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STALINAS IR HITLERIS
Kuris jų buvo blogesnis

‘Nuo antrojo Pasaulinio ka
ro praėjo 37 metai, bet laikas
neišdildė nacių žiaurumo. Ko
dėl j šj kraštą ... įsileidžiami
žmonės, kurie yra atsakingi
už baisiausią barbariškumą
žmonijos istorijoje? Kas pada
ryta, kad juos išaiškinti ir ap
kaltinti?’
Taip gegužės 20 d. rašė F.
Lauderdale Sun-Sentinel dien
raštis po - mūsų jau pereitam
Nr. minėtų - TV programos
‘60 Minutes’ reveliacijų apie
buv. Baltgudijos pareigūnų įsi
leidimą į šį kraštą. Mes jį čia
-cituojame tik kaip labai būdin
gą amerikiečių spaudos atsi
liepimą, nes pagal čia vis dar
vyraujančią pažiūrą, aktyviai
nesipriešinę vokiečių okupaci
jai Antrojo Pasulinio karo me
tu, buvo jų nuoširdūs koloborantai, priklausą ‘naci puppet
governement’. Tiesa, šiuo kon
krečiu atveju kalbama apie
Baltgudiją, tačiau koks esmi
nis skirtumas tarp jos ir kitų
nacių karo metu okupuotų
kraštų, kuriuos karo išvakarė
se pagrobė Sovietų Sąjunga?
Kalbėdami ir rašydami
apie tuos laikus, šio krašto
spaudos ir TV žurnalistai paro
do tiesiog siaubingą nesiorientavimą tada buvusioje padė
tyje. Atrodo, jog jie išeina iš
prielaidos, kad naciai užpuolė
taikingą ir ramią Sovietų Są
jungą, kurioje buvo gerbia
mos ir puoselėjamos žmonių
teisės. Tokiu atveju, žinoma,
buvusių savivaldos adminis
tracijų pareigūnai galėjo būti
tik savanaudžiai oportunistai,
sadistai ir panašiai.
Negalima neigti, kad tokių
visai nebuvo - jų pasitaiko vi
suose režimuose, tačiau tai
konstatavus, tuojau pat reikia
atsiminti, kad, aplamai paė
mus, milžinišką Sovietų Sąjun
gos valdomų tautų dauguma
vokiečių kariuomenę, kurią
irg negalima visai sutapinti su
naciais, sutiko kaip išvaduoto
jus. Tiesa, greitai atėjo ir nu
sivylimas, tačiau iki kartaus
galo norėta tikėti, kad iš dvie
jų blogių susirėmimo išeis šis
tas gero. Skirtinga padėtis
buvo tik žydų: Hitlerio laimė
jimas reiškė jiems mirtį. To
kiu būdu jie neturėjo pasirin
kimo.
Tai atsiminę galime grįžti
prie nūdienio epizodo, prie ku
rio sekmadienį pirmame pus
lapyje grįžo N.Y. Times, o ‘60
Minutes’ paskelbė keletą atsi
liepimų į tą savo programos
dalį, kuri susilaukusi didelio
atgarsio. Du iš paskelbtų laiš
kų tiesiog dėl viso ko kaltina
žydus, kiti reiškia pasipiktini
mą dėl nacių įsileidimo.
Kaip tyčia, tuojau po ‘60
minutes’ CBS tinklas perdavė
filmą ‘Coming Out of the Ice’,
padarytą pagal to paties pa

vadinimo Victor Herman kny
gą, išleistą 1979 m. (Harcourt
Brace Jovanovic N.Y. York
and London leidykla, 370 psl.
$12.95). Autorius gimęs Det
roite, žydų - išeivių iš Rusijosšeimoje. 1931 m. grįžo su šei
ma į Rusija, kur jo tėvas cįirbo
Fordo parduotuvėje, autovežių įmonėje. 1938 metais Vik
toras buvo suimtas už tai, kad
pasižymėjęs sporte, nenorėjo
atsisakyti savo pilietybės. Aš
tuoniolika metų jis praleido
kalėjimuose, lageriuose ir
tremtyje Sibire, kurios gyve
nimo sąlygas televizijai pa
gamintas filmas gana gerai
perdavė. Solženicynas, pagal
Hermaną, stovyklas ir kalėji
mus atpasakojęs per švelniai.
Hermano versija filme atrodė
tikrai žiauriai. Tik tiek, kad
neskaičiusiam knygos buvo
sunku susigaudyti ir suprasti,
kas vyko toliau. Iš tikro, po
daugybės pastangų, Herma
nui pąsisekė išvykti atgal į
Ameriką tik 1976 metais, po
Helsinkio Baigiamojo Akto pa
sirašymo. Kas galėjo išsėdėti
nepaprastai žiaurias scenas,
galėjo suprasti ir pajusti skonį
sovietinės sistemos.
Galėjo
suprasti, kodėl kiekvienas iš
vaduotojas - nors ir pats vel
nias - galėjo būti tik džiaugs
mingai sutiktas.
Ir N.Y. Times su naujomis
informacijomis prisideda prie
dabartinio ‘skandalo’ grąžini
mo į tinkamą jam šviesą. At
rodo, kad jaunam Bostono ad
vokatui John Loft, dirbant
Teisingumo D-to ‘Office of
Special Investigations’ kaltin
toju, nelabai sekėsi. Dėl to iš
jos pasitraukė ir parašė kny
gą, kurioje apkaltino kitas įs
taigas faktų slėpimu. Tos,
dar neišleistos knygos nuorašą
jis pasiuntė Massachusetts de
mokratui Barney Frank, su
šaukė spaudęs konferenciją,
(Nukelta į 2 psl.)
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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Baltijos valstybės priklauso Vakaru Europai

SIŪLO BALTIJOS VALSTYBIŲ KLAUSIMĄ
PERDUOTI JUNGTINĖMS TAUTOMS

rantuotas laisvas tautų apsi
sprendimas bei laisvė pačioms
tautoms nevaržomai pasisaky
ti dėl savo politinės ateities bei
režimo. Britų pasiūlyme nu
rodoma į tai, kad buvusios lais
vos, neutralinės baltų valsty
bės buvo 1940 metais Sovietų
sąjungos okupuotos, pasirė
mus Molotovo-Ribbentropo
susitarimu, ir toji okupacija
dar šiandien tebesitęsia.
Britų parlamentarai reika
lauja, kad Europos Bendruo
menės užsienių reikalų minis
trai susitartų dėl teigiamo nu
sistatymo minėtų baltų reika
lavimų atžvilgiu ir kad Mad
rido konferencija nuodugniai
užsiimtų sunkiu minėtų tautų
likimu.
Pagaliau pasiūlyme reiškia
ma vilties, kad užsienių reika
lų ministrų konferencija darys
viską, kas įmanoma, kad mi
nėtų tautų norai dėl jų val
džios formos būtų įgyvendinti.
Europos Parlamentas jau
1981 m. sausio 12 d. perdavė
britų parlamentarų pasiūly
mą politinei komisijai. Tų pat
metų rugsėjo 23-25 d.d. posė
džiuose komisija nutarė pa
ruošti pranešimą (raportą) ir
spalio 27-28 d.d. posėdžiuose
paskyrė dr. Otto von Habs
Dr. Albertas Gerutis, Lietuvos atstovas Šveicarijoje, vienas burg pranešėju. 1982 m. va
veikliausių Nepriklausomos Lietuvos diplomatų, baigė ruošti sario 24-26 d.d. komisija svars
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos istoriją, kurią leidžia Lietuvos tė pranešėjo paruoštą doku
Nepriklausomybės Fondas, o rudenį atskira knyga pasirodys jo mentaciją ir balandžio 28-30
parašyta knyga apie Dr. Dovą Zaunių.
d.d. posėdžiuose priėmė pra
nešėjo nutarimo pasiūlymą.
Wolfang Schall, Europos Par vijoje. Pasiūlymas remiasi 45 Jame, tarp kita, siūloma Bal
lamento nariu, o gegužės 11 d baltų pareiškimu, padarytu tijos valstybių klausimą per
Strasburge aplankė Europos 1979 m. rugpiūčio 23 d. Mask duoti UNO dekolonizacijos ko
Parlamento narį dr. Otto von voje. Tame pareiškime auto misijai ir pranešti apie rezoliu
Habsburg, austrų-vengrų ka riai reikalavo, kad Jungtinių ciją Europos Bendruomenių
Tautų Organizacija (UNO) vyriausybėms bei užsienių rei
rališkosios giminės seniorą.
Mūsų tautietis turėjo du pa pripažintų Baltijos valstybių kalų ministrams.
sikalbėjimus su von Habsbur- teisę į laisvą apsisprendimą
Pranešėjas von Habsburg
gu (priešpiet ir popiet), užtru bei nepriklausomybę ir parei paruošė išsamią rezoliucijos
kusius daugiau kaip dvi valan kalautų tautos atsiklausimo. motyvaciją. Joje išvedama,
das.
Minėti susitikimai ir Toliau britų pasiūlyme krei kad Sovietų Sąjunga yra pas
pasikalbėjimai lietė svarbų piamas dėmesys į Helsinkio su kutinė kolonialinė valstybė.
sitarimus, pagal kuriuos ga Taip pat Baltijos valstybėse Baltijos valstybių reikalą:
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo
je, kurias Sovietų Sąjunga užė
mė pasirėmusi Stalino-Hitlerio paktu - įvestas kolonialinis
režimas. Sovietų Sąjunga jas
užpuolė, pasinaudodama hit
leriniais laimėjimais Prancū
zijoje. Bet didžioji Europos
valstybių dalis, taip pat Jung
tinės Amerikos Valstybės, Aus
tralija bei Kanada, tebepripažįsta Baltijos valstybingumą.
Toliau motyvacijoje sako
ma: ‘Istoriškai tos trys baltų
tautos priklauso Vakarų kultu
rai. Jų raštas yra lotyniškas, o
ne kirilica; jų tikyba yra va
karietiška - evangelikiška Es
tijoje ir Latvijoje, katalikiška
Lietuvoje; jų kalbos nėra sla
viškos’.
Pranešėjas savo motyvacijo
je sako, kad nuo pat okupaci
jos pradžios Maskva sistema'Savaime aišku, kad jie jaučiasi kaip britai. Kitaip jie neužsidėtų smokingų prieš valgį.'
(Nukelta į 3 psl.)
Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos narys dr. A. Gerutis ba
landžio 27 d. turėjo ilgą pasi
kalbėjimą Bonnoje su vokiečių
atsargos brigados generolu

