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REIKALAVIMAI
REAGANUI
Šiuo metu visi mano geriau žiną
Vytautas Meškauskas
lėšų krašto apsaugos reika
lams buvo didelės daugu
mos pritariama. Antra ver
tus noras būtinai sumažinti
valstybės išlaidas ir suma
žinti karinę biudžeto dalį
sukėlė abejonių administra
cijos kurso teisingumu šio
je srityje. Nuomonės čia da
linasi tarp tų, kurie mano,
kad geriausias būdas iš
Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis Clevelando visuomenei š. m. sausio 31 d. Nerin
vengti atominio karo yra gos tunto vyr. skaučių suruoštoje kultūrinėje popietėje pristato kun. dr. J. Prunskio redaguo
konvencionalinės kariuome ta knygą "Lietuviai Sibire”.
J. Garlos nuotr.
nės sustiprinimas. Tai ta
čiau lengviau pasiūlyti, kaip
' padaryti, jei JAV negalima
ne tik įvesti karinės prievo
lės, bet net priversti jaunus
Diplomato žvilgsnis į “Lietuviai Sibire '
vyrus registruotis rimto pa
vojaus atvejui. Reaganc
AURELIJA BALAŠAITIENfc
prasitarimas, kad atominiai
ginklai yra tik ginklai kaip
Jau praėjo virš 40 metų, vojo pasaulio lietuviška šei sveikinimo žodžiu pradėjo
kiti yra laikomas didžiausia
Vilija Nasvytytė. Charakte
psichologine klaidą ko tik kai mūsų tautos genocido ma.
pirmoji
banga
raudona
ringas ištraukas iš knygos
Clevelando
Neringos
neprivedusia prie NATO su
kraujo
srove
užliejo
mūsų
skaitė tautiniais drabužiais
Skaučių
Tunto
vyresniųjų
irimo. Derybos dėl viduti
apsirengusi Virginija Juoistorijos
lapus
ir
mūsų
tau

skaučių
draugovė
suruošė
nės distancijos atominių
dišiūtė ir tamsiais drabu
toje
paliko
neužgydomas
š.
m.
sausio
mėn.
31
dieną
ginklų apribojimo eina to
žaizdas.
Metų
bėgyje,
minė

Lietuvių Namuose to leidi žiais — Dalytė Miškinytė ir
liau nepaisant įvykių Len
dami
tragiškuosius
birželio
nio pristatymą. Su knyga Ramunė čapienė. Siena virš
kijoje, nors administracija
atsisakė savo ankstyvesnio dienų įvykius, savotiškai mūsų visuomenę supažin podiumo buvo įspūdingai
sumanymo aptarti ir strate nutolome nuo žiaurios rea dinti atvyko Lietuvos gen. dekoruota stilizuotu žmo
ginių atominių ginklų klau lybės pajautimo, toliau ei kons. Anicetas Simutis iš gaus veido siluetu, pro kurį
simą per Haigo-Gromyko dami normalaus gyvenimo New Yorko. Nežiūrint bau tiesėsi juodos spygliuotos
pasimatymą Ženevoje, nors vėžėmis, užslopinę pirmuo ginančios pūgos ir sunkiai vielos. Dekoraciją paruošė
pats pasimatymas nebuvo sius skausmo, prisiminimų išvažiuojamų kelių, į Gin meną studijuojanti Dalytė
ir pergyvenimų jausmus. O taro valgyklą pietų su gar- ’ Miškinytė.
atšauktas.
ką jau bekalbėti apie tuos, binguoju svečiu, o vėliau ir
Gen. kons. Anicetas Si
Iki šiol buvo numatomas kurie tų tragiškų dienų ne j patį knygos pristatymą, mutis padėkojęs skautėms
toks ginkluoto konflikto su atmena ar gimė po dauge susirinko gan gausus būrys už kvietimą, prisipažino,
sovietais scenarijus. Jie lio metų, tiems tragiškiems Clevelando lietuvių. Pietų kad knygos pristatymas
puola Vakarų Europą. Ban ivvkiams nutolus?
metu gen. konsulas Simu tinkąs daugiau kultūrinin
doma atsilaikyti konvencioKun. dr. Juozo Prunskio tis,
rengėjų
prašomas, kui, negu diplomatui. Ta
naliniais ginklais, bet jei iniciatyva ir pastangų dėka trumpai svečiams papasa čiau šiuo atveju ir jam nėra
n e į manoma, panaudojami pasirodė įspūdingai išleis kojo apie konsulų darbą ir sunku kalbėti apie "Lietu
taktiniai atominiai ginklai. ta knyga "Lietuviai Sibire”. ypatingai Nepriklausomos vius Sibire", nes tai yra dr.
Jei sovietai sulaikomi, — Tai stambus, skoningai iš Lietuvos konsulo padėtį ir Prunskio paminklas mūsų
gerai. Bet ką daryti tokiu leistas, rūpestingai sureda veiklą. (Apie tai sekančia tautos martirologijai ir ge
atveju, jei jie patys pirmi guotas leidinys, be kurio ne me numery).
nocidui įamžinti. Prelegen
panaudos atominius gink turėtų likti nei viena lais
Kultūrinę popietę trumpu tas apibūdino knygą kaip
lus? Tada, sakoma, bus ga
dokumentų ir okupantą in
lima panaudoti ir kitus,
kriminuojančių faktų rinki
strateginius atominius gin
nį, sudarantį puikią kaltina-,
klus. Kaip nurodo N. Y.
mąją medžiagą. Tokio fak
TIMES sausio 24 d. maga
to istorijoje nėra žinoma,
zine paskelbtas karo istori
kad masiniai ir sistematinko Laurence W. Beilenson
gai būtų naikinami okupuo
ir amerikiečių neutrono
to krašto gyventojai. Vyk
bombos tėvo, fiziko Samuel
dytos žmonių medžioklės
T. Cohen straipsnis tokiam
ir areštai — tai iš anksto
scenarijui trūksta prielai
suplanuotas pasmerkimas ir
dos, kad sovietai, žinodami,
sunaikinimas, panaikinant
kad anksčiau ar vėliau ame
bet kokią teisinę procedūrą
rikiečiai turės panaudoti
kaltinimui ar išteisinimui.
atominius ginklus, nutars
O jei kam ir buvo pavykę
★
pirmi juos panaudoti, pvz.
sugrįžti
iš kalėjimo į lais
Kol kas Reaganas dau
sunaikindami amerikiečių
giausiai pritarimo turėjo raketas išrikiuotas šiame
Lietuvių Namų dir. Z. Dučmanas, gen. kons. A. Simutis. vę, tai tokių buvo bijoma,
tik vienoje srityje — jo rei
Tėvynės Garsų radijo vedėjas J. Stempužis, V. Nasvytytė ir kun. kaip užverbuotų NKVD
(Nukelta į 9 psl.)
G. Kijauskas, S. J.
J- Garlos nuotr.
kalavimams skirti daugiau
(Nukelta į 2 psl.)

Laukiant prezidento kai-,
bos, kurią aptariame Ap
žvalgoje, pritarimas jam
tautoje pagal N. Y. TIMES
ir CBS News apklausinėji
mą buvo nukritęs iki 49%
t. y.mažiau negu po vienų
metų valdymo turėjo Cartėris. Į klausimą ar prezi
dento ekonominė programa
kraštui padėjo ar pakenkė,
tik 32% manė, kad padėjo,
ę 51% manė, kad pakenkė,
tačiau 60% vis dar tikisi,
kad toji programa padės.
Toji viltis ir asmeniškas
prezidento popularumas t.
y. jo asmenybės patrauklu
mas, nepaisant jo blogo pa
sirodymo spaudos konferen
cijose, kur paaiški, kad jis
daug ko nežino, — leidžia
tikėtis, kad jam dar gali
pasisekti atstatyti savo
prestižą.
Tuo tarpu jo populiaru
mui krintant daug kas net
iš šalininkų stengiasi atsi
riboti. Pvz. spauda ir TV
labai išpūtė konservatorių
nusivylimą. Girdi, Reaganas apsistatęs liberalais, neparemiąs konservatorių pa
siūlymo j konstituciją įra
šyti abortų draudimą, ne
pakankamai griežtai elgiasi
su sovietais ir pan.
Iš tikro kiekvienas prezi
dentas anksčiau ar vėliau
susiduria* su realybe ir
kraštui geriau, kad jis su
ja skaitosi. Demokratijoje
neįmanomos jokios refor
mos, jei, kaip Amerikos at
veju, jom nepritaria nei
vienai partijai nepriklausą
rinkikai, sudarą daugumą.
Už tat politiškai pavojinga
net kalbėti apie Sočiai Security reformas, nes 16%
amerikiečių iš ten gauna
pajamų, taip pat ir apie
abortų draudimą, jei krašte
kasmet jų padaroma 1,6 mi
lijonas. šiuo metu, sakoma,
žmonėms daugiau rūpi bedarbe, negu kova su inflia
cija, kuri sumažėjo. Visa
tai parodo, kaip sunku bet
kokiam prezidentui išlaiky
ti tiek populiarumo, kad jis
leistų pagalvoti apie savo
kandidatūrą ateinantiems
rinkimams.

Knyga, kuri kalba apie lietuvių tautos
naikinimą
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■ Iš kitos pusės
Prezidentas pakeitė temą, bet opozicija nori kalbėti apie
bedarbę.- Haigo susitikimas su Gromyko.
_ _ _ _ _ _ _ _ - Jeruzelskio kalba.- Sovietų sunkumai. _ _ _ _
Laukiant prezidento meti
nio pranešimo apie krašto būk
lę buvo spėliojama, kad jis pa
sisakys už vartojimo mokesčio
padidinimą alkoholiui, taba
kui ir benzinui, tačiau ne ...
alui. Reikalas pakelti mokes
čius atrodė būtinas. Šiais mo
kestiniais metais laukiama
100 bilijonų dolerių deficito.
Jam padengti reikia skolintis
iš tų pačių šaltinių, iš kurių
skolinasi privatus ūkis. Parei
kalavimo didėjimas kelia nuo
šimčius visiems, kas privatų
ūkį sulaiko nuo- ekspansijos.
Jei vyriausybė nesiskolintų
biudžetui padengti, kredito
pasiūla būtų didesnė, kas ves
tų prie nuošimčių sumažini
mo. Taip prezidentui patarė
jo visi patarėjai, tačiau prezi
dentas jų nepaklausė, atrodo,
sekančiais sumetimais.
Pakelti mokesčius prieš ar
tėjančius kongreso rinkimus

REIKALAVIMAI
REAGANUI...
(Atkelta iš 1 psl.)
krašte ir nutaikintas į ka
rinius taikinius Sovietja ar
ba panaudos savo taktinius
ginklus, tikėdami, kad ame
rikiečiai bijos panaudoti sa
vo strategnius.
Turėdami tai galvoje au
toriai siūlo nesistengti su
silyginti su sovietais konvencionaliniuose ginkluose,
bet sustiprinti savo atomi
nį apsiginklavimą, šiuo me
tu kiekvienam doleriui iš
leistam atominiam apsi
ginklavimui, — septyni ski
riami konvencionalianiam
ginklam, kurių aptarnavi
mas reikalauja žymiai dau
giau žmonių negu atominis.
Bet vienas sovietų rekrutas
gauna per mėn. tik $5.50,
tuo tarpu amerikietis sava
noris beveik šimtą kartų
daugiau!
Vienu žodžiu sutinkant,
kad tik atominių ginklų per
svara sulaiko sovietus nuo
veržimosi pirmyn, reikia
jais ir toliau ginkluotis, iš
naudojant tą technišką pa
žangą, kurią šis kraštas tu
ri. Kartu reikia susirūpinti
ir civilinių gyventojų ap
sauga, kad sumažinti gali
mus jų nuostolius, eiti prie
priešraketinių raketų išto
bulinimo ii- pan. Visa tai
kaštuos nepalyginti pigiau,
negu pasiruošimas konvencionaliniais ginklais ginti
Persijos įlanką ir pan. Rei
kia tikėtis, kad tai nebus
šaukiantis tyruose balsas.
Jį verčia rimtai apsvarsty
ti reikalas sumažint kari
nes išlaidas. Ir psichologinis
tam momentas yra patogus.
Šiuo metu iš sovietų mažai
kas tikisi ką nors gero.

būtų nepopuliaru, o ir taip su
rinktom papildomom sumom
galėtų padengti tik labai ma
žą deficito dali. Be to, reikia
skaitytis su galimybe, kad
kongresas savo iniciatyva pa
kels tuos mokesčius. Tuo at
veju prezidentui bus nesunku
nusikratyti atsakomybės. Dėl
viso to prezidentas apsispren
dė siūlyti dar kiek ... kantry
bės. Jo programa sumažinti
mokesčius ir išlaidas esanti
žingsniai tinkama kryptimi,
tik reikia laiko, kad jie pradė
tų atkutrinti ūki, kas savaime
išspręs ir deficito problemą.
Vienas milijonas bedarbių
valstybės iždui atseina 25 bili
jonus dolerių, atpuolančiais
mokesčiais ir reikiama mokėti
pašalpa. 4 mil. mažiau bedar
bių automatiškai išspręstų de
ficito problemą.
Kartu - lyg nuduodamas,
kad ūkiniam atkutimui reikia
tik kantrybės, o ne ko kito prezidentas Reaganas savo kai
boję siūlė eiti prie visos eilės
programų (viso labo apie 40),
kurios dabar yra administruo
jamas federalinės administra
cijos, pervedimo atskirom vals
tijom, pervedant joms ir kai
kuriuos mokesčių šaltinius. At'
skiros valstijos galėsiančios jas
geriau administruoti, išvengti
dabar dažnai pasitaikančio
pereikvojimo.
Žinoma, tokio pasiūlymo
kritikai gali lengvai atsikirsti,
kad tokia decentralizuota sis
tema gali būti atskirose vals
tijose nevienoda ir tuo pačiu
neteisinga. Čia pat reikia at
siminti, kad net prezidentas
nesiūlo viską tuojau pat pada
ryti, bet eiti prie to palaips
niui.
Sprendžiant iš tą pati vaka
rą paskelbtų opozicijos politi
kų pareiškimų, temos pakeiti
mas neprivers ■ jų atsisakyti
nuo jiems patrauklaus arkliu
ko: siekdami daugumos kong
rese ateinančiuose rinkimuose
jie išeina su kaltinimu, jog Rea
ganas ir jo administracija yra
nejautri mažiau pasiturinčių
sluoksnių ir ypač bedarbių li
kimui, kad administracija no
rinti laimėti kovą su infliacija
neturtėlių sąskaiton, turtingų
jų sluoksnį tik dar daugiau
praturtindama savo mokesčių
reformomis. Tokių vis daž
niau girdimų kaltinimų aki
vaizdoje prezidentas, atrodo,

apsisprendė laukti ūkinio pa
gyvėjimo, kuris vienu ypu ga
lėtų padėti jam išspręsti visas
ūkines problemas.
•••
Nors Haigo-Gromyko susiti
kimas Ženevoje šiame krašte
buvo susilaukęs nemažos kriti
kos - kaip galima kalbėtis su
sovietais Lenkijos įvykių aki
vaizdoje! - abu užsienio reika
lų ministeriai (tik vertėjų ly
dimi) kartu praleido 8 valan
das. Apie ką jie kalbėjo? Gro
myko po susitikimo pareiškė,
kad jis įspėjo Ameriką nesikiš
ti į lenkų vidaus reikalus, o
Haigas sakė, kad pasimatymą
aptemdė Lenkijos šešėlis. Ir
kaip buvo iš tikro - sužinosime
tik ilgainiui.
•••

