buvo numatyta.
Inž. Vaclovo Mažeikos
nuoširdumas bei toleranci
ja žavi daugelį lietuvių.
Perėmęs ALT S-gos pirmi
ninko nelengvas pareigas,
stengiasi visur sujungti į
bendrą Lietuvos vadavimo
ir lietuvybės išlaikymo dar
bą. Tenka palinkėti, kad jo
pastangos neliktų tyruose
šaukiančiu balsu, bet visi
išgirstų ii- jungtusi į bend
rą darbą.

Dainų valandėlės atlikėjoms: solistei Genovaitei Mažeikie
nei ir akompanuotojai E. Eitutytei įteikiamos gėlės...
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Domas Burneikis

Pasidarau statistu operoje
Kartu su visokiomis muštromis pradėjo mus mokyti ir ‘slo
vesnosti’, arba lauko ir vidaus
statutų bei ‘Tėve mūsų’. Pir
mą dieną mano skyrių mokė
kuopos vado pavaduotojas ir
kartu einąs kuopos vado parei
gas poručikas A. Dvorakovskis
nes kuopos vadas kapitonas
Cesnovičius su senaisiais ka
riais buvo išvykęs į Persiją kaž
kokio sukilimo malšinti.
Kaip pasakojo grįžę kariai,
bemalšinant tuos vargšus per
sus, labai atsižymėjo 4-to batalijono vadas papulkininkis
Nemirovič-Dančenka (rašyto
jo brolis). Jis, sako, šaudęs į
sukilėlius kaip eilinis, gulėda
mas apkasuose kartu su savo
kariais.
Dvorakovskis pirmiausiai
apklausinėjo, kas ką mokame.
Iš vienuolikos rusų nedaug kas
temokėjo pasirašyti. Nuostabu
kad ‘Tėve mūsų’ rodos tik vie
nas temokėjo. O tiek cerkviųl
Tiek popų!... Paklausė mane
ar moku ‘Tėve mūsų’. Pasisa
kiau mokąs ir palieptas atskaičiau.
- Ar jums ne gėda? Jis neru
sas, o mūsų poterius moka, o
jūs ne! - pasakė poručikas sa
viesiems.
Dar šio to paklausinėjęs, jis
padavė man knygutę (vidaus
ir lauko statutą) ir įsakė mo
kyti jo tautiečius poterių ir sta
tūtų. Taigi, iš naujoko pasi
dariau ‘mokytojas’, o bemoky
damas kitus pats išmokau
statutus beveik atmintinai ir
įpratau rusų kalba laisvai nau
dotis.
Besimokant visokių kariškų
gudrybių, ypač besinarstant
ant karties ir paralelių, bešokinėjant per ‘barjerus’ ir lauko
kliūtis bei kabylą ir besikars
tant rankomis laiptais aukštyn
-žemyn, mūsų pilvai vis artėjo
prie nugarkaulių, kol paga
liau visai pasislėpė. Nors pil
vus ir praradome, bet mūsų
rankų ir kojų raumenys neįti
kėtinai sustiprėjo. Iš pradžių
ant rankų galėjai palypėti vos
porą laiptelių, o vėliau - tai
tik vieni juokai! Šitame sporte
varžybų niekas neruošė, tad
daugumas darėme tiek, kiek
reikėjo pagal statutą. Tačiau
vieną kartą įvyko nelauktai
kažkas panašaus į varžybas.
Vieną dieną, kai lauke buvo
blogas oras, pratimus darėme
uždaroje patalpoje, po stogu.
Viduryje salės pastatė barjerą
(šonkinę). Poručikas nusivilko
milinę, pats pakėlė barjerą
sau iki krūtinės vidurio ir
pirmas šoko. Lengvai ir grakš
čiai peršokęs, pritūpė kitoje
pusėje barjero. Kadangi jis
buvo ilgas kaip šeiva, tai šonkinės briauna daugeliui siekė
kaktą.
- Kur tu, mizerija, peršoksi,
kai barjeras tau virš galvos! tyliai sako Antanas Marcinke
vičius lietuviškai, kai po kuo
pos vado ruošėsi šokti mūsų bū
rio vadas Cipurinas. Žinoma,
neperšoko. Skyrininkas Lopat
kinas, toks pat ilgas kaip ir po
ručikas, nesunkiai peršoko,
nors ir netaip grakščiai. Da
bar atėjo eilė mums, naujo
kams, parodyti ką galime. Ėjo
prieš mane trys ilgiausi: du
rusai ir mano draugas Anta
nas. Nė vienam nepasisekė.
- Abejoju, ar kas daugiau

molio gelda. O kaukaziškas
molis lengvai nenukratomas
nuo avalynės - nuo kojos batas
nulėks, o molis pasiliks.
- Krepče, krepče, stovyti
nogu! - šaukia Mučkinas, pats
brisdamas iki pusblauzdžių.
O mes, šimtas dvidešimt ko
jų, iš karto kai šleptelime į
gelsvai rusvo molio pliurę, tai
taip ir lekia brizlos draugams
ant nugarų, ant krūtinių, net
ir mūsų veidus pasiekia. Kol
molis buvo skystas, bent kojas
galėjome lengviau ištraukti iš
tos pliurės, bet kai oras pra
giedrėjo ir molis ėmė stingti,
tirštėti - tai vos bepajėgėme
kojas pakelti. Ne vienam toje
lipnioje košėje pasiliko ir batai.
Tokie vargšai, kol kuopą su
stabdė, klampojo basi ...
Be to, dar turėjome išmokti
★★★ gražiai ir sutartinai atsakyti į
to aukštybės pasisveikinimą.
Baigiant naujokišką apmo Bet kai mes pavargdavome be
kymą, iš Petrapilio buvo pra- prakaituodami molio pliurzė
i nešta, kad atvyksta mūsų pul je, tai mūsų sutartinis atsaky
ko šefas, didysis kunigaikštis mas išeidavo panašus į tetervi
Dimitrijus Konstantinovičius, nų ulbėseną: vieni baigia, ki
kurio vardo pirmąją raidę ne ti įpusėja, o dauguma tik pra
šiojome antpečiuose - karinin deda dar.
kai sidabrinę, o visi kiti dažais
Į savaitės pabaigą gauta ži
išpieštą.
nia, kad tas aukštybė neatva
Tas atsilankymas pulko žiuos. Vyriausybė lengviau
aukštajai ir žemesniajai vyres atsikvėpė, o mes dar visą sa
nybei buvo nemaloni staigme vaitę vargome valydami gink
na, o mus naujokus - beveik lus ir drabužius. Po šios valy
visai pribaigė. Prasidėjo mū mo savaitės prisiekėme ištiki
sų ruošimas tinkamai pasitikti mai tarnauti carui ir ‘tėvynei’
‘aukštybę’. Didesnei mūsų ne Ir šia proga mums vėl priminė
laimei pasitaikė kelios dienos kad turime būti laimingi, ga
lietingos, tad negrįsta muštrų lėdami tarnauti tam ‘didžiam
aikštė permirko ir, nuo ryto tikslui’ - carui ir tėvynei.
iki vakaro tūkstančių kojų
- Laimingi! - nusišaipė M ar
klampojama, virto didžiule cinkevičius.
beperšoks. Gal reikėtų nuže
minti? - užsiminė Lopatkinas,
kai ir tretysis neperšoko.
- Burneiko! - įsakė poruči
kas.
Pasižiūrėjau į barjerą, kuris
dabar man atrodė net aukš
čiau nei pirma. Kaip įveikti?
Bet įveikti turiu! Ir ... atsitū
piau kitoje pusėje reikiamoje
pozoje. Šitas mano Švystelė
jimas’ labai patiko poručikui,
bet labai nepatiko skyrininkui
Lopatkinui. Iš poručiko ga
vau ‘taurę’ - molodec.
Dar viena smulkmena.
Kartą, siųsdamas laišką savie
siems, užrašiau ant voko ‘Litva’. Išsiuntęs laukiau kas bus,
ar grąžins laišką ir gausiu įspė
jimą? Bet laiškai, taip adre
suoti, visi nuėjo ir jokių pasta
bų negavau.

‘Arpber H©lidays”
1982 M. EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO
KAINA NUO $995.00

GRUPĖS IŠVYKSTA:
Kovo 24
balandžio 7
gegužės 5
gegužės 12 (su Ryga)
gegužės 24
birželio 2
birželio 16
liepos 5

liepos 19
rugpiūčio 4
rugpiūčio 18 (su Ryga
rugsėjo 6
rugsėjo 15
rugsėjo 27
spalio 6
gruodžio 27

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie šių
grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR
KANADOS MIESTŲ.

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
393 West Broadway
P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Inc. vidaus ir
užsienio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI
organizuoja visą eilę ekskursijų Į LIETUVĄ ir į
kitas pasaulių, šalis.
Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
Registered Ohio Travel Agent #TA0324

1982 m. sausio 28 d.

Tačiau priesaika mums bu tas, kad tuo būdu galėjau su
vo naudinga: gavome po plo sipažinti su tikru teatru ir dar
ną pilką antklodę ir, svarbiau su opera. Tarpais, kai buvo
šia, nebereikėjo grindų trinti me laisvi, pro dekoracijų ply
iki blizgėjimo. Dabar jos tu šius ar tarpus galėjome pasi
rėjo palaukti, iki atvyks kiti žiūrėti vaidinimo ir pasiklau
syti muzikos, nes gi pats daly
naujokai.
vaudamas scenoje viso to ne
★★★
matai.
Pirmą kartą dalyvavome
Tifliso valstybinis teatras
(1912 m.) buvo, rodos, tiesio operoje Carmen. Mus nuvedė
ginėje kariuomenės žinioje, į rūsį, kuriame buvo daug įvai
nes ir direktorius buvo karys - riausių drabužių. To sandė
pulkininkas. Todėl ir statistai lio vedėjai padedant, mes visi
buvo kariai - skirdavo po dvi dvidešimt virtome ispanų ka
dešimt vyrų kiekvienam spek riais. Iš ten mus nuvedė į už
takliui. Klausdavo, kas nori kulisius. Nuo mūsų šautuvų
eiti, bet jei savanorių neužtek buvo nuimti durklai ir patik
davo, tai skirdavo. Nors gau rinta, ar nėra įdėtų šovinių.
davome 20 kapeikų už vaka Tai atliko mūsų vadas-puskarą, bet ne visi norėjo eiti. Mat, rininkis dar rūsyje. Užkulysiteatras nuo mūsų kareivinių je mus perdavė ‘ispanui’, ku
buvo maždaug už dviejų kilo rio komandos turėjome klausy
metrų ir grįždavome po pu ti. Reikia paskyti, kad jis mo
siaunakčio. O rytą reikėjo kel kėjo gerai komanduoti. Sceno
tis kartu su visais ir dėl to trū je darniai išsirikiavome, tur
ko miego, gi ne visi norėjo po būt geriau už tikrus artistus.
Ir iš visų matytų operų, man
ilsio atsisakyti.
Aš ėjau noriai, todėl ir daly labiausiai patiko Carmen ir
vavau beveik visuose spektak Jeanne d’Are.
(Bus daugiau)
liuose. Buvau labai patenkin

■ laiškai Dirvai
KUR EINAME?

Kai pasiklausai mūsų or
ganizacijų susirinkimuose
žmonių pasisakymus tiesiog
nesinori tikėti, kad. tiek
daug yra mūsų tarpe ego
istų ir savanaudžių, kurie
nepakenčia nieko, kas nepri
taria jo savanaudiškumui
ir asmeninėms įsivaizduoja
moms ambicijoms.
Taip yra išeivijos lietuvių
organizacijų vadovybių tar
pe, kurios karts nuo karto
įneša erzelio, užsibrėžtų
I tikslų trukdymo į nuošir
džių visuomenės veikėjų ei
les.
Vietoj stiprinę kovą už
Lietuvos išlaisvinimą iš
okupanto nagų, jie silpnina
veiklą nuoširdžiam tauti
niam darbui atsidavusios
visuomenės tarpe, pradeda
skleisti anarchines tenden
cijas, paralelizmą, jaučiasi
esą virš organizacijose iš
rinktų vadovybėn asmenų,
tačiau atsiduria aklavietėje.
Ir, kai nebemato aiškes
nės veiklos tikslo, iš visuo
meninės veiklos pereinama
į asmeniškumus. Tartum
asmuo, kaip diktatūriniuo
se kraštuose, sudarytų visą
organizaciją.
Kai negali valdyti bei va
dovauti, tai asmenų suniekinimu mėgina pateisinti
savo veiklos ir principų trū
kumą.
Ir taip kova už Lietuvos
laisvę pakeičiama į kovą
tarp savęs ir tam eikvojama
dešimtys valandų visa eilė
betikslių posėdžių.
Tai nedovanotina yda be
sireiškianti šių dienų visuo
menėje bei organizacijose.
Kada lietuvių išeivijos
tikslai yra tokie dideli ir
taip sunkiai įgyvendinami,
jog mums reikia visų jėgų
ir galimų būdų panaudoji
mo, vedimui sėkmingai ko
vai su okupantu.
Kiekviena partija ar bet

kokia organizacija turi savo
tarpe kietais principais
žmonių ir lanksčių, kurie
k a s d leniniame gyvenime
vadinami — žmonėmis be
aiškaus nusistatymo, be sa
vo nuomonės. Tenka sutik
ti žmonių, kurie kalbėdami
su vienu, pritaria jam, o su
kitu — jau priešingai nuo
monei. Tai žmogus, be prin
cipų, be savo nuomonės, be
nusistatymo. Toks vadina
mas bejausmiu, linkstąs į
tą pusę iš kur vėjas pučia.
Principų pastovumas ne
reiškia, kad organizacija ar
pagaliau asmuo nejaustų
gyvenamojo laiko pulso, ne
žvelgtų ateitin. Tačiau kiek
vieno lietuvio pagrindiniai,
bendri ir nesikeičiantieji
princijai yra beatodairinė
kova už Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą.
Tai kova ne dėl teritorijų,
ne dėl valdžios ar partijų
įtakos viena kitai, bet —
kova dėl mūsų tėvynės, Lie
tuvos, likimo, dėl jos atei
ties.
O kad, mūsų kovojančių
balsas būtų galingesnis —•
būtina kovojančiųjų vienin
gumas, o visą tai griaunan
čiųjų — visuotina izoliaci
ja.
J. ž.
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
TOOL and DIE MAKER lst Class
Rapldlv expandlno metai manufač-