Dar 1981 m. sausio 9 d. Eu
ropos Parlamento šeši britų
konservatyvų nariai įteikė par
lamentui pasiūlymą dėl padė
ties Lietuvoje, Estijoje ir Lat
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Karai ne tik neišsprendė problemų, bet jas dar padidino.
Dėmesio centras vėl grįžta į Vid. Rytus.
Jei suskaityti iki pereitos
savaitės vidurio paskandin
tų prie Falklando salų britų
karo laivų vertę ir ją pa
dalinti tarp 1,800 tų salų
gyventojų, kiekvienas gau
tų po pusmilijonį dolerių.
Už tokią sumą turbūt kiek
vienas jų atsisakytų nuo
savo tautinės apsisprendi
mo teisės ir galėtų kur nors
kitur nieko nedirbdamas su
silaukti savo dienų galo.
Toks apskaičiavimas įrodo
šio karo absurdą, bet netu
rėtų būti staigmena. Moder
niais laikais daugumas karų
nepateisino savo išlaidų dėl
ginklų brangumo ir padaro
mų nuostolių didumo. Antra
vertus, ir šiais laikais lais
vės ir teisingumo negalima
įkainuoti.

STALINAS IR
HITLERIS...
(Atkelta iš 1 psl.)
savo istorija sudomino ‘60 Mi
nutes’ ir t.t. .
Dirbdamas OSS nuo 1979
metų gegužės mėn. iki pereitų
metų gegužės, jis turėjo ieškoti
vadinamųkaro nusikaltėlių bu
vusioje Baltgudijos administra
cijoje. Jis patyręs, kad bent
300 tos administracijos dar
buotojų gyvena JAV. Apie tą
bendruomenę daug informa
cijų surinkęs Mare Masurovsky, 26 metų Prancūzijoje gi
męs žydas, pats prie jos prisi
šliejęs kaip ‘istorijos tyrinėto
jas’.
Pagal tuos duomenis, vie
nas armijos žvalgybos karinin
kas leidęs sufalsifikuoti doku
mentus nacių koloborantams,
norintiems atvažiuoti Ameri
kon, už žvalgybai reikalingąs
žinias ... Daugiausiai Baltgu
dijos veikėjų atvažiavę Valsty
bės D-to ‘Policy Coordination
Office’ pagalba, kurios virši
ninkas buvęs žvalgybos parei
gūnas Frank Wisner, į tą pos
tą paskirtas Valstybės Sekre
toriaus George C. Marshall’io
dar 1948 metais. Wisner,
kaip ir daugumas kitų Loftus
minimų asmenų, yra seniai
mirę.
OSS dabartinis direktorius
Alan Ryan Jr. apkaltino Lof
tus neteisėtai pasinaudojus įs
taigos dokumentais. Pagal jį,
šiuo metu įstaiga tardo 197 as
menis, apkaltintus karo nusi
kaltimais. Viso labo įstaiga
turėjusi 248 bylas ir iškėlė kal
tinimus 26-iems jų neteisėtai
čia atvažiavus, ar gavus JAV
pilietybę. Keturi iš nuteistų
deportuoti mirė, 7 laukia de
portacijos. nors iki šiol dar nie
kas nebuvo deportuotas.
Vienu žodžiu, iš didelio de
besio - mažas lietus! Tačiau
jis, kaip anksčiau sakėme, pa
rodo krašto nuotaikas ir čia
viešpataujančią ignoranciją.
Šitas ‘skandalas’ atitraukė ir
mus nuo mūsų pasistatyto
klausimo - kas blogesnis - svars
tymo. Prie jo mes grįšime su
naujom reveliacijom sekan
čiame Dirvos numeryje.

■ Iš kitos pusės
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★

Kalbant apie ginklus ...
Atrodo, kad Pentagone kaž
kam atėjo gera mintis, kur
laikyti naujas MX tarpkontinentalines raketas. Kad
jas sovietai vienu smūgiu
nesunaikintų, Carterio ad
ministracijos laikais buvo
planuojama iškasti jom
bent 4,600 slėptuvių ir tarp
jų vežioti tas raketas taip,
kad sovietai nežinotų, ku
rios slėptuvės turi raketas
ir kurios ne. Dabar sugal
vota, kad jei 100 tų raketų
būtų laikomos keliolikos kv.
mylių plote, sovietai būtų
priversti į tokią mažą vietą
paleisti tiek daug savo ra
ketų, kad jos beskrisdamos
į taikinį pačios save sunai
kintų. O jei vienu, pirmu
smūgiu tų raketų nesunai
kinsi, gali būti tikras, kad
likusios bus į tave paleistos,
kas 'pirmą smūgį’ nebepateisina, o be to toks raketų
sutelkimas sutaupytų daug
pinigų ir nesukeltų per di
delio nepasitenkinimo gy
ventojų tarpe. Be to, taip
sutelktas raketas lengviau
apsaugoti priešraketinėm
raketom...
★

Kol kas didesnį rūpestį
kelia du besibaigia karai.
Washingtonas spaudžia D.
Britaniją neišnaudoti per
daug savo event. karinės
pergalės prieš Argentiną,
kad nesukelti visoje lotynų
Amerikoje didelių, nesimpatijų ne tik patiems bri
tams, bet ir jų NATO są
jungininkas — amerikie
čiams. Kita vertus, Izraelio
pavyzdys rodo, kad galima
apsieiti ir be priešo simpa
tijų, jei lieki pakankamai
stiprus.
Kaip tik šiuo momentu
pasaulio dėmesys nuo Falk-

landų salų karo vėl grįžta
į Vid. Rytus. JAV nori
spausti, kad Izraelis kaip
nors sutartų dėl laikinos
(5 metų) autonomijos su
Egiptu. Izraelio ministeris
pirmininkas Beginąs reika
lauja, kad tuo reikalu būtų
pradėta tartis Jeruzalėje, į
kurią Sadato įpėdinis Mubarakas iki šiol atsisakė
vykti. Ir išsprendus susiti
kimo vietą, dar liktų dideli
nuomonių skirtumai, kurie
sprendimą labai apsunkina.
★

Tuo tarpu Vid. Rytai atsiddūrė prieš naują didelę
problemą, šias eilutes ra
šant Irakas dar laikė tris
Irano miestus,
Qasar-i Shirin, Gilan,
ir Mehran. Nepajėgęs išlai
kyti svarbaus Kurramshahr’o miesto, Irakas var
giai galės išlaikyti ir tuos
tris. Ką juos atsiėmęs da
rys Iranas, kuris savo per
galėmis prieš Iraką įrodė
vis dar esąs, kaip šacho lai
kais, didžiausia to rajono
karinė galybė ?
Padėtis čįa labai kompli
kuota. Iraną rėmė Sirija,
kuri Teherano vyriausybei
davė daug ginklų, pirktų
anksčiau iš sovietų. Iraką
pinigais palaikė Saudi Ara
bija ir kitos mažesnės, bet
nafta turtingos, Persų įlan
kos valstybėlės, bei Jorda
nas. Iranui šiek tiek ginklų,
ypač atsarginių dalių jo tu
rimiems amerikiečių gink
lams, pardavė Izraelis. (Jis
taip pat kai .kurią karinę
medžiagą pardavė ir Argen
tinai). Izraelis skaito, kad
Irakas yra didžiausias jo
priešas arabų valstybių tar
pe, tačiau iš tikro jis visą
laiką kovoja su Iraną re
miančia Sirija. Nuo 1974
metų paliaubų tarp Sirijos