Tuo tarpu pirmą Lenkijos
valdovo gen. Jaruzelskio kal
bą seimui N.Y. Times pavadi
no skirta ne savo tautai, bet
... užsienio bankininkams.
Mat jis teigė, kad karo stovis
padėjo normaliam pramonės,
prekybos ir transporto funkcio
navimui. Tai esą galima iš
skaityti iš lapkričio ir sausio
mėn. dirbančių skaičiaus pa
lyginimo. Bet kokie tie skai
čiai - generolas nepasakė. Gir
di, tie skaičiai bus patiekti už
sienio kreditoriams, jei jie pa
prašys ... Tai, tarp kitko, įrodą, kad Jaruzelskis yra reika
lingas Vakarų pagalbos. Jos
siekdamas jis net pažadėjęs
nuimti karo stovį, jei lenkai
elgsis drausmingai, leisti Rau
donajam Kryžiui patikrinti su
imtųjų sveikatos stovį, kalbė
tis su reorganizuojamom uni
jom ir Katalikų Bažnyčia.
•••
Kaip jau anksčiau pastebė
jome, didelės sovietų aukso
pasiūlos neleido ne tik pakilti
jo kainai, bet gi dar net ją nu
mušė. Sovietams užsienio va
liutą, į kurią jie keičia savo
auksą, reikalinga ne tik Lenki
ją virš vandens išlaikyti, bet ir
jų pačių reikalams. Jiems truk
sta ne tik javų, bet ir cukraus.
1981 metų pradžioje sovietai
užsienio bankuose turėjo neto
li 8 bilijonų dolerių vertės in
dėlių. Metų pabaigoje jie su
mažėjo iki 3 bilijonų. 1980
metais jų prekyba su nekomu
nistiniu užsieniu davė jiems
217 milijonus pertekliaus, bet
1981 m. dėl padidėjusio mais

Artūras Hermann AKIRAČIUOSE aptardamas ke
turias vokiečių kalba publikacijas apie mūsų nepriklau
somybės periodą sustoja ir prie Manfred Helmann’o, kurį
laiko geriausiu Lietuvos istorijos žinovu vokiečių istorikų
tarpe, studijos apie gruodžio 17 d. perversmą. (Der
Staatssreich von 1926 in Litauen. Verlauf und Hinetrgrunde). Tas autorius apgailestauja, kad lietuvių isto
rikai emigracijoje dėl šio laikotarpio yra labai atsargūs,
o Lietuvoje turi prisilaikyti marksistinio istorijos požiū
rio.
Prie tokio apgailestavimo reikia prisidėti. Tiesa, apie
perversmą yra nemažai prrašyta, iš, ko galima suvokti jo
priežastis, bet neatsimenu, kad būčiau kur skaitęs, kaip
ir kieno tas perversmas buvo suplanuotas, žodžiu pasi
ilgstu jo techniškų detalių, kurias dabar, daugumai daly
vių išmirus, beveik nebeįmanoma surinkti.
Prof. Hellman naudojosi vokiečių diplomatiniais ar
chyvais, jų tarpe buv. Vokietijos pasiuntinio Kaune Moratho pranešimais. Tas priėjęs išvados:
”... perversmas (apie kurį jau seniai plito gan
dai — vm) gali būti pravestas tik tautininkų, nes
jie turi geriausius politikus Voldemarą ir Smeto
ną, ir kad tautininkai ieškos paramos pas krikš
čionis demokratus. Bet iš pokalbių su Voldemaru
ir Smetona jam paaiškėja, kad perversmą orga
nizavo ar pravedė karininkai, kad patys tautinin
kų politikai, geriausiu atveju, buvo tik nepilnai
informuoti. Šią prielaidą Morath paryškina šiuo
epizod.u: Sovietų ... pasiuntinys Aleksandrovski
paprašė Moratho pas Smetoną užtarti mirčiai pa
smerktus komunistus ... Pakalbyje su Smetona
dalyvavo ir Voldemaras. Smetona apgailestavo nie
ko negalįs padėti, nes Aleksandrovski šiuo reikalu
su juo ir Voldemaru kalbėjo telefonu. O kadangi
jų telefonai yra kontroliuojami kariuomenės, tai
jie dabar jokiu būdu negalį amnestuoti komunis
tų, nes kariuomenė juos dėl nuolankumo Sovietų
Sąjungai, jei nenusodintų, tai jie .. . prarastų ka
riuomenės vadų pasitikėjimą .. . Perversmas buvęs
planuotas ir pravestas Teodoro Daukanto.”
Tas paskutinis teigimas neatrodo labai tikslus. Per
versmą planavo jaunesni, daugiausia aviacijos, karinin
kai. Iš kitos pusės žiūrint, gal Voldemarui rūpėjo nuduoti
Morathui, kad jis čia niekuo nedėtas, nes nežinojo kaip
toliau eisis, juk šiaip ar tąip perversmas buvo neteisėtas.
Morathas, kuris Lietuvai neturėjo simpatijų, tam tu
rėjo ir asmeninių priežasčių. Kaune buvo kalbama, kad po
perversmo paskirtas vidaus reikalų ministeriu pulk. M.
didelį dėmesį kreipė poniai Morathienei, kurią atsimenu
kaip labai gražią. Dėl to Morathas skundėsi užs. reik,
min. departamento direktoriui A., kuris irgi turėjo gra
žią žmoną. Tas Vokietijos pasiuntinį paguodęs: pulk. M.
kimbąs ir prie jo žmonos! Nenuostabu, kad Morathui Lie
tuva buvo "suiręs
c kraštas — Verlottertes Land”. vm
to importo perteklius pasikeitė
į 3 bilijonų dolerių deficitą.
•••
Antradienį buvo išrinktas
naujas Suomijos prezidentas
Mauno Koivisto, 58 m. social
demokratas. Jis pakeis sunkiai
susirgusį 82 m. ūkininkų par
tijos politiką Urho Kekkonen,
prezidentavusį nuo 1956 metų
Suomijos rinkimus komplikuo
ja faktas, kad prezidentas turi
turėti ne tik savo tautos, bet ir
sovietų pasitikėjimą. Iki šiol
Maskva nemėgo Suomijos so
cialdemokratų,
prezidento

poste ji mieliau norėjo matyti
kokį buržuazijos atstovą. Tu
rėdama pakankamai rūpesčių
kituose frontuose, Maskva šį
kartą sutiko ir su socialdemo
kratu. Pravda net pasidžiau
gė, kad tautos nuotaikos pa
krypo kairėn.
OPPORTUNITY FOR
PHYSICAL THERAPIST
& ASSISTANT
I.ako Worth, Fla. immediate openings
wilbiu our expanding rehabililation
agency. Variety of puticnts. Excellent
benefits, continuing education & highly compelitive salaries conimensurate
with experience. Fla. licensure or elegibility. Call collect 1-30S-586-2525,
Mrs. GOODMAN.
(1-7)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtaialud: J. JANULAITIS ir J. MAfEIKA

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAI,
Vasario šešioliktoji nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo šventė, kiekvienam lietuviui yra vilties, tvirto pasi
ryžimo ir didžiosios aukos liudijimas. Ta diena - pareigojanti mus visus prisiminti tuos, kurie Lietuvos atstatymą
paskelbė Pasauliui, kurie dėjo pirmuosius valstybinio
atkūrimo pagrindus. Tai drauge diena pareikšti pagarbą
tiems, kurie atidavė didžiausią auką, savo krauju pašvęsdami Tautos laisvę ir tuo būdu Vasario 16 — aktą pa
vertė tikrove.
Jau daugiau, kaip 40 metų Lietuva, nešdama sunkų
okupacijos jungą, negali viešai minėti šios Tautai istorinės
dienos. Tačiau, nepaisant žiauriausių okupantų kėslų, ap
gaule, jėga ir smurtu, pavergtos lietuvių Tautos dvasia
nepalūžusi, o jos tikėjimas j laisvą rytojų tebėra gyvas
tingas.
Mūsų broliams ir sesėms okupuotoje Lietuvoje ne
trūksta nei galios, nei ryžto kovoti ir aukotis dėl savo
tautos ir pagrindinių žmogaus teisių. Laisvojo pasaulio
lietuviai didžiuojasi tuo žavinčiu savo tautos atsparumu,
o pasididžiavimą lydi parama Lietuvos išlaisvinimo pa
stangoms.
Vasaro 16-tos proga Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas ir Tautos Fondas prašo, kviečia ir ragina
visus lietuvius laisvajame pasaulyje dar stipriau remti ir
plėsti veiklą Lietuvos laisvinimo kovoje.
Dėkodami už paramą veiksnių darbams, o ypačiai už
aukas Tautos Fondui, kuris finansuoja VLIKo veiklą ir
kaupia lėšas Lietuvos Laisvės Ižde — laisvai nepriklau
somai Lietuvai, VLIKas pakartotinai jungia ir savo nuo
širdų prašymą visiems laisvėje gyvenantiems lietuviams:
visada su nepalaužiamu ryžtu ir tikra viltimi siekti di
džiojo tikslo — laisvės ir nepriklausomybės Lietuvai.
Dr. Kazys Bobelis
VLIKo Valdybos pirmininkas
Juozas Giedraitis
Tautos Fondo Valdybos
pirmininkas
1982 m. sausio 21 d.
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ IR MOŠŲ
PAREIGOS

Mieli broliai ir sesės
lietuviai,

Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventės proga sveikina
me visus lietuvius šiame
laisvės krašte ir linkime,
kad nepriklausomybės me
tų dvasia visuomet bujotų
Jūsų širdyse ir mintyse. Jei
mes visi drauge palaikysi
me gyvą laisvos Lietuvos
ugnelę, tada Lietuva tikrai
vėl kelsis laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui.
Mūsų pavergti broliai ir
sesės, net savo gyvybes ri
zikuodami ir jas aukodami,
narsiai kovoja už tikėjimo
ir tautos laisvę. Mes linki
me jiems ištvermės ir ryž
to. Bet to nepakanka, mes,
gyvendami laisvėje, priva
lome visais galimais būdais,
kas savo darbu, kas pinigi
ne auka, prisidėti prie Lie
tuvos laisvinimo pastangų.
JAV Lietuviu Bendruo
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menė: nuolatos beldžiasi j
Baltųjų Rūmų JAV kongre
so, Jungtinu Tautų, Vals
tybės departamento ir kitų
įstaigų duris; leidžia infor
macines — mokslines kny
gas svetimomis kalbomis,
kuriose skelbia laisvajam
pasauliui apie rusų daro
mas skriaudas mūsų tautai
ir apie ten gyvenančių bro
lių ir sesių žmogaus teisių
laužymą; rūpinasi Lietuvos
Atstovybės išlaikymu, re
montu ir tęstinumu; jun
gia mūsų jaunimą į kovo
tojų už Lietuvos laisvę gre
tas, kad būtų kas ir toliau
rūpintųsi bei kovotų prieš
mūsų krašto pavergėją; mo
ko lietuvius vaikučius litu
anistinėse mokyklose, kad
jie pažintų Lietuvos istori
ją, geografiją ir mokėtų lie
tuviškai kalbėti, rašyti bei
pamiltų savo tėvų kraštą.
Visų JAV LB darbų šiame
trumpame atsišaukime ne
įmanoma suminėti.
Daug asmenų dirba ir au
koja savo laisvalaikius JAV

JAV ekonominė padėtis )0NAS kazlai'skas
(2)
Automobilių pramonė
mėgsta rekordus. Jų bend
rovės didžiavosi savo galia,
jų kainos ir darbininkų at
lyginimai yra aukščiausi, jų
pardavimas pasiekė vieną
iš žymiausių lygių ii- paga
liau dar viena staigmena —
unijos prezidentas sutiko
derėtis dėl žemesnių atlygi
nimų su General Motors
bendrove, žinoma, gal šis
kelias yra vienintelis būdas
išgelbėti vietinę pramonę ir
sulaikyti vis auganti im
portą, kuris jau siekia 27.
Kieno Jcaltė, kad automo
bilių kokybė yra abejotinos
vertės, ir faktas, kad ben
drovės yra dosnios darbinin
kams vartotojų sąskaiton,
o darbininkai gaudami virš
$20,00 į valandą, nemato
realybės, kad jie patys save
stumia į bedarbių eiles, pa
rodys netolima ateitis, būti
ar nebūti.
Jei logika ir praktiško gy
venimo galvosena bus pri
imta abiejų pusių, darbi
ninkų ir bendrovių, automo
bilių pardavimas 1982 me
tais pagyvės, vietinės ga
mybos bus nupirkta 6.7
mil., arba pusė milijono
daugiau negu 1981 m. Im
portas nerodo didelių pasi
keitimų.
Investavimai Į gamybos
priemonės stipriau pasi
reikš antroje metų pusėje,
kai apyvartos perspektyvos
pagerės ir žemi prekių in
ventoriai reikės papildyti.
Liepos mėnesyje mokesčių
sumažinimas duos daugiau
perkamosios galios vartojams, kurie turėtų padidin
ti pareikalavimą kas iš
šaukus didesnę prekių kamybą.
Korporacijų pelnas pras
tas pirmame ketvirtyje,
kuklus antrame ketvirtyje,
jau geresnis paskutinių še
šių mėnesių bėgyje. Padidė
jusios krašto apsaugos iš
laidos teigiamai veiks eko
nomiją ir tikėkime, kad ne
peršoks numatyto deficito
ribos.
Akcijų kainos, peršoku
sios 1000 taškų lygį (Dow
Jonės vidurkis) laike 1981
m., metus užbaigė su 875

taškais. Šiuo metu yra dar
žemesnės.
J. Granville, kurio patari
mas parduoti akcijas praei
tų metų sausio mėnesyje
numušė biržą sekančią die
ną 23 taškais, pranašauja,
kad laike šių metų akcijos
kris iki 550-650 lygio. ”My
continuing advice is either
to avoid the market or bet
on the downside by going
short”, teigia J. Granville,
baigdamas savo samprota
vimus sekančiu sakiniu: ’Tf
you cannot bring yourself

to go short, keep your
funds in the money markets
until a buy signal is recorded late in 1982 at considerably lower Jevels.”
Yale Hirsh savo mėnesi
niame laikraštyje Smart
Money yra priešingos nuo
monės, optimistas. Jo nuo
mone Dow Jonės vidurkis
pasieks 1110 taškų lygį
1982 m. gruodžio mėn. Jis
yra gana specifinis kodėl
kainos pakils ir išvardina
bendroves, kurių akcijos
yra pelningausios.

KAINA 1982 M. SAUSIO
SAUSIO M£N. 20 D.

Sears & Roebuck co. $16:,/|.
Inco
lS'/i
Goodyear
19.0
Du Pont
35%

S. Wineberg (Shearson /
American Express firmos
atstovas) laikėsi daugiau
vidurio linijos tarp J. Gran
ville ir Y. Hirsh.
Jo galvojimu, šiuo metu
esame laukimo ir stebėjimo
stadijoje, kol pirmieji ženk
lai akcijų judėjime pasiro
dys — laike 4 ar 5 mėne
sių. Akcijos bus geresnis
investavimo objektas šiais
metais, negu nekilnojamas
turtas ar brangieji metalai,
kurių kainos yra kritusios,
o ateitis nežada saulėtų die
nų.
Akcijos vegetuos pirmoje
metų pusėje, antroji bus
geresnė, ypatingai paskuti
niai trys mėnesiai.
Prezidentas jau gauna
kritikos, kai kurie jau iš
pranašavo jo liūdną ateitį,
bet yra faktas, kad dar nie
kas konkretesnio pasiūlymo
nėra priėjęs, nėra jokios
rimtos organizuotos politi
nės ar intelektualinės opo
zicijos, — jis yra tautos
vadas su tvirtu pasiryžimu
ir valia pasiekti teigiamų
rezultatų.
Prileidžiant, kad dabarti
nė ūkinė krizė ir trumpas
laikas neprivers R. Reagano
atsisakyti savo programos.
Svarbiųjų punktų prieš pra

♦

1932 M.
GRUODŽIO

$27.00
21.00
28.00
54.00

1983 M.
GRUODŽIO

$36.00
29.00
34.00
61.00

dedant realizuotis posityviems daviniams, šie metai
bus geresni, negu 1980 ir
1981 m.
Pergyvenę sunkumus ir
naujos systemos pirmuosius
žingsnius ir jų nepasiseki
mus padėsime tvirtesnius
pagrindus ateičiai.