MACHINIST FIRST CLASS
Well established, rąpldly expandĮnB
metai manufacturing firm In Roqcland Cnty. requlre$ machinrtt
familiar wlth all tool room eqųipment and able lo.work from orinti
and sketehes wllh o.D. Grlnder
experlenece. pay shift (7:30 am to 4
pm) Nloht shift (4:30 pm to 1 am).
Li bėrai benefit prosiram paid for bv
&TnTaar3DW£re cM :
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Skaitytojų nuomonės ir pastabos

Žingsnis pirmyn ir kad nebūtų
du žingsniai atgal
I

VYTAUTAS ALEKSANDRŪNAS

ALTS valdybos gerosios
valios sveikinime yra dar
kitas įdomus ir teigiamas,
tik neišvystytas pasisaky
mas apie tai, kas Ameriko
je sudarė ir dabar galėtų
sudaryti vad. tautinę srovę.
Teisingai primenama, kad
tai yra konservatyviosios ir
liberalinės krypties tauti
ninkai (seniau vadinęsi tau
tiečiai). Tiems mūsų, kurie
tautinės srovės organizaci
jose jauni brendome nepri
klausomoje Lietuvoje, o vė
liau Amerikoje be didelės
trinties įsijungėme į stip
rią tautiečių srovę, tie da
lykai galėtų būti gražiai su
prantami.
Tik jųjų raida ir dabartis
pasidarė nebeaiški, be rei
kalo sukomplikuota. Mat
naujieji ateiviai, atrodo,
tradicinę Amerikos lietuvių
tautinę linkmę gerokai pa
keitė. Per du pastaruosius
dešimtmečius jie ją kitaip
nuspalvino — labiau viena
šališkai ir susiaurintai. Kai
kas turbūt ne be pagrindo
dar pasako: "smetoniškai",
"voldemariškai”, dargi ”reorgiškai” ir "birčiškai". Tai
primenu ne dėl kokio keiksnojimosi, o tik aš ir jūs
kiti juk nekartą išgirstate,
šiaipjau galėtume turbūt
teisingiausiai pasakyti ra
miu žodžiu — Amerikos lie
tuvių tautinė srovė dabar
stengiasi spalvinti labai
"konservatoriškai”. Gerai
ar blogai, tai būtų gilesnių
diskusijų reikalas.

Pei’ 30 metu esu nuolati velionių nuopelnų išgyrimo. negerovių, išpuolių ir pikto
nis Dirvos skaitytojas, bet Dar gyviems žmonėms ir kų pravardžiavimusių. Ko
neatsimenu, ar ji kada su gyvoms organizacijoms to kių ? Kaip išgirdome, negra
žių, bet ne taip jau baisių
Naujais Metais sveikino sa kie perdėjimai nebūtini.
pabaisų.
Valdyba mini tik
Tačiau ir Dirvos vedama
vo prenumeratorius ir rė
mėjus taip savotiškai įdo sis noromis ar nenoromis nešvankų įprotį su tavomis
miai bei optimiškai, kaip priminė, kad tarp fakelų, mintimis nesutinkanti, ar
1981 m. gruodžio 31 dieną kūrybinių apraiškų ir nuo kaip kitaip opoziciškai gal
51-me numeryje. Iškart dvi stabą iššaukiančiij renginių vojantį laikraštininką ar
burnos pasisakė: pirmaja vis dėlto tautinės idėjos ne rašytoją lengvabūdiškai apme puslapyje Amerikos Lie šėjų tarpe praėjusiais, o gal šaukinėti "vienybės ardytuvių tautinės Sąjungos ir anktesniais metais vis toju”, "keliaklūpščiaujančių
-valdyba o trečiame veda dar rasdavosi "nesklandu Maskvai” ir pan.
Gaila, bet tai tik vienin
muoju Dirvos redakcija.
mų” ir "pasitaikančių nei
Abiem atvejais buvo ma giamybių”. Tiksliau nepasa telė ALTS valdybos "nege
lonu rasti užtikrinimą, kad koma, kokių, tik prasitaria rovė" išeivijos spaudoje,
nuo šių metų mums reko ma, kad su jomis "galima įskaitant ir "mūsų sąjungos
menduojama "nevengti dis kovoti” ir "užkirsti kelią jų leidžiamą spaudą”. (ALTS
kusijų’’ ir rodyti "toleran pasikartojimui", ši kova ne valdyba, rodos, turi leidybi
ciją kito nuomonei”. Abu kruvina, nes, esą, užtenka nių saitų tik su Nauj. Vil
pasisakymai buvo įdomūs ir tik negeroves konstatuoti, | ties žurnalu, kurio nereda
provokuojantys, bet nevi "ne tam, kad parodyti, kas guoja, kaip neredaguoja ir
siškai aiškūs ir darnūs sa kaltas ir kas ne”!, ir dau Dirvos, kurią leidžia Vilties
draugija). Ar tas tautinės
vo prasmėmis. Tad remian giau negaišti laiko.
tis pasiūlyta diskusijų lais
Atleiskite, bet realisto spaudos pabarimas turės
vės teise ir tolerancijos ma ausiai tokia elgesio norma ir teigiamų pasėkų, parodys
lonės privilegija norėtųsi iš taktika neskamba realiai. tik ateitis. Be abejo, dauge
sveikinsim
naująją
šalies kai kuriais klausimais Sakyčiau, tai gana klaidin lis
ALTS
valdybą
už
šį
jos tei
pasidalyti nuomonėmis, o gas būdas vengti neigiamy
gal ir sukelti kitų tautinės bių ir beviltiškas kelias už singą ir drąsų pasisakymą.
Bet rimtoji išeivijos visuo
srovės veikėjų viešesnius kirsti jų pasikartojimui.
menė jau seniai panašiems
galvojimus.
Kaip tik svarbu patiems išpuoliam ir pravardžiavi
Minėtieji Dirvos balsai,
Naujuosius Metus pasitin gerai žinoti ir kitiems gerai mams nepritaria, išskyrus
kant, man kėlė įspūdį, lyg išaiškinti "kas dėl ko kal asmenis ar grupes, kurios
tai būtų vandenyne kyštelė tas ir kas ne”. Vadinasi, tuo nuolat verčiasi ir kitaip
jęs ledo kalnas. Paviršiuje kas už ką atsakingi, kas ir savo "idėjų” skelbti bei gin
Mums tai neabejotinai
pasirodė tik jo viršūnė, gi kokius kėlė ar kelia "ne ti turbūt jau nebeišmoks.
yra
svarbi (ir paini!) pro
sklandumus
”
.
Negi
galėsi

Aišku, tai buvo ir tebėra
po vandeniu turbūt bus ke
blema
kurios dabartinis
lis kartus stambesnė neaiš me ką pataisyti ar pašalin negerovė, bet labai abejo
ALTS
valdybos
pasisaky
kumų ir neatsakytų mįslių ti, užtrindami faktus, jų čiau, ar pati svarbiausia. Ir
priežastis ir padarinius? Ar stebiuosi, kad ALTS valdy mas nė nepaliečia ir tokio
masė.
jau taip būtume užsiėmę bos pareiškimas dėl jos te- tikslo neturėjo. O čia kaip
"nuostabą i š š a ūkiančiais pasisako vienu žodelyčiu — tik pirmiausiai reikėtų, kaip
Dirvos išpažintis ir
renginiais”, kad nebegalė "deja”. Gal tuo ir reiškia abiejuose Dirvos straips
linkėjimai
tume nors valandėlę sugaiš mas apgailestavimas, bet niuose minima, "nevengti
Dirvos vedamasis kalba
ti ir kitiems labiau liūdesį labai menkutis, nekonkre tolesnių diskusijų”, išnagri
apie Tautinę idėją, kuri
i š š aukiantiems, neoriams tus, anoniminis, apvytęs. nėti kultūringai ir toleran
"brandžiai augo, nepalūžusi
pavyzdžiams? Nepasieksi Toks padejavimas toli gra tiškai. žinoma, jei mūsų vei
nei priespaudoje, nei išeivi
me pažangos ir nepakelsime žu neatliepia ir neišbalan kėjai, intelektualai ir kap
joje”. Tą brendimą bei ne
doros, "kaltus" ir "nekal suoja idėjinės ir moralinės ralai, dar turės bent pėdsa
palūžimą i-edakcijos veda
tus" be atodairos sumesda- žalos, kurią minėtoji nege kus šių išnykstančių dory
masis išsako nepaprastai
mi į vieną ir tą patį krepšį. rovė pridarė išeivijai, tau bių ...
optimistiškais tvirtinimais
Iš ALTS valdybos pasisa
Juk jie ir toliau ten smaug tinėms organizacijoms ir
ir puošniais žodžiais. Iš jo
kymo ir dabar matyti, kad
sis. Kas juos atrinks? Pa pavieniams asmenims.
sužinome, kad "praėjusių
galiau kas beatskirs gerą
metų lapai įrašyti pasidi
nuo blogo, kaltą nuo nekal
džiavimo verta veikla”, o
4
to?
*
4
vilties fakelas, "tvirtų ran
♦
4
♦
4
kų laikomas, skinasi kelią
*
Valdybos žiūronas arčiau
4
į kalno viršūnę, kad galėtų
♦
žemės
♦
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 4
4
būti matomas ir prieinamas
♦
4
ALTS valdybos pareiški ♦ kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. 4
visiems”.
♦
4
Mes, kurie dar ne poetai, mas ”1982 metus sutin *
4
gal greičiau pagalvosime, kant” stovi arčiau žemės, ♦
4
*
*
kad tas fakelas ir kalno vir mažiau tuščiažodžiaujantis, ♦
4
šūnė dai’ neaiškiai įžiūrima stengiasi aiškiau parodyti ♦
4
♦
4
ir turbūt slepiasi po van skirtumą, kas būtų teigia ♦
savings & Loan Association
4
*
ma
ir
kas
neigiama
mūsų
4
deniu. Mes, kurie realistai
♦
1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650 4
ir kuriems tautinė idėja su dirvonuose. Tai jau truputį *
4
jos brendimu nepriklauso geriau, negu ką nors abs- . J
10 South 660 Route 83 (At 92nd
................ svarstyti, re *
moje Lietuvoje ir "nepalū traktiškai
Willowbrook, III. 60521
žimu” Amerikoje nėra ne miantis taip pat tiksliai ne ♦
*
girdėta naujiena, galėtume nustatytu Tautinės Idėjos ♦
Phones: Chicago: (312) 242-4395
*
abstraktumu.
Cicero: (312) 656-6330
tik nusišypsoti atsidusda
♦
♦
Willowbrook:
(312) 789-0777
ALTS
valdybos
naujame

FSIK
mi: nebūkime naivūs, ne♦
pūskime miglų, reiškime sa tinis sveikinimas yra ne ♦
Joseph F. Giibauskas
4
vo mintis saikingai. Tik šer tautinės spaudos redakto ♦
Dennis N. Gribauskas
♦
4
Executive-Sccretary
Senior Vice-President/
meninėse ir kapinėse sako rių, o tik jos pačios pasisa ♦
4
♦
Willowbrook Manager
4
mos prakalbos, kurios dėl kymas. Bet jame nenutyli ♦
4
savaime suprantomų moty ma ir tautinės spaudos re ♦
4
Open Mon.. 9-8; Tues.. Thurs., Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed. 4
*
vų būna ir turi būti pilnos daktorių bei leidėjų atsako ♦
4
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
perdėjimų, gražbylystės ir mybė dėl tam tikrų (ir vėl!)