Kažkur Brazilijos džiunglėse privatūs karo nusikal
tėlių gaudytojai suranda patį Hitlerį, jau 90 metų am
žiaus. Iš pradžių jis murma atskirais žodžiais be jokio
ryšio, bet pradėjus čia pat džiunglėse spręsti jo bylą, Hit
leris pradeda kalbėti kaip savo geriausiais laikais, tarp
kitko teigdamas;
"Galbūt aš esu Mesijas, tikras Išganytojas,
kurio nusikaltimams Dievas leido įvykti, kad savo
tautą grąžintų į pažadėtąją žemę.”
Tokie žodžiai sukeltų nemažą pasipiktinimą, jei ne
būtų parašyti. .. žydo. Jis yra Paryžiuje 1929 m. gimęs,
1940 m. su tėvais į New Yorką emigravęs Georg Steiner.
šiuo metu jis profesoriauja Anglijos Cambridge ir Švei
carijos Ženevos universitetuose.
Aukščiau minėtas vaizdas yra iš jo jau prieš kelis
metus pasirodžiusios knygos ”The Portage to San Cristobal of A. H.”, kuri iki šiol neturėjo didesnio pasisekimo,
šių metų pavasarį veikalas buvo patiektas Londono Mermaid Teatre kaip drama ir ten susilaukė labai didelio pasi
sekimo. Mat, skaitomas žodis daro kitokį įspūdį kaip gir
dimas, o Steineris pateikė labai daug provokuojančių min
čių, ypač vėliau sekusių įvykių šviesoje. Hitleris, pavyz
džiui, ginasi, kad jo nusikaltimai palyginus su elgesiu
kolonijose, Stalino žiaurumais, nuostoliais Hirošimoje ir
Vietname — tėra tiik nedideli blogi darbeliai, o pagaliau
ir jo kalbos apie vokiečių rasės pranašumą tėra tik pačių
žydų išrinktosios tautos mito pamėgdžiojimas.
Hitleris net reikalauja sau dėkingumo, nes be jo
nebūtų Izraelio, be jo žydai nebūtų pavirtę karių tauta,
be jo pavyzdžio žydai neišvarytų palestiniečių ir nesu
varytų jų į stovyklas, žydų klausimą jis 'išsprendęs’ su
visosAŽmonijos tyliu pritarimu, kurią žydai tūkstančius
metų persekiojo su savo arogancija dėdamiesi tobules
niais — visų pirma per Mozės įvestą monoteizmą, toliau
per Jėzų ir jo nežmonišką meilės reikalavimą ir pagaliau
per Marxą ir jo nežmonišką norą visus sulyginti.
Steinerio veikalas yra jau išverstas į keletą kalbų,
bet pats autorius netiki, kad jis galėtų būti pastatytas,
pagal jį 'žydiškam’ New Yorke. Anot DER SPIEGEL,
jis atsisako leisti savo mintis išversti ir. .. vokiškai.
vm
ir Izraelio, paskutinysis nu
mušė 19 Sirijos sovietų ga
mybos lėktuvų, pats nepra
rasdamas nė vieno.
Sovietai irgi iki šiol dau
giau padėjo Iranui negu sa
vo formaliam sąjungininkui
Irakui, matyti Iraną laiky
damas svarbesniu.
Iranas labai norėtų su
kelti 'Islamo revoliuciją’ il
ki tame Persijos įlankos pa
kraštyje, tačiau praktiškai
tam sutinka daug kliūčių.
Jo ūkinė būklė yra pašlijusi,
jam reikės nemažai darbo ir
pastangų, kad atstatyti sa

| AMBER TRAVEI SERVICE
Į

GREITAS IR ASMENIŠKAS

|

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.
Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

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

Savininkė

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

vo naftos eksportą j prieš
revoliucinį lygį. Galimas
daiktas, kad kariuomenėje,
kuri pasiekė didelį laimėji
mą, atsiras populiarūs va
dai, kurie turės savo nuo
monę ir apie krašto tvarky
mą. Vienu žodžiu, taika čia
gali atnešti daugiau klau
simų, negu besibaigiąs ka
ras.

NAUJOS KNYGOS

• Antanas Gustaitis. KO
LIŪDI, PUTINĖLI? Elegi
nės satyros. 96 psl. Kaina
7 dol. Aplankas Romo Vie
sulo. Išleido Algimanto
Mackaus knygų leidimo fon| das, 7338 South Sacramen| to Avė., Chicago, III. 60629.
• Petras Melnikas. GĖ
LIŲ GENERACIJA. Roma
nas. 228 psl. Kaina 8 dol.
Aplankas Kristinos Montvi| das-Kutkus. Išleido Ateitis,
Į 17689 Goldvin Dr., South| field, Mi. 48075.
=
|
=
|
|
|

• Z. Raulinaitis. KETURI
FRONTAI. XII amžius Lietuvių karinėje istorijoje.
164 psl. Schemas braižė B.
Balčiūnas. Išleido Karys,
341 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207. Kaina 9
dol. Spaudė Pranciškonų
spaustuvė Brooklyne. Tira
žas 700 egz.
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SIEKIME GREITESNIO PAŠTO
PATARNAVIMO
Seniau žmonės sakydavo,
kad laiškanešys, kasdien ap
lankydamas tavo namus, pra
skaidrina gyvenimą. Jo palik
tas laiškas, laikraštis ar siun
tinėlis, vis atnaujina tavo ry
šius su kitais, esančiais už tavo
sodybos ribų. O kai pamatai,
kad laiškanešys praeina pro
namus nė nežvilgterėjęs į tavo
pusę, araba iš svetur grįžęs
randi pašto dėžutę tuščią, kaž
kaip nejučiomis atplaukia
mintis, jog jau žmonės ima ta
ve užmiršti.
Taip būdavo seniau, kai
pašto patarnavimas būdavo
paprastesnis, be kompiuterių
ir brangiai kaštuojančių kitų
pagalbinių įrengimų, pakėlu
sių paprastam laiškui pasiųsti
ženkliukų kainą nuo 4 iki 20
centų (penkiaropail). Pabran
ginus ir įvedus visokius pato
bulinimus korespondencijai
paskirstyti, atrodo - buvo gali
ma laukti, kad aptarnavimas
atitinkamai pagerės. Bet taip
nesidaro.
Tas pats yra ir su laikraščių
pristatymu, kurių išsiuntinėji
mas yra reguliuojamas kietais
reikalavimais.
Pagal juos,
laikraščių siuntą administra
cija turi pristatyti centriniam
paštui su specifikuotu lydraš
čiu ir įsipareigotu laiku. Gali
būti keletos valandų skirtu
mas, bet nėra toleruojamas vėlavimasis dienomis. Pati siun
ta turi būti pagal adresuoja
mas valstybes sukrauta atski
ruose maišuose, o tuose mai
šuose vėl atitinkamai paskirs
tyta pagal miestus, net ir zo
nas. Tos tvarkos nesilaikant,
grasinam sankcijomis, kurios
laikraščio siuntinėjimą dar
daugiau apsunkintų. Specia
lūs inspektoriai, periodiškai at
vykdami į laikraščių būstines,
tikrina prenumeratorių sąra
šus ir vėl sankcijomis grasina,
jeigu rastų siuntinėjimą neap
simokėjusiems prenumerato
riams. Todėl ir administraci
jos stengiasi atlikti visa taip,
kaip taisyklės reikalauja - nu
statytu laiku, o dienraščiai
kasdien.
Atrodytų, kad - jeigu prenumeruojiesi du, ar net vieną
dienraštį, plūs porą-trejetą sa
vaitraščių - laiškanešys nieka
da nepraeis pro tavo sodybą
neužsukęs šį tą dėžutėn įmesti.
Gyvenime darosi kitaip. Vie
ną dieną gausi keturių-penkių
dienų laikraščius (gerai, kad
visus iš eilės!), kitas dienas ne

gausi nieko. Veltui kaltinsi
laiškanešį: jis tau paprasčiau
siai atsakys, kad išnešiojus tai,
kas jam paduota. Teirausiesi
savo pašte - atsakymas bus pa
našus : ką mes gavome, tą pa
skirstėme. Skundų prisiklau
sęs redaktorius ar administra
torius užklaus centrinį paštą,
kodėl laikraštis tos ar kitos vie
tos nepasiekė - jam atsakys tą
patį: laikraštis išsiųstas tą pa
čią dieną, kai buvęs gautas.
Ir taip susidaro užburtas ra
tas, nors aiškiai matosi, kad jis
kažkur užsigulėjo, tačiau neį
manoma išaiškinti, kur pavė
luotas laikraštis nepajudintas
buvo.
Bet vienas dalykas, kuris
niekad neužsiguli, tai yra sąs
kaitos už patarnavimą ir, kas
svarbiausia, tų patarnavimų
tarifų branginimas. Apmokė
ti reikia tuo pačiu metu, kada
siunta atiduodama išsiųsti. Ad
ministracija žino, kiek reikia
mokėti dabar, bet negali įsi
vaizduoti, kiek bus pareika
lauta už keletos mėnesių. Prieš
kiekvieną pakėlimą yra žada
ma korespondencijos pristaty
mą patobulinti ir pagreitinti,
kas reikalaująs tarifo pakėli
mo. Pakėlus - kartojasi senos
bėdos, tik su tuo skirtumu,
kad pvz. prieš penkmetį už
Dirvos siuntinėjimą paštui tek
davo sumokėti apie 3,000 dol.
per metus, o dabar už tokį pat
tiražą jau turime mokėti
12,000 dol. ir išgirsti vis dau
giau nusiskundimų, kad laik
raštis gaunamas netvarkingai.
Netrūksta nusiskundimų ir
dėl laiškų bei knygų užsigulėjimo kažkur pašte. Mes nega
lime suprasti, kodėl laiškas,
siųstas adresatui tame pačia
me mieste už keletos blokų ir
įmestas prieš pašto išėmimą iš
dėžutės, klajoja tris-keturias
dienas. O knyga, iš Clevelan
do siųsta į Los Angeles, eina
23 dienas - šių dienų technikos
amžiuje paslinkdama vos po
100 mylių į parą!

Šiandien dažnai girdime,
kad stengiamasi kovoti su įsi
šaknijusia biurokratija, o paš
to žinyboje ji bene daugiausiai
bus įsitvirtinusi. Kova prieš ją
iš apačios nieko nereiškia. No
rint šį tą pasiekti, tenka pra
dėti iš viršaus.
Pašto žinyba yra federali
nės valdžios agentūra, todėl
patvarkyti ją tegali tik federa
linė valdžia. Ir dėl to, užuot
skundęsi savo pašto valdinin-

Marija Jurgutienė su dukra Daina komunistinės valdžios
neišleidžiamos iš Lietuvos pas vyrą ir tėvą muz. Aloyzą Jurgutį
Chicagoje.
MIELI TAUTIEČIAI!
GERBIAMI LIETUVIAI!