NEW YORK
• Vasario 16 dieną, Nevv
York Times radijo stotys ir
šiais metais skiria vieną va
landą lietuviškai muzikai.
Ji bus transliuojama po 11
vai. žinių ligi 12 vai. ”In
The Listening Room” pro
gramos rėmuose, kuriai va
dovauja programų direkto
rius Robert Sherman. Tai
šešti metai, kad Lietuvos
Nepriklausomybės atstaty
mo šventės dieną New Yor
ko apylinkės klasinės muzi
kos klausytojai girdės lie
tuvių kompozitorių kūri
nius bei lietuviškas laudies
dainas atliekamas lietuvių
menininkų. Kaip ii’ anksčiau
programos medžiagą paren
gia ir muziką atrenka dr.
Jonas P. Lenktaitis.
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

TAUPYKITE DABAR

*
♦
*
♦

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

♦
♦

♦

Lietuvių Bendruomenei, ka i
dangi jos darbai platūs ir
neriboti: politinė, kultūrinė,
socialinė, švietimo, religinė *
♦
Savings & Loan Association
ir kt. veikla. Nepriklauso ♦
mybės šventės proga kvie ♦
1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
*
čiame Jus visus, vadovau *
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
♦
jantis laisvo apsisprendmo *
Willowbrook, III. 60521
valia, paremti mūsų kon *
♦
krečius darbus pinigine au ♦
Phones: Chicago: (312) 242-4395
ka ir dėkojame Jums už pa ♦
Cicero: (312) 656-6330
♦
jjC
Willowbrook: (312) 789-0777
ramą praeityje.
♦
Vardan tos Lietuvos vie *
*
*
nybė težydi!.
Joseph F. Gribauskas
Dennis N. Gribauskas
♦
Executive-Secretary
Senior Vice-President/
♦
Vytautas Kutkus
Willowbrook Manager
★
JAV LB Krašto Valdybos ♦
* ■
Pirmininkas
Opcn Moli.. 9-8; Tues.. Thurs., Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

St. Anthony

♦

1982 m. sausio mėn. 26 d.

♦

»
♦

*
♦
*
♦
♦
♦
*
*
♦
*
♦
♦
*
♦
*
*
*

*
♦
♦
♦
*
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SOVIETAI IR VOKIEČIAI [5)

Vokietijai besitvarkant
imuniteto, tik jos viršininkas komunistą, vardu Hellmuth.
su 7 pareigūnais asmeniškai. Jo vardas buvo vokiškas, bet
Stresmannas, kuris siekė gėrės tai ir buvo viskas, ką jis turėjo
nių santykių su Vakarų san vokiško. Tikroji pavardė buvo
tarvininkais, paskelbė, kad Peter A. Skoblensky, generolo
prekybos delegacija buvo so laipsnio sovietų OGPU parei
vietų konspiracijos prieš Vokie gūnas, turįs uždavinį suorga
nizuoti specialųpolitinį apara
tiją centras.
Maskvoje Cičerinas pareiš tą ‘OO’, kuris turėjo pravesti
kė pasiuntiniui von Brockdorff eilę atentatų prieš vokiečių
kad tai reiškia visišką vokiečių aukštus pareigūnus, jų tarpe
politikos pasikeitimą ir atšau ir Hindenburgą, Ludendorffą
kė Krestinskį pasitarimui į ir von Secktą. Skoblenskį ir jo
Maskvą. D-to direktorius von bendrus Vokietijos vyriausybė
Maltzan siekė gerus santykius nutarė patraukti teisman.
Sovietai neatsiliko. Jie tuo
kaip nors atstatyti. Jis aiški
no, kad kaltė iš dalies priklau jau pat suėmė tris vokiečių stu
so vokiečių policijai, iš dalies dentus, kurie norėjo keliauti
sovietų delegacijai. Policijos po sovietinę Aziją - iš dalies,
v-kas Weiss buvo suspenduo kad aprašytų savo įspūdžius
tas, o rasti misijoje dokumen Berliner Tageblatt dienraščiui
tai nebuvo paskelbti, kas tarp iš dalies, kad parinktų infor
kitko buvo maža paguoda Ci- macijų apie Sibirą vienai vo
čerinui. Jei jūs juos paskelbsi kiečių mašinų gamybos firmai.
te - grąsino jis - mes paskelbsi Kad gauti lengviau vizas, jie
me apie slaptą vokiečių ir so buvo įstoję į vokiečių kompar
vietų armijų bendradarbiavi tiją. Pakeliui iš Rygos į Mask
mą. Von Brockdorff grąsino vą jie atsistiktinai susitiko su
atsistatydinti, kas nepatiko Vokietijos pasiuntinybės Mask
nei Stresmannui, nei Cičeri- voje patarėju, mums jau žino
nui. Ir kai paskutinysis 1924 mu Gustavu Hilgeriu, kuris
m. liepos 14 d. atvyko į Berly jiems davė savo vizitinę korte
ną pasitarti su vidurių ligų lę, jei jiems reiktų kokios pa
specialistais, tuo pačiu laiku galbos.
atsiradęs Berlyne konsultaci
Cičerinas painformavo von
jai su savo viršininkais von Brockdorffą, kad suimti stu
Brockdorff su sovietais sutarė, dentai prisipažino atvykę nu
kad dalis prekybos misijos pa žudyti Staliną, Trockį, Zinostatų bus paskelbti neliečiami. jevą ir Deržinskį. 1925 m. va
Kokia dalis? Vokietis siūlė 25, sario 10 d., Leipcige, Valsty
bet sovietas reikalavo 60% ir bės Saugumo Tribunole prasi
savo pasiekė. Abu kraštai vėl dėjo Skoblenskio ir jo bendrų
pradėjo normalius santykius. byla. Balandžio 22 d. teismas
Kliūčių jiems ir toliau netrū pasmerkė Skoblenskį ir du ki
ko. Spalio mėn. Vokietijos po tus kaltinamus mirti, 13 kitų litinė policija suėmė vokiečių įvairiomis kalėjimo bausmė
mis, o tris išteisino.
Tų pačių metų birželio mėn
sovietų Aukš. Teismas svarstė
suimtų vokiečių studentų bylą.
Vienas jų prisipažino esąs at
siųstas vokiečių fašistinių orga
nizacijų su žinia pasiuntiny
bės patarėjo Hilgerio. Maža
to, gruodžio mėn. buvo suimti
Vokietijos konsulai Baku, Poti
ir Batume. Viso labo sovietų
iš BOSTONO ir NEW YORKO
kalėjimuose jau buvo 44 vokie
čiai, jų tarpe ir inžinierius
KAINA NUO $995.00
Scholl, kuris dirbo vokiečių pa
statyme Junkerso lėktuvų fab
GRUPĖS IŠVYKSTA:
rike Rusijoje. Per jo teismą
liepos 19
Kovo 24
eventualiai galėtų paaiškėti
rugpiūčio 4
balandžio 7
visas slaptas vokiečių-sovietų
rugpiūčio 18 (su Ryga
gegužės 5
karinis bendradarbiavimas.
gegužės 12 (su Ryga) rugsėjo 6
Tai įvyktų tuo metu, kai turė
rugsėjo 15
gegužės 24
jo būti svarstomas Vokietijos
rugsėjo 27
birželio 2
įsileidimas į Tautų Sąjungą.
birželio 16
spalio 6
Paaiškėtų, kad Vokietija, kuri
gruodžio 27
liepos 5
aiškinosi neturinti nė cento re
paracijoms mokėti, investavo
VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie šių
75 milijonus aukso markių į
grupiu galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR
karinę pramonę Sovietijoje.
KANADOS MIESTŲ.
Ar galima po to stebėtis,
REGISTRUOJAME JAU DABAR:
kad prezidentas Hindenburgas dovanojo mirties bausmę
TRAVEL
Skoblenkiui ir jį - su kitu aukš
tu Kominterno pareigūnu, tū
MEMBER
lu Maslovu ir dar keliais sovie
393 West Broadway
tų piliečiais - vokiečiai iškeitė
P. O. Box 116,
į Sovietijoje suimtus 44 vokie
South Boston, Mass. 02127
čius. Tas pasikeitimas įvyko
Brest-Litovske
1926 m. spalio
Telefonas: (617) 268-8764
mėnesį.
Trans-Atlantic Travel Service, Inc. vidaus ir
(Bus daugiau)

Po truputi nugalėta Vokie
tija išbrido iš pokario chaoso.
Gyvenimas pradėjo eiti dau
giau ar mažiau normalia vaga.
Tiesa, vargas buvo dar didelis
o Vokietijos kompartija, ne
paisant visų nevykusių sukili
mų bandymų, dar tebuvo le
gali ir didelė organizacija.
1924 metais gegužės 3 d., du
Wuertenburgo detektyvai at
vyko į Berlyną perimti suimtą
vokiečių komunistą Johannes
Bozenhardt, kuris buvo kalti
namas valstybės išdavimu. Pa
vėlavę į pirmą traukini polici
ninkai, kartu su savo kaliniu,
nutarė eiti kur nors užkąsti.
Kalinys sakėsi žinąs gerą res
toraną ir visi, pasišaukę taksį,
ten nuvažiavo: 14 Lindenstra
sse. Tik įėję į restoraną vokie
čiai apsižiūrėjo, kad jie iš tikro
yra sovietų prekybinės misijos
patalpose. Čia jų kalinys Bo
zenhardt pradėjo šaukti esąs
suimtas vokiečių komunistas
ir reikalingas pagalbos. Iš kaž
kur atsiradę 5 vyrai čiupo de
tektyvus, o kalinys pabėgo.
Kai detektyvai apie tai pra
nešė vokiečių politinei polici
jai,jos viršininkas Weiss, ne
atsiklausęs užsienio reikalų mi
nisterijos, pasiuntė du šimtus
savo valdininkų, kurie nera
do pabėgusio kalinio, bet pa
darė nuodugnią kratą ir pasi
ėmė daug sovietus kompromi
tuojančių dokumentų.
Sovietų pasiuntinys Krestinsky įteikė protesto notą. Bet
tuo laiku buvęs užs. reikalų
ministeris Stresemann ją at
metė. Sovietų prekybinė mi
sija neturinti diplomatinio

Hdidays”

1982 M. EKSKURSIJOS
I LIETUVĄ

TRANS-ATLANTIC
SERVICE, INC.

užsienio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI
organizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir j
kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:
AI.DONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
Registered Ohio Travel Agent #TA0324

HOUSE
KEEPER
COOK
FOR
M1DDLE AGED COUPLE. PERMA
NENT JOB FOR THE RIGHT PI RSON. LIVE IN OR OUT IN THF.
WINTER. STAY AT THE ŠUORE
W1TH US IN THE SUMMER. SALA
RY, VACAT1ON AND PENSION DEPEND1NG ON EXP„ REFERENTES
AND PERFORMANCES. PHONE 215664-0724 AFTER 5:30 P. M. \VEEKDAYS AND BEFORF. 9 A. M. WE!:.KENDS. __________________________ (3-5)
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Saulius šimoliūnas apta
ria užsienio lietuvybės mo
ralines ir praktiškas vers
mes, bandydamas išjudinti
jaunimą tautiniam darbui.
Jonas Litas recenzuoja
knygą apie lietuves moteris.
Birusiųjų pagerbime Me
čys Valiukėnas prisimena
Aleksą Siliūną, K. Bačauskas — senosios ateivių kar
tos inž. Kazimierą Pusniką.
Politiniuose komentaruo
se įsidėmėtinas Vytauto
Meškausko str. "Kas pakito
per 40 metų”.
Apžvalginiuose skyriuose
aptariami žymesnieji pra
NAUJOJI VILTIS, poli ėjusių metų įvykiai ir spau
tikos ir kultūros žurnalas, dos aktualijos.
žurnalas gaunamas krei
Nr. 14, 1981 m. 160 psl.
piantis
į administratorių
Kaina 5 dol. Leidžia L.S.T.
Br.
Kasakaitį
arba Dirvoje.
Korp! Neo-Lithuania ir
Prenumeratoriai,
kurie yra
Amerikos Lietuvių Tautinė
pakeitę
savo
adresus,
bet
Sąjunga. Redaguoja Redak
cinė kolegija: Aleksas Lai- pasikeitimo nepranešę ad
kūnas, dr. Br. Nemickas, ministracijai, turėtų admi
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i KŪRYBA IR MOKSLAS
Ryšium su šaukiamu iš
eivijos lietuvių rašytojų su
važiavimu gegužės mėn.
Clevelande gal bus įdomu
prisiminti ir kiti rašto žmo
nių suvažiavimai tremtyje.
Tų suvažiavimų buvo ke
letas. Pirmą kartą tremti
niai rašytojai suvažiavo va
karų Vokietijoje, Tuebingene, 1946 m. sausio 25-26
dienomis. Valdyba paskum
išleido vienkartinį biulete
nį: — Pranešimus— su su
važiavimo aprašymu. Lei
dinėlis tarp kitko spaustas
ant tokio blogo popieriaus
ir tokiais primityviais da
žais, kad dabar vos neiš
skaitomas ...
Pirmoji diena

Pastebėtina, kad suvažia
vimas praėjo su didele pom
pa. Juo domėjosi lietuvių
visuomenė ir visi veiksniai.
Pirmą iškilmingą posėdį,
kaip rašo biuletenis, atida
rė St. Santvaras tarp kitko
savo kalboje pabrėždamas,
jog jokios tautos istorija
nežinanti pavyzdžio, kad
būtų vienu metu ištremta
iš tėvynės tiek daug rašy
tojų. Suvažiavimą jis pava
dino istoriniu.
Sudarius prezidiumą, į
kurį įėjo prof. V. Biržiška
—jis ir pirmininkavo — J.
Mikuckis ii- St. Zobarskas,
į sekretoriatą — G. Tulauskaitė ir B. Gražulis, buvo
išklausyti sveikinimai, ku
rių buvo apsčiai, žodžiu
sveikino: V. Sidzikauskas
—Vliko vardu, adv. J. Šle
petys — Lietuvių tremtinių
bendruomenės vardu, prof.
V. Kanauka — Lietuvos
raudonoj kryžiaus, L. Žit
kevičius — visų Vokietijoje
einančių lietuviškų laikraš
čių vardu, Alė žalinkevičiūtė — Augsburgo Lietuvių
Dramos Teatro, studentas
K. Balčiauskas — Centrinės
studentų atstovybės ir stu
dentų esančių Vokietijoje

APAČIOJ: Lietuvių rašytojų
tremtinių suvažiavimo, Įvyku
sio 1947 m. liepos 11-12 d. da
lyviai Augsburgo-Hochefeldo
baltų stovykloje prieš posė
džių salę.
D. Šulaičio nuotr.

Pirmas lietuvių rašytoju
suvažiavimas Vokietijoje
Atsišaukimas į pasaulio rašytojus
vardu ir J. Būtėnas — žur
nalistų vardu.
Raštu dar sveikino: Lie
tuvos konsulas Wuerttemberge dr. A. Trimakas, A.
Ružancovas — Lietuvos
bibliografijos instituto ir J.
Lenktaitis — ”Patria” lei
dyklos vardu.
Po sveikinimų J. Brazai
tis skaitė paskaitą — Ra
šytojas tremtinių gyveni
me. — Tuo iškilmingas po
sėdis ir baigėsi, žiūrint da
bar iš tam tikros perspek
tyvos, susidaro įspūdis, kad
šaunesnio ir iškilmingesnio
suvažiavimo atidarymo ir
negalėjo būti.
Antroji diena

Kitą dieną buvo darbo
posėdis. B. Brazdžionis pa
pasakojo apie Rašytojų
draugijos padėtį bolševikų
okupacijos metu. Jo žo
džiais, 1940 »m. okupantas
primetęs Draugijai nerink
tą valdybą ir pačią organi
zaciją pavadinęs: — Tary
bų Lietuvos rašytojų drau
gija. Vokiečių okupacijos
metu Draugija buvusi at
gaivinta, bet veikusi tik po
grindyje. Jo žiniomis, į Vo
kietiją pabėgę 60 G Drau
gijos narių. Kadangi per
paskutiniuosius 5 metus
priaugę jaunų rašytojų, tai
kalbėtojas pasiūlė įkurti
Lietuvių tremtinių rašytojų
draugiją. Pasiūlymas buvo
priimtas, ir suvažiavime da
lyvaujantieji visi rašytojai,
buvę ir nebuvę Draugijos
nariai, buvo priimti į Trem
ties rašytojų draugiją.
Į naujos Draugijos val
dybą buvo išrinkti ir pasi
skirstė pareigomis šie ra
šytojai: St. Santvaras —
pirmininkas, prof. V. Bir
žiška: — vicepirmininkas,
Pulgis Andriušis — sekretorius, B. Brazdžionis — iž
dininkas, S. Zobarskas —
narys, V. Alantas ir B. Gra

žulis — kandidatai. Į revizi
jos komisiją buvo išrinkti:
J. Mikuckis, S. Vykintas ir
S. Būdavas.
Po rinkimų St. Yla skai
tė paskaitą: — Kančia ir
meilė.
Popietiniame posėdyje B.
Brazdžionis kalbėjo apie lie
tuviškos knygos padėtį vo
kiečių okupacijos metais.
Paskum P. Andriušis refe
ravo apie rašytojų metraš
tį. Suvažiavimas sumany
mui gyvai pritarė, ir rašy
tojai, dar rieatsiuntę savo
kūrybos, pasižadėjo atsiųs
ti. St. Santvaras pranešė
apie Amerikoj leidžiamus
du literatūros žurnalus —
J. Tysliavos — Lietuvą ir
A. Vaičiulaičio — Naująją
Aušrą kviesdamas kolegas
juos paremti raštais, kad
"lietuviškas žodis užjūryje
būtų tinkamai reprezentuo
jamas”. Buvo svarstomas
ir rašytojų organo klausi
mas, bet nieko konkretaus
nenutarta.
Pagaliau, aptarus visą ei
lę profesinių reikalų, buvo
priimti šie sveikinimai: Vil
kui, Tremtinių bendruome
nės vadovybei, Lietuvos
raudonajam kryžiui, Balfui,
Amerikos lietuvių tarybai,
Amerikos lietuvių spaudai,
Amerikos lietuvių rašyto
jams ir lietuviams rašyto
jams Prancūzijoje ir Šve
dijoje.
Atsišaukimas

Dėl atsišaukimo į laisvo-,
jo pasaulio rašytojus biu
letenyje taip rašoma: —
Sveikinimus priėmus, B,.
Brazdžionis kalbėjo apie lie
tuvių rašytoj ii atsišaukimą
į demokratinio pasaulio ra
šytojus. Tuo klausimu kilo
gyvos diskusijos bet buvo
• prieita vieningos nuomonės
tokį atsišaukimą pasirašyti,
nes tai buvo šio suvažiavi
mo svarbiausias tikslas.