TAUPYKITE DABAR

St. Anthony

tautinė srovė esanti kažkas
plačiau ir įvairiau, negu tik
Amerikos Lietuvių Tautinė
Sąjunga. Vadinasi, joje
reikštis, jos reikalais, dar
gi jos vardu kalbėti turėtų
teisės ne tik ALTS valdy
ba. ši pastaroji juk tik lai
kinas organizacinis orga
nas, kuris būna perrenka
mas, keičiasi, kartais pri
klauso nuo asmeniškų ka
prizų.
Mūsų intelektualiniai rezursai yra stambesni ir
daug plačiau pasiskirstę
tautinės visuomenės perife
rijose, negu jie gali būti su
telkiami (kitaip sakant, iš
renkami) į kelių asmenų or
ganizacijos valdybą. Jei
ALTS valdyba, stokodama
intelektualinio pajėgumo,
imtųsi nustatyti ne tik savo
organizacijos, bet ir visos
plačiosios tautinės srovės
tekėjimo kryptį, jos ideolo
gines dogmas, platformą ir
veiklos taktiką, tai visuo
met neišvengsime vidinių
konfliktų, nors ir natūralių.
Geriau čia laikytis atsargu
mo ir kuklumo. Dar netoli
moje praeityje ne kartą bu
vom liudininkai mūsų cent
rinių organų intelektualinio
pajėgumo galių ir negalių.
Kai 1949 metais New
Yorke įsisteigė ALTS, ji ne
atsitiktinai, bet sąmoningai
pasirinko vardą — tautinė
sąjunga, ne tautininkų są
junga. Dėl to, kad aplinky
bės buvo jau kitokios. Ame
rikos lietuvių, kaip ir nau
jųjų išeivių (tada dar
"tremtiniais" pasivadinu
sių) tautinės ir patriotinės
krypties asmenys, jų gru
pės ir organizacijos buvo ir
liko žymiai platesnės apim
ties. Pavyzdžiui, daugelis
šaulių, ramovėnų ar birutininkių jaučiasi esą tautinin
kai — ne partine, o idėjine
ir kalbine to žodžio prasme.
Jie nesišalina ir savo veik
loje faktiškai srovena tau
tinės srovės plačiąja tėkme.
Daug ko pasigendame

O kur kitos neabejotinai
tautiškos organizacijos, po
litiniai, kultūriniai, akade
miniai, rezistenciniai sam
būriai ?
Kur dingo Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjunga, la
bai artima tiek konservaty
viai, tiek liberalinei tauti
nės srovės krypčiai? ... Ar
pamiršime Tautinį Akade
minį Sambūrį, šauniai vei
kusi, Chicagoje? ... NeoLithuanijos korporacija —
savaime aišku, gyva, kad
net susigalvoja įsivesti spe
cialius
"garbės filiste
rius”. ..
Svarbiau: kur yra, kas
yra ir kaip reiškiasi Lietu
vių Tautinis Sąjūdis, to
skambaus vardo lyg ir Lie
tuvos Tautininkų Sąjungos
tremtinis pakaitalas, bet
šiandien vos vos ne anoni
minis, išblukusio veido, ne
va politinis tautinės srovės
organas vadovaujančiuose
veiksniuose ? ... Kol gyva(Nukelta į 10 psl.)
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Žingsnis pirmyn...
(Atkelta iš 9 psl.)
vo Lietuvos Nepriklausomy
bės Talka, kurios politikai
ir taktikai vadovavo kūry
bingų talentų Vincas Ras
tenis, mes dar jautėm ir L.
Tautinio Sąjūdžio svorį ir
darbo kryptį (Vlike, iš jo
išstojus, vėl grįžus). Talkai
išsiskirsčius, L. Taut. Są
jūdis bematant virto tokio
pat "svorio” politine grupe,
arba simboliu, kaip ir dau
gelis kitų mažne fiktyvių
pasivadinimų Vliko seimuo
se.
O kam jis priklauso ir
kas pakontroliuoja dar vis
pasiskardenančio Lietuvos
N e p riklausomybės Fondo
vadovybę, veiklą ir biudže
tus? Jis gimė drauge su
Talka ir iš Talkos grupių,
o ar vis laikytinas tik pa
vienių kelių asmenų "mis
tiškai” egzistuojančiu pa
daru ? ... Pagaliau nemaža
veiklių ir darbščių ALTS
nepriklausančių tautiečių
kūrybiškai reiškiasi įvai
riuose kultūrinėse draugijo
se — žurnalistų, rašytojų,
muzikų, dailininkų, mokyto
jų, aktorių. Jei paminėtume
dar vieną kitą jaunesnės
kartos akademinį sambūrį,
pavadinimų sąrašą tik iš
plėstume, nieko naujo nebe
pasakydami.
Keldamas tuos klausimus,
nuoširdžiai manau, kad jie
yra, turėtų būti svarbūs
tautiniai srovei. Ne mažiau
būtų svarbūs ir kiti neideologiniai, bet praktiškos vei
klos reikalai. Pavyzdžiui,
tautinės srovės atstovų lai
kysena Vlike, jų reiškimasis
Alte, principinga ir nuosek
li pozicija Lietuvių Bend
ruomenės baruose, santy
kiai su rezistuojančia tauta
tėvynėje ir kt. Kad visur
mūsų veikla būtų prasmin
ga, naši, teigiama, lanksti,
tai nuolat turime eiti su
gyvenimu, jo raida ir kintančiomis sąlygomis, atsiliepti į naujus iššūkius, pa
tenkinti protingus ir teisin
gus reikalavimus.
ALTS valdybai ir Dirvai
sugestionuočiau sutikti, kad
tautinės srovės problemos
nesiriboja tik drungnu pa
smerkimu tų, kurie kiekvie
ną kitamintį tesugeba keik
snoti "okupanto talkinin
ku”. Be to, čia mes jau stip
riai pasivėlinę, per ilgai gai
šavę. Seniai reikėjo taip pa

reikšti ir tvirtai laikytis.
Tada nebūtų mūsų tarpe vy
kę tiek bergždžių asmeninių
kivirčų, ir dar pernai nebū
tų reikėję atsisveikinti su
Naujosios Vilties žurnalo
redaktoriumi, nusukusį šį
leidinį į nebeleistinus kraš
tutinumus, įžeidinėjusį ne
vieną garbingą tautinės sro
vės politiką, vertingą žur
nalistą ar rašytoją. Rodos,
J. Bačiūnas kažkada yra pa
sakęs, kad tautiniame dar
be lengviau išvaikyt, negu
prie to darbo paskui priprašyt.

■ BOSTONO LIETUVIAI
NUŽUDĖ VYTAUTĄ
IVAŠKĄ

Sausio 14 d. vakare apie.
8 vai. Vytautas Ivaška prie
Bostono Lietuvių Piliečių
Draugijos namų, valant
sniegą nuo savo automobi
lio, nežinomo piktadario ke
liais šūviais buvo pašautas.
Iškvietus ambulansą ir vežiant į miesto ligoninę,
Ivaška nepasiekęs ligininės
mirė.
Su sniegenų fakelu į kalno
Vytautas Ivaška buvo tik
viršūnę
35 metų amžiaus. Darosi
baisu
matant, kas darosi
Kaip tautinės srovės da
mūsų
dienomis
šiame kraš
lyvis, joje užaugęs ir neatite.
Bet
tas
yra
ir kitur.
trūkęs, žinau, ne aš vienas
Velionis
Ivaška
buvo pa
ir ne nuo vakar tyliai sergu
šarvotas
Joe
Casper
laidotutais reikalais. Todėl buvo
tuvių
koplyčioje.
Lankymo
malonu, kai dabar, pačioms
viršūnėms pageidaujant, su valandomis koplyčia buvo
sidarė proga apie tai pla pilna žmonių. Pirmadienį,
čiau pasisakyti. Ne vien pa sausio 18 d., po šv. mišių šv.
sisakyti, bet ir naujesnių Petro lietuvių parapijos
minčių bei nuomonių pagei bažnyčioje, velionis buvo
dauti. Pagaliau, kad vėl bū palaidotas Naujosios Kalva
tų daugiau ko nors vertin- rijos kapinėse.
Nuliūdime pasiliko žmona
go'tautinėmis problemomis
Mary
Lou, dukterytės: Juir Dirvoje pasiskaityti.
lia
ir
Kristina sūnelis DaTurbūt daugelis iš mūsų
vid,
motina
Ona Ivaškienė,
džiaugsimės, jei bus išmin
tingai pasukta ir tautinių broliai: Algimantas, Rai
jėgų konsolidacijos keliu, mundas ir Gediminas, teta
kaip ALTS valdyba viliasi. Mary Valatkienė, o taip pat
O ji dar pamini ir "intelek visa eilė kitų giminių, drau
tualinių jėgų konsolidaci gų ir bičiulių.
ją". Čia gali būti sunkiau.
MINĖS LIETUVOS
Kadangi praeityje labai
NEPRIKLAUSOMYBĖS
daug ką patys jau prigadiŠVENTĘ
nome tai spėčiau kad tas
"vilties fakelas” kuriam rei
Lietuvos nepriklausomy
kėtų virsti smegenų fake bės atstatymo paskelbimo
lu, dabar nelengvai ir ne minėjimas Bostone, kurį
skubiai tegalėtų būti už rengia ALTo Bostono sky
neštas į "kalno viršūnę”,
rius, įvyks sekančia tvarka:
minimą Dirvos vedamaja
Sausio 20 d. ALTo atsto
me.
vai lankėsi pas Mass. gu
Bet reikėtų stengtis ir vis
bernatorių, kad jis išleistų
daugiau geros valios rody specialią proklamaciją. Pats
ti. Pirmiausia — pasisakyti
minėjimas vyks vasario 14
aiškiai, konkrečiai, išsa
d. 10:15 vai. ryto šv. Petro
miau, stipriau. Stripinėjilietuvių parapijos bažnyčio
mu, patūpčiojimais, margos
je So. Bostone vyks pamal
antelės sverdukuliavmais,
dos. Organizacijos, vado
vis dairantis, ar kas kam
vaujamas Stepono Dariaus
nepatiks, bauginantis spręs
posto legionierių, dalyvaus
ti "kas kaltas ir kas ne” —
su vėliavomis. Tuojau po
nieko gero nepasieksime.
po mišių bus vėliavos pakė
Kas iš to, kad šiandien gal
limas prie So. Bostono Lie
paeisim vieną žingsnelį pir
tuvių Piliečių Draugijos na
myn, o rytoj, žiūrėk, vėl du
mo.
žingsnius atgal.
Tolimesnis minėjimas
vyks So. Bostono Lietuvių
RED. PASTABA:
Dažnai yra matoma tai, ką
norima matyti ir randama ko ieškoma. Bet visa kam yra

C.O.T.A.
Prentis Monor, Southfield

Full time COTA position available in
progressive geriatric facility. Responsible for reality orientation and indi
vidual therapy programs under
supervision of 0.T.R. Supported by
professional staff and volunteers vvith
excellent activities program.

Previous experience in rehabilitative
or extended care setting preferred.

Call: R. C. Reddick,
532-7112
Jewish Home for Aged

laikas ir vieta. Kažin ar pra
silenkė Dirva su kokiomis nors
normomis, į N. Metus žvelg
dama šventadieniškoje nuotai
koje. Tai nebuvo metinė (ar
daugmetinė) atskaitomybė, ir
sąžiningas tautinės veiklos išei
vijoje sekėjas ras daug gyvų
pavyzdžių optimizmo pagrin
dui.
Jeigu nors pusę tiek laiko,
kiek praleidžiame ‘kaltininkų’
ieškojimui, skirt-:
neigia
mų faktų (ir sąlygų jiems) eli
minavimui, tikriausiai visa
veikla būtų dar šviesesnė.

Nėra retas atvejis, kad - dar
straipsnio neparašęs - busima
sis autorius jau teigia jo netalpinimą spaudoje ...

Piliečių Draugijos salėje.
Prasidės 2 vai. p. p. Progra
mos vedėju bus dr. Algir
das Budreckis. Bus įneštos
vėliavos, sugiedota Ameri
kos ir Lietuvos himnai. Mal
dą sukalbės šv. Petro lietu
vių parapijos kleb. kun. Al
bertas Kontautas. Bus per
skaitytos Mass gubernato
riaus, Bostono miesto mero,
miesto tarybos proklamaci
jos. Trumpą žodį tars mies
to tarybos narys Raymund
Flynn ir ukrainiečių atsto
vas Orest Szczudluk. Pa
grindinę kalbą pasakys Ed
vardas Meilus iš Worcesterio. Meninę programą atliks
Ivaškų vadovaujamas tau
tinių šokių sambūris ir Gitos Kupčinskienės vadovau
jamas etnografinis ansamb
lis.
Rengėjai prašo visus lie
tuvius dalyvauti šiame ne
priklausomybės šventės mi
nėjime, nes tai mūsų tauti
nė pareiga.
Gi Vasario 16-tą 12 vai.
prie Bostono miesto rotušės
(City Hali) bus iškelta Lie
tuvos vėliava, perskaityta
mero proklamacija. Visi,
kas tik gali, prašomi daly
vauti vėliavos pakėlime.

DAR APIE VASYLIŪNŲ
KONCERTĄ

Sausio 10 d. The First &
Second Church salėje, Bos
tone, įvyko Izidoriaus ir
Vytenio Vasyliūnų koncer
tas. Programoje buvo: J. S.
Bach suita, J. Bavicchi so
nata Nr. 4, sukurta 9 lietu
viškų dainų temomis pasi
naudojant, V. Jančio, gy
venančio Chicagoje, sonnet
IX ir L. van Beethoven so
nata Nr. 5.
Tai kraštutiniai įvairuo
jančių stilių veikalų rinki
nys reikalaujantis brandaus
muzikinio patyrimo, ko su
sigrojusių Vasyliūnų inter
pretacijoje niekada netrūk
sta. Kiekvieno kūrinio sa
vybės buvo skirtingai pa
tiektos. Reikia pasidžiaugti
kad nežiūrint metų naštos,
Iz. Vasyliūnas apvaldo tech
niškus smuiko sunkumus ir
neatleidžia reikiamą įtempi
mą per visą ilgo koncerto
eigą; tokiu būdu susidarė
pakankamai ryškus kont-.
rastuojan č i o s programos
vaizdas. Jei kitų kompozi
torių atlikimą klausytojai
šiltai sutiko, tai J. Bavicchi
sonata lietuviškomis temo

mis itin palankiai publikos
buvo sutikta. Gal į šį tur
tingą kūrinį koncertuojan
tieji Vasyliūnai daugiausia
ir geriausiai įsijautė. Pats
kompozitorius nuoširdžiai
pasveikino Izidorių ir Vyte
nį Vasyliūnus.
Kita naujiena buvo V.
Jančio sonnet, vienur, kitur
blykstelėdama ryškesniais
kūriniais polėkiais.
Vytesnis Vasyliūnas pa
jėgiai ir užtikrintai atliko
savo uždavinį dalyvauda
mas šiame smuiko ir fotepono dialoge.

ŠVEICARIJOS
LIETUVIAI
Šveicarų spaudoje ištisai
paskelbtas Šveicarijoje įsi
kūrusių politinių emigrantų
iš Centro ir Rytų Europos
sambūrio atsišaukimas, ku
riuo protestuojama prieš
karo teisės įvedimą Lenki
joje ir pilietinių teisių su
spendavimą. Protestą pasi
rašė visos emigrantų orga
nizacijos, jų tarpe Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas
dr. A. Kušlys.

★

Prieš Kalėdas Ženevoje
buvo surengta tame mieste
gyvenančios dailininkės Ju
zės Katiliūtės individualinė
paveikslų paroda. Mūsų tau
tietės išstatyti kūriniai su
silaukė palankių atsiliepi
mų. Be kelių privatinių me
no mėgėjų du paveikslus
įsigijo Ženevos miestas.