Jau daugiau kaip savaitė,
kai mano žmona Marija
Jurgutienė badauja Mask
voje, prašydama sau ir mū
sų dukrai Dainai leidimo iš
vykti gyventi pas mane. Tai
ryžtingas žingsnis, tačiau
jis gali baigtis uždarymu į
beprotnamį ar net mirtimi
dėl nusilpimo badaujant.
Aš Jūsų ne prašau, bet
maldauju — rašykite laiš
kus, siųskite telegramas
Prezidentui R. Reaganui.
Prašykite, kad jis imtųsi
iniciatyvos išlaisvinti Mari
ją iš kančių.
Badauja ji ne Vilniuje, o
Maskvoje, nes čia yra Ame
rikos Ambasada, kurios
darbuotojai, jei Prezidentas*

kams, laiškus su nusiskundi
mais turime kreipti į savo vals
tybės senatorius ir savo rajono
JAV Kongreso atstovus. Gavę
maišus laiškų su skundais dėl
nevykusio patarnavimo, jie ir tik jie! - galės imtis priemo
nių pašto veikimui sunormuoti.
Jeigu centriniai ir zoniniai
paštai didmiesčiuose žinotų,
kad vieną gražią dieną atvy
kę kontrolieriai gali nustatyti,
jog korespondencija juose per
ilgai buvo užsigulėjusi ir už
tai atsakingi asmens nebūtų
pagirti, tada ir laiškanešiai
normaliau savo pareigas galė
tų atlikti: gautų išnešioti tai,
kas tai dienai iš tikrųjų išne
šioti priklauso. Tada ir prenu
meratoriai galėtų pasiguosti,
kad jie padėjo iškovoti sklandesnį korespondencijos išne
šiojimą per paštus, kada šie
nesiliauja vis sunkesnę finan
sinę naštą - už netvarkingą
patarnavimą! - krovę laikraš
čių leidykloms.

panorės, galės greitai susi
siekti su ja.
Tai nėra siauras mano
šeimos* reikalas. Mums gar
bė, kad savo tautoje turime
tokią moterį, kuri nesibijo
dama dėl savo sveikatos ir
ateities, griauna ”Komunistinės Imperijos” pamatus.
Tokių kilnių žmonių ne
daug.
Mes turime būti su Ja!
Iš anksto dėkingas
Aloyzas Jurgutis

6542 S. Fairfield Avė.
Chicago, III. 60629
tel. (312) 471-0985

SIŪLO BALTIJOS

VALSTYBIŲ...
(Atkelta iš 1 psl.)

tingai stengiasi nutautinti bal
tų tautas ir išnaudoti jų
gamtos turtus Rusijos naudai.
Toliau skaičiais įrodoma, kaip
svetimtaučių, ypač rusų, įkur
dinimu siekiama praskiesti
baltų tautų substanciją. Pla
ningai yra išstumiamos pačių
baltų kalbos ir jų vieton bru
kama rusų kalba. Ekonominė
je srityje vykdomas vietinių
gamtos turtų grobuoniškas išnaudojijmas. Kaip į pavyzdį
nurodoma į Estijos skalūno
eksplotacija, pavertus jos ga
mybos kraštą mėnuliniu gam
tovaizdžiu.
Toliau sakoma: ‘Sovietų Są
jungos politika neigiamai atsi
liepė žmonėms. Plačiai pa
plitusi neviltis privedė prie ryš
kaus gimimų mažėjimo ir prie
alkoholizmo, kuris Baltijos
valstybėse priėmė katastrofinę
apimtį ir prisideda prie gyven
tojų nuosmukio’.
Referentas prieina išvadą,
kad galima pagrįstai kalbėti
apie planingą šaltą genocidą.
Visa tai yra griežtai priešinga
tiek Helsinkio susitarimams,

tiek UNO Chartai, ‘jau nekal
bant apie apsisprendimo tei
sės paneigimą baltams’.
Autorius savo motyvacijoje
išsamiai dėsto tikybos perse
kiojimą Baltijos valstybėse,
ypač sustodamas ties katalikiš
kąja Lietuva. Jis pamini nuo
1972 m. leidžiamą ‘Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kroniką’
ir prieina išvadą, kad visi fak
tai rodą, kaip ‘po 40 metų sve
timos okupacijos tautinis ir re
liginis pasipriešinimas lieka
stiprus’.
Motyvacijos pabaigoje išve
dama: ‘Baltijos valstybės pri
klauso Europai. Jos buvo pra
eityje, ypač tarp abiejų pasau
linių karų, demokratinės tau
tų bendruomenės dalis ir Tau
tų Sąjungos nariai. Todėl Eu
ropa negali kalbėti apie žmo
gaus teises, jeigu ji nesirūpin
tų šių europiečių likimu. Jei
gu jos būtų užmirštos, galima
būtų pagrįstai daryti veidmai
niavimo priekaištą, nes būtų
tylima tiktai atveju, kai pries
paudą vykdo didelė valstybė,
tuo tarpu kai mažesniųjų vals
tybių atžvilgiu garsiai šaukia
ma’.
Pranešėjas savo motyvacijo
je aiškina, kodėl jis siūlo visą
reikalą pavesti UNO dekoloni
zacijos komisijai. Jis mano,
kad tuo visai bylai būsianti
duota ‘pozityvinė linkmė’.
Tuo pagrindu jis siūlo Euro
pos Bendruomenės ministram
apsvarstyti klausimą, kad
reikalas būtų perduotas UNO
dekolonizacijos komisijai. ‘De
kolonizacija yra nedaloma.
Kas galioja Afrikai ir Azijai,
turėtų galioti ir Europai’, bai
gia pranešėjas.
Taip šiuo metu atrodo britų
atstovų Europos Parlamente
pradėtoji byla dėl Baltijos vals
tybių okupacijos ir pranešėjo
dr. Otto von Habsburg. pasiū
lymas dėl bylos perdavimo
UNO dekolonizacijos komisijai
Visais klausimais susijusiais
su minėtąja byla, Lietuvos,
Latvijos ir Estijos diplomati
niai atstavai - A. Gerutis, A.
Šildė ir E. Reiseriberg - kalbė
josi pradžioje Bonnoje su Euro
pos Parlamento ir tos institu
cijos politinės komisijos nariu,
atsargos brigados generolu W.
Schall. Kaip bendras baltų
įgaliotinis, mūsų tautietis išsa
miai visą reikalą aptarė Strasburge su politinės komisijos
pranešėju dr. Otto von Habsburu. Dr. Gerutis, be to, dar
susitiko Strasburge su Europos
Parlamento nariais W. Schall
ir prof. W. Hahn.
Pakartotinų pasikalbėjimų
metu paaiškėjo, kad Austrijosvengrijos karališkosios šeimos
senjoras von Habsburg, savo
laiku gyvendamas Jungtinėse
Amerikos Valstybėse, pažino
Lietuvos ir Latvijos pasiunti
nius P. Zadeikį ir A. Bilmanį.
Jo motina, ekskaralienė Zita,
būdama New Yorke, regulia
riai lankiusi pamaldas lietu
vių bažnyčioje. Šiuo metu
buvusioji karalienė gyvena
Šveicarijoje, kur gegužės 9 d.
galėjo atšvęsti 90 metų am
žiaus sukaktį.
Pasikalbėjime su A. Geru
čiu buvęs Austrijos-Vengrijos
sosto įpėdinis (jis savo bei šei
mos vardu atsisakė visų teisių
į sostą), tarp kita išsitarė, kad
mielai sutikęs būti pranešėju
Baltijos valstybių byloje. Nors
tų kraštų nėra lankęs, jis esąs
susipažinęs su baltų tautomis,
jų praeitimi, kultūra, bei da(Nukelta į 4 psl.)
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Malonu rašyti
Gera rašyti, kai nereik ga
minti laurų, šaudyti šampapo kamščiais, pažymėti pro
kurias rezidencijos duris
atėjo, išėjo toks ar toks po
nas su ponia, ir buvo labai
iškilminga, ir didžiai pras
minga.
Tuojau šiek tiek biogra
finių : Juozas Krivickas,
dar vystykluose su tėvais
atsikėlė j Clarks Summit,
Pennsylvanijon 1962 m. Tė
vas, Kazys Krivickas, vete
rinarijos daktaras valdiško
je tarnyboje, o motina, Da
nutė Krivickienė rūpestin
gai augino Juozuką ir Dai
nelę, kaip mes yadinom abu.
Bematant Juozukas virto
Juozu, — jau studentas
Sctantono universitete, Dai
nelė — visa Daina, baigusi
aukštuosius mokslus, medi
cinos srityje jau įstaigos
vadovė.
Tėvui Kaziui susižeidus
tarnyboje, teko išeiti ankstyvon pensijon.
Mūsų Juozukas - Juozas
jau pažįstamas Dirvos skai
tytojams. Apie jį aš pats
rašiau: "Turime mokinių
mokyklose visoj Amerikoj.
Ten lituanistinių pamokų
nerasim, bet lietuviai moki
niai gali ir turi progų para
šyti, pakalbėti apie savo tė
vus, apie mokinių jųjų tė
vų gimtąjį kraštą, įžymius
tautos veikėjus, čia bus
pravartus toks nusidavi
mas."
"Pennsylvanijoje Clarks
Summit Highschool mokosi
tiks Juozas Krivickas. Nuo
pirmojo skyriaus pradėjęs
jau Įkopė į vienuoliktąjį.
Visi jį vadina Juozuku, o
tas Juozukas — vaikinas
kokių reta, atletas, kokių
maža. Geras futbolo, krep
šinio žaidėjas, gavęs pasiū
lymų iš universitetų greit
persikels Į kurį iš jų stu
dijoms. Dera pastebėti,
Clarks Summit Highschool
skaitoma viena iš prasišo-