Vyt. Alantas

Brazdžionis perskaitė atsi
šaukimo tekstą, kuris buvo
priimtas audringais ploji
mais. Suvažiavimas įgaliojo
Draugijos valdybą tekstą
pakoreguoti, pasirašyti ir
išsiuntinėti visiems didie
siems pasaulio laikraščiams
Lietuvių tremtinių rašytojų
draugijos vardu.
Iš pradžios ketinau atsi
šaukimą Dirvos skaityto
jams tik atpasakoti, bet
paskur apsigalvojau ir nu
tariau nurašyti iš biulete
nio visą. Ten yra dvi redak
cijos: originali ir iškoreguota, išversta į' prancūzų
kalbą. Mano nuomone, tai
yra įdomus ir svarbus poli
tinis dokumentas, atvaiz
duojąs ne tik rašytojų, bet
ir aplamai lietuvių visuo
menės anuometines nuotai
kas. Kita vertus, tai buvo
pirmas kartas Lietuvos is
torijoje, kada lietuviai ra
šytojai mėgino užmegsti
dialogą su laisvojo pasaulio
kolegomis. Tai buvo ne tik
skundas, bet ir vergijos pa
smerkimas bei reikalavimas
ginti ne tik Baltijos valsty
bes nuo smurto bei pavergi
mo, bet ir kelti aikštėn lais
vės idėją aplamai.
Atsišaukimas buvo aiš
kiai per ilgas ir skubančiam
Vakarų pasaulio piliečiui
per daug laiko reikalaujan
tis perskaityti, o pagaliau,
kam anuomet rūpėjo mūsų
reikalai, kai visi buvo pa
skendę savo rūpesčiuose,
bet rašytojai vis vien pada
rė tai, ką reikalavo iš jų
anuometinė tragiška Lietu
vos būklė ir tas jų patrioti
nis mojis bus šviesiom spal
vom įrašytas į mūsų gra
žiojo žodžio kūrėjų veiklos
istoriją, štai tas atsišauki
mas.
Laisvojo pasaulio rašytojai,
Šiurpus likimas ištiko lietu
vių tautą. Antrojo paasaulinio

karo metu Lietuva, laisva ir
laisvę mylinti tauta, buvo pri
versta nešti dviejų priespaudų
gėdingą jungą.
Lietuvos respublika, taip pat
ir kitos dvi kaimyninės tau
tos — Latvija ir Estija, — ka
rui prasidedant, tvirtai pasiry
žusi laikytis neutralumo, turėjo
prieš savo valią nusilenkti di
džiojo rytinio kaimyno impe
rialistiniams siekiams ir 1940
m. buvo sovietų kariuomenės
okupuota.
1941 m. kilęs vokiečių sovie
tų karas prispaustajam kraštui
galėjo suteikti šiokių tokių vil
čių atkurti savo nepriklauso
mybei, bet lietuviai netrukus
pastebėjo, kad Hitleris kitaip
galvoja, pasmerkdamas Balti
jos kraštus, kaip ir visą Euro
pą, vergijai ir sunaikinimui.
Paaiškėjo, kad raudonąją oku
paciją pakeitė rudoji okupa
cija.
Šių dviejų okupacijų metu
lietuvių tauta visomis priemo
nėmis priešinosi priespaudai ir
didžiausių aukų kaina varė at
kaklią kovą dėl laisvės ir ne
priklausomybės.
. Šiandien, kai visas pasaulis
džiaugiasi, — tiesa, nebe tam
tikro nerimo — taika ir kai jos
išlaikymui mobilizuojamos ge
ra valia paremtos jėgos, šian
dien, kai daugel Europos tau
tų atgauna laisvę ir nepriklau
somybę, Lietuva su savo kai
mynėmis Latvija ir Estija ken
čia okupacijos jungą. Šių res
publikų suverenumas panai
kintas, jų žemės nusiaubtos, jų
miestai sugriauti.
O gyventojai?
Šimtai tūkstančių žmonių
deportuota į tolimąjį Sibirą,
kankinami kalėjimuose arba
išžudyti 1941 m. pasitraukiant
raudonajai armijai. Po to, na
cių okupacijos metu, kiti šim
tai tūkstančių buvo išvežti į
vokiečių karo pramonę, eva
kuoti arba priversti, artėjant
karo veiksmams, pasitraukti į
vakarus, kai rusai okupavo
Baltijos kraštus. Turimomis
visai patikimomis žiniomis, pa
silikusieji savo krašte buvo
dešimtimis tūkstančių depor
tuojami į Rusijos katargas: jie
vėl buvo grūdami Į kalėjimus
arba persekiojami miškuose,
priversti slapstytis, kaip piudami žvėrys, — ir visa tai dėl
to, kad jie patriotai, kad myli
laisvę ir teisingumą.
Pasaulis turėtų žinoti, kad
nedaugei Europos tautų pa
smerktos tokioms kančioms ir
tokiam nužeminimui!
Mes, lietuviai rašytojai ir
intelektualai, kartu su savo
tauta nešam nelaimių naštą ir
kovojam dėl laisvės. Prispau
dėjų persekiojami, deportuo
jami, evakuojami ir išblaškyti
po visą pasaulį artinantis karo
audrai, susitelkėm dauguma
užsienyje, mūsų priešų kraš
tuose, Vokietijoje, arba gyve
nam stovyklose bespalvių D, P.
minioje, nuolatos bijodami, kad
mūsų neatiduotų mirčiai ir
kankynėms, nes okupantas ne
siliauja reikalavęs ”savo pilie* čių”. Maža dalis mūsų kolegų,
likusių tėvynėje negali laisvai
pareikšti savo nuomonės: ge
ležinei uždangai juos nuo mūsų
atskyrus, mes negirdime apie
juos, o jei kartkartėmis išgirs
tame vieną kitą oficialų prane-
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Pirmas lietuvių rašytojų
suvažiavimas
(Atkelta iš 5 psl.)
Šimą apie jų veiklą, tai ne ką
kita, kaip konformistinės pro
pagandos ii- pasibjaurėtino me
lo išdavą.
Šimtai mūsų ra.ytojų, moks
lininkų, intelektualų šiandien
yra panašioje būklėje, kaip ru
sų pabėgėlių, raudonojo teroroaukų po pirmojo pasaulinio ka
ro. Panašioje būklėje kaip ne
mažos dalies vokiečių rašytojų
ir mokslininkų, jvedus hitlerini
režimą. Panašioje būklėje kaip
beveik visų Europos kraštų
laisvų žmonių, kurie, kylant
fašistinės barbarijos potvyniui
Europoje, buvo priversti ieš
koti prieglobsčio laisvajame
pasaulyje, iš kur jie tikėjosi
tęsti kovą prieš tiraniją.
.Tų būklė atrodo panaši, bet
ne visai ta pati. Tuomet tie li
teratai, tie patriotai persekioja
mi bėgo į užsienius tam, kad
išsaugotų gyvybę ir patarnau
tų bendram reikalui, buvo pri
glaudžiami, kaip pageidaujami
draugtai, buvo laikomi kanki
niais ir aukomis, priimami kaip
vertingi ir naudingi bendražy
giai, kovotojant dėl žmogaus
išlaisvinimo ir teisingumo per
galės pasaulyje. Civilizuotojo
pasaulio sąžinė tuomet buvo,
labai budri. O šiandien, kai di
džiųjų valstybių opurtunistinio
žaismo dėka, trys Baltijos res
publikos, gyvybingos ir laisvės
ištroškusios, buriuojamos tie
siai prie maskuotų pakasynų,
kai "išlaisvinamojo” karo lai
mėtojai yra pasirengę viešaipripažinti smurtą, kai šių tri
jų mažų kraštų laisvė yra nu
žudyta, — lietuvis rašytojas
aplinkui tegirdi mirtiną tylą,
nes, tylaus susitarimo dėka, jo
krašto vardas viešai nebeta
riamas, kadangi niekas nebesi
rūpina jo likimu.
Mes, lietuviai rašytojai, ne
būtume verti savo krašto, jei
nekeltume balso didžiausios
neteisybės akivaizdoj, kai jau
trečią kartą 5 mėty laikotarpy
je vykdoma Baltijos jūros pa
krantėje. Mes dar esame gyvi
ir mes iki paskutinio atodūsio
nesiliausim skelbę, pasauliui
mūsų tautos atkaklų troškimą,
tvirtą valią ir teisę gyventi
laisvai, nepriklausomai ir pa
tiems valdyti demokratiškai.
(Mano pabraukta).
Mes tikim ir teisėtai reika
laujam, kad Atlanto charta ir
pagrindinės žmogaus teisės,
taip iškilmingai paskelbtos,
neliktii veidmaininga fikcija,
momento interesų padiktuota.
Esame tikri, kad Jungtinės
tautos nepripažins Įvykdytų
neteisybių, taip pat ir projek
tų, kurie sieks ištrinti baltų res
publikas iš pasaulio žemėlapio,
mes tikime, kad demokratiniai
kraštai nepatvirtins agresijos
arba, geriau sakant, plėšikavi
mo padarinių.
Nuliūdusia širdimi mes vis
dar tikime krikščioniškosios ci
vilizacijos didžiaisiais idealais,
tautų teise į laisvę ir teisingu
mą, pagaliau, nepalyginamąja
žmogaus asmens vertybe.
Šis tikėjimas mus skatina
prabilti. Mes neprašom užuo
jautos, mes prašom pagalbos.
Mes esam gyvi liudininkai
tautos, kuri nenori mirti, mes
esam jos balsas, nepriklauso
mas nuo svetimųjų, kurie pa
vergė mūsų brolius, likusius
tėvynėje.

1982 m. m. vasario 4 d.

DIRVA

Laisvojo pasaulio rašytojai,
jūs visada pasižymėjot drąsa ir
užuojauta, nes jūs esat širdies
balsas ir žmonijos sąžinė.
Jūs nepasiliksit kurti mūsų
atsišaukimui, nors mes ir ne
sam nei sekaičiumi dideli, nei
teritorija, bet esama jums ly
gūs savo prieraišumu laisvei,
tiesos meilei. Argi mūsų nelai
mės dydis nepajėgs atkreipti
jūsų dėmesio?
Mes nenorim tuo tikėti: jūs
mus išklausysit, suprasit, mums
padėsit.
Pas.: Lietuvių tremtinių
rašytojų suvažiavi
mas, prezidiumas
ir Centro valdyba.

Taip mūsų rašytojai pra
bilo tada i "pasaulio sąži
nę”,— kitataučius kolegas.
Nežinau ar daug kam tas
atsišaukimas buvo išsiunti
nėtas bet visiškai aišku, kad
jokio įspūdžio jis pasaulinei
viešai nuomonei nebūtų pa
daręs, jei ir būtų buvęs pla
čiai paskleistas. Jis šian
dien mums yra įdomus ir
svarbus "vidaus rinkai". Ga
Įima, žinoma, dabar į atsi
šaukimą žiūrėti ir kritiškesniu požiūriu: gal jis galėjo
būti trumpesnis, labiau su
glaustas, galėjo būti jo sti
lius intelektuališkesnis, gal
mažiau propagandos, o dau
giau pastangų gilintis į
tarptautino skaitytojo psi
chologiją ir t.t., bet rezulta
tas būtų buvęs tas pats.
Tuebingino suvažiavimas
padarė tai. kas buvo mo
mentu padaryti, ir tas jų
žygis užims garbingą vietą
lietuvių rašytojų analuose.

SENO ŽEMAIČIO ATSIMINIMAI [4)

Domas Burneikis

Tifliso lietuvių kolonija
I Tifliso lietuvių bendruo
menę įsijungiau 1913 m., su
sipažinęs šuo tuometiniu savi
tarpinės pagalbos draugijos
pirmininku Jazdausku. Kaip
karys, aktyviai dalyvauti
draugijos veikloje negalėjau.
Tifliso lietuvių kolonija ne
buvo gausi. Draugijos vado
vai teigė, kad yra tarp 150 ir
200 narių. Iš tikrųjų galėjo
būti daug daugiau. Ne visi
čia gyveną lietuviai norėjo pa
laikyti ryšį su draugija. Vieni
buvę vedę kitatautes arba iš
tekėjusios už kitos tautos vyrų,
o tokie ir norėdami nevisada
galėjo glaustis prie lietuvių. O
dar kiti, bijodami pakenkti
sau tarnyboje, vengė rodytis
tarp lietuvių. Net ir mokyto
jas Dailidė iki revoliucijos, ro
dos, aktyviai bendruomenės
gyvenime nedalyvavo. Vėliau
jis daug gero yra padaręs lie
tuviams ne tik Tiflise gyvenan
tiems, bet ir visame Užkaukazio krašte. Rodosi, jo sumany
mu lietuviams buvo išdavinė
jami savotiški pasai, kiek pa
menu, šiomis kalbomis: lietu
vių, gruzinų, armėnų, rusų,

totorių ir, berods, persų. Si
tuos pasus išdavinėjo laikinoji
lietuvių atstovybė.
Iš aktyviausių lietuvių tada
pažinojau jau minėtąjį Jazdauską, nepriklausomybės me
tais buvusi Palangos pašto vir
šininku; Klingą, kuris buvo
draugijos pirmininku, kai Jazdauskas pasitraukė - nepri
klausomos Lietuvos metu jis,
rodos, buvo Marijampolėje
Ūkio Banko direktorium; Ta
mošiūną, vyresnįjį kondukto
rių (traukinių vadovą), 1919
m. tarnavo Lietuvos kariuo
menės intendantūroje; Die
vaitį ir jo dukrą, Abelkį iš Z.
Kalvarijos - tai pavardės ku
rias prisimenu.
Kaip rašo ir Lietuvių Enci
klopedija, draugija ruošė vai
dinimus ir šokių vakarėlius.
Viename vaidinime teko ir
man dalyvauti vaidintoju (nebepamenu, buvo tai ‘Švarkas
ir milinė’, ar ‘Ponas ir Muži
kas’?). Režisavo Klinga, vai
dinta Tifliso miesto liaudies
namuose. Tai buvo perdaug
drąsus užsimojimas, tokioje di
delėje salėje vaidinti neturint
nė vieno tikro teatralo. Žino
ma, pasisekimas buvo labai
Ilgai graužiausi,
P. S. Tame pačiame biu menkas.
kam
sutikau
vaidinti - bet ne
letenyje pranešama, kad
buvo
žmonių,
ir daviausi pri
esanti, renkama medžiaga
kalbamas.
(Vienoje
vietoje tu
LRTD įstatams. Valdyba,
rėjau ant savo draugo supykti
įstatus parašiusi ir apsvars ir pašokti, pakeltu balsu kal
čiusi, pasiūlysianti juos pri bėdamas. Bet aš ‘supykau’
imti visuotinam lietuvių per anksti ... Dėl to taip su
tremtinių suvažiavimui, ku sijaudinau, kad vos vos beišris, jei aplinkybės nepasi vilkau savo vaidmenį iki galo.
keis, {vyksiąs 1947 m. pa Nieko ir stebėtino - tik vieną
generalinę repeticiją teturėjo
vasarį.
Kitame numery apie ant me. O kai nesi vaidybai gi
rąjį rašytojų suvažiavimą męs ir scenoje pasirodai tik pir ■
mą kartą, tai ...)