★

Šveicarijoje gyvenančių
baltų organizacijos rengia
Baltijos valstybių nepri
klausomybės paskelb i m o
sukakties bendrą minėjimą
vasario 28 d. Lietuviams pa
maldas katalikų akademikų
namuose Zueriche laikys
kun. dr. J. Jūraitis. Ten pat
įvyksta Lietuvių Bendruo
menės narių metinis susi
rinkimas. Po to bus bendras
baltų sukakties minėjimas
Hotel International patal
pose Oerlkone. Po bendrų
pietų minėjime įvado žodį
tars Lietuvos Diplomatinės
Tarnybos narys Dr. A. Ge
rutis ir pristatys prelegentę
ponią Beatriče Eichmann-,
Leutenegger, kuri laikys
paskaitą. Meninėje dalyje
bus baltų tautų dainos bei
k o m pozicijos fortepionui.
Lietuvių tautinius šokius
pademonstruos ponios J.
Stasiulienės vadovaujama
šokių grupė.
Šveicarė Beatriče Eichmann reiškiasi kaip ištiki-

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

_________
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CHICAGOS UETUVIAI
Antanas Juodvalkis
ARGENTINOS SOLISTŲ
KONCERTAS

Valadkaitė koncertavo įvai
riuose lietuvių centruose,
kartu
su solistu Antanu
PLB valdyba, besirūpin
dama ryšiu palaikymu su Slančiausku ir mums žino
užjūrio ir kitų kraštų lietu momis žibutėmis.
viais, organizuoja kultūri
nių vienetų ir pavienių as
menų apsikeitimą. Daugiau
siai kultūrininkų ir meni
ninkų turi šiaurės Amerikos
lietuviai, tad iš čia dažniau
siai aplanko Pietų Ameri
kos, Australijos ir Europos
lietuvius. Kad nebūtų tik
vienos krypties kultūrinių
ryšių palaikymas, PLB kul
tūrinių reikalų komisija,
vadovaujama Vaclovo Klei
zos, ieško kituose kraštuose
iškilių menininkų bei kultū
rininkų ir sudaro sąlygas
jiems atvykti j šiaurės
Ameriką ir aplankyti di
džiuosius lietuvių telkinius.
Sol. Antanas Slančiauskas
šiuo metu Argentinos lie
Antanas Slančiauskas. So
tuvių tarpe yra iškilą du so
listai — Zuzana Valadkaitė listas Antanas Slančiaus
de Lopez ir Antanas Slan kas savo dainavimo karjerą
čiauskas. Jų apsilankymas pradėjo šv. Cecilijos chore
Amerikoje bus geras įna ir dalyvavo Buenos Aires
šas į kultūrinį viso pasau vyrų kvartete AITVARAI.
Kvartetą sudarė A. ir V. Ras
lio lietuvių gyvenimą.
tauskai, dr. J. Simanauskas
(adabar žibučių vadovas)
ir A. Slančiauskas, o jiems
vadovavo V. Cibavičius. Vė
liau AITVARAI išskraidė,
nes V. Rastauskas ir V. Cibavičius-Cibas persikėlė į
JAV, o likusieji jungiasi
prie vietinių dainos vienetų.
A. Slančiauskas koncer
tuoja ne-tik lietuviams, bet
reiškiasi ir argentiniečių
dainos vienetuose. Jis dai
nuoja Avellanedos miesto
muzikos instituto chore ir
atlieka svarbias partijas :
Handelio — Tamsybė gau
bia pasaulį ir Tu valdai
aukštybėse ar Bacho —
Magnificat.
Sol. Zuzana Valadkaitė
de Lopez
Abu solistai yra gerai su
sidainavę ir be solo partijų
Zuzana Valadkaitė. Zuza
atliks duetu. Solistus kelio
na Valadkaitė dainos mene
nėje lydės ir jiems akorpapradėjo reikštis 1968 m.
nuos Mykolas Drunga ir
Argentinos lietuvių centro
ansamblyje. Vėliau ji atli Raimonda Apeikytė.
Chicagos lietuvių visuo
ko III-jo Pietų Amerikos
menė prašoma atsilankyti j
lietuvių kongreso (PALK)
ruošiamą koncertą, kuris
programą, Sao Paulo mies
įvyks š. m. vasario 21 d. 3
te. Kaip Argentinos Miss
Lithuania, ji dalyvavo I-me vai. p. p. Jaunimo Centro
didžiojoje salėje.
PU kongrese, Chicagoje,
Parodykimę reikiamą dė
atstovaudama Argentinos
mesį
Pietų Amerikoje gilietuvių jaunimą. Talkino
musiems
ii’ lietuviais išliPietų Amerikos lietuviams
kusiems menininkams. Jų
įvairiuose renginiuose bei
minėjimuose, atlikdama me šiltas priėmimas ir tinka
ninę programą. Po to, gilino mas įvertinimas tebūnie
dainavimo studijas ir 1969 jiems paskata tolimesnei
m. Buenos Aires, Aula Mah- veiklai vietos lietuvių tarpe.
Pakartojame solistų Zu
na salėje suruošė pirmąjį
zanos
Valadkaitės ir Anta
rečitalį, kurį labai palankiai
no
Slančiausko
koncertų
įvertino ne tik lietuviai, bet
planą:
ir La Prensa (1969. X. 23)
vasario mėn. 14 d.
laikraščio recenzentai.
Washingtone, .
Po pasisekusio rečitalio,
vasario
mėn. 21 d.
solistė Z. Valadkaitė aplan
Chicagoje,
kė daugelį lietuvių, o 1976
vasario mėn. 27 d.
m. labai sėkmingai išpildė
Detroite,
komp. Dariaus Lapinsko
vasario
mėn. 28 d.
ciklą — Mergaitės dalia —
Clevelande,
su Avellanedos miesto sim
kovo mėn. 6 d.
foniniu orkestru.
San Francisco,
Paskutiniu metu, solistė

J

Artėjant Prano Domšaičio parodai
Ne kasdieną galime ran
ką ant širdies padėję tvir
tinti, jog štai esame.istori
nio įvykio akivaizdoje —
žengiame istorijos briauna.
O vis dėlto netrukus Chica
gos lietuviai įsigys teisę bū
tent kaip tik taip išsireikšti,
tokį faktą konstatuoti. Mat,
vasario 12 d. Jaunimo Cent
re, Čiurlionio galerijoje, at
sidarys, atsiskleis vartai į

kovo mėn. 7 d.
Los Angeles ir
kovo mėn. 10 d.
St. Petersburge.

NEPAPRASTAS
KONCERTAS
Margučio radijas rengia
įdomų koncertą. Vasario 28
d. 3 vai. p. p. Jaunimo Cent
re rengiamame koncerte
programą atliks neseniai iš
okupuotos Lietuvos atvykę
ir Toronto mieste įsikūrę
smuikininkai Regina ir Atis
Bankai. Laukiam gausaus
susidomėjimo. Koncerto bi
lietai iš anksto gaunami
Vaznelių prekyboje ir Mar
gučio raštinėje.

REKORDINIS PELNAS
Lietuvių Fondo valdyba,
vadovaujama dr. Gedimino
Baluko, š. m. sausio 18 d.
posėdyje uždarė 1981 metų
knygas ir išvedė rezultatus,
kuriuos pateiks Tarybai pri
imti ii- patvirtinti.
Lietuvių Fondas 1981 me
tais turėjo pajamų 215,000
dol. Administracinės išlai
dos 39,000 dol., nurašymai
18,000 dol. Viso 57,000 dol.
Leista skirstyti 158,000 dol.
Paskirstyta 120,000 dol.
Lieka 38,000 dol.
Tarybai leidus, ši suma
gali būti Pelno skirstymo
komisijos paskirstyta įvai
rių projektų paramai.
Lietuvių Fondo 1981 me
tų pajamos ir pelnas yra di
džiausias visoje 20 _ metų
veikloje. Ši finansinė jėgai
nė apčiuopamai prisideda
prie lietuvių švietimo, kul
tūros, meno, mokslo ir jau
nimo paramos. Labai gerai,
kad pagrindinis kapitalas
palieka neliečiamas, o nau
dojamos tik palūkanos, ku
riomis kiekvienais metais
įmanoma paremti lietuvišką
veiklą.

Palikimų klausimas tebėr
svarbus. Vis dar nugirsta
ma, kad vienas kitas lietu
vis, netikėtos nelaimės iš
tiktas, neturėjo sudaręs
testamento ir jo visas pali
kimas nueina svetimiems,
net ne giminėms. Neužmirš
kite sudaryti testamentus
ir savo turimą turtą pa
skirstyti pagal savo valią.
Neužmirština įrašyti Lie
tuvių Fondą (Lithuanian
Foundation) ir palikti ati
tinkamą dalį savo turto.
Nelaukime, bet darykime
tuojau, nes rytoj gali būti
per vėlu.

parodą, kurią iš tiesų verta
pavadinti istorine — istori
ne tikrąja to šiaipjau nu
valkioto žodžio prasme.
Kalbame apie Praną Domšaitį — didįjį Mažosios Lie
tuvos sūnų, 1920 m. išsiėmusį Lietuvos pilietybę,
nors Vokietijoje gyvenusį,
bet Lietuvoje pakartotinai
apsilankiusį, i š g a rsėjusį
1920-jų metų dekadoj kaip
naujojo, ekspresionistiškai
suvokto religinio meno šu
las. Ir štai, nors šito meis
tro individualinių parodų
yra buvę ir Berlyne, ir
Hamburge, ir Essene, ir
Istanbulyje, ir Havajuose,
ir per tuziną kartų Pietų
Afrikoje (į kurią jisai 1949
m. persikėlė), jo darbų ligšiol nėra mačiusi nei Lietu
va, nei lietuvių išeivija, ne
žiūrint to, kad savo ryšius
tiek su nepriklausomąja
Lietuva, tiek vėliau su iš
eivija pat Domšaitis labai
puoselėjo ir vertino. Tik da
bar, po didelių pastangų,
dail. Adolfo Valeškos ir Lie
tuvių Fondo dėka Amerikos
lietuvių visuomenei susida
rė proga pagaliau išvysti
šio svetimųjų išgarsinto,
bet savųjų primiršto meni
ninko kūrybą, ši pati pir
moji Prano Domšaičio dai
lės darbų paroda .vyks va
sario 12-21 d. d. Chicagoj,
Jaunimo Centro Čiurlionio
galerijoj.
Pasakykime dar daugiau:
Lietuvių Fondas sudarė są
lygas ne tik pirmajai Dom
šaičio lietuviškajai parodai,
bet ir pats įsigijo stambią
jo palikimo dalį — taip kad
Domšaičio kūryba dabar
yra tvirtai lietuvių rankose
(o yra svetimtaučių kolek
cionierių kurie labai veržėsi
ją įsigyti!). Su turimais
dailininko darbais bus ga
lima rengti parodas ir kito
se kolonijose, kai kuriuos
iš jų pardavinėti, o, svar
biausia, skverbtis į Vakarų
pasaulio muziejus bei gale
rijas, visur akcentuojant
Domšaičio lietuviškumą ir
tuo keliant įspūdį, kad lie
tuviškumas ir aukštoji kul
tūra — anaiptol ne priešin
gos sąvokos.
Apie Domšaitį jau spėjo
susidaryti gana plati specialistinė literatūra, čia pa
minėtina liuksusinė Pietų
Afrikoje išleista monogra
fija, per tuziną straipsnių
vokiečių, anglų ir olandų
kalbomis (pirmasis iš 1919
metų), mokslinės disertaci
jos, taip pat ir atskiri pami
nėjimai bent vienuolikoje
knygų anglų, vokiečių ir
prancūzų kalbomis. Mažiau
sia originalių darbų apie
Domšaitį kol kas parašyta
lietuviškai. Visi svetimųjų
kritiniai straipsniai jį įrikiuoja į stambiųjų XX-tojo
amžiaus tapytojų getas.
Taigi Prano Domšaičio
atvejis bus dar vienas iš to
kių (mums gana dažnai pa
sitaikančių), kad lietuviai