♦

LIUDAS DOVYDĖNAS

Juozas Krivickas su aviacijos majoru priesaikos metu.
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gijos taisyklių, padėti arti
mui, būti mandagiu.
Tai lyg ne iš Dėdės Šamo
nūdienos, kai moksleiviai
nežino laisvės ribų, kai ta
tai gerai, kas man labai ge
rai, kai universitetai, kole
gijos pataikaudami studen
tams mokslo lygį taiko stu
dento lygiui.
Sunku susilaikyti nuo sa
vo trigrašio. Scrantono apy
linkėje turim keletą kolegi
jų, Scrantono Universitetą,
taigi — tenka nueiti į ren
ginius, paskaitas, koncer
tus.
Babtistų
Kolegija
Clarks Summit išsiskiria
studentų drausme, pagarba
mokytojams, šiltu gerbimu
atėjusių į kolegijos koncer
tą, paskaitą. Studentų dide
lis choras, vaidintojų tru
pės, koncertų gausumas su
traukia apylinkės gyvento
jus. Studentai tvarkingai
apsirengę, švyti jaunyste,
ko nepasiseka ateiviui pa
stebėti kitose kolegijose,
net Scrantono Universitete
(Jėzuitų).
Šių metų gegužės 5 dieną
buvo iškilmės Babtistų Ko
legijos Didžiojoj salėj. Tai
50 metų Kolegijos sukaktu
vės ir ir iškilmingas pada
linimas stipendijų, įvertini
mų moksle, kūryboje — pa
žymėjimų įteikimas. Salė
buvo kaupinai užpildyta,
talpinanti arti tūkstančio.
Užbaigai, pats didysis
guzas: Juozo Krivicko pakė
limas antruoju leitenantu.
Vienintelio iš visos Kolegi
jos leitenanto laipsnio cere*
monijoms atvyko net penki
ROTS kolegijų, universiteto
kariškiai: du pulkininkai,
majoras ir kapitonas. Avi
acijos majoras pasakė jaut
rią kalbą, pabrėždamas ka
rininko uždavinius, krašto
gynėjo — kario priesaikos
svarbą. Beveik visa salė ty
lomis kartojo priesaikos žo

džius. Kai tėvas ir motina
Juozui Krivickui prisegė
leitenanto ženklus, visa sa
lė sustojusi sugriaudė ova
cijomis. Į lubas pažiūrėjau
— gal pakils. Ilgos ovacicijos! Tokių nebuvo per vi
sas stipendijų, pažymėjimų,
diplomų įteikimo ceremoni
jas. Mums, lietuviams, tatai
labai daug.
Gal ir tatai ne viskas.
Pennsylvani joje pirmieji
ateiviai dešimtimis, šimtais
miestų, miestelių aikštėse
skaito paminkluose karuo
se žuvusių pavardes... Pan
gonis, Jatulis, Petraitis, Šil
bajoris ir taip, ir taip. Kai
nueinat į lietuvių parapijų
kapines, skaitote daugelį
pavardžių kasyklose užmuš
tųjų. Tasai darbo dešimt
mečių karas tebevyksta, kol
kasa karalių Anglį, kol va
gonai, laivai gabena anglis
į visą pasaulį.
Amerikos gerovės pagrin
dus padėjo kelių tautų imi
grantai — angliakasiai ir
Pennsylvanijoj, kur šimtai
tūkstančių lietuvių ilsis ka
pinėse ir tebegyvena rams
čiais Amerikos gerovei.
Gal ir tolėliau nuo Pennsylvanijos ir nuo Clarks
Summit lietuviai supras,
kodėl mūs, nedidelė grupė,
suradusi laiko atėjo gegu
žės 5-tą ir ne vienas pažiū
rėjo į lubas — ar atlaikys
ovacijas jaunuoliui, be at
vangos kylančiom.
Tarp kitko, nuo rudens
Juozas studijuos inžineriją
Scrantono universitete. Ir
toliau nepalikdamas karinės
tarnybos.
Imi žmogus ir pamanai...
kas žino, gal tų lietuvių-karių, paminkluose surašytų
jų tautietis ves Amerikos
pulkus ?

vusių mokslo lygiu, gal ir Kolegijoje m o k y damasis
mokomojo personalo atran įstojo į ROTS (karinio pasi
ka. Mokytojui pasiūlius pa ruošimo kursą) ir iškilo
sirinkti temą rašiniui, Juo kaip vienas išrinktųjų. At
zas pasisiūlė parašyti apie likdamas karinę treniruotę
Lietuvos iškiliuosius: kara Fort Bragg iš kelių šimtų
lių Mindaugą, Vytautą Di kadetų baigė aukštu atžydįjį, daktarą Basanavičių, mėjimu. Pažymėjime nepa
daktarą Vincą Kudirką, An gailėta Juozui Krivickui,
taną Smetoną, Simą Kudir kadetui, geriausių įvertini
ką ...”
mų: drausmingume, akty
Rašinys, žinoma, buvo sa vume, moksle, pratybose,
vo rūšies sensacija. Daug karininko savybių.
lietuvių mokosi Scrantono
Juozas pagarsėjo visoj
ir apylinkių mokyklose, Kolegijoj kaip darbštus, pa
įskaitant ir Clarks Summit, žangus studentas, kolegų
bet mokytojams ir moki studentų gerbiamas. Už Ko
niams Juozo Krivicko raši legijos sienų Juozas dirbo
nys buvo naujiena. Ir graži ir dirba visokį darbą, be
naujiena. Mokytojas pagy atostogų, nešk aitydamas
' Skaitykit ir platinkit
rė.
DIRVĄ
valandų.
Prieš porą metų Juozas
Kai girdim moksleivių
Krivickas kiek nustebino dejones dėl brangaus moks
mus, lietuvius, pasirinkda lo, nesurandamo atitinka
mas Babtistų oklegiją, pa mo darbo, Juozas tvirtai
čioj Clarks Summit, atme- laikosi savo plano: pačiam
PETKUS
mas Babtistų kolegiją, pa užsidirbti lėšų mokslui,
siūlymus, kaip pasižymėjęs nors tėvai iš pensijos galė
sportininkas pimaeilis mo tų padėti. Tatai pastebėjo
TĖVAS IR SŪNUS
kinys. Tiesa, Babtistų ko Kolegija, karinio paruoši
Siūlo Baltijos
legija ir kunigų seminarija mo instruktoriai-karininkai.
MARQUETTE FUNERAL HOME
valstybių...
skaitomos vienos iš pačių Gabumai moksle, pasiryži
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
iškiliųjų Rytinėse valsti mas būti nepriklausomu iš
(Atkelta iš 3 psl.)
2533 West 71 St., Chicago, III.
kėlė Juozą Krivicką iš stu
jose.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
bartine padėtimi. Dr. Geru
Pamažu paaiškėjo Juozo dentų, kadetų eilių.
Tel.: 476-2345
tis galėjo su pasitenkinimu Krivicko pasirinkimas: dve
Gal pravartu pažymėti ir
konstatuoti, kad kunigaikštis jus metus gyvendamas na Babtistų Kolegijos draus
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
reiškia baltų tautoms daug muose taupė lėšų susimokė mę: būti abstinentu, nerū
simpatijų.
ti už mokslą ir visa kita. kyti, griežtai laikytis Kole
Atsargos gen. W. Schall praeito karo metu, kaip jaunas
karininkas, pakartotinai lan
kėsi Baltijos valstybėse ir pa
žino jų tautas. Jis taip pat
turi didelių simpatijų Baltijos
kraštams.
Dr. Wilhelm Hahn yra vie
nintelis Europos Parlamento
narys, kilęs iš Baltijos kraštų,
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
iš Estijos. Jis yra Heidelbergo
Savtatakai : J. JANUtAITIS ir J. MAtKIKA
universiteto profesorius ir
ilgus metus išbuvo BadenČia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
Wuerttenbergo švietimo mi
ir
kitokių
gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo jvairumu.
nistru.
Numatoma, kad Europos
Kainos i « m o i - Pasirinkimas didelis.
Parlamento pilnatis pasisakys
dėl rezoliucijos Baltijos valsty
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
bių reikalu ateinantį rudenį,
rugsėjo-spalio mėn.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VMitO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
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Dr. K. Graužtojo 20 Metę mirties sukakčiai

Iš Dr. K Graužinio korespondencijos
su prezidentu A. Smetona
Vincas Trumpa

Lygiai prieš 20 metų mi
ręs Lietuvos pasiuntinys ir
įgaliotas ministeris dr. Ka
zimieras Graužinis, atrodo,
taip pat tvarkingai saugo
jo savo rankraštynų, kaip ir
jo kolega d r. Jurgis šaulys,
kurio rankraštyną nupirko
Pennsylvanijos universite
tas Philadelphijoje ir kuris
dabar yra lengvai prieina
mas kiekvienam kuris domi
si naujesniąja Lietuvos is
torija. Dr. K. Graužinio
rankraštyną kol kas glo
boja jo našlė L. E. šlapelytė-Graužinienė, gyvenanti
Santa Monikoje. Reikėtų
pasirūpinti, kad ir šis rank
raštynas patektų į geras is
torijos mokslui prieinamas
rankas, nes jame taip pat
yra daug ypač Lietuvos dip
lomatinei istorijai vertingos
medžiagos.
Turint galvoje kaip sun
ku jaunai ir palyginti nedi
delei valstybei buvo išgauti
pripažinimą ir tapti lygia
teisiu tarptautinės bendruo
menės nariu, reikia tuojau
pat pasakyti kad pasirinki
mas diplomatų, kurie tą už
davinį turėjo atlikti, daugu
moje buvo laimingas. Tokių
vardų kaip Petras Klimas,
Bronius Balutis, Jurgis
Baltrušaitis, Povilas žadeikis, galėtų pavydėti ne vie
na didelė valstybė savo am
basadorių eilėse. Į jų tarpą
gerai rikiavosi ir dr. Kazi
mieras Graužinis ilgesnį
laiką atstovavęs Lietuvą
prie šv. Sosto, o nuo 1939
m. ligi mirties Pietų Ame
rikoje, iš pradžios reziduo
damas Buenos Airėse, Ar
gentinoje o nuo 1947 m.
Monteyideo, Urugvajuj, kur
jis ir mirė 1962 m. birželio
5 dieną. Jam pasisekė dau
gumoje išsaugoti nepri
klausomos Lietuvos statusą
tarp P. Amerikos valstybių
ir po to, kai Lietuva buvo
įjungta į Sovietų Sąjungą.
Tarp kitos rankraštyno
medžiagos yra ir 20 prez.
Antano Smetonos laiškų ir
tiek pat min. K. Graužinio
atsakymų. Ministerį Grau
žinį su prez. Smetona rišo
sena pažintis ir draugystė.
1929-1930 m. Graužinis bu
vo prez. A. Smetonos sekre
torius. Jis pirmasis pasitiko
prez. Smetoną Amerikos
žemyne, kai 1941 m. vasario
mėn. jis pasiekė Rio de Janeiro. Jis dalyvavo iškilmin
game priėmime Brazilijos
sostinėje ir išleido prez. A.
Smetoną į JAV, tarp kita
ko paskolindamas jam 1,500
dolerių. Prezidentas už visa
tai buvo dėkingas, kaip ma
tytis iš jo laiškų Grauži
mui.
Tie laiškai turi platesnės
istorinės reikšmės tiek pa

ties A. Smetonos biografi
jai, tiek lietuvių išeivijos ir
visos Lietuvos istorijai. Čia
mes patieksime poros pir
mųjų laiškų tekstus su
trumpais paaiškinimais ir
ištraukomis iš dr. K. Grau
žinio atsakymų.