Vokietijoje.

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvi kailininką

NORMANĄ BURSTEINA
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

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

Draugijai didžiausia para
ma buvo muzikas Starka. Jis
nebuvo pasipūtęs, tad padėjo
visur, kur tik jo pagalba drau
gijai buvo reikalinga. Net šo
kių vakarėliuose ir šokiams
paskambindavo. Jis buvo ve
dęs lenkaitę, kuri didžiavosi
turinti dukrelę lietuvaitę.
- Moja litvinečkal - sakyda
vo ji, glamonėdama savo ma
želę.
Kolonijos veikla dar labiau
pagyvėjo, kai atsirado pabė
gėlių iš Lietuvos: mokytojas
Pašakarnis, K-Prialgauskas mosėdiškis, Kerpauskaitė - al
sėdiškė, Mažonas ir kiti.
Klingai pirmininkaujant
buvo įvykdytas bene didžiau
sias Tifliso lietuvių užsimoji
mas - vieša rinkliava gatvėse
(rodos 1915 m.). Pirmininko
teigimu, tada buvo surinkta
daugiau kaip 3,000 rublių.
Tai buvo tikrai nelauktai di
delė suma. Surinkta suma bū
tų buvusi dar daug didesnė,
jei visi rinkėjai būtų buvę są
žiningi: iš šimto penkių dešim
tų rinkėjų, daugiau kaip tris
dešimt negrąžino dėžučių,
kuriose galėjo būti apie tūks
tantį rublių, nes tokie rinkėjai
paprastai yra aktyviausi. Ne
turėdama tiek daug rinkėjų
lietuvių, Draugija turėjo kvies
tis savanorių viešu skelbimu,
todėl ir atsirado tokių, kurie
norėjo tik pasinaudoti proga
pasirinkti patys sau. Kitos tau
tybės pasakojo, kad ir jiems
taip yra atsitikę.
Rinkėjų eilėse dalyvavau ir

aš, nors - kaip karys - ir netu
rėjau teisės. Susitarėme su
bendrininke, kad prie karinin
kų prieis ji viena. Segiojome
aukotojams prie krūtinių ženk
lėlius su dviem lekiančiom
kregždėms. Tas piešinys buvo
pasiskolintas iš gruzinų.
Kada atvyko kun. dr. Stepo
navičius, buvo pradėta laikyti
lietuviškos pamaldos. Vienų
pamaldų metu buv. Vilniaus
vyskupas baronas von Rapp
kelis žodžius pasakė lietuviš
kai. Lietuviškos pamaldos ga
lėjo būti laikomos ir anksčiau,
jei būtų buvęs lietuvis kunigas,
nes Tifliso katalikų maldykla
prisirinkdavo pilnutėlė lietu
vių. Tad manau, kad gene
rolas Raštikis savo atsimini
muose yra klaidingai pavadi
nęs Tifliso mieste gyvenančių
įvairių tautų - lenkų, lietuvių,
armėnų, gruzinų, chaldėjų ir
kitų - katalikų maldyklą ‘len
kų bažnytėle’, sakydamas:
‘Nueidavau į lenkų bažnytėlę
pasimelsti’'.
Tos ‘lenkų bažnytėlės’ kle
bonas buvo gruzinas, vargo
nininkas
Starkas, zakrastijonas, kiemo sargas (Paulučins
kis, kauniškis) ir kapų sargas lietuviai. Gaila, nei zakrastijono, nei kapų sargo pavar
džių nežinau. Su kapų sargo
sūnumi buvau pažįstamas,
bet niekada nepaklausiau jo
pavardės - su Kazimieru vadindavomės vardais. Tik pa
rapijos k-to nariai, vadinami
sindikais, berods buvo lenkai.
Parapiją tvarkė parapijos
komitetas (sindikai). Sindikai
rinko pinigus maldykloje kiek
vieną šventadienį, įrašydavo
rinkliavą į parapijos knygas ir
perduodavo klebonui įnešti į
banką. Taip pat komitetas
mokėjo algas visiems parapijos
tarnautojams.
Parapija turėjo dailią, mū
rinę maldyklą, gražiai aptver
tą mūrine tvora , nemažą salę
parapijos mokyklą, pravažiuo
jantiems kunigams apsistoti
įrengtus kambarius ir dau
giau kaip 47.000 rublių ban
ke (ligi I-jo Pasaulinio karo).
1919 m. man viešint Gintališkės klebonijoje pas kleboną
kun. Širvį, svečias iš Saratovo
vyskupijos kun. Kazlauskas
papasakojo, kad ir visose tos
vyskupijos parapijose buvusi
panaši tvarka.
Šiandien malonu prisimin
ti, kad Tifliso lietuvių koloni
jos vaikai, nors mokėsi sveti
mose mokyklose kur negirdėjo
lietuvių kalbos, vakarėliuose
ar šiaip kur susitikę kalbėjo tik
lietuviškai. Bent man neteko
girdėti kitaip kalbant lietuviu
ko su lietuviuku.

(Bus daugiau)
NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
OPPORTUN1 TY FOR AUTO MF.CHAN!CS — Tire & Multi Service Car
repair ch-iin with 14 /įervicc bayy
per unit is seeking top noteh Auto
Mechanics. Mušt, have n minimum of
$6,000 worlh of hand tools and be.
qualified in front end alignnient,
brakes, tune-up and nir-conditioning.
Plcnty of work. Top pay in the industry. Full hospitalization. Positions
avaliable in Dalias, For’. Worth and
Houston, Tesąs. Send resume to: DAN
REEVES. EXCEL CAR REPAIR. 2514
Gravel Drive, Fort WorLh, Tx. 76118.
Phone: 817-589-7573.
(5-14)
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Jono Petronio įnašas
Los Angeles lietuviuose
Rūta Šakienė

Jonas Petronis, gerai ži
nomas losangelietis visuo
menės veikėjas, Tautiniu
Namų ilgametis ir nepamai
nomas pirmininkas, nuo pat
įstojimo į Tautinę Sąjungą
esąs skyriaus valdyboje, ei
damas pirmininko ir kitas
pareigas, gruodžio 19 die
ną draugų ir artimųjų tar
pe atšventė savo šešiasde
šimtąjį gimtadienį. Jo mie
la žmona Julija, šiai šventei
kviesdama svečius, vis pri
minė, kad norinti padaryti
Jonui staigmeną. Buvo ir
daugeliui kviečiamųjų tik
ra staigmena išgirsti, kad
visuomet jaunas ir pilnas
neišsemiamos energijos Jo
nas Petronis jau sulaukia
tokio brandaus amžiaus.
Jonas Petronis (Petruš
kevičius) gimė 1921 m.
gruodžio 18-tą dieną, gra
žioje Seinų apskrityje, San
grūdos valsčiuje, Miklausių
kaimo stambaus ūkininko
— šimtamargio keturių as
menų šeimoje. Baigęs Būd
viečio pradžios mokyklą
įstojo į Aštrios Kirsnos že
mės ūkio mokyklą. Iš savo
tėvelio paveldėjęs gerą bal
są ir meilę dainai, jau pra
džios mokykloje įstojo į
chorą ir visą gyvenimą nei
jis dainos, nei daina jo ne
apleidžia. Iš tėvelio jis iš
moko ne tik dainą mylėti,
bet ir visus gamtos sutvėri
mus, todėl dar vaiku būda
mas pradėjo ruoštis ir sva
joti tapti veterinoriumi.
Baigęs žemės ūkio mokyk
lą, jaunutis Jonas grįžo na
mo ir kuriam laikui pasili
ko dirbti tėvų ūkyje, pla
nuodamas mokslą tęsti vė
liau. Bet kartais gyvenimas
padiktuoja visai kitaip. Ne
palankiai susidėsčiusios ap
linkybės ir baisioji karo
audra išardė jaunuolio pla
nus. Vokiečių okupacijos
metu Jonas įsijungia į po
grindžio veiklą. 1944 me
tais, rusų frontui artėjant,

drauge su pabėgėlių banga
išplėštas iš tėvynės, atsidu
ria Vokietijoje, prancūzų
zonoje, Kressborn am Bodensee, kur drauge su pran
cūzais dirba IRO maisto tie
kimo srityje ir lanko Ravensburgo gimnaziją. 1949
metais įstoja į Čiurlionio
ansamblį ir tais pačiais me
tais emigruoja į Ameriką,
pirmiausia apsigyvendamas
Patterson, N. J., iš kur per
sikelia į Cleveland, Ohio, o
iš ten, Kalifornijos saulės
ir įsikūrimo galimybių su
viliotas, 1952 metų Naujų
Metų išvakarėse taigi prieš
trisdešimt metų, atsiranda
Los Angeles mieste, kur
tuoj gauna patinkantį dar
bą, įsijungia j lietuvišką
veiklą ir parapijos chorą,
kuriam tuo metu vadovavo
muz. Skridulis, o vėliau per
ėmė muz. komp. Br. Budriūnas, kuris ir iki šiol tam
chorui vadovauja. Nepasi
tenkindamas vien dainuoti
chore, 1958 metais Jonas
Petronis suorganizuoja ir
administruoja vyrų oktetą
"Daina”. 197G metais Kali
fornijos Operos Ansamblio
labai sėkmingai pastatytoje
Čigonų Barono operoje Jo
nas Petronis ne tik dainuo
ja Carnaro rolę, bet yra
grupės administratoriumi.
Eilę metų dirbdamas
braižytojo darbą, lanko Los
Angeles Miesto Kolegiją,
gilindamasis elektronikos
inžinerijos srityje. 1960 me
tais pradeda dirbti kaip In
žinerijos projektų — brė
žinių revizorius ir iki dabar
dirba toje pačioje srityje.

Bėgo laikas, džiaugės Jo
nas ir Los Angeles lietuvius
džiugino savo gražiu daina
vimu ir linksmu, išradingu
būdu, savo nenuilstančia
energija, net devynetą ne
rūpestingų viengungio me
tų. Kol nepažino ir nepami
lo Juliją Giopyos, čia gimu

sią ir augusią ukrainiečių
kilmės gražuolę. Ir tada jau
n e r ū pestingi viengungio
džiaugsmai pavirto atsakin
go šeimos žmogaus laime.
1961 m. liepos 26-tą die
ną lietuvių šv. Kazimiero
šventovėje parapijos klebo
no prelato Jono Kučingio su
tuokti, Jonas ir Julija Pettroniai sukūrė gražią ir pasidžiavimo vertą lietuvišką
šeimą. Julija Petronienė
greitai įsijungė į lietuviškos
kolonijos gyvenimą išmoko
lietuvių kalbą, įstojo į lietu
viškas orgnaizacijas. Ji dau
gelį metų dirba lietuvių pa
rapijinėje mokykloje, yra
veiki birutietė, tautininke,
labai sėkminga ir nepamai
noma vyro Jono, Tautinių
Namų pirmininko, padėjėja.
Julija dirba ir aukoja vi
sur, kur tik jos pagalba yra
reikalinga.
Julija ir Jonas Petroniai
pavyzdingai augina gražią
lietuvišką šeimą. Jų dukra
ir sūnus, abu yra baigę šv.
Kazimiero lietuvių parapi
jinę mokyklą, o kadangi ir
namuose kalba lietuviškai,
puikiai vartoja lietuvių kal
bą. Devyniolikmetė Daina,
baigusi privačią mergaičių
gimnaziją, studijuoja ko
merciją U. S. C. universite
te. Ji priklauso Spindulio
tautinių šokių grupei, yra
skautė akademike, vadova
vusi skautų stovyklose, taip
pat viena iš pagarsėjusios
Vi Va Europa grupės narių.
Daina Petronvtė yra dažna
lietuviškų programų prave
dėja ir Los Angeles Lietu
vių Tautinių Namų narė. Ne
veltui turime dideles viltis,
kad šioji gabi ir graži lietu
vaitė kada nors, puikai pa
siruošusi galės stoti dirbu
sių ir pasitraukusių lietuvių
veikėjų vietoje.

Julija ir Jonas Petroniai iš savo namo balkono gali grožėtis
Los Angeles vaizdu.

privačią aukštesniąją mo yra vieni iš energingiausių.
kyklą daugelį metų lietu- Džiaugiamės, kad Jonas
tuviškoje šv. Kazimiero pa Petronis 1952-tų Naujų Me
rapijoje tarnauja prie Mi tų išvakarėse pasiekė Los
šių, yra veiklus skautas. Angeles miestą ir kad jis
Taip pat kaip ir jo sesuo čia įsikūrė. Sveikiname jį
Daina, buvo aktyvus Viva sulaukusį šešių gyvenimo
Europa dalyvis, kurią juod- dekadų ir džiaugiamės, kad
viejų tėvelis mūsų nepails tą antrąją, pačią vertin
tantis Jonas Petronis, admi giausią ir darbščiausią savo
amžiaus pusę jis praleido
nistravo
Gyvenvietę Petroniai pa mūsų, losangeliečių tarpe.
sirinko, suplanavo ir pasta Linkime Jonui Petroniui ir
tydino ant aukšto kalno, jo mielai šeimai ilgų laimin
žvelgiančio žemyn į kairėje gų, sveikų ir darbingų me
esančią lietuvių parapiją, o tų!
dešinėje — Tautinius Na
mus. Tarp šių abiejų lietu
LOS ANGELES
viškumo židinių susibūrusi'
LIETUVIŲ ŽINIAI
gyvena didžioji Los Ange
Visais buhalterijos ir val
les lietuvių dalis, šios Pet-.
stybinių
mokesčių reika
ronių lietuviškos tvirtovės
lais kreipkitės pas VINCĄ
geležinius vartus puošia tri
JUODVALKĮ, CERTIFIED
spalvis skydas ir saugoja,
PUBLIC ACCOUNTANT.
draugus ir priešus vieno
Mokesčių atsiskaitymo pro
dai piktai aplodamas, ke
Dainius Petronis eina sep turkojį sargas Neronas.
blemos su Internal Revenue
tynioliktuosius metus. Jis Bet jei, Neroną sutramdę,
Service ar Franchise Tax
lanko St. Francis berniukų mieli šeimininkai pasikvie
Board sutvarkomos grei
tai
ir sėkmingai. REID,
čia tave vidun, tuoj būsi ap
HUGHES & WEBB, INC.
suptas nuoširdaus draugiš
7329 Reseda Blvd., Reseda,
kumo ir tikro dzūkiško vai
Cal. 91335. Telef. raštinės
šingumo.
344-0283 ir namų 894-0136.
Mūsų darbšti, susipratusi
ir dosni lietuvių kolonija
prie Ramiojo Vandenyno,
turi daug gabių, sumanių ir
Skaitykit ir platinkit
pasiaukojusių vadovų, bet
DIRVĄ
Jonas Petronis ir jo šeima

■JEI JI MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR

PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAM 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 dailius.
MARTINS ir KUNARS KAULINS
Lakewood, Ohio

Petronių šeima: Julija. Dainius, Daina ir Jonas.

Nr. 5 — 8

1982 m. vasario 4 d.

DIRVA

CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis
PUIKUS KONCERTAS

Iš eilės trečias savaitgalis
Chicagą nusiautė rekordi
niai šalčiai ar šąlantis lie
tus. Kaip tyčia visą savai
tę buvo pakenčiamas žiemos
oras, o penktadienį pradėjo
lyti šąlančiu lietumi ir šali
gatvius padengė ledu. Di
džiąsias gatves miestas valė
ir druską pylė, todėl buvo
pravažiuojamos, bet rezis
tencinių rajonų ^gatvės bu
vo vienas ledas ir važiuoti
buvo tikra bėda. Iš garažų
išvažiuoti ir gatvele pasiek
ti kelius ne visiems pasise
kė.
Penktadienio vidurnaktį
grįžau iš II PL Dienų komi
teto posėdžio, gatvės buvo
šlapios ir termometras rodė
38 F., o rytą buvo stipriai
pašalę ir viską aptraukę le
du. Didesnio judėjimo gat
vėse galima buvo judėti,
nes riedėdami automobiliai
šiek tiek nusausino, bet ša
ligatviai buvo nepaeinami.
Apačioje buvo ledas, o ant
viršaus iškrito porą inčų
sniego ir nesimatė pavojin
gų vietų, žmonės slidinėjo
ir griuvinėjo. Namų savi
ninkai ne visi yra paslan
kūs šaligatvius valyti, ypač
daugiabučių namų. Dar ir
šiandien žmonės tebevargs
ta ir vengia išetii iš namų,
ypač vyresnio amžiaus.