Nr. 4 — 11

apie savąjį genijų sužino
tik po to, kai apie jį pradėjo
šnekėti visas pasaulis.
Kadangi tad Domšaitis
pasaulinio meno plotmėje
neabejotinai reikšminga fi
gūra, tai ir pirmoji jo pa
veikslų paroda lietuviškoje
aplinkoje yra reikšmingas
istorinis įvykis. Tikimės,
kad į visa šitai deramu rim
tumu atsilieps ir Chicagos
lietuvių visuomenė. Iškil
mingas parodos atidarymas
bus penktadienį, vasario 12
d., 7:30 vai. vak. Čiurlionio
galerijoj (JaunimoCentre).
Parodą globoja Lietuvių
Fondas.
M. Drunga
GRANDIES KŪČIOS
Tautinių šokių grupės
"Grandis” šokėjai, gruodžio
18 d., susirinko Jaunimo
centre drauge švęsti Kū
čias. Lietuviškų kūčių vaka
ro papročius ir tradicijas
pristatė Regina Kučienė. Ji
pasakojo, kad Advento me
tu nebūdavo jokių triukš
mingų pasilinksminimų, o
tik žaidžiami įvairūs žaidi
mai, dainos, surištos su Ad
ventu ir buriami burtai. Ke
turios mergaitės padengė
Kūčių stalą su šienu ir bal
ta staltiese. Pravedėja pa
aiškino šieno prasmę ir kaip
jis būdavo sunaudojamas
po Kūčių vakarienės. Prie
stalo grandietes pastatė kė
des, iš kurių viena buvo pa
skirta mirusiam šeimos na
riui. Grandies šeima turi
amžinybėn iškeliavu sius
grupės narius — Romą Mrsiulytę ir Vytautą Naką. Jų
atminimui Vilija Vieraitytė
padeklamavo eilėraštį "Tu
neverk, motule”. Rūta Stroputė padeklamavo Kūčioms
pritaikytą eilėraštį.
Darius Bork, tik prieš
metus atvykęs iš pavergtos
Lietuvos, x perskaitė Kū
čioms pritaikytą maldą.
Po tradicinės vakarienės
R. Kučienė papasakojo, kad
senovėje žiemos metas bu
vo piršlybų metas. Jaunos
mergaitės spėliojo ar atva
žiuos pas jas piršliai, ar
ateinančiais metais ištekės ?
Grandies šokėjai-jos įscenizavo kelis senovės lietuvių
Kūčių vakaro papročius.
Per šiuos papročius senovės
lietuviai bandydavo prama
tyti ateitį, atspėti savo liki
mą. Mergaitės mesdavo ba
tą per petį; į kurią pusę nu
kritusio bato priekis rodė,
iš tos pusės turėjo atvažiuo
ti piršliai. Jaunos mergaitės
taip pat, pasiėmusios krū
velę šakų, skaitydavo "Po
ra ... ne pora ...” Pasku
tinę šaką dedant, jei išei
davo žodis "pora”, tais me
tais turėjo būti namuose
vestuvės. Visi nekantriai
laukdavo Kūčių vakaro, kad
galėtų dalyvauti šiuose spė
jimuose.
Didelei Grandies šeimai
buvc labai malonu susieiti
kartu ir išgyventi šiuos pa
pročius prie Kūčių stalo.
Renata Variakojytė
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Juozas Tamošiūnas Tėvynės
mylėtojas iš Rozalimo
(Tęsinys iš pr.Nr.)
Kaip minėjau, Juozas Ta
mošiūnas priklausė Ameri
kos Lietuvių Tautinei San-,
darai kurios pradžia siekia
1914 metus. Amerikos lietu
viai tautinio nusistatymo,
vadinami "tautiečiai”, kar
tu su lietuviais socialistais
1914 m. spalio 3 d. susirinko
j bendrą seimą Brooklyne,
N. Y. Socialistų daugumai
užvaldžius, seimą, seimui
nukrypus nuo Lietuvos rei
kalų svarstymo, tautinės
krypties atstovai, dr. Jono
Šliūpo vadovaujami, apleido
seimą ir sudarė savo seimą,
kuriame dalyvavo 63 atsto
vai. Tame lietuvių tautinin
kų seime buvo sutarta
steigti lietuvių tautišką
partiją įsteigta karo vargi
namos Lietuvos reikalams
Lietuvos Gelbėjimo Fondas
ir Lietuvos Autonomijos
Fondas, kuris 1917 m. vir
to Lietuvos Neprigulmybės
Fondu. Iš lietuvių tautiškos
partijos galutinai susifor
mavo 1916 m. pradžioje
Amerikos Lietuviu Tautinė
Sandara. Juozą Tamošiūną
randame Sandaroje ir jos
fonduose. 1917 m. lapkričio
mėn. 26 d. Lietuvos Auto
nomijos Fondui Juozas Ta
mošiūnas įmokėjo 10 dole
rių, o anuo metu 10 dol. bu
vo daug svaresnis negu šiuo
laiku šimtas dolerių, o už
poros metų dar įnešė 55 dol.
1916 m. įsisteigė tauti
ninkų Lietuvos Astatymo
Bendrovė, kuri 1916 m. lap
kričio 16 d. buvo inkorpo
ruota Delavare valstijoje
vardu Lithuanian Development Corporation su 1 mil.
dol. kapitalu. Kapitalas tu
rėjo būti investuotas į besi
kuriančios Lietuvos preky
bos pramonės kreditų įstai
gas. Tuoj po karo Bendro
vės pirm. R. Karuža išvyko
į Lietuvą. Ten įsteigė Ben
drovės skyrių. Jau 1920 me
tais ta Bendrovė Lietuvoje
įsteigė šias įmones Nemu
no bendrovę ūkio mašinoms
gaminti, Ringuvos bendro
vę sėmenų aliejui spausti ir
Dubysos bendrovę importoeksporto reikalams. Šios
bendrovės to meto Lietuvai
buvo didelė pagalba. Kiek
vėliau atidarytas Kredito
Bankas Lietuvoje ir Baltic
Statė Bank Amerikoje. Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė
tuo metu buvo didžiausia
lietuvių sukurta finansinė
įstaiga užsienyje. Kadangi
ji buvo skirta Lietuvai pa
dėti tai ir joje randame Juo
zą Tamošiūną. Jis perka
Bendrovės akcijų už 150
dol. Tai buvo jo auka Tė
vynei, kaip ir kitos aukos.
Besikuriančios Lie .vos
Laikinoji Vyriausybė nuta
rė kreiptis į Amerikoje gy
venančius lietuvius pagal
bos Lietuvai paskolos for-

JONAS ŠVOBA

A. A. Juozas Tamošiūnas

ma ir 1919 m. spalio 2 d.
išleido įstatymą paskolai iš
Amerikos lietuvių. Paskolai
organizuoti Lietuvos vy
riausybė į Ameriką atsiuntė
specialią misiją kurią suda
rė J. Vileišis, P. žadeikis ir
kun. J. žilius, čia jie su
Amerikos lietuviais sutarė
tą Lietuvos valstybinę pa
skolą pavadinti "Lietuvos
Laisvės Paskola”, vietoje
siūlytų Lietuvos vyriausy
bės palūkanų 5.5% nusta
tė 5%, sudarė Lietuvos
Laisvės Paskolai platinti
Centrinį Komitetą ir suor
ganizavo 184 stotis.
Lietuvos Laisvės Pasko
los pasisekimą lėmė ne nu
statytas palūkanų dydis ar
pažadėtos garantijos. Į tai
reikia žiūrėti tik kaip Ame
rikos lietuvių auką savo Tė
vynei kovojančiai už Lietu
vos laisvę ir Nepriklauso
mybę. Amerikos lietuviai
pirko Lietuvos Laisvės Pa
skolos lakštus už savo sun
kiai uždirbtus dolerius. Mū
sų Juozas Tamošiūnas irgi
pirko du paskolos lakštus:
už 150 dol.
\
Randame Juozo Tamošiū
no vardą ir Lietuvos gelbė
tojų tarpe.
Kai 1955 m. Amerikos
lietuvių tautinės organizaci
jos įsteigė Lietuvos Nepri
klausomybės Fondą, kuris
ligi šiol tebeveikia, Juozas
Tamošiūnas irgi parėmė
Fondą.
Juozas Tamošiūnas savo
gera lietuviška širdimi au
komis Tėvynės reikalams
nuo kitų neatsilikdavo.
Nors Juozas Tamošiūnas
nebuvo žurnalistas ar rašy
tojas, bet knygą ir perijodinę spaudą vertino, skaitė ir
rėmė. 1919 m. J. O. Sirvy
das Vienybei leisti sutvėrė
Vienybės Spaudos Bendro
vę, Juozas Tamošiūnas tam
pa tos bendrovės šėrininku,
tikriau sakant, jos rėmėju.
1920 m. Lietuvoje įsisteigia
akcinė bendrovė "Varpas"

knygoms ir laikraščiams
leisti. Juozas Tamošiūnas ir
tos "Varpo” bendrovės nu
perka akciją. 1933 m. Vie
nybės Spaudos bendrovė
bankrutuoja. Vienybės lei
dimas atsidūrė kritiškoje
būklėje. Vienybei atgaivinti
sudaroma Lietuvių Spaudos
Bendrovė, ir Juozas Tamo
šiūnas yra dalininkas.
Pavarčius jo paliktas če
kių knygute, randi paramą
Dirvai ir Sandarai. Prenu
meravo Lietuvių Enciklope
diją. Taip pat prenumeravo
Nepriklausomoje Lietuvoje
leistą Spaudos Fondo Lietu
viškąją Enciklopediją. Turė
jo visus Tėvynės Mylėtojų
Draugijos leidinius, neišskyriant Dr. V. Kudirkos
raštų, išleistų 1909 m.
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius
POSĖDŽIAVO ŠVYTURIO
ŠAULIŲ KUOPOS
VALDYBA

Sausio 15 d. šv. Antano,
parapijos patalpose posė
džiui buvo susirinkusi švy
turio kuopos valdyba. Veik
los pranešimus padarė: kuo
pos pirmininkas B. Valiukė
nas, vicepirmininkas Myko
las Abarius, iždininkas Vin
cas Rinkevičius, parengimų
vadovas Petras Bukšnis ir
informacijos vadovas Anta
nas Sukauskas. Į kuopą pri
imti 7 nauji nariai.
Nutarta kuopos 15 metų
sukaktį paminėti liepos 4 d.
Pilėnuose, balandžio 18 d.
Lietuvių namuose surengti
pikniką po stogu ir Lietuvos
Pasiuntinybės pastatui at
naujinti paskirta 50 dol.
Po posėdžio moterų sekci
jos vadovė Angelė Bukšnie
Jis parėmė su 100 dol.
nė dalyvius pavaišino ka
ALT S-gos išleistą knygą
vute.
"Tautinės minties keliu”.
Kada LŠST Centro Valdyba
MIRĖ DAINAVOS
leido anglų kalba Dr. C. R.
STOVYKLOS
Jurgėlos parašytą "Lithu
ADMINISTRATORIUS
ania: The Outpost Of Free1981 m. gruodžio 30 d.
dom”, Juozas Tamošiūnas
savo
namuose, Manchester,
jos leidimą parėmė visu
Mi.,
mirė
Dainavos stovyk
1000 dolerių.
Nors, kaip jo draugai tei los administratorius Juozas
gia, Juozas Tamošiūnas ne Rutkauskas, sulaukęs 67
siveržė į organizacijų pir metus. Velionis buvo gimęs
maujančias vietas, bet jose 1914 m. gruodžio mėn. 22 d.
pareigų nevengė. A. L. T. Veršliokio km., Vilkaviškio
Sandaros Detroito skyriuje apskr. Į Ameriką atvažiavo
eina tai iždininko, tai sekre 1949 m. ir apsigyveno De
toriaus pareigas. Tačiau iš troite. Paskutinius 6 metus
visko atrodo, kad Tėvynės gyveno Manchesteryje, ne
Mylėtojų Draugija Juozui toli Dainavos stovyklos. Tu
Tamošiūnui buvo arčiausia rėjo nusipirkęs žemės skly
pą, pasistatęs gražius na
širdies.
Juozas Tamošiūnas buvo mus ir užsivedęs sodą. Rė
geros sveikatos, bet senat mė jaunimą, Dainavos sto
vėje pasilpo regėjimas, vyklą ir Balfą.
Sausio 2 d. po atlaikytų
sveikata, paskutiniaisi a i s
Dievo
Apvaizdos parapijos
gyvenimo metais teko daž
bažnyčioje
gėdulingų mišių,
niau ir ilgiau pagulėti ligo
ninėje. Kartą ir paprašė pa velionis amžinam poilsiui
kviesti advokatą testamen nulydėtas į švento kapo ka
tui padaryti, tai buvo jo pa pines.
skutinis noras ir valia. Ne
mažą dalį sukaupto turto POLITINĖ VAKARONĖ
paskirstė dar gyviem, kad
LB Detroito apylinkės
ir seniem giminėm. Jo visos valdyba sausio 30 d. 7:30
seserys jau buvo mirę. Kitą vai. vak. Dievo Apvaizdos
dalį paliko testamento vyk parapijos Kultūros centre
dytojams išskirstyti testa ruošia politinę vakaronę.
mente išvardintoms lietuvių Pral egentais pakviesti bu
organizacijoms ir laikraš vę detroitiškiai: Viktoras
čiams. Tai buvo jo pasku
tinis lietuviškas patriotiš
kas žodis.
Tas taurus patriotas lie dalį, t. y. 40,000 dol. įdėti
tuvis, Tėvynės Mylėtojas iš į specialų universiteto sti
Rozalimo JUOZAS TAMO pendijų fondą ir iš nuošim
ŠIŪNAS atsisveikino su čių kasmet skirti stipendi
šiuo pasauliu 1979 m. sau jas finansinės paramos rei
sio mėn. 3 d., turėdamas 90 kalingiems lietuviams stu
metų amžiaus, bet paliko dentams.
Pagaliau 1981. m. spalio
savo darbo vaisiais Lietuvai
24
d. BALFO SEIMO vaka
ir lietuviams atmintinas.
rienėje
Detroite a. a. Juozo
Juozas Tamošiūnas, ver
Tamošiūno
testamento vyk
tindamas mokslą ir norėda
dytojai
Stefanija
Kauneliemas palengvinti lietuviams
jaunuoliams jo siekti, savo nė ir Vincas Tamošiūnas iš
turto dalį užrašė Lietuvių Juozo Tamošiūno pagal tes
Kambario Detroito Wayne tamento palikimą įteikė
Statė Universitete Komite BALFo pirmininkei Marijai
tui, panaudoti kambario rei Rudienei 50,000 dolerių
kalams. Komitetas nutarė čekį.