pondentams, bet jie vien
juo nesitenkino, todėl noromis-nenoromis turėjau dau
giau šiek-tielc pasakyti.
Sutikimo komitetas ge
riausiame viešbutyje, kur
jo buvau apgyvendintas, ko
vo 13 d. iškėlė vakare puo
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Padėkojau ir pažadėjau at
silankyti. Toliau esu prašy
tas atvykti Čikagon. Ten ir
gi ruošiamas p. Mackevi
čiaus sumanymu prezidento
sutikimas. Tai gali būti į
balandžio pabaigą. Čikago
je visų didžiausia lietuvių
kolonija, taigi ir pokylin ti
kimasi labai daug žmonių.
Iš Čikagos važiuosiu p. Bačiūno, turtingo lietuvio,
ūkin. Jis kvieltė mane ir
mano gausingą šeimą tame
ūkyje praleisti -vasarą, bū
ti jo svečiu. Su tokiuo malo
niu pakvietimu sutikau. Ten
ilsėdamas ketinu rašyti

kiečiai lietuviai, skyrium
imami, yra geri žmonės, bet
kai reikia dirbti organizuo
tiems, tai nesiderina: ieško
kiti kitam piktų savybių ir
pamiršta gerąsias savybes,
kurių turi daug daugiau.
Rodos, jog vis dėlto jie susiteks vienon draugėn Lie
tuvai atstatyti laisvai.
Iš p. šaulio ir iš p. Geru
čio gavau raštu žinią, jog
Šveicarijos valdžia, norėda
mi gauti žaliavų iš Sov. Ru
sijos, Lietuvos atstovybę
išbraukusi iš diplomatinio
korpuso. Vargšai šveicarai,
minta iliuzija, kad gaus ko
gero iš Sov. Rusijos. Lietu
va negalės pamiršti tokio
negarbingo Šveicarijos žy
gio. Nenusiminkime dėl to !
Siunčiu Tamstai, Tams
tos žmonai ir vaikams daug
labų dienų.
A. Smetona

Rio de Janeiro 1941 m. suruoštame Vasario 16 minėjime. Viršuje prez. A. Smetona ir šalia
jo K. Graužinis. Apačioje publika.
1 laiškas:

Brooklyn, 161, N:6 st.
22-III-41
Gerbiamas, Malonus
Ministre,
Mano geri, mieli Rio at
siminimai tebegaivina ma
ne, atvykusį į New Yorką.
Niekuomet n e p a m i ršiu,
kaip Tamsta buvai geras
man ir mano šeimai. Skolą
(1.500 dolarų), iš Tamstos
gautą, grąžinsiu dar šį pa
vasarį. Turiu vilties gauti
kas man priklauso tarp 1-2
mėnesių.
Blokuotų Lietuvos pinigų
J. S. A.1 dalis tikrai bus ga
lima gauti. Kiek ir kuriomis
sąlygomis netrukus paaiš
kės. Apie tai pranešiu iš
Washingtono, kai turėsiu
daugiau ir tikresnių žinių.
Blokuotų pinigų bylą kelia
ar 20 valstybių, tame skai
čiuje ir Lietuva. P. Kameniec man rašė jos reikalu,
bet nieko naujo negalėjo pa
sakyti. Viena aišku: šis
klausimas reikia judinti pir
ma J.A.V., o ne kurioje Pie
tų Amerikos respublikoje.
Ta prasme noriu jam atra
šyti.
Atplaukus New-Yorkan,
laivan atėjo manęs pasitikti
įgal. min. p. žadeikis gen.
kons. p. Budrys, Valušiai,
Tūbelienė ir daugybė kores
pondentų. Jie kalbino ir fo
tografavo mane ir mano
žmoną. Turėjau angliškai
parašytą pareiškimą kores

tą, kurioje buvo apie 350
dalyvių (pilna salė) ir kuri
gražiai pavyko. Joje nebu
vo nė katalikų, nė socialis
tų.2 Tautinė spauda jautriai
įvertino, kaip sutiktas pre
zidentas, katalikų spauda
suniurzgo ir neteisingai ap
rašė. Apie bolševikus nėra
ko ir kalbėti: plūdo ir nuo
pradžios ligi galo melavo.
Lietuvių minios susidomėji
mas prezidentu yra didelis
ir palankus. Visur norėtų
žmonės jį matyti, kiek man
teko nugirsti. Aš tikiuosi,
kad vienybės noras suderins
visas sroves ir nuves jas
bendran darban. Tatai pa
tyriau iš pavienių žmonių
iš visokių srovių, kurie lan
kėsi pas mane.
Dabar gyvenu jau visa
savaitė pas D-rą Valuką.
Puikus žmogus o ponia Valukienė reto gerumo mote
riškė.. Rytoj apie 2 vai. die
ną išvažiuoju su žmona
Washingtonan ir apsigy
vensiu pasiuntinybėje. Kiek
čia subūsiu, nežinau. Spė
ju, kad 2-3 savaites. Noriu
aplankyti užs. min. p. Hull
ir prez. Roozveltą. Tai svar
biausia vizitą. Pasirūpinsiu,
kur galima ir kitomis pa
žintimis. Tikiuosi daug ką
sužinoti. Iš Washingtono
apsilankysiu ir Marylando
valstybėje. Jos gubernato
rius ir Mayor’as raštu į bankietą atsiuntė man nuoširdų
pasveikinimą ir pakvietimą
atvykti į juos svečiuosna.

knygą, apie kurios projektą
esu Tamstai pasakojęs, nes
nežinia kokia karo įvykių
raida bus. Gal ji sudarys
Lietuvai sąlygas pasirodyti
su savo vyriausybe (žino
ma nauja). Apie tai čionai
labai daug kalbama.
Užtrukau Tamstai para
šyti. Mat, kai gyvenau Pierre viešbutyje, ir kai apsigy
venau pas dr. Valuką, visą
beveik dieną praversdavau
su svečiais ir su jais besi
kalbėdamas pavargdavau ir
patingdavau ką daugiau da
ryti. Svečiams nenorėjau
atsakyti pasimatymą, nes
jie norėjo nuoširdžiai pasi
kalbėti su manim. Iš jų
daug ką sužinojau jie man
padėjo orientuotis amerikie
čių gyvenime, ir aš jiems
galėjau nušviesti Lietuvos
padėtį ir jos ateitį.
Labai apsidžiaugėva su
žmona, sužinojusiu, jog mū
sų bagažas išsivadavo iš Is
panijos nelaisvės ir dabar
esąs jau Lisabonoje. Už 2-3
savaičių, tikimės ateis NewYorkan. Tai palengvins mū
sų rūpesnį. Valušiai mokosi
angliškai ir dairosi darbo.
Nenusiminę ... Kai pagerės
mano finansai, tai galėsiu
jiems kiek padėti. Tūbelie
nė važinėja po miestus ir
kariauja su bolševikais su
sirinkimuose. Vis dėlto sun
ki jos buitis. Laimė, kad
dukterį priėmė viena college dykai. Bet ir Tūbelienė
nenusimena.
keistas dalykas: ameri

1. J. S. A. turbūt reiškia United
Statės of America.
2. Turbūt Smetona truputi
perdeda, sakydamas, kad
tarp 350 svečių ("pilnoje sa
lėje”) nebūtų buvę katali
kų, nei socialistų. Iš kitur
žinome, kad j pati Preziden
tui sutikai komitetą jėjo aiš
kiai katalikiškos srovės žmo
nių (pav., J. Lavčka). Nuo
stabu tik, kad Į tą komitetą
neįėjo nei vienas kunigas.
Sunku patikėti taip pat, kad
bent dėl žingeidumo ten ne
būtų atsilankęs bent vienas
kitas ir socialistas. Aplamai
tačiau socialistai ir krikščio
nys demokratai rodė di
džiausią opoziciją preziden
tui Smetonai.

Dr. K. Graužinio atsaky
me į šį A. Smetonos laišką
(Buenos Aires, 1941. IV.
30) įdomiausia yra tai, kaip
jis reagavo į vadinamuosius
mūsų diplomatų pasitari
mus Romoje. Dr. K. G. ra
šo:
"Gavau pagaliau ir Ro
mos pasitarimų protoko
lus. Deja, jie man nedavė
jokio pasitenkinimo. Ten
reiškiami rezervai savo
Prezidento atžvilgiu man
atrodo, lyg kirtimas šakos,
ant kurios kabome. Mano
nuomone visas mūsų vals
tybės atstatymo darbas tu
rėtų koncentruoties apie
Prezidentą ir Jo turėtų būt
aprobuoti visi panašūs nu
tarimai. Savo nuorašą dėl
Romos pasitarimų aš pa
siunčiau p. Ministrui Žadeikiui”.