Tokiose atmosferinėse są
lygose, š. m. sausio 24 d.
Jaunimo Centro didžiojoje
salėje įvyko operos solistės
Ginos čapkauskienės koncertas-ręčitalis. Gerai, kad
solistė į Chicagą atvyko vi
duryje savaitės, kai buvo
oras padoresnis ir mažesnė
rizika.
Koncertui ruošti komite
tas posėdžiavo penktadienio
(I. 22) vakare ir visų vei
dai buvo rūpesčio apimti,
nes nežinomas rytojus, o ir
esama padėtis nedžiugino.
Posėdyje buvo aptartos
koncerto ruošos smulkme
nos, pasiskirstyta pareigo
mis ir "užlaužus nykštį”,
laukta sekmadienio. Sekma
dienį nusišypsojo saulutė ir
nors nepakeitė žemėje esa
mos padėties, vistik buvo
smagiau ruoštis į koncertą,
tikintis po koncerto rasti
bent tą pačią padėtį. Reikia
pripažinti, kad chicagiškiai
yra drąsūs ir nepabūgo TV
bei radijo reporterių įspė
jimų, be rimto reikalo ne
judėti iš namų.
Atėjus koncerto laikui,
salėje vietos buvo užpildy
tos lietuvių visuomenės, nepabūgusios nei sunkių ir pa
vojingų kelionės sąlygų, nei
nuotolių, nes didelė dalis
buvo atvykusi iš priemies
čių. Viską nugalėjo pasiry• žimas ir noras išgirsti lietu-

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

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą kliįentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.

&AVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.

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

viškąją lakštingalą — solis
tę Giną čapkauskienę. šia
me koncerte Gina čapkaus-.
kienė ne dainavo, bet čiulbėte čiulbėjo ir pavergė
klausytojus. Ne veltui, iš
ėmus programą, publika
plojimais ir valiavimais ne
paleido solistės nuo scenos
ir išprašė bene 4 dainas bisui. Solistei akompanavo
operos dirigentas maestro
Alvydas Vasaitis.
Programa susidėjo iš ope
rų bei dainų, atliktų origi
naliomis kalbomis ir lietu
vių poetų posmų sukurtų
kompozitorių. Išskirtinas A.
Stankevičiaus Vandens ma
lūnėliai (žodžiai H. Nagio),
nes buvo pirmą kartą padai
nuota scenoje. Kūrinys ir
atlikimas patiko publikai ir
sulaukė ypatingo pritarimo.
Kiekvienas solistės išėji
mas, kiekvienas naujas pa
sirodymas vis labiau ir la
biau žavėjo publiką. Solis
tė Gina čapkauskienė buvo
ypatingai geroje formoje ir
laikysena ir balsu žavėjo
susirinkusius. Koncerto pa
baigoje, solistė buvo apdo
vanota keliomis gėlių puok
štėmis.
Koncertas praėjo labai
gerai ir publika, kurios bu
vo arti penkių šimtų, skirs
tėsi patenkinta, pora valan
dų praleidusi reto lygio kon
certe. Tai buvo tikra dva
sinė atgaiva, atitraukusi
nuo kasdieninių rūpesčių.
Solistei Ginai čapkauskiėnei linkime nepavargti ir
savo lakštingalos balsu
džiuginti lietuvių širdis.
Kaip jau buvo skelbta,
Chicagoje yra susidaręs ko
mitetas, vadovaujamas Jo
no Talandžio, solistės Ginos
čapkauskienės plokštelei iš
leisti. Komitetas kreipiasi į
lietuvių visuomenę, prašy
damas piniginės paramos,
nes plokštelės išleidimas su
simfoniniu orkestru labai
brangiai kainuoja. Reikia
jos balsą įamžinti plokšte
lėje, kad ir kiti galėtų juo
grožėtis. Tad remkime ko
miteto pastangas, prisidė
kime savo auka ir užsisaky
kime plokštelę.

393 West Broadway
1880 Seaview Avė.
2501 West 69 Street
6089 Statė Road
1807 Beineke Road
636-38 Bridge St. N.W.
112 Main St.
1082 Springfield Avė.
1839 Park St.
241 Fdurth Street
960 S. Atlantic Blvd.

617-268-8764
203-367-2868
WA 5-2737
884-1738
432-5402
GL 8-2256
201-342-9110
374-6446
203-232-6600
FO 3-8569
AN 1-2994

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

1352 Washington Avė.

305-532-7026
LO 2-1446
373-8783
AL 4-5456
CH 3-2583
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750
756-1668
SW 8-2868
RI 8-0440

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

Kaip jau buvo rašyta,
Argentinos lietuviai solistai
Zuzana Valadkaitė de Lopez
ir Antanas Slančiauskas,
PLB kultūrinės komisijos
kvietimu, atvyksta į Šiau
rės Ameriką ir didesnėse
lietuvių kolonijose duos
koncertus.
' Argentinos lietuvių solis
tų koncertas Chicagoje
įvyks š. m. vasario 21 d. 3
-vai. po pietų Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje.
Bi lėtai iš anksto gaunanim Vaznelių prekyboje.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo:
St. Virpša, Chicago......... 20.00

Dr. S. Paulauskis, Quincy 3.00
J. Juodišius, CIeveland .. 8.00
K. Žilinskas,
Daytona Beach............. 3.00
V. Vitkus, Rochestet .... 3.00
J. Klausa, Philadelphia .. 5.00
L. Puskepalaitienė,
Dearborn .................... 25.00
S. Skurvydas, Harrison .. 5.00
V. Bagdonavičius, Phila. 3.00
M. Židonis, New Haven 3.00
S. Račinskas, CIeveland 3.00
R. Kavaliauskas,
N. Fairfield ................ 3.00
Br. Basiulis, Long Beach 3.00
J. Radas, Livonia ......... 3.00

LB Cape Cod
apylinkės valdyba ....25.00
Ed. Stepas, CIeveland .. 50.00
P. Matas, CIeveland .... 5.Q0
V. Mariūnas,
Richmond Hts................ 3.00
A. Puškorius, CIeveland 6.00
S. Ignatavičius, CIeveland 3.00
J. Andriulaitis, Brooklyn 3.00
Dr. P. Pamataitis,
Santa Monica ............. 3.00
J. Šeptita, Detroit ......... 3.00
V. Janulis, Cicero ......... 3.00
O. Ivaškienė, Boston .... 23.00
Dr. P. Švarcas,
Mascouthah ................ 10.00
J. Saulėnas,
N. Providence ............. 12.00
T. Sperauskas, Glen Cove 5.00
S. Velbasis, St. Petersburg 3.00
A. Diškėnas, St. Petersburg 8.00
K. Šeputa, Surfside......... 8.00
D. Sulmar, Springfield .. 3.00
P. Minkūnas, Woodhaven 3.00
L. Stasiūnienė, Chicago .. 8.00
J. Kažėmėkaitytė, Racine 6.00
B. Gedvilienė, Willowick 5.00
J. Paškevičius, Australia 3.00
Ed. Čapas, VZilloughby ..13.00
G. Žemaitis, CIeveland .. 3.00
Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

GREITAS IR ASMENIŠKAS

40 East 49th Street (Comer of Madison Avė.)
NEW YORK, N. Y. 10017
Tel.: (212) 758-1150, 758-1151
72 County Road No. 42 612-432-3939

ARGENTINIEČIŲ
KONCERTAS

Poetė Kotryna Grigaitytė
pernai laimėjusi Lietuvių Ra
šytojų draugijos premiją už
poezijos rinkinį "Marių vėjui
skambant”. Premijos mecena
tas — Lietuvių Fondas. Iškil
mingas įteikimas Įvyko Chica
goje 1981m. lapkričio 27 dieną,
Ketvirtojo Mokslo ir Kūrybos
simpoziumo metu. Jury komi
siją sudarė: St. Santvaras, L.
Andriekus, Nelė Mazalaitė, P.
Jurkus ir V. Volertas. Laureatė
buvo labai šiltai visuomenės
sutikta ir apdovanota keliomis
rožių puokštėmis.
P. Malėtos nuotr.

AMBER TRAVEL SERVICE

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Apple-Valley, Minn. 55121
So. Boston, Mass. 02127
Bridgeport, Conn. 06010
Chicago, III. 60629
CIeveland, Ohio 44134
Fort Wayne, Ind. 46808
Grand Rapids, Mich. 49504
Hackęnsack, N. J. 07601
Irvington, N.J. 07111
Hartford, Conn. 06106
Lakewood, N. J. 08701
Los Angeles, Calif. 90022

Aukas siųsti ir plokštelę
užsisakyti galima pas komi
teto iždininką: Juozas šulaitis, 1237 Woodside Rd.,
La Grange Park, III. 60525
(tel. 312-354-3898). Plokš
telės prenumerata 10 dol.,
garbės prenumera 25-100
dol. ir mecenato įnašas 100
dol. ir daugiau.
Komiteto moterų rūpes
čiu, po koncerto kavinėje
buvo paruoštos vaišės kurių
metu pabendrauta su solis
te Gina čapkauskiene.
Beje, koncerto progra
mos redakcija ir meninis
a p i p avydalinimas nuvylė
daugelį koncerto dalyvių.
Nieko nesmerkiant ir neieš
kant kaltininkų, ateityje ir
į šią renginių dalį reikia
kreipti reikiamą dėmesį.

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

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas,
ir užsakome mašinas nuomavimui.

8
S

I

i

Dėl informacijų ir rezervacijį, skambinkite ar rašykite:

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

i

Savininkė

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

I
=
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Knyga, kuri kalba apie lietuvių
tautos naikinimą...
(Atkelta iš 1 psl.)
agentų, čia kalbėtojas at
kreipė ypatingą, klausytojų
dėmesį j knygos 10 puslapy
je atspausdintą vieną iš gė
dingiausių dokumentų, ku
riame tuometinis "Vidaus
reikalų ministeris” M. Ged
vilą kreipėsi į "prezidentą”
Paleckį su prašymu gauti
jo "sutikimą”, kad mūsų
ministeriai, A. Merkys ir
Urbšys, būtų su šeimomis
apgyvendinti Sovietų Są
jungoje, kaip "pavojingi
Lietuvos valstybei” asme
nys. "Tvirtinu ir sutinku",
pasirašė Paleckis, šis raš
tas buvo pasirašytas 1940
metų liepos 16 dieną, kada
dar net ir pagal sovietijos
įstatymus Lietuva buvo ne
priklausoma valstybė nes
"savanoriško prijungimo"
komedija buvo atlikta tik
rugpiūčio mėnesį. . .
Kalbėtojas ne be pagrin
do tvirtino, kad deportaci
joms ir masiniams areštams
buvo ruošiamasi ir planuo
jama dar prieš okupaciją ir
buvę suplanuota iš Lietuvos
išgabenti 700 000 žmonių.
Pirmosios okupacijos metu
pavykusi tik maža dalis to
plano, tačiau, neturint jo
kios galimybės patikrinti
oficialiai statistiką, tenka
spėlioti, kad buvę išvežta
10'< gyventojų. Jų tarpe
buvo ir Vasario 16-osios ak
to signatarai buvęs prez. A.
Stulginskis, Lietuvos atsto
vas Paryžiuje Petras Kli
mas, eilė buvusių ministerių, dvasiškių, mokytojų ir
kitų inteligentijos atstovų.
Tai niekam nenusikaltę
žmonės, tačiau vienu ar ki
tu būdu turėję įtakos į savo
tautą. Sovietai nutarę tau
tos naikinimą pradėti nuo
vadų, kad be jų pakrikusi
pilkoji masė paklustų oku
panto sistemai.
Čia kalbėtojas sustojo
ties paskutiniais įvykiais
dabar Lenkijoje, pargin
damas Katalikų Bažnyčios
padėtį Lenkijoje ir Lietuvo
je. Jei Lenkijoje Bažnyčia
turi didelę laisvę ir įtaką,
tai Lietuvos dvasiškija tu
rinti "užsičiaupti”, kad ga
lėtų iš viso egzistuoti. Tau
tos genocidas vykdomas ir

šiandieną, tik gal kitokiais
metodais. Jei sukilimai
Vengrijoje ir Čekoslovaki
joje buvo malšinami tan
kais, tai panašūs metodai
taikomi ir Lenkijai. Tačiau
nei Lenkijoje, nei kituose
kraštuose tokių žiaurumų
nebuvę, kaip Lietuvoje.
Liūdną, bet įdomų faktą
iškėlė kalbėtojas apie vai
kus, kuriuos rusai užaugi
no savo sistemoje, atėmę
juos iš tremtinių šeimų ir.
užauginę "janičarais" (var
das kilęs iš Turkijos, kurio
je buvo specialiai auginama
asmeniška sultono gvardi
ja) . Tai vaikai auginami ge
rose sąlygose, indoktrinuojami sistemai fanatiškai
tarnauti, juos nukreipiant
prieš jų pačių tautos žmo
nes. Tokie busimieji "janičarai” yra labai gerai mai
tinami, kad net atliekamą
maistą slapta pardavinėja
apylinkės gyventojams. Tai
esanti dviguba persekioja
mos ir naikinamos tautos
tragedija: išplėštas vaikas
iš savo tautos ir užaugintas
savo tautai naikinti. Tokiu
tipingu "janičaru" esąs ir
dabartinis Lenkijos genero
las Jeruzelskis, apsupęs sa
ve tos pačios rūšies genero
lais.
Stumiant vokiečius iš Lie-

Pietų metu V. Nasvytytė (dešinėje) pristatė visuomenei gen. konsulą A. Simutį, paprašydama supažindinti su konsulų darbu.
J. Garlos nuotr.

baigdamas kalbėjo Anicetas
Simutis linkėdamas knygai
daugelio laidų. "Mūsų tau
tos kančios šaukiasi pasau
lio dėmesio”. Jo manymu,
tą knygą reikia išleisti ang
lų kalba ir sudaryti knygos
gale visų minimų pavardžių
rodyklę. "Sovietiškas geno
cidas — tai mūsų tautos
tragedija kurios neturime
niekada užmiršti”, savo kal
bą baigė prelegentas.
Po programos kalbėtoją
apsupo svečiai prašydami
autografų ir įrašų j knygą.
Knygos pristatymas bai
gėsi pokalbiais prie gražiai
ir skoningai paruošto už
kandžio
ir saldumynų stalo
Iš knygos "Lietuviai Sibire” ištraukas skaito: Virginija Juodišiūtė, Ramunė Čapienė ir Dalytė Miškinytė. J. Garlos nuotr. ir kavutės.
Grįžus į namus vartau
tuvos, 1944 metais prasidė
sunkią, baltai juodą knygą,
jo antroji raudonoji okupa
ir bijau iš jos raidžių tryk
cija ir tolimesnis, dar žiau
štančios tragedijos. Iš kiek
resnis mūsų tautos genoci
vieno sakinio veržiasi neįti
das. Visi tie niekšiški dar
kėtino žmogaus žiaurumo
bai yra laikomi didžiausioje
žmogui įrodymai. Kodėl per
paslaptyje ir bet gokią sta
tiek civilizacijos šimtmečių
tistika esanti neįmanoma.
žmogus nepakilo savo dva
Tada Lietuvoje didžiausią
sia
aukščiau
plėšraus
valią turėjo Michail Suslodžunglių žvėries, kuris me
vas, sadistiškiausias ir
džioja, vien alkio ir kovos
nuožmiausias Stalino kartos
už būvį instinkto verčia
žudikas, prieš savaitę iškil
mas?
mingai palaidotas Maskvo
je. Mūsų istorijos lapus
krauju nurašęs Muravjovas,
NATIONW1DE
Kražių "korikas”, buvęs
švelnus palyginant su SusINSURANCE
Nat*onwide is on your side
lovu kurio "darbų” bazė bu
• APDRAUDOS reikalais
vusi Panevėžy.
geriausius
patarnavimus
"Toji knyga kalba apie
gausite
kreipdamiesi
j Z.
mūsų tautos genocidą. Ją
Obelenį,
tel.
531-2211.
reikia gerbti ir vertinti”,

Gen. kons. A. Simutis pasirašo knygą A. Miškinienei
J. Garlos nuotr.