Nakas — dirbąs Valstybės
departamente ir gyvenąs
Washingtone, Gintė Damušytė — besidarbuojanti Lie
tuvių informacijos centre
New Yorke ir Saulius Anu
žis — Michigano valstijos
Respublikonų partijos cent
rinio komiteto IlI-čias vice
pirmininkas, gyvenąs Lansinge.
BAIGĖ UNIVERSITETĄ

Rūta Benedikta Misiūnai
tė, Elenos ir Alberto Misiū
nų jauniausioji dukra, gruo
džio 20 d. baigė Michigano
Universitetą, Ann Arbor,
Mich. ir gavo bakalauro
laipsnį iš Socialogijos, gilin
damasi į sveikatos instituci
jų administravimą. Ji dirba
savoje specialybėje Vaikų
ir moterų ligoninėje Ann
Arbor, Michigan.
Jaunoji akademike R. B.
Misiūnaitė yra baigusi Auš
ros lituanistinę mokyklą.
Nuo 1976 m. gegužės mėn.
iki 1977 m. rugsėjo mėn. ji
buvo Lietuviškų Meliodijų
radijo valandėlės pranešėja.
R. B. Misiūnaitė daug va
sarų yra stovyklavusi Dai
navos jaunimo stovykloje,
vadovaujamoj Putnamo se
selių.
Elena ir Albertas Misiū
nai yra užauginę tris duk
ras ir visos yra baigusios
universitetus. Ramutė Misiūnaitė-Brown, turi magis
tro laipsnį iš pradinio moks
lo ir mokytojauja Capac,
Michigan. Valentina Misiū
naitė turi bakalauro laips
nį prekybos srityje, dirba
G. M. Cadillac Div. kaip ma
šinų pardavimo rajono ve
dėja Boston, Mass.
Albertas Misiūnas yra
Vilniaus Krašto Lietuvių
Sąjungos centro valdybos
pirmininkas, Lietuvių Me
liodijų radijo valandėlės redaktorius-pranešėjas ir šv.
Antano parapijos Tarybos
pirmininkas.

• JAV LB trisdešimtme
čio minėjimas vyks Detroite
š. m. balandžio 17-18 dieno
mis. Ta proga vyks įvairūs
renginiai. Balandžio 16 d.
7:30 vai. vak. menininkės
—• Birutės Rauckienės me
no parodos atidarymas, šeš
tadienį, balandžio 17 d.
įvyks JAV LB apylinkių ir
apygardų pirmininkų suva
žiavimas. Po pietų — iškil
mingas LB tridešimtmečio paminėjimas-akademija.
Vakare — balius-koncertas.
Programoje solistė Gina
Čapkauskienė ir poetas Ber
nardas Brazdžionis. Sekma
dienį — iškilmingos šv. Mi
šios. Po jų JAV LB-nės Kul
tūros Tarybos premijų įtei
kimas ir trisdešimtmečio
uždarymas.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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Kodėl man garbė boti lietuviu?
Lietuvių radijo va
landėlės Bostone vedė
jai Steponas ir Valen
tina Minkai praeitą va
sarą paskelbė konkursą
rašiniui: "Kodėl man
garbė būti lietuvių ?”
Trečią premiją $100.00
laimėjusio, Amerikoje
gimusio ir užaugusio,
Perkūno Krukonio iš
So. Bostono, Mass. ra
šinys.
Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubo pirmininkė dr. V.
B. Raulinaitienė papuošia ponus Juliją ir EmilĮ Sinkius, klubo
narius ir rėmėjus, jiems surengtų klubo valdybos padėkos pie
tų proga.
V. R. Pluko nuotr.

LOS ANGELES
GRAŽI TRADICIJA

Prieš kelis metus buv.
vietos Birutiečių pirminin
kės Rūtos Šakienės inicia
tyva, čia buvo surengtas pa
bendravimas iškeliavusioms
j amžinybę sesėms birutietėms pagerbti. Dabar, tokie
renginiai jau virto tradici
ja. šiais metais toks pager
bimas įvyko sausio mėn. 10
d. Šv. Kazimiero parapijos
salėje.
Ant lietuviško kryžium ir
gėlėmis papuošto ir lietu
viško lino audiniais uždeng
to stalo stovėjo juodai įrė
mintas 19-os mirusių biru
tiečių sąrašas. Atsilankiu
siems tuojau buvo aišku ko
kia šio renginio paskirtis
ir kokios programos čia ga
lima tikėtis. Ir neapsirikta.
Programa buvo labai rimta,
pritaikinta renginio paskir
čiai ir tiksliai įvykdyta.
Pavaduodama sunegala
vusią skyriaus pirm. Alber
tiną Milienę, labai trumpu,
bet prasmingu žodžiu pa
gerbimą atidarė ir toliau
vedė vicepirm. Alfa Pažiūrienė.
Prieš pradedant progra
mą buvo pagerbtos miru
sios birutietės, uždegant
tris žvakes — geltoną, žalią
ir raudoną. Jas uždegė gen.
konsulo žmona Janina čękanauskienė, viešnia iš Chica
gos — pirmoji šio skyriaus
pirmininkė Ona Pulkauninkienė ir šių renginių pradi
ninkė Rūta Šakienė. Pro
gramos vedėjai paskelbus
pavardes, visos trys progra
mos atlikėjos — rašytoja
Alė Rūta, solistė Janina čekanauskienė ir pianistė Rai
monda Apeikytė buvo pa
puoštos dail. A. Variakojienės meniškai pagamintais
korsažais.
Meninę programą pradėjo
Alė Rūta jautriai paskaitydama "Kelias lyriškas min
tis”, keturiais savo kūrybos
eilėraščiais: Kortų Name
lis, Apie Mirtį, Naujuose
Metuose ir Motina. Raimon
da Apeikytė su giliu įsijautiimu ir jai įprastu tiks
lumu paskambino Čiurlionio
Preliudą ir F.-Mendelsson’o
Laidotuvių Maršą. Jai nuo
pianino nepasitraukus, sce

noje pasirodė sol. Janina
čekanauskienė, kuri, savo
galingu mezzo-sopranu pa
giedojo: Visagali!! — žo
džiai D. Mitkienės, muz. St.
Maniuskos; Marija Motina
Malonės — žodžiai F. Kiršos, muz. Br. Budriūno ir
Begalinis Viešpaties Pasau
lis— žodžiai B. Brazdžionio,
muz. G. Gudauskienės. Vi
są programą susirinkusieji
išklausė susikaupę, šiltai
priėmė ir įvertino.
šis labai trumpas, bet tik
rai kultūringas renginys
buvo baigtas visiems sugiedant Marija, Marija.
Po to, p. Pažiūrienei pa
kvietus, dalyviai vaišinosi
gausiais (gal pergausiais)
birutiečių paruoštais už
kandžiais.
Fx.
• Lietuvių Fondo balius
įvyks vasario mėn. 6 d. 7
vai. vak. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Kviečiami vi
si dalyvauti ir paremti Lie
tuvių Fondą, kuris puose
lėja lietuvišką kultūrą. Šis
balius yra gera proga pa
remti fondą savo stambes
ne auka. Aukojantiems
$100 arba daugiau duosime
2 garbės bilietus į balių.
Aukas ir įnašus galima
įteikti bet kuriam L. F. val
dybos nariui. Arba pasiųst
paštu iždininkui P. Grušui,
5559 Modena PI., Angoura,
Cal. 91301. Bilietus į balių
galima įsigyti pas L. F. val
dybos narius. Stalus rezer
vuoti pas J. čingą — 8261570, P. Grušą — 889-3111
ir D. Keškelienę 660-1572.

mis, nesitikėdamas nieko
įdomaus surasti. Pradėjau
skaityti ir jau nebegalėjau
padėti, štai kokia yra Lie
tuva! Kokia įdomi jos isto
rija. Kokie stiprūs jos žmo
nės! Kiek tautų būtų ga
lėjusios pakelti šitokį kal
bos naikinimą, šimtmečius
tęsusį pavergimą? — vis
klausiau ir klausiau savęs.
Pirmą kartą ėjau gatve
pakelta galva, lyg sakyda
mas, žiūrėkite, aš esu lie
tuvis, aš esu tos tautos sū
nus!
Nuo to laiko ėmiau skai
tyti visa, kas buvo susieta
su Lietuva. Ir kuo daugiau
skaičiau, tuo labiau žavėjasi tuo kraštu. Ypač susi
domėjau literatūra. Staiga
supratau, kad ne tik didžio
sios tautos gimdo gerus ra
šytojus, bet kad ir lietu
viai, nesigėdydami gali di
džiuotis Kristijonu Done
laičiu, Mikalojum-Konstantinu Čiurlioniu, Bernardu
Brazdžioniu, Vincu Mykolaičiu-Putinu ... Tai vardai,
apie kuriuos kada nors kal
bės pasaulis-.

Šarūnu Krukoniu, o ne John
Brown.
Toks mano atsakymas sū
nui. O kai jam bus 15, kal
bėsiu kitaip. Bus daug tų
pašnekėsiu, beritėki tol, kol
jis galės eiti gatve pakelta
galva, sakydamas: — Man
didi garbė būti lietuviu.

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

— Tėte, kodėl mano toks
keistas vardas ir pavardė?
• VASARIO 13 D., šeštadie
Kodėl aš nesivadinu kaip
ni,
t>:30 v. v. — Lietuvos lais
kiti klasės vaikai — trum
vės
vigilija Dievo Motinos
pai ir aiškiai — John Brown
šventovėjevRengia Dievo Mo
ar Richard Johnson? —tinos parapija.
klausia, parėjęs iš mokyk
• VASARIO 14 D. 4 v. p. p.
los, sūnelis.
Vasario
16-tosios minėjimas
Susimąsčiau! Kaip atsa
DMNP. parapijos auditorijoje.
kyti šiam dešimties metų
Rengia ALT Clevelando sky
žmogeliui, kad jis suprastų,
rius.
kokia didi garbė būti lietu
• VASARIO 20 D., šešta
viu ! Apie ką jam turiu pa
dienį, Pilėnij tunto Blynų ba
sakoti : apie kažkada buvu
lius Lietuvių Namuose.
sią galingiausią Europoje
• VASARIO 21 D. Filmo
valstybę — Lietuvą; apie
"Prezidentas Antanas Smeto
nepaprastos dvasios žmo
na” demonstravimas ir Vasario
nes, sugebėjusius per am
16 minėjimas Lietuvių Namuo
žius išsaugoti savą kalbą;
se. Rengia ALT S-gos Cleve
apie taip trumpą nepriklau
lando skyrius.
somybės laikotarpį, per ku
Taip tada galvojau, šios
• KOVO 14 D. 12 vai. Li
rį buvo atstatyta valstybė? nuomonės nepakeičiau ne
thuanian Village Ine. akcinin
O gal papasakoti apie į dabar.
kų ir Lietuvių klubo narių me
Ameriką atvažiavusius lie
Per tuos metus gerai iš tinis susirinkimas.
tuvius, kurie, patys skurs- mokau lietuvių kalbą, ve
• KOVO 20-21 D. D. Draugo
dami, kūrė parapijas, leido džiau lituevaitę ir dabar romano premijos įteikimas ir
leikraščius ir knygas, stei meilę Lietuvai perduodu sa koncertas DMNP parapijos sa
gė draugijas ir organizaci vo vaikams. O jie, kaip ir lėje.
jas? O gal papasakoti apie aš, viską pradeda iš pra-.
• KOVO 28 D. Kaziuko mu
savo tėvus, dirbusius cuk džių...
gė.
raus fabrike, bet išleidusius
Kaip man paaiškinti sū
mane j mokslą? Bet ar su nui? —■ vis nesiliauju gal
• PERKANT 'IR PAR
pras sūnelis mane?
vojęs. Na bandysiu taip: — DUODANT NAMUS prašo
Prisimenu savo vaikystę,
Ateik sūnau ii- pasakyk: me kreiptis į ČIPKUS
prisimenu, kaip skaudu bū kiek vaikų tavo klasėje gali REALTY, 31715 Vine St.,
davo vaikų išjuųktam! O,
kalbėti dviem kalbom? Ty Willowick, Ohio 44094. Tel.
kaip tada nekenčiau savo
li. Vadinasi, tik tu. Kiek 943-0910.
pavardės!
vaikų klasėje žino, kas toks
Prisimenu ir nusišypsau.
buvo kunigaikštis Vytautas
• PATRIA prekybos na
Dieve, kaip pasikeičiau per
ar Kęstutis? Ar daug iš jų muose, 794 E. 185 Street,
šituos metus!
galėtų papssakoti apie šių Clevelande, yra didelis pa
— Kada ir kaip pradėjau
didvyrių žygius? Vadinasi, sirinkimas vietinių ir im
domėtis savo kilme? — ban
sūnau tu žinai daug dau portuotų maisto produktų,
dau prisiminti. — Tikriau
giau negu kiti. Tu žinai dvi įvairių skanumynų, lietu
siai, kai perskaičiau Vandos
kultūras: vieną — Ameri viškos juodos duonos, o do
Sruogienės "Lietuvos istorL kos, o kitą — Lietuvos. Tu vanų skyriuje yra gintaro,
ją”. Man ją "įpiršo” tėvas daug išmoksti, sūnau, ir tuo plokštelių, audinių, knygų
po vieno mūsų ginčo, man gali didžiuotis. Tu žinai abi ir lietuviškų sveikinimo
atsisakius kalbėti lietuviš kultūras dėl to, kad esi lie kortelių. Prašome atsilan
kai. Knygą ėmiau nenoro tuvis. Ir dėl to tu- vadiniesi kyti. Telefonas 531-6720.

HOUSE
KEEPER
COOK
FOR
M1DDLE AGED COUPLE. PF.RMA
NENT JOB FOR THE RIGHT PERSON. LIVE IN OR OUT IN THE
WINTER. STAY AT THE SHORE
W1TH US IN THE SUMMER. SALA
RY, VACAT1ON AND PENS1ON DEPENDING ON EXP., REFERENCES
AND PERFORMANCES. PITONE 215664-0724 AFTER 8:30 P. M. WEEKDAYS AND BEFORE 9 A. M. WEEKKENDS.
(3-5)

• OHIO AUTO BODY,
savininkas Jonas Švarcas,
35571 Vine St., Eastlake,
Ohio 44094, sąžiningai ir
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašauktas,
automobilį atitempia į savo
dirbtuves ir greitai pataiso.
Skambinkite tel: (216) 9428038 ir viskas bus sutvar
kyta.

Žalgirio šaulių kuopos šauliai ir šaulės sausio 17 d. buvo susirinkę Clevelando lietuvių
namuose informaciniam visuotinam susirinkimui.
J- Garlos nuotr.

Nr. 4 — 14

DIRVA

1982 m. sausio 28 d.