Plačiau šiuo reikalu pasi
sakys ir pats A. Smetona
sekančiame laiške.
Dr. K. G. taip pat pain
formuoja prezidentą, kad į
Buenos Aires neseniai at
vykę nauji Meksikos, Pran
cūzijos ir Japonijos amba
sadoriai. Jie oficialiai pra
nešę Graužiniui, kaip Lietu
vos pasiuntiniui, apie savo
kredencialų įteikimą. Iš to
dr. K. G. daro išvadą, kad
tos valstybės nepripažįsta
Lietuvos aneksijos. Dr. K.
G. Taip pat reiškia viltį,
kad būsianti sudaryta nau
ja Lietuvos vyriausybė, ku
ri visiems pakeisianti ūpą
ir padėsianti visus suburti
į vieningą darbą.
(B.d.)
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

ATVYKSTA SOLISTĖ
S. ŽIEMELYTĖ

Birželio mėn. vidury Į
Australiją atvyksta Kana
dos žinomoji solistė Slava
žiemelytė, kurios pirmasis
koncertas Įvyks Sydnėjuje
birželio 20 dieną. Vėliau ji
nai koncertuos Adelaidėje ir
Melbourne. Tai bus antro
sios Kanados lietuvės solis
tės viešnagė Australijoje.
Mums labai gerai yra žino
ma ir mūsų vadinama Ka
nados lakštingala, Gina
Čapkauskienė, kuri su di
džiausiu pasisekimu davė
savo ypatingai gerus kon
certus Australijoje. Tačiau,
Australijos lietuviai, taip
pat su dideliu susidomėji
mu, laukia ir savo busimo
jo svečio Slavos žiemelytės
ir tikisi, kad ji lygiai taip
pat pavergs klausytojų šir
dis.

šokant A. Vaitiekūnui. Pra
sidėjus koncertui, pirmosios
dalies repertuaras buvo la
bai lengvas, ypatingai gerai
išpildomas ir klausytojų su
silaukęs didelių ovacijų.
Antroje dalyje buvo jung
tinis choras, deklamacijos,
solo, tautiniai šokiai ir taip
puikus koncertas, baigtas
Vakarine daina. Sambūrio
chorui dirigavo D. Levickie
nė ir B. Prašmutaitė, Lyri
ką ir prozą paruošė A. Ka
razijienė, Gintaro tauti
niams šokiams vadovavo V.
Straukas ir D. Antanaitie
nė, solo dainas ir deklama
cijas atliko A. Bakaitis, V.
Bruožytė, L. čižauskaitė, R.
Galinis, V. Lazauskas, P.
Morkūnas, J. Petrašiūnas,
B. Szentimrey, B. šaulytė,
E. šeikienė ir P. Vaičaitis.

do, kad šaunūs Amerikos
lietuviai pagrobia mūsų tas
puikias merginas ir paskui
jas išsiveža.
Ramutė Juškaitė buvo
baigusi b i b 1 i otekininkės
kursą buvo skautė, dainavo
mergaičių sekstete, tvarkė
lietuvių biblioteką ir pasku
tiniu metu buvo Apylinkės
valdyboje sekretorė. Visuo
met linksma, maloni ir gera
lietuvaitė, kokių per daug
mes čia ir neturime.
Tačiau, praradus dvi se
sutes, brolis inž. Vyt. Juš
ka, nuvyko Į Lietuvą ir ten
apsivedė dipl. chemikę Auš
rą Barauskaitę, kuri jau at
vyko Į Australiją ir dabar
su vyru gyvena Sydnėjuje.
LIETUVIŲ DIDELIS
DRAUGAS

Australijoje, su savai
siais koncertais, lankėsi
Stuttgarto Vokalinis An
samblis, kurio paskutinis
koncertas Įvyko Sydnėjuje.
šiam
ansambliui vadovauja
IŠVYKO J AMERIKĄ
lietuviams gerai pažįstamas
Prieš pat Velykas į Ame jų draugas prof. dr. HerPUIKUS KONCERTAS
riką išvyko melbournietė man Josef Dahmen. Jis ka
Amerikoje ir Kanadoje Ramutė Juškaitė. Per Lie ro metu buvo Lietuvoje,
tuvių Dienas Australijoje kaip kultūrinių reikalų vir
gastroliavęs Melbourno Dai
nos Sambūris, balandžio 25 viešėjęs Amerikos lietuvis šininkas ir jau tada su lie
dieną Lietuvių Namuose Rimas Polikaitis sužavėjo tuviais turėjo labai artimus
Melbourne turėjo savo kon šią mūsų puikią lietuvaitę, ryšius, šiuo metu jis yra
certą, į kuri sugužėjo pilnu su ja susižiedavo ir netru Stuttgarto rajono ir Švei
tėlė salė klausytojų. Kon kus sukurs lietuvišką šei carijos Lietuvių - Vokiečių
certas pradedamas Gintaro mą Amerikoje. Prieš kurį draugijos pirmininkas. Po
tautinių šokių grupei sušo laiką ir jos sesuo Aldona koncerto Sydnėjuje jis buvo
kant kelis šokius, akordeo sukūrė šeimą su Los An susitikęs su lietuviais ir
nu grojant P. Arui ir solo geles gyvenančiu žirguliu Sydnėjaus "Dainos” choro
su astuoniomis merginomis ir dabar ten gyvena. Atro dainininkė jam įteikė gėlių
puokštę ir knygą "Folklore
in Australia", su specialiu
įrašu. Keista, kad vietos1
COSMOS PARCELS EXPRESS
vokiečiai šį, iš taip toli at
vykusį
įžymų chorą, sutiko
CORPORATION
labai šaltai ir po koncerto
Licensed by VNESHPOSYLTORG
net nepavaišino, kai šis žy
Gerai pažįstama firma, kuri pet daugelį metų skubiai ir
mus dirigentas savo an
tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
sambliui pasakė, kad vokie
čiai tai ne lietuviai ir ne
DOVANAS-SIUNTINIUS
moka
taip gražiai savo sve
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.
čių priimti.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.

PAKELTA Į
SKAUTININKES

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
40 East 49th Street (Corner of Madison Avė.)
NEW YORK, N.’ Y. 10017
Tel.: (212) 758-1150, 758-1151
Apple-Valley, Minn. 55121
So. Boston, Mass. 02127
Bridgeport, Conn. 06610
Chicago, III. 60629
Cleveland, Ohio 44134
Fort IVayne, Ind. 46808
Grand Rapids, Mich. 49504
Hackensack, N. J. 07601
Irvington, N. J. 07111
Hartford, Conn. 06106
Lakewood, N. J. 08701
Montebello, Ca. 90640
Miami Beach, Flo. 33139
New Haven, Conn. 06511
Newark, N. J. 07106
New York, N. Y. 10003
New York, N. Y. 10011
Philadelphia, Pa. 19122
Philadelphia, Pa. 19141
Pittsburgh, Pa. 15203
AVaterbury, Conn. 06710
tVorchester, Mass. 01610
Youngstowr>. Ohio 44503
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612-432-3939
617-268-8764
393 Wėst Broadway
203-367-2863
1880 Seaview Avė.
WA 5-2737
2501 West 69 Street
884-1738
6089 Statė Road
432-5402
1807 Beineke Road
GL 8-2256
636-38 Bridge St. N.W.
201-342-9110
112 Main St.
1082 Springfield Avė.
374-6446

1839 Park St.
241 FOurth Street

203-232-6600
FO 3-8569

1800 W. Beverly Blvd. 213-727-0884
1352 Washington Avė. 305-532-7026
1329 Boulevard
•198 Sanford Avė.
45 Second Avė.
135 West 14 St.
1214 N. 5th Street
4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street
555 Čook Street
144 Millbury Street
309 W. Federal Street

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

Kas gi Sydnėjuje neži
no Aldonos Jablonskienės.
Nors ir nedidelio ūgio, apy
pilnio sudėjimo, tačiau prie
visokių, ypatingai skautiš
kų ir jaunimo darbų visur
paskubomis ir pati pirmoji.
Gegužės pradžioje, Sydnė
jaus 18-ką skautininkų su
sirinko į Lietuvių Klubą,
priimti naujosios skautininkės A. Jablonskienės duoda
mą skautininkės įžodį, ku
rto ceremonijas pravedė v.
s. Jonas Zinkus. Be savo
darbo su skautais, A. Jab
lonskienė jau eilę metų
techniškai paruošia ir "Mū
sų Pastogės" laikraštį, dir
ba su jaunimu ir padeda
ten, kur tik yra prašoma.
Sveikiname naująją skautininkę.
FILMAS APIE
IMIGRANTUS
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2422 VVEST MAROUETTE ROAD
CHICAGO, ILLINOIS 60629
PHONE: 312 925-6897

U. S.A.

1982 balandžio mėn. įnašai.