Po knygos pristatymo, prie stalų besivaišindami, svečiai nenoriai skirstėsi, dalindamiesi
įspūdžiais su gen. kons. A. Simučiu.
J. Garlos nuotr.
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MATAS & TURNER
Ri
REALTY
501 E. 185 St. Euclid, Oh. 44119
(216) 486-2530

RITA MATAS - G.R.I.-BROKER
(§|3) Certified Appraiser

DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius
ŠAULIŲ SUSIRINKIMAI

St. Butkaus šaulių kuo
pos metinis susirinkimas
{vyko sausio 24 d. švento
Antano parapijos mokyklo
je. Kuopos pirmininkas Vin
cas Tamošiūnas susirinki
mui pravesti pakvietė: pir
mininku — Romą Macionį
ir sekretoriumi — Joną
Bartkų. Valdybos praneši
mus padarė: pirmininkas
V. Tamošiūnas sekretorius
Petras želvys, iždininkas
Matas Baukys, kuopos ka
pelionas kun. A. Babonas,
kultūros vadovė S. Kaunelienė, kuopos vėliavnešys
A. Lukas ir garbės teismo
pirmininkas M. šnapštys.
Revizijos komisijos aktą
perskaitė Juozas Leščins
kas. Vasario 16 gimnazijos
būrelių 55-56 vardu Kazi
mieras Sragauskas. Jis su
rinko ir Vasario gimnazijai
per Balfą pasiuntė 685 dol,
Foto nuotraukų konkur
so reikalu kalbėjo komisi
jos pirmininkas A. Norus.
Nutarta: rugpiūčio 22 d.
Adolfo ir Sofijos Vasiulių
sodyboje surengti kuopos
išvyką-gegužinę. Paskirta
aukų: Vlikui 500 dol. Altui
500 dol. Lietuvos atstovy
bės namų remontui 1,000
dol., laikraščiui Kariui 300
dol. ir Pilėnų stovyklos rei
kalams 300 dol.
Į šaulių visuotiną suva
žiavimą, Chicagoje atsto
vais išrinkti: kun. Alfonsas
Babonas Petras Januška,
Lidija Mingėlienė, Antanas
Norus, Antanas Radzevi
čius, Jonas šostakas ir Vin
cas Tamošiūnas.
švyturio jūrų šaulių kuo
pos metinis susirinkimaš
{vyko sausio 24 d. šv. Anno parapijos kavinėje. Ati
darė kuopos pirmininkas
Bronius Valiukėnas ir su
sirinkimui pravesti pakvie
tė: Albertą Misiūną — pir
mininku ir Antaną Vaitėną
— sekretoriumi. Praneši
mus padarė: kuopos pirmi
ninkas Bronius Valiukėnas,
vicepirmininkas Mykolas
Abarius, iždininkas Vincas
Rinkevičius, spaudos ir in
formacijos vadovas Anta
nas Sukauskas, ūkio vado
vas Juozas Kinčius ir mo
terų sekcijos vadovė Ange
lė Bukšnienė. Revizijos ko
misijos aktą perskaitė Al
bertas Misiūnas. Svarstant
prisiųstą statuto pakeitimo
projektą prieita nuomonės,
kad šaulių Sąjungos Garbės
Teismą panaikinti nereikia.
Reikia tik, kad statute būtų
aiškiai apibrėžtos šaulių
Sąjungos organų kompentencijos. To pavesta laiky
tis ir vykstantiems į suva
žiavimą kuopos atstovams.
Atstovais i šaulių suvažia-.
vimą vyksta: Bronius Va
liukėnas Mykolas Abarius,
Vincas Rinkevičius, Anta
nas Sukauskas, Liudas Selenis, Albertas Misiūnas,
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Juozas Kinčus, Jonas Simpukas ir Cicilija Balsienė.
Nutarta esanti Pilėnuose
namą-svetainę prailginti ir
joje įrengti virtuvę. Liepos
4 d. Pilėnų stovykloje su
rengti švyturio kuopos 15
metų sukakties paminėji
mą, jūros dieną ir Kultūrinį
savaitgalį.
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ
BALIUS
Vasario 20 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros
centre Detroito ateitininkai
rengia Užgavėnių blynų ba
lių. Programą atliks para
pijos jaunimo choras vado
vaujama muz. R. Kaspu
čio. šokiams gros R. Kas
pučio orkestras "Romanti
ka”. Vietos užsakomos pas
Vitą Neverauskienę telef.
268-7312. Visi laukiami ir
kviečiami.

PHILADELPHIA

daugiausia pasidarb avęs metu per radijo stotį WTEL siems lietuviams.
tautiniuose reikaluose.
AM banga 860 angliškai
• Kultūrinė vakaronė dėl
Minėjimo išvakarėse, šeš kalbantieji bus supažindinti
blogo oro iš sausio 23 per
tadienį, 7 vai. vak. Lietuvių su lietuviams opiais reika
kelta į kovo 6. Ji įvyks Lie
namuose, kultūros centro lais.
tuvių namuose kultūros
patalpose, dr. A. Butkus pa
centro patalpose, 7 vai. vak.
darys pranešimą socialiniais
• Sausio 20, sulaukęs 69
Paskaitą muzikine tema —
reikalais. Bus nagrinėjami m., Vilią St. Joseph, Darby,
Li etuviai plačiuose plokštebūdai kaip padėti senyvo Pa., mirė kun. Saliamonas
telių vandenyse — skaitys
amžiaus lietuviams.
Mažeika. Palaidotas šv.
Vytautas Strolia.
Vasario 14 per radijo Kryžiaus kapinėse, Philadel• Kun. Jurgiui Degučiui,
stotį WFLM FM banga phijoje. Paliko dvi seseris:
95.7 6:30 vai. vak. bus per vienuolę Anunciatą ir che šv. Andriejaus parapijos
duodama lietuviška muzika mikę Teresę. Kun. Mažeika blebonui, sausio 21 buvo pa
su komentarais. Vasario 20 buvo kilęs iš Philadelphijos. daryta sunki operacija. Li
2:15-3:15 vai. p. p. Bend Jo motina labai daug padėjo gonis pamažu tiprėja Holly
ruomenės balso programos po paskutinio karo atvyku- Redeemer ligoninėje, (bv)

IClG

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.

VĖL ŠVĘSIME
VASARO I6-TĄ

Prisiartinus vasariui, var
gu-surasti didesnį lietuvių
telkinį, kuris nepaminėtų
didžiosios, džiaugsmu ir lūdesiu persunktos, mūsų tau
tines šventes. Ją apvaikš
čios ir Philadelphijos kolo
nija. Parengiamieji darbai
jau atlikti.
Minėjimas įvyks sekma
dienį, vasario 21 d. Bus
pradėta iškilmingomis pa
maldomis Šv. Andriejaus
bažnyčioje. Organizaci jos
prašomos dalyvauti su vė
liavomis, o moterys — su
tautiniais drabužiais.
Akademija įvyks 2 vai.
p. p. Lietuvių namuose,
2715 E. Allegheny Avė. Pa
grindiniu kalbėtoju yra pa
kviestas dr. Antanas But
kus, JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirm. Angliš
kai žodį tars Steven Rechl,
CBS agentūros pareigūnas,
daug dėmesio parodęs su
kant S. Kudirkos filmą. Invokaciją sukalbės kun. Ber
nardas Šimkus, šv. Jurgio
parapijos klebonas. Meninė
je programoje dalyvaus
"Vilties” choras, "Vakari
nės" bei "Aušrinės” tauti
nių šokių grupės ir lituanis
tinės V. Krėvės mokyklos
mokiniai.
Mišios už žuvusius dėl
Lietuvos laisvės kitose baž
nyčiose bus atnašaujamos
vasario 14 d.: šv, Jurgio 9
vai., o Šv. Kazimiero 10:30.
Rengėjai, Philadelphijos ir
Piet. New Jersey LB apy
linkės, prašo visose suminė
tose vietose gausiai daly
vauti ir Lietuvos laisvini
mo bei lietuvybės išlaikymo
darbu paremti galimai di
desne auka. Paliekama lais.
vo apsisprendimo teisė —
aukoti tam veiksniui (LBnei, Altu, Vlikui), kuris,
dalyvavio manymu, yra

amber studios, «

Rimas Laniauskas, prezidentas
Antanas Kalvaitis, viceprezidentas

HM /uperior/oving/
ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPU INDĖLIUS

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

ČEKIU SASKAITA

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /hvings
Pagrindinis skyrius

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

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

Į3£

1982 m. m. vasario 4 d.

PILĖNŲ

TUNTO

SKAUTŲ

TĖVŲ KOMITETAS MALONIAI
KVIEČIA VISUS Į TRADICINĮ

CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE
VASARIO 16 MINĖJIME
KALBĖS DU
KONGREMANAI

Nr. 5 — 11

DIRVA

Užgavėnių blynu
balių
1982 m. vasario 20 d., šeštadienį,
7 Vai. vakare
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE,
877 EAST 185TH STREET.

JAV kongresmanas iš
LINKSMA SKAUTIŠKA PROGRAMA, ŠILTA
Georgijos valstijos Larry
VAKARIENĖ IR KITOKĮ UŽGAVĖNIŲ VALGIAI SU
McDonald ir Ohio valstijos
ŠAMPANU.
John M. Ashbrook kalbės
ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS.
š. m. vasario 14 d. 4 vai. p.
PELNAS SKIRIAMAS SKAUTŲ VASAROS STO
p. jvykstančiam minėjime
VYKLAI.
DMNP parapijos auditori
joj. Lietuvių kalbėtojas
{ėjimas asmeniui $12.50, jaunimui $7.00. Bi
bus kun. dr. J. Prunskis.
lietus platina ir stalus rezervuoja ponia Marytė
Lietuvių visuomenė kvie
Puškorienė, telef. 486-8613.
čiama, nepraleisti progos,
išgirsti šių politikų kalbas.
Rengėjai prašo publikos torių tarpe užėmusičs, mūsų cizinių mašinų inspekto
nesi vėluoti ir dėl tvarkos komp. Vytauto Bacevičiaus rium. 1967 m. išėjo j pensi
ją. Paliko vienintelę dukterį
palaikymo salėje pirmuti sesers - siuitą fortepijonui.
Visi
maloniai
kviečiami
at

Vidą
(Mrs. Bossinas) su
nes dvi eiles kėdžių neužim
silankyti.
vyrų,
3 vaikaičius, 5 bro
ti, nes vietos yra rezervuo
lius
ir
1 seseris.
tos kalbėtojams ir jų paly
PRISIMENANT
Nuo
1930 m. mirus gau
dovams, vietos valdžios ir
A. A. VACLOVĄ
sios Steponavičių šeimos
tautybių atstovams, dvasiš
STEPONAVIČIŲ
tėvui, ir motinai likus su
♦
kiams bei kitiems kvies
Vaclovas Steponavičius, dar'keliais mažais vaikais,
tiems svečiams.
ilgametis Balfo Clevelando Vaclovas užėmė tėvo vietą
ALTo Clevelando
skyriaus pirmininkas mirė ir ilgus metus jis praktiš
Skyriaus Valdyba 1981 m. spalio 22 d.
kai padėjo šeimos nariams
Velionis
gimė
1902
m.
eiti mokslus už ką jo bro
• Anicetas Simutis, Lie
birželio
8
d.
Kėdainiuose,
liai
ii’ seserys.labai dėkingi.
tuvos gen. konsulas New
vyriausias
iš
6
brolių
ir
2
Vaclovas
Steponavičius iš
Yorke, atvykęs i Clevelande
dukterų
ūkininkų
šeimos.
prigimties
buvo linkęs į
vyr. skaučių ruošiamą kny
Mokslus
ėjo
Kėdainiuose
ir
techniką ir matematiką. Jis
gos "Lietuviai Sibire” pri
Kaune.
Lietuvoje
jis
buvo
buvo
ramaus būdo ir labai
statymą, trumpam buvo su
vienas
iš
pirmųjų
"Pieno

nuoseklus.
stojęs Dirvoje ir susipaži
Visuomeniniame gyveni
no su laikraščio paruošimo centro” tarnautojų. Jis —
vienas iš pirmųjų Lietuvos me darbavosi Raud. Kryžiu
darbu.
pieninių statytojų. Jis įsto je, Balfe ir Pensininkų Klu
jo dirbti j ką tik besikurian be. Paskutinius 10 metų bu
SKAMBINS GRAŽINOS
tį
"Pienocentrą” ir išbuvo vo Balfo Clevelando sky
BACEVICIŪTES KŪRINI
iki 1944 m. t. y. iki bėgimo, riaus pirmininku.
Prieš mirdamas palikimu
Ateinanti sekmadieni, va okupuojant Lietuvą ru
sario 7 d. 8 v.v., Cleveland sams. Jis tarnybą pradėjo paskyrė aukas: Balfui, Die
Statė Universiteto auditorijoje mašinų techniku, vėliau in vo Motinos Nuolatinės Pa
įvyks koncertas, kurio progra struktorium ir pagaliau Pie galbos bažnyčiai, paliko
mą atliks pianistas Andrius nocentro ūkio vedėju su re- Fondą mišioms už jo sielą,
Kuprevičius ir žinoma Olan zdenęija Pienocentro Rū
laikraščiui Dirva ir krikšto
dijos dainininkė mezzo sopra muose Kaune.
dukrai Kanadoje.
(Stp)
nas Anne Haenen.
1938 m. Kaune jis vedė
Programoje, tarp įvairių
• A. A. Vaclovo Stepona
Janiną Grudzinskaitę. 1949
pasaulinio garso kompozitorių
vičiaus pildant paskutinę
kūrinių, pianistas A. Kupre m. atvyko i JAV ir nuo 1951
valią, brolis E. Stepas-Stem.
gyveno
su
kitais
broliais
vičius atliks Gražinos Bacevi
ponavičius, atsiuntė Dirvai
Clevelande,
Ohio,
dirbda

čiūtės - Lenkijoje gyvenusios
ir žymią vietą lenkų kompozi- mas National Tool Co. pre auką 50 dol. Ačiū.

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _
•.VASARIO 13 D., šeštadie
nį, 6:30 v. v. — Lietuvos lais
vės vigilija Dievo Motinos
šventovėje. Rengia Dievo Mo
tinos parapija.

• GEGUŽĖS 15-16 D. D. va
karonė visuomenei. Rengia
Vyr. Skaučių Židinys.
• GEGUŽĖS 22-23 D. Lietu
vių Rašytojų S-gos suvažiavi
mas Clevelande. Rengia Lietu
vių Rašytojų Sąjunga.

• BIRŽELIO 5 D. Kar. A.
Juozapavičiaus šaulių kuopos
parengimas.

• VASARIO 14 D. 4 v. p. p.
• BIRŽELIO 6 D. — Šv. Ka
Vasario 16-tosios minėjimas
zimiero
lituanistinės mokyklos
DMNP parapijos auditorijoje.
mokslo
metų
pabaigtuvės.
Rengia ALT Clevelando sky
•
LIEPOS
25 D. Žalgirio
rius.
šauliu
kuopos
gegužinė.
• VASARIO 20 D., šešta
• RUGSĖJO 18 D. Abitu
dienį, Pilėnų tunto Blynų ba
rientų balius, Lietuvių Namuo- ‘
lius Lietuvių Namuose.
• VASARIO 21 D. Filmo se. Rengia LB Ohio Apygarda.
"Prezidentas Antanas Smeto • SPALIO 2 D. Pabaltiečių
na” demonstravimas ir Vasario vakaras. Ruošia Amerikos Lie
16 minėjimas Lietuvių Namuo tuvių Taryba, Latvių Sąjunga
se. Rengia ALT S-gos Cleve ir Estų Taryba.
lando skyrius.
• SPALIO 24 D., 4 vai. po
• VASARIO 28 D. Argenti piet — Atstatyto Laisvės pa
nos solistų koncertas Dievo minklo šventinimas ir simfoni
Motinos parapijos auditorijoje. nis koncertas su Clevelando
Rengia LB Clevelando apyl. Fiilharmonijos orkestru. Ren
gia Dievo Motinos parapija.
valdyba.
• KOVO 13 D., 7 v. v. —
pianisto Antano Smetonos re
Skaitykit ir platinkit
čitalis. Rengia Dievo Motinos
DIRVĄ
parapija.
• KOVO 14 D. 12 vai. Li
thuanian Village Ine. akcinin
kų ir Lietuvių klubo narių me
tinis susirinkimas.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUS
REALTY, 31715 Vine St.,
Willowick, Ohio 44094. Tel.
943-0910.