VASARIO SESlOLIKTAJAI ARTĖJANT
J. MIŠKINIS
1918 metu Vasario 16-ji
diena amžiais lietuviui pri
mins, keldama jos reikšmę
ir didingas galias. Toji da
ta mūsų tautos istorijoje
įamžinta aukso raidėmis
šimtmečius truškinanč i a i
nelaisvei ir kančioms. Jokia
priespauda, jokie persekio
jimai Vasario šešioliktosios
dienos neišraus iš lietuvių
širdžių. Kodėl? Todėl, kad
sušvitęs laisvės gyvenimas,
pažadino lietuvių tautos jė
gas, kurios darė stebuklų.
Lietuvos nepriklausomy
bės 64 metų sukakties šven
tė tai ne kas kita kaip lie
tuviškos sąmonės dideliems
žygiams ruošimąsi, žodžiu,
tai vis didesnio pasiryžimo
ugdymas, tai vis didėjantis
pavergtosios Tėvynės gai
lestis. Tie visi kai kur užsi
likę galgotiški Lietuvos
kryžiai sykiu su visa lietu
vių tauta liūdi, bet jie ir
prisikėlimo laukia, jie netei
sybėm galą pranašauja, iš
aukštybių okupantam kerš
to laukia...
Kadaise Amerikos prezi
dentas Linkolnas, paskel
bęs atsišaukimą dėl didžiau
sio devynioliktojo šimtme
čio darbo-vergų išlaisvini

mo savo dienoraštyje taip
parašė: ”Savo Dievui paža
dėjau tai padaryti”.
Lietuvių tauta panašią
priesaiką įrašė ne į dieno
raštį, bet savo širdyse. Ir
kol Lietuvai neatgausim
laisvės, nuolat būsim nera
mūs. Gali griūti mūrai, rū
dyti geležis ir pilių akme
nys trupėti, bet nė širdies
teisūs troškimai, širdis gali
kentėti, liūdėti, laukti ir
ryžtis, bet niekad nenurimti. .
Kas gi Lietuvą prikėlė?
Gal iš didelės meilės mūsų
kaimynai pagelbėjo susi
tvarkyti ir sustiprinti? De
ja, taip nebuvo. Lietuvą
prikėlė pati tauta, kuri il
gus amžius buvo svetimų
jų slopinama, skriaudžiama,
sąmoningai laikoma vergo
vės ir tamsybės pančiuose.
Gamtos gyvenime ma
tom, kad ir mažiausiuose
akmens plyšeliuose prasi
skverbia kuklūs žolės daige
liai, stebdamicsi į šviesą ir
erdvę. Taip ir mūsų tautos
praeity, nežiūrint visokių
kliūčių, prasimušdavo į
šviesą savo dvasios daige
liais ; vienur Daukantas, ki
tur M. Valančius, dar kitur

Amerikos Lietuvių Tarybos Clevelando skyriaus 1982 m. valdyba, kuri š. m. vasario 14 d.
DMNP parapijos salėje rengia Vasario Šešioliktosios minėjimą. Nuotraukoje sėdi iš kairės: B.
Natkevičiūtė, J. Budrienė, O. Jokūbaitienė, A. Mackuvienė. Stovi: Br. Nainys, pirm. A. Pautienis ir K. Karalis.
P. Nasvyčio nuotr.

dr. J. Basanavičius, dr. V.
Kudirka, dainius Maironis
ir daugelis kitų tautos ža
dintojų. Jų idaelas buvo lie
tuviškumas, būti tikrais lie
tuviais, mylinčiais savo tė
vų gimtąją kalbą, ginti lie
tuviškus reikalus ir akty
viai kovoti dėl Lietuvos
laisvės.
Lietuvių tautos tragiš
kuoju laikotarpiu kaip tik

i'MM' /uperior Avino/
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'/4% palūkanų

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /bying/
Pogrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

ĮBE

ir iškilo prieš akis Lietuvos
patriarchas dr. Basanavi
čius didžiųjų darbų nuopel
nai ir gyvųjų idęjų sekti
ni įgyvendinimai. Lietuvos
prisikėlimui, spauda anuo
met buvo stiprus ginklas
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. Jis AUŠROJE savo
raštais ugdė, kovojo dėl lie
tuviško žodžio minties, dėl
tautos savarankiškumo lais
vės.
O su Maironiu visa lietu
vių tauta dainuodavo: ”Nebeužtvenksi upės bėgimo,
Ne taip dainuosim kaip ligšiolei, kitas dainuosim dai
nas”........... arba: O tačiau
Lietuva tik atbus gi kada:
Neveltui ji tiek iškentėjo,
kanklių balsą išgirs ...
šios dainos vedė jaunimą
kovon dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir tautos lais
vės. Kelių amžių kartos ko
vojo, kentėjo, į kalėjimus
ėjo, Sibiran važiavo, gar
bingai žūdavo dėl lietuviš
kos minties, laisvės ir ge
resnės ateities.
Kai atskiras žmogus be
augdamas, visokeriopai bebręsdamas nori būti laisvas,
nepriklausomas, taip ir
kiekviena subrendusi tau
ta nori gyventi politišką
nepriklausomą gyvenimą.
Laisvės troškimas yra kiek
vienam žmogui įgimtas da
lykas. Todėl kiekvienai tau
tai įgimtas dalykas būti ne
priklausoma valstybe.
Sušvitęs laisvės gyveni
mas, pažadino mūsų tautos
jėgas, kurios darė didelę pa
žangą. Atbudusios Lietuvos
kovotojas pasidarė nemenkesnis už senosios Gedimi
no, Kęstučio, Vytauto Lie
tuvos gynėją. Sena karingu
mo dvasia apėmė Lietuvos
sūnų širdis ir jie pergale
vainikavo Nepriklausomy
bės kovą.
Kad ir daug vargo pakel
ta, daug kančių iškentėta,
daug aukų padėta, bet vi
sas tas vargas, visos kan
čios, visas Lietuvos laukuo
se pralietas kraujas nenu
ėjo veltui. Visos tos aukos

įžiebė laisvės žiburį ir at
gaivino apmirusias lietuvio
jėgas. Patekėjo aušra ir nu
švietė kankinės Lietuvos
erškėčiuotą kelią į laimingą
gyvenimą.
Lietuva greit atsistatė,
ėjo plačiu pažangos keliu ir
džiaugėsi savo dideliais lai
mėjimais, įveikusi vargus
dėl kurių jai teko daug ken
tėti. Tačiau nelauktai, pačiu
Lietuvos žydėjimo metu,
prasidėjęs II pasaulinis ka
ras tapo mūsų Tėvynei —
Lietuvai skaudžiausia ir di
džiausia nelaimė. Mūsų Tė
vynė tapo okupuota ir jos
vaikams atimta laisvė.
Minint Vasario 16-ją vi
su rimtumu turime pagal
voti kaip mes, laisvuose
kraštuose tebegyvendami
galime prasmingiau kovoti
dėl Tėvynės išlaisvinimo iš
komunistų vergijos ir pa
dėti savo kenčiantiems tau
tiečiams.
Be to, privalome žinoti,
kad Vasario 16 d. minėjimo
turinys ir prasmė glūdi ne
išorinėse iškilmėse. Tos ver
tybės turi glūdėti mūsų šir
dyse. Kova dėl laisvės rei
kalauja moralinių ir me
džiaginių aukų. Vadinas, vi
si turime būti susikaupę,
drausmingi, vieningi ir
dirbti su dideliu pasiryžimu
dėl Lietuvos prisikėlimo.
Gyvenkim tik viena idėja ir
vienu pasiryžimu, kad mūsų
darbas ir mūsų visokeriopa
auka teiktų kuodaugiausia
naudos Lietuvai. Su di
džiausiu susikaupimu ir pa
siryžimu tęskim pradėtąjį
darbą dėl mūsų tautos lais
vės ligi galutino laimėjimo.
Lietuvos nepriklausomybė
nėra žuvusi. Ji tik pavergta,
o mes nuo jos atskirti, bet
ne amžinai.
Taigi Vasario 16-ji skati
na dar labiau stiprinti glau
džius lietuvybės išlaikymo
saitus, vienas kitą gerbti ir
pasitikėti. Stiprinant tauti
nę savigarbą, ryžtą, dvasi
nį aktyvumą, padėsim nu
galėti kliūtis siekiant Lie
tuvai laisvės.
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Lietuvių tremtinių kapinėse Sibire viename pamink
le iškaltas toks įrašas: "Mes esame iš gintarų krašto, iš
garbingos gimtinės Lietuvos. Kas išskaitys vargus be
rašto, ką iškentėjo didvyriai jos.”

CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE
Iš CLEVELANDO
JŪRŲ SKAUTŲ
VEIKLOS

KUN. DR. JUOZO PRUNSKIO REDAGUOTA KNYGA

LIETUVIAI SIBIRE

dokumentinis leidinys dabarties žmogui ir istorijai, išsakąs ką iškentėjo lietu
viai, kai bolševikai okupantai, vykdydami mūsų tautos genocidą, išvežė maž
daug kas dešimtą Lietuvos gyventoją bado, Sibiro speigų mirčiai.
Šią knygą Clevelando lietuviams pristatys

Š. m. sausio mėn. 21 d.
j. v. s. P. Petraičio namuo
se, Clevelande Įvyko jūrų
S. M. SAUSIO 31 D., SEKMADIENĮ, 4 VAL. P. P.
budžių ir jūrų skautininkų
bendra sueiga.
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE
Sueigą pravedė j. v. s. VI.
Neringos tunto vyr. skaučių rengiamoje kultūrinėje popietėje. Po programos ka
Petukauskas, L. S. B. jūrų
vutė. Įėjimo auka 3 dol.
skautininkų grandies sekre
torius ir Clevelando jūrų
Pietums su Lietuvos gen. konsulu Anicetu Simučiu sausio 31 d., sekma
skautininkų įgulos vadovas,
dienį, 1 vai. p. p. specialiai atidaroma Gintaro valgykla Lietuvių Namuose. No
padaręs platų pranešimą
rintieji dalyvauti registruojasi pas A. Petukauskienę tel. 531-3872. Už pasi
apie .grandies veiklą ir esa
rinktą meniu atsiskaitoma valgykloje.
mą padėtį.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti įr norintieji galės įsigyti šią vertingą
Po pranešimo buvo dis
knygą.
kusijos dėl ateities veiklos.
NERINGOS TUNTO VYR. SKAUTĖS
Kadangi jūrų skautininkai
be išimties yra ir jūrų bu
džiai buvo nutarta sueiti į
vieną vienetą su jūrų bu kinti bei pavaduoti sutiko v. v. Marius Juodišius, ku šiu. Jaunių kandidatų am
rio adresas 19708 Shawnee žius 7-12 m.
j. v. s. Pr. Petraitis.
džiu įgula.
Vietininkija šiuo metu
šios M. Jankaus vardo jū Av., Cleveland, Ohio 44119,
šis bendras vienetas įeina
intensyviairuošiasi Kaziu
į L. S. B. Clevelando Vieti- rų budžių įgulos tikslas yra Telef. 531-4997.
Vietininkija nori atgai ko mugei.
ninkiją, kaip Martyno Jan remti Clevelando jūrų skau
vinti bebrų — jaunių viene
Po sueigos dalyviai buvo
kaus jūrų budžių įgula. Įgu tų veiklą.
Jūrų skautų vietininkijai tą. Suinteresuoti tėvai pra pavaišinti p. Petraitienės už
los vadovu išrinktas j. v. s,
šiuo metu vadovauja j. b. šom susisiekti su M. Juodi- ką reiškiame skautiškas
VI. Petukauskas. Jam talačiū.
(vp)

Lietuvos gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS

• Vasario šešioliktosios
— 64 metų Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties minėjimui ALTo
Clevelando skyrius intensysiai ruošiasi.
Minėjimas įvyks 1982 m.
vasario 14 dieną DMNP pa
rapijos auditorijoje, 4 vai.
p. p. Prieš minėjimą abiejo
se lietuvių parapijų šven
tovėse bus laikomos progai
pritaikintos pamaldos. Minėjimjj kalbės kun. dr. J.
Prunskis ir JAV kongres
manas iš Georgia valstijos
Larry McDonald, kuris pri
ėmė pakvietimą dalyvauti.
Meninę dalį atliks Cleve
lando vyrų oktetas Rito Ba
bicko vadovaujamas ir Kuprevičiūtės Kristina ir Ilona
— piano ir trimitas.
Visi lietuviai kviečiami
dalyvauti mūsų istorinėje
šventėje ir paremti auka
laisvinimo pastangas.
Minėjimo smulki progra
ma bus paskelbta prieš mi
nėjimą.
ALTo Clevelando
Skyriaus Informacija

NATIONWIDE
INSURANCE
Nabonvvide is on yotf skle

• APDRAUDOS reikalais
geriausius
patarnavimus
gausite kreipdamiesi į Z.
Obelenį, tel. 531-2211.
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Praeitą sekmadienį, sausio 24 d., Dievo Motinos parapijos salėje įvyko Clevelando Fil ♦
harmonijos orkestro simfoninis koncertas. Nuotraukoje poetas Stasys Santvaras, iš Bostono, »
♦
palydimas orkestro skaito savo išverstą į lietuvių kalbą Aaron Copland Lincolno portretą.
♦
J. Garlos nuotr. ♦
*
♦
♦
*

MATAS & TURNER
□
REALTY
REALTOR’

(216) 486-2530
^CRA^

Certified Appraiser
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AL’S ELECTRICAL
• PERKANT IR PAR
Taisau visus namų elek
DUODANT NAMUS prašo
trinius
įrengimus ir taip pat
me kreiptis į ČIPKUS
pečius,
skalbimo mašinas,
REALTY, 31715 Vine St.,
džiovintuvus
ir kt. Skam
Willowick, Ohio 44094. Tel.
binti
585-1809.
943-0910.

amber studios, inc
505 East 185 Street;
Euclid, Ohio 44119
Tel. 531-3500

Foto ir paveikslų įrėmavimas. Originalūs paveikslai, grafika, droži
niai, gintaras, keramika ir... Gauta nauji grafikos darbai iš Vytauto
Igno ir Giedrės žumbakienės bei kitų menininkų.
Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 6 vai.
vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.

Rimas Laniauskas, prezidentas
Antanas Kalvaitis, viceprezidentas

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

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119

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

DIRVA
MIRĖ POVILAS
ALIŠAUSKAS
Po sunkios ligos š. m.
sausio 24 d. New Yorke mi
rė Povilas Ališauskas, bu
vęs Korp! Neo-Lithuania
vyr. valdybos pirmininkas
ir Vliko tarybos narys.
Atsisveikinimas įvyko
sausio 26 d. šalinskienės
laidotuvių namuose. Palai
dotas sausio 27 d. iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios.
• "Naujosios Vilties” žur
nalo naujausias nr. 14, 160
psl., redaguotas A. Laikūno,
jau išėjo iš spaudos ir iš
siuntinėtas p r e numerato.
riams. Prenumeratoriai, ku
rie pakeitė adresus ir žur
nalo negavo, prašomi pra
nešti savo naują adresą žurnalo administratoriui Br.
Kasakaičiui, 7150 South
Spaulding Avė., Chicago,
III. 60629. Tel. (312) 7787707.

ALTO NAUJI PLANAI IR
NAUJI DARBAI
Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba sausio 15 d. sa
vo būstinėje Chicagoje tu
rėjo posėdį. Jį pravedė
pirm. dr. K. Šidlauskas. Pir
mininkui painformavus, nu
tarta daryti žygių, kad JAV
paštas 1983 m. išleistų Da
riaus-Girėno pašto ženklą.
Specialiu atsišaukimu bus
paskatintos lietuvių orga
nizacijos
savo
laiškais

kreiptis į JAV pašto vado
vybę, paremiant šį suma
nymą.
Dr. K. Šidlauskas pain
formavo plačią ir sėkmingą
Pabaltiečių komiteto veiklą
Washingtone, palaikant gy
vus ryšius su valdžios įstai
gomis ir pareigūnais. Tame
komitete lietuviams atsto
vauja Amerikos Lietuvių
Taryba. Nuspręsta šios vei
klos finansavimui iš ALTo
paskirti 11,285 dol.
Inž. Gr. Lazauskas ir dr.
J. Valaitis pranešė apie sau
sio 10 d. įvykusius sėkmin
gus pasitarimus Washingtone su Lietuvos atstovu dr.
S. Bačkiu ii’ Lietuvių Bend
ruomenės atstovais V. Kutkum, inž. V. Izbicku, V. Na
ku, dalyvaujant ir ALTo at
stovui Washingtone dr. J.
Geniui, bei dr. D. Krivickui.
Sudaryto Pasiuntinybės rū
mų restauravimo komiteto
pirmininku vienbalsiai iš
rinktas dr. J. Genys, o at
stovu technikiniams reika
lams — inž. V. Izbickas.
Pasiuntinybės remontui jau
gauta aukų 835,000 iš 28 or
ganizacijų ir daugelio pa
vienių. Bus sudaryta spe
ciali teisinė ir vajaus komi
sija.
ALTo valdybos posėdyje
pasveikinti nauji valdybos
nariai: Mykolas Pranevi
• Biirutės Kožicienės pa
čius ir studentų atstovė Ra
vardė
per klaidą buvo pra
munė Tričytė. Jiems, su ki
leista
Dirvoje
Nr. 3, U psl.
tų valdybos narių įrašais,
po
nuotrauka,
vardinant
sol.
įteikta L. Šimučio knyga
G. čapkauskienės plokštelei
leisti komitetą. Ji stovi tre
čioji iš kairės. Atsiprašome.
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POVILUI

"Amerikos Lietuvių Tary
ba”.
Dr. J. Valaitis pateikė to
limesnės ALTo veiklos pla
nų pasiūlymą, apimantį ko
ordinuotas ALTo ir VLIKo
pastangas, siekimą į JAV
kongresą pravesti lietuvį
atstovą, įjungimą j politinę
veiklą mūsų profesionalų,
šaukimą veiksnių konferen
cijos, finansų telkimą, sky
rių organizavimą, informa
cijos plėtimą visapusišką
gerinimą santykių su patri
otinėmis organizacijomis,
šio plano svarstymas bus
ateinančiame posėdyje.
Nauju ALTo iždininku iš
rinktas Mykolas Pranevi
čius, o finansų sekretoriu
mi Petras Bučas. Išrinkti
ALTo komisijų pirminin
kai : Sekretoriato — inž. Gr.
Lazauskas, Politinės — dr.
K. Šidlauskas, Visuomeni
nės — dr. L. Kriaučeliūnas.
Skyrių — T. Blinstrubas,
Finansų — M. Pranevičius,
Spaudos ir informacijos —
kun. J. Prunskis, Teisių ir
statuto — dr. J. Valaitis,
Namų administravimo —
dr. V. Šimaitis. Pirminin
kai ateinančiame posėdy
pristatys savo komisijų su
dėtį patvirtinti.
Posėdy dalyvavo dr. K.
Šidlauskas, T. Blinstrubas,
dr. L. Kriaučeliūnas, dr. VI.
Šimaitis, dr. J. Valaitis, inž.
Gr. Lazauskas, M. Pranevi
čius, P. Bučas, adv. S. Kup
rys, St. Balzekas, Jr., J. Le
kas, A. Gabalienė, R. Tri
čytė, kun. J. Prunskis.

ALIŠAUSKUI

mirus, broliui IZIDORIUI su šeima, gimi
nėms Lietuvoje, kolegoms ii’ pažįstamiems
reiškiame užuojautą
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A. A.

vet. dr. KONRADUI KARNAUSKUI
netikėtai mirus, jo žmonai ir šeimai reiškiam
giliausios užuojautos ir kartu liūdim

Jokūbas ir Danutė
Kregždės
iš Cincinnati, Ohio

LB VIDURIO VAKARŲ
APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS

LB Vidurio Vakarų apy
gardoje veikiančių apylin
kių valdybų suvažiavimas
įvyko sausio 17 d. Jaunimo
Centre, Chicagoje.
Atidarė apygardos pirm.
Kazys Laukaitis ir į prezi
diumą pakvietė iš PLB val
dybos -Vaclovą Kleizą ir
kun. Joną Borevičių S. J.,
Švietimo Tarybos pirm.
Juozą Plačią ir Modestą Ja
kaitį. Taipgi supažindino su
kitais apygardos valdybos
nariais: sekr. Agne Katiliškyte, ižd. Linu šilu ir Dan
guole Valentinaite.
Praėjusio suvažiavimo
protokolą perskaitė sekr. A.
Katiliškytė, sklandžiai per
duodama suvažiavimo dar
bų eigą ir svarbesnes kalbė
tojų mintis bei nutarimus.
Pirm. Kazys Laukaitis sa
vo trumpame veiklos pra
nešime iškėlė LB Tarybos
narių įsijungimo į apylin
kės veiklą reikai^.
Vaclovas Kleiza perdavė
PLB valdybos pirm. Vytau
to Kamanto sveikinimą. Po
to nurodė PLB-nės darbų 3
kryptis.1. Stiprinti ryšius su ki
tų kraštų bendruomenėmis,

kaip Australijos, Europos
ir P. Amerikos lietuviais.
2. Konkretesnis žvilgsnis
į pavergtą kraštą. Užsimota
išleisti pogrindžio spaudą.
3. Noras eiti ne vien į
plotį, bet ir j gylį. Tad ir
buvo įsteigta Lituanistikos
kotedra Illinois Circle Campus universitete. Tai išlie
kantis darbas, kurį istorija
įvertins.
Artimesni užmojai, tai
Argentinos menininkų kon
certai didesnėse kolonijose,
stipresnė kultūrinė veikla.
Išleidžiama Vinco Liulevičiaus knyga apie išeivijos
įnašą, atstatant Lietuvos
nepriklausomybę 1918-1919
metais. Sustiprintas Pasau
lio lietuvio leidimas. Pietų
Amerikos lietuvių suvažia
vimas San Paulyje, Brazi
lijoj, Australijos Lietuvių
dienos, tai vis PLB valdy
bos rūpesčiai.
Pats svarbiausias įvykis
tai 1983 m. įvyksiančios
Lietuvių dienos Chicagoje,
kur tuo pat metu įvyks ir
Pasaulio lietuvių seimas,
Jaunimo sąjungos kongre
sas ir dainų šventė. Lietu
vių dienų komiteto pirm,
dr. Antanas Razma, o sei
mo organizavimo komiteto
pirm., dr. Petras Kisielius,
sporto vadovas Valdas
Adamkus. Biudžetas gali
siekti apie pusę milijono do
lerių.
Krašto valdybos vardu
kalbėjo švietimo Tarybos
pirm. Juozas Plačas. Primi
nė reikalą paminėti Vasario
16 ir ta proga sutelkti aukų
Lietuvos laisvinimo reika
lams.
švietimo reikalai irgi la
bai aktualūs, nes mokyklų
ir moknių skaičius kasmet
mažėja. Apygardos ribose
dar veikia 11 lituanistinių
mokyklų Lietuvių Bendruo
menės uždavinys sustabdy
ti mokinių skaičiaus mažė
jimą.
šie metai yra sukaktuvi
niai metai nes jau 30 metų,
kaip pradėjo veikti lituanis
tinės mokyklos o pati Lie
tuvių Bendruomenė švęs tik
25 metų sukaktį. Apylinkė
yra pats svarbiausias Lie
tuvių Bendruomenės pada
linys.
Pirm. K. Laukaitis pri
minė, kad balandžio 25 die
ną įvyks apygardos atsto
vų suvažiavimas ir naujos
valdybos rinkimai, o gegu
žės 8-9 naujos Lietuvių
Bendruomenės tarybos rin
kimai. Taipgi priminė laiš
kų rašymo svarbą senato
riams, kongresmanams ir
Baltiesiems Rūmams.
D. Valentinaite priminė
socialinius reikalus, ypač
kas liečia vyresnio amžiaus
lietuvių surašinėjimą, kuris
nelabai pasisekė, nes nebu
vo tinkamai paruošta tam
dirva.
Apie finansinę būklę pra
nešė apygardos iždininkas
L. šilas.
Vėliau keletas klausimų
buvo išdiskutuota. O viso
suvažiavimo susumavimą ir
įvertinimą pateikė M. Ja
kaitis.
(apb)

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo:
A. Stašaitis, Detroit .... 3.00
Ed. Leleiva, Richmond Hill 5.00
R. Pažemėnas,
Burlingame ........ .....10.00
P. Indreika, Pacifica .... 3.00
J. Adomaitis, Canadaigua 3.00
J. Žemaitis, Hot Springs 10.00
A. Voketaitis, New Haven 5.00
A. Velyvis, Denver......... 3.00
P. Dalinis, St. Petersburg 8.00
K. Vaičeliūnienė,
Cleveland .....................10.00
P. Dargis, Pittsburgh .... 25.00
P. Milašius, Cleveland .. 3.00
A. Rimbą, Sterling Hts. .. 3.00
M. Augutis, Rockford .... 5.00
S. Pakauskas. Toronto .. 1.64
J. Rukšėnas, Los Angeles 3.00
V. Jokūbaitis, Euclid .... 8.00
P. Valaitis, Great Neck .. 3.00
S. Rydelis, Cleveland .... 3.00
A. Lingis, Detroit ...!.. 3.00
Dr. E. Juodėnas,
Cleveland .................... 10.00
O. Trečiokienė, Largo .. 3.00
Br. Tarutis, Willowick .. 3.00
Prel. J. Kučingis,
Los Angeles ................. 33.00
F. Masaitis, La Mirada .. 8.00
V. Misiūnas, Elizabeth .. 8.00
V. Šimaitis, Coeur d’Alene 3.00
ALT S-gos Los Aangeles
skyrius ........................ 10.00
J. Yurkus, Toronto......... 3.00
L. Pollock, Houston....... 10.00
K. Siliūnas, Flushing ....13.00
V. Sirutis, Los Angeles .. 8.00
St. Skorupskas,
Bloomfield.................... 2.00
T. Blinstrubas, Chicago .. 13.00
St. Rodžiūnas, Omaha .. 3.00
P. Guobys, Toronto......... 3.00
Br. Michelevičius, Sarasota 8.00
Dr. P. Atkočiūnas, Cicero 8.00
K. Miklas, Plainview .... 3.00
Dr. J. Sandargas,
Ormond Beach............. 8.00
J. Vedegys, Chicago .... 8.00
E. Andrašiūnas,
Chesterland ................ 3.00
O. Mikulskienė, Cleveland 8.00
St. Gudauskis, Chicago .. 3.00
J. Talandis,
Olympia Fields............. 8.00
L. Juodikis, Chicago .... 8.00
Prof. R. Vaišnys,
Mt. Carmel ................ 5.00
K. Vilimienė, Novelty .. 8.00
J. Lapinskas, Chicago .... 8.00
Pr. Lekutis, Fruitport .. 3.00
Ed. Milkus. Detroit .... 3.00
P. Ausiejus, Centerville .. 3.00
A. Mackuvienė, Euclid .. 8.00
M. Jason, Greenwich .... 8.00
E. Litvinas, Chicago .... 5.00
O. Daškevičienė, Chicago 8.00
A. Meilūnas, Australija .. 8.00
H. Stasas, Cleveland .... 3.00
V. Civinskas, Juno Beach 33.00
P. Druskis, Flint............ 3.00
P. B. Varkala, Anglija ..29.50

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit
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• OHIO AUTO BODY,
savininkas Jonas Švarcas,
35571 Vine St., Eastlake,
Ohio 14094, sąžiningai ir
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašauktas,
automobili atitempia j savo
dirbtuves ir greitai pataiso.
Skambinkite tel. (216) 942803S ir viskas bus sutvar
kyta.