• KOVO 20-21 D. D. Draugo
romano premijos įteikimas ir
koncertas DMNP parapijos sa
lėje.
• KOVO 28 D. Kaziuko mu
gė.
- PATRIA prekybos na
• BALANDŽIO 3 D. — Šv. muose. 794 E. 185 Street,
Kazimiero lituanistinės mo Clevelande, yra didelis pa
kyklos 25 metų sukakties mi sirinkimas vietinių ir im
nėj imas-koncertas.
portuotų maisto produktų,
• BALANDŽIO 4 D. LB įvairių skanumynų, lietu
Clevelando apyl. susirinkimas. viškos juodos duonos, o do
• 1982 M. BALANDŽIO 17 vanų skyriuje yra gintaro,
D. Dirvai paremti Pavasarinis plokštelių, audinių, knygų
balius Lietuvų Namuose.
ir lietuviškų sveikinimo
• BALANDŽIO 24-25 — Re kortelių. Prašome atsilan
liginės šalpos savaitgalis Dievo kyti. Telefonas 531-6720.
Motinos parapijoje.
• BALANDŽIO 25 D. Balfo
metinis susirinkimas DMNP
parapijos mažojoje salėje.
• BALANDŽIO 25 D. šv.
Kazimiero lit. mokyklos moki
nių pirmoji komunija.
• OHIO AUTO BOI)Y,
• GEGUŽĖS 2 D., sekmadie
savininkas Jonas Švarcas,
nį, 3 vai. p. p. Grandinėlės kon
35571 Vine St., Eastlake,
certas CCC Main Campus te
Ohio 44094, sąžiningai ir
atre.
gražiai atlieka visus auto
• GEGUŽĖS 8 ir 9 D. D.
mobilių taisymo darbus. Iš
Šiaurės Amerikos Lietuvių
nelaimės vietos pašaukius,
sporto žaidynės. Rengia Žaibas.
automobilį atitempia į savo
• GEGUŽĖS 9 D. Partizano
dirbtuves ir greitai pataiso.
motinos minėjimas P. M. N. P. Skambinkite tek (216) 942parapijos salėje. Rengia Bi8038 ir viskas bus sutvar
rutietės.
kyta.

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

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119

Tel. [216] 531-7770
Grandinėlės ansamblis pakartos Kent universiteto televizijos filmui paruoštą programą
specialiame koncerte DMNP parapijos auditorijoje, vasario ? d., 4 vai. p. p.
Clevelando visuomenė kviečiama atsilankyti ir paremti Grandinėlės jaunimo darbą. Prie
įėjimo auka $4.00, pensininkams S3.00, moksleiviams $2.00.
J. Garlos nuotr.

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

‘

DIRVA
SLA NARIŲ ŽINIAI
Dėl laiko stokos, negalė
damas aktyviai dalyvauti
S.L.A. Pildomosios Tarybos
veikloje, vyriausio S.L.A.
sveikatos kvotėjo parei
goms ateinančiuose rinki
muose nekandidatuoju.
Danielius Degėsys
S.L.A. Vyr. Sveikatos
Kvotėjas

• Eugenijaus Kriaučeliūno vardo jaunimo premijai
paskirti už 1981 metus ju
ry komisiją sudaro: kun. A.
Saulaitis, S. J. — PLB at
stovas, Gintaras Aukštuolis
— Pasauliu lietuviu jauni
mo sąjungos pirmininkas.
Virgus Volertas — Ameri
kos lietuvių jaunimo sąjun
gos pirmininkas ir Vida Jo
nušienė ir Jolita Kriaučeliūnaitė — Kriaučeliūnų šei
mos atstovės.
Jury komisijos posėdis
įvyks š. m. vasario 6 d.

• LB Cape Cod apylinkės
valdyba (pirm. VI. židžiūnas ir ižd. Ir. Jansonienė),
įvertindama Dirvos pastan
gas lietuvybės išlaikyme ir
supratimą LB darbų, at
siuntė auką Dirvai 25 dol.
Ačiū.
• Solistė Aldona Stempužienė - Švedienė intensyviai
ruošiasi įdainuoti į juostas
lietuvių kompozitorių dai
nas, kurioms žodžiai sukur
ti lietuvių poetų.
Turi medžiagos dviem
plokštelėm, kurias planuo
ja išleisti.
• Ona Ivaškienė, gyv.
Bostone atnaujindama pre
numeratą pridėjo auką 23
dol. Ačiū.
• Viktoras Sutkus, gyv.
Vak. Vokietijoje, papildė
savo įnašą Vilties draugi
joje, atsiųsdamas 100 dol.
ir tuo paremdamas Dirvos
leidimą, šiuo metu jo įnašas
Viltyje yra 542 dol. Ačiū.

Buvusiam Korp! Neo-Lithuania pirmi

ninkui, filisteriui

POVILUI

ALIŠAUSKUI

mirus, jo brolį ZIGMĄ, gimines ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
t

Korp! Neo-Lithuania
Clevelande

PADĖKA
A. A.

VACLOVAS STEPONAVIČIUS
Mirė 1981 m. spalio 22 d. Palaidotas spalio 26 d.
Visų Sielų kapinėse, Cleveland (Chardon), Ohio.
Negalėdami kiekvienam asmeniškai išreikšti mūsų
gilią padėką, esame dėkingi visiems aukojusiems Šv.
Mišias, maldas, gėles, aukas Skautijos Fondui ir aukas
sulig šeimos pageidavimu, kurios buvo persiųstos Amer
ican Cancer Society.
Dėkojam atsilankusiems Į koplyčią, dalyvavusiems
pamaldose, palydėjusiems į amžino poilsio vietą ir vi
siems, kurie pareiškė mums užuojautą asmeniškai, laiš
kais ir spaudoje.
Nuoširdžiai dėkojame: Dr. D. Degėsiui už rūpestin
gą globą paskutinėm valandom, klebonui G. Kijauskui,
kun. J. Kidykiui, kun. A. Goldikovskiui ir kun. K. Že
maičiui, Čiurlionio ansamblio vadovui maestro A. Mi
kulskiui ir chorui už giedojimą koplyčioje atsisveikinant.
Dėkojame atsisveikinimo žodį tarusiems: LB atsto
vui V. Mariūnui, Balfo atstovui A. Styrai, pensininkų
atst. LB pirm. J. Malskiui, ALTo atst. A. Mackuvienei,
Balfo dir. O. Jokūbaitienei ir Čiurlionio ansamblio pirm.
V. Plečkaičiui.
Dėkojame solistei N. Braziulienei už jautrų giedo- *
jimą ir Čiurlionio kanklininkėm Julijai Gelažytei ir
Kristinai Kampe su vadove O. Mikulskiene už giesmes
pamaldų metų bažnyčioje. Dėkojame karstnešiams.
Esame giliai dėkingi, giminėms, draugams ir kaimy
nams už visokeriopą paramą skausmo ir liūdesio dienose.

Nuliūdę:
DUKTĖ VIDA BOSSINAS,
ŽENTAS, VAIKAIČIAI,
SESERYS IR BROLIAI
STEPONAVIČIAI

_

INŽ. KLEMENSAS
ČEPUTIS 80 METŲ

šiais metais sausio 30 d.
inž. Klemensui čepučiui su
ėjo 80 metų, čepučių šeimo
je buvo daug diskusijų kaip
geriausiai suteikti jam pa
garbą ir pasitenkinimą
švenčiant 80 metų sukaktį.
Mes, jo vaikai, iš pradžių
norėjom suruošti gausų su
buvimą. Tačiau žinodami
tėvo charakterį — jo pa
garbai subuvimas nebūtų
jam asmeniškai labai pras
mingas. žinojom ir įverti
nom jo didelę meilę Lietu
vai, jo nuolatines pastan
gas padėti tautai vedančiai
sunkią išlikimo kovą.
Jis dažnai sakydavo, kad
mūsų tėvai apleisdami tė
vynę tapo Įpareigoti kovo
jančiai tautai. Jis nuolat
ragino jaunąją generaciją
įsisamoninti kad visi esame
įpareigoti stiprinti ir plėsti
Tautos Fondą, kuris remia
plačią ir šakotą VLIKo
veiklą.
Norėdami kad tėvelis ma
tytų artimųjų įvertinimą ir
supratimą jo didžiausiam
rūpesčiui ir norui tėvynei
padėti, ir kad liktų mūsų
tėvo vardas laisvai Lietu
vai žinomas, jo 80 metų am
žiau sukakties proga, mes
jo vaikai siunčiame $1,000
Tautos Fondo Laisvės Iždą
papildyti.
Kai ateina proga švęsti
kokią nors didelę šeimos
sukaktį, norėtumėm ragin
ti jaunąją kartą panašiu bū
du įamžinti savo artimuo
sius dar gyviems esant į
Lietuvos Laisvės Iždą. Tuo
sumažinsim savo tėvų sko
lą tėvynei.
Dr. Rūta Ceputytė-Taaffe
K. Gelius čeputis

• L. Puskepalaitienė, gyv.
Dearborn, Mich., atnaujin
dama Dirvos prenumeratą,
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

CHICAGO
VASARIO 16 MINĖJIMAS

p. Marijos Aukšt. Mokyklos
auditorijoj. Kalbėtojai gen.
kons. J. Daužvardienė, kon
gresmanas Martin A. Russo
ir inž. Jonas Jurkūnas. Me
ninė dalis: muzikinis mon
tažas ”Tėvų šalis”, paruoš
tas muz. A. Jurgučio pagal
V. Jankutės tekstą. Išpildo
Lietuvių Meno Ansamblis
Dainava, solistai A. Gied
raitienė ir A. Brazis, B.
Pakšto ragelių trio su kank
lėmis, rašyt. V. Jankutė ii"
rėžis. V. Aleknienė.
Lietuvių visuomenė kvie
čiama minėjime gausiai da
lyvauti. Organizacijos pa
maldose ir minėjime daly
vauja su vėliavomis.
Chicagos Lietuvių
Taryba

• žum. Vytautas Kasniūnas bus pagrindiniu kal
bėtoju ’ALT Cicero ruošia
mame Vasario 16 dienos mi
nėjime, kuris įvyks vasario
7 d., tuoj po 10:30 vai. šv.
Mišių šv. Antano parapijos
salėje.

KOLORADO
LIETUVIAI
• LB Colorado naujoji
apylinkės valdyba pareigoj
mis pasiskirstė sekančiai:
pirm. Irena Urbonienė (845
Cove Way, Denver, Col.
80209, tel. 714-3076), vice
pirmininkai Arvydas Jara
šius ir Stasys Mickus, ižd.
Laima Predkelienė ir sekr.
Bronius Masiokas.

• Vasario 16 dienos mi
nėjimas Denveryje įvyks
vasario 28 d., 2 vai. popiet,
Applewood Country Club
patalpose, 14001 W. 38th,
Golden, Colorado. Įėjimas ir
pietūs: $7.50 — suaugu
siems, $5.00 — studentams.
Programoje pasirodys
RŪTOS šokėjai su šokiais
ir dainomis, o lietuviškosios
mokyklos mokiniai — pade
klamuos eilėraščių.
Bilietus prašome užsisa
kyti ne vėliau vasario 23 d.,
kreipiantis į pirmininkę Ire
ną Urbonienę (744-3076)
arba į inž. Stasį Mickų
(442-7971).

Chicagos Lietuvių Tary
bos Lietuvos nepriklauso
mybės Vasario 16-sios mi
• RŪTA pakviesta į Omąnėjimas įvyks šia tvarka:
ha. Vasario 23 d. RŪTOS
Šeštadienį, vasario 13 d. šokėjai vyks į Omahą kur
12 vai. žuvusiųjų pagerbi jie dalyvaus Omahos Lietu
mas Jaunimo Centro sode vos Nepriklausomybės su
lyje.
kakties minėjime vasario 14
Sekmadienį, vasario 14 d. dieną.
10:30 vai. pamaldos š. M.
Tai maloni išvyka mūsų
Marijos Gimimo parapijos šokėjams. Kviečiami prisi
bažnyčioje, šv. Mišias atna dėti ir kiti lietuviai. Vyks
šauja ir pamokslą sako tama automobiliais.
vysk. Vincentas Brizgys.
• Pavasario pobūvis įvyks
Gieda parapijos choras, di
kovo
20 d., 8 vai. vakare,
riguojamas A. Lino. Vargo
nais groja A. Eitutytė. So Denver’io ”Women’s Club”,
listai M. Momkienė, A. 940 Lincoln, Denver. Įėji
Giedraitienė ir V. Momkus. mas $5.00, įskaitant užkan
10 vai. pamaldos Lietuvių džius.
Bilietus platina RŪTOS
Ev. Liut. Tėviškės parapijos
bažnyčioje. Pamaldas laiko šokėjai arba juos galima už
kun. A. Trakis taip pat pa sisakyti skambinant Arvy
maldos Lietuvių Ev. Ref. dui Jarašiui (427-3394) ar
bažnyčioje. Jas laiko kun. ba Algiui Liepui (722St. Neimanas. 11 vai. pa. 1495). Bilietų bus galima
maldos Sionų Lietuvių Ev. gauti ii- per Lietuvos NepriLiut. bažnyčioje. Jas laiko klausymės minėjimą, vasa
rio 28 d. Pavasario pobūvis
kun. J. Juozapaitis,
Akademinė dalis 2 vai. p. skiriamas RŪTAI paremti.

P. AMERIKA
RAMUTĖ KEMEŽAITĖ
LANKO P. AMERIKĄ
Ramutė Kemežaitė, Pa
saulio lietuvių jaunimo są
jungos (PLJS) valdybos
narė, Sąjungos siunčiama,
sausio 15 d. atskrido į Pie
tų Ameriką 5 savaitėm
dirbti su tenykščiu lietuvių
jaunimu, talkinant jų veik
lai, rengiantis V-tam Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresui, kuris įvyks 1983 m.
JAV ir Kanadoje.
Ramutė Kemežaitė at
skrido j Sao Paulo, kur vyko
Pietų Amerikos lietuvių
jaunimo suvažiavimas sau
sio 22-24 d. ir stovykla sau
sio 25-31 d. Lituanikos sto
vyklavietėje.
Ramutė aplankys lietu
vių jaunimą Sao Paulo,
Montevideo, Urugvajuje ir
Buenos Aires, Argentinoj.
Ji visur ten jaunimui nuveš
vėliausias kongresines in
formacijas, pamokys liau
dies dainų, praves pokal
bius, vadovaus stovykloje,
gal net praves jaunimo va
dovų kursus.
Ramutė Kemežaitė Chi
cagoje apsigyveno tik prieš
pusantrų metų. Šalia parei
gų PLJS centro valdyboje,
ji dar yra Kernavės tunto
patyrusių skaučių draugi
ninke. Gimus ir užaugus
Amerikos rytiniam pakraš
ty Waterbury, Connecticut.
Nuo pat pirmų savo jau
nystės dienų Ramutė gyvai
reiškėsi Lietuvių Bendruo
menės veikloje. O jau bū
dama studentė, Ramutė įsi
jungė į Waterburio Lietu
vių Bendruomenės valdybą,
eidama ten vicepirmininkės
pareigas jaunimo reika
lams. Dalyvavo Vl-toje
Tautinėje lietuvių skautų
stovykloje Australijoj 1977
m. ir IV-tame Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongrese Eu
ropoje 1979 m. Baigusi uni
versitetines studijas ir įsi
gijus gailestingos sesers
profesiją, persikėlė į Chicagą. šiuo metu ji dirba Uni
versity of Illinois ligoninė
je, Recovery Room. Pietų
Amerikos lietuvių jauni
mas nekantriai laukė jos
atvykimo.
OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN
or SKILLED HELP
COLD HEADER OPERATORS 3/16:
SACMA HEADERS. SĖT UP MEN
and
THRF.AD ROLLLRS. 0-500
HORTFORD ROLLF.RS
Steady work. 50 bour work week,
benefits.
Apply cali or write to: Presidcnt
WHIT£SELL MANUFACTURING INC.
Avalon Avenue, P. O. Box 2571
Musele Shools, Alubama 35660
(5-9)

IMMEDIATE OPENINGS
FOR

JOURNEYMEN

ALL AROUND
MACHINISTS
5 years minimum experience.

lst & 2nd Shifts.
Paid holidays vacations, medical and hospital benefits.

Apply call or send resume

J. & E. SUPPLY CO.
419 S. E. 79
Oklahoma City. Ok. 73144