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, po: pavardė - įainžintojas, pad. — padidino, įm, — įmokėjo, suma po pavardės — įnašų iš
viso, įgal. — įgaliotinis, atst. — atstovas.
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$10.00 Gunas Peter J. Sr. $140.00, Tamašauskas Juozas
$635.00, Valinskas Stasys ir Vera $220.00
$20.00 Biliūnas Vytautas, atm. įn. pad. Mickienė Meilė
$245.00.
$25.00 Leougoud Edvvard $5,100.10, Sandargas Jonas, atm. jn.
pad. Lenkauskas Edv. MD. ir M. $1,025.00, Smilga
Aleksas $200.00, Rukšėnienė atm. įn.: Baras Stasys J.
įm. dr. Biskis Birutė. $25,00 Valiuškis Antanas, dr. ir
Konstancija $1,050.00, Variakojis Daina $160.00
$29.00 Ivaška Paul ir Joanna $179.00.
$50.00 Baltušis Stasys ir Anastasia $350.00.
$60.00 JAV LB Waukegano Apyl. įamžino Sįnsiną Joną įm.
ižd. Kavaliūnienė Aldona $3,220.00.
$55.00 Dirda L.A. M.D. $400.00.
$65.00 Jakubonis Jurgis, atm. įn. pad. Jakubonienė Stasė
$300.00.
$75.00 Staniulis Česlovas ir Adelė $200.00.
$80.00 Daukšaitė Rožytė: Sabalis Anthony J., $80.00,
Gedgaudas M. E. ir Violeta $300.00.
$100.00 Andriūnas Feliksas $200.00, Almenas Kazys Kęstutis
dr. ir Marija $300.00, Bataitis Jonas $100.00, Blinstrubas Arūnas ir Birutė $100.00, Bradūnienė Kazė$100.00,
Celiauskas Justinas ats. ir įm. Rūgytė Alicija $100.00,
Jagomastas Enzys, spaustuvininkas, knygų ir laikraš
čių leidėjas bei Jankus Martynas, Mažosios Lietuvos
Patriarkas, atm. įn.: Normantas Jonas, dipl.
ekonomistas, Australia $100.00, Jurjonas Stanley D.
$100.00, Kerpė Stefania $100.00, Kindurys Alfonsas ir
Ona $2,300.00, Liorentas Algirdas, Sibiro kankinys,
atm. įn.: Liorentas Jonas, $800.00, Liutermoza Alber
tas, pik. atm. įn. pad. Liutermozienė Ona $1,100.00,
Marin Josephine $100.00, Masionis Antanas ir Masionienė Aleksandra $400.00, Morkūnas Mykolas $100.00,
Petrutis Petras $100.00, Prižgintas V. ir šeima
$1,800.00, Pūčius Mečys $400.00, Račkauskas Antanas,
kun. $1,225.00, Sakadolskis Romas ir Emilija $100.00,
Stankus-Saulaitis Algirdas ir Marija $100.00JStočkutė
Stasė $100.00, Tamkutonis Gerald C. im Continental
Bank $200.00, Tauras Vytautas, M.D. ir Aldona
$2,800.00.
$116.00 Vaisiūnas Julius Pipiraitė, atm. įn.: Vaisiūnas Julius,
Venezuela $116.00.
$150.00 Bardauskas Joseph ir Stella $150.00.
$175.00 Valantinas Povilas (miręs) ir Kazė, įm. ir ats. įgal.
Kutkus Vytautas 16 asm. aukas $325.00.
$200.00 Varnelis Apolinaras ir Jadvyga $1,200.00.
$206.00 Guntulis Antanina, atm. įn. įm. ir ats. Guntulis
Justinas, vyras, 22 asm. aukas $306.00
$300.00 Karklys Juozas ir Elvyra (mirusi) $400.00.
$413.39 Šimkus Stasys, V. Vokietija $3,641.66.
$500.00 X $1,000.00, Garbenienė Eleonora: Garbenis Vladas
$500.00, Valentinas.Juozas, atm. įn. įm. ir atst. 30 asm.
aukas Valentinaitė Danguolė $500.00.
$537.21 Vaisiūnienė-Kairytė Aleksandra, atm. įn.: Vaisiūnas
Julius $537.21.
$1,000.00 Gudelis Peter, V. Vokietija $1,000.00.
$2,000.00 Abraitis Jonas, atm. įn., Abraitienė-Montvilaitė Ona;
Kemėšis Balys, atm. įn., Kemėšienė-Žukauskaitė Bronė:
Abraitis Jonas ir Abraitienė Kemėšytė Irena $2,000.00.
$92,379.46 Zabulionis Napoleonas ir Janina, atm. įn. tęst,
palikimas, Canada $93,379.46.
iš viso 56
$102,071.06.

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas
1982.V.1 pasiekė $2,274,906.41. Gautomis palūkanomis parėmė meną,
lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą $921,585.77.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1982.V.1.
palikimais gauta $536,437.63.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:
„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT,
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION,
2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629“
Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis
remiamas'lietuvybės išlaikymas.

filmą, pavadintą "The Migrant Experience”. Kviečia
mi pirmieji Australijon at
vykę emigrantai, iš kurių
didžioji dauguma buvo pabaltiečiai, kad jie savomis
nuotraukomis, filmomis ir
kt. dalykais prisidėtų prie1
šios serijos filmų pastaty
mo. Atrodo, kad ten maty
sime ir nemažai lietuvių ar
tai kertančių cukrines nen
dres, ar tai per dykumas
tiesiančių vandens vamz
džius, o gal ir ryklius bei
krokodilus begaudančius.

KNYGA APIE
PABALTIEČIUS

Australijos daugiakultūrinių reikalų institutas,
Australijos Pabaltiečių
kartu su Australijos filmų
Taryba
pakvietė prof. Edbendrove, ruošia televizijai

gars Dunsdorf parašyti
knygą apie pabaltiečių Aus
tralijos demonstracijas ir
kovą prieš Whitlamo, buv.
min. pirmininko Pabaltijo
kraštų pripažinimą Sovie
tams ir vėliau šio pripažini
mo atšaukimą. Knyga yra
parašyta anglų kalboje ir
joje randasi daug dokumen
tuotos medžiagos,

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI

DIRVOS

PRENUMERATĄ
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ŠVIESIOS VACYS KAVALIŪNAS
RAŠYTOJŲ DIENOS

F

VISOS NUOTRAUKOS JONO GARLOS.

Clevelando meras ir nuo
širdus
lietuvių
bičiulis
George Voinovich, sveikin
damas Lietuvių rašytojų
draugijos narių suvažiavi
mų, gegužės 22 ir 23 pa
skelbta Lietuvių rašytojų
dienomis.
Tomis dienomis čia ir su
skrenda apie 30 Rašytojų
draugijos narių aptarti lite
ratūrinio ir organizacinio
savo gyvenimo reikalus, o
taip pat ir paminėti draugi
jos Įsikūrimo penkiasde
šimtmetį.
Suvažiavimas prasideda
šeštadienj Dievo Motinos
parapijos svetainėje. JĮ ati
daro pirmininkas B. Braz
džionis, savo žodžiu perbėg
damas pagrin dinius draugi
jos veiklos bruožus, prisi
mindamas mirusius jos na
rius, kurie pagerbiami ty
los minute, ir pakviesda
mas prezidiumo pirmininku
Stasį Santvarą, o sekreto
re — Alę Rūtą.
Suvažiavimą, be jau mi
nėto Clevelando mero, ku
rio pačius pagrindinius pro
klamacijos bruožus perskai
to (lietuviškai) J. Stempu
žis, žodžiu sveikina Krašto
valdybos pirmininkas V.
Kutkus, Kultūros tarybos
pirmininkė I. Bublienė, Die
vo Motinos parapijos, glo
bojančios šį suvažiavimą,
klebonas kun. G. Kijauskas.
Kur kas gausesni sveiki
nimai raštu, kuriuos per
skaito Alė Rūta: ministras
St. Lozoraitis, vyskupas V.
Brizgys, Lietuvos atstovas
Washingtone dr. S. Bačkis,
gen. konsulas A. Simutis,
konsulė J. Daužvardienė,
Lietuvių žurnalistų sąjun
gos pirmininkas J. Janušaitis, Ateitininkų federacijos
pirmininkas J. Laučka,
Ateities redaktorius kun. K.

Trimakas ir keletas draugi
jos narių, negalėjusių Į su
važiavimą atvykti. Kultū
ros tarybos vicepirmininkas
V. Mariūnas tarė kiek ilges
nį žodį apie tarybos dėmesį
mūsų rašytojui ir kritikui.
Šiame posėdy padaryta ir
tai, kas programos buvo nu
matyta padaryti sekmadie
nį, — naujų narių priėmi
mas ir garbės narių pakėli
mas. Valdybai pasiūlius, bu
vo priimti 8 nauji nariai, o
5 — V. Alantas, P. Gaučys,
kun. J. Prunskis, St. Sant
varas ir ,J. žmuidzinas —
pakelti garbės nariais.
Diskusijų skalė buvo ga
na plati. Bene patys svar
bieji jų momentai — verti
mų reikalas išeivijos litera
tūroje, lietuvių literatūra
svetimomis kalbomis ir iš
eivijos rašytojų — Mes pasisakom — deklaracija. P.
Gaučys apžvelgė, kas ver
timų srityje padaryta nuo
1950 iki 1980 metų, o Br.
Raila savo žody pabrėžė,
kad reikėtų j lietuvių kalbą
versti tik pačius geruosius
veikalus ar tuos, kurie lie
čia Lietuvos problemą. Ir
čia sustojo prie konkretaus
atvejo — Draugijos garbės
nario G. Montorė romanas

Lietuvių Rašytojų Draugijos suvažiavimo dalyviai.

Dr. J. Jakštas pokalbiu su LRD pirm. B. Brazdžioniu. Toliau
matomas muz. J. Kazėnas.

La museliere, išleistas prieš
7 metus ir vaizduojantis
prancūzo pergyvenimus so
vietinės Lietuvos kalėjime
iki šiol tebėra neišverstas,
šioje programos dalyje per

skaityta ir išeivijos rašyto
jų deklaracija — Mes pasisakom.
šeštadienio vakare — du
Draugijos suvažiavimo pro
gramos, gyvai ir su humoru
vedamos Br. Railos, mo
mentai: premijų įteikimas
ir literatūros vakaras. Lie
tuvių rašytojų draugijos
1981 metų premiją poetei
Liūnei Sutemai, gražiu žo
džiu pasveikinusi laureatę,
už jos eilėraščių rinkinį
Vendeta įteikia Lietuvių
fondo atstovė M. Lenkaus
kienė. O Aloyzo Barono no
velės kokurso laimėtojai
Rūtai Klevai Vidžiūnienei
už novelę Be jokios abejo
nės — mecenatė N. Baroninė, savo sveikinajame žody
pažymėjusi, kad ši premija
bus tęsiama.
Po laureačių Liūnės Su
temos ir Klevos Rūtos Vi(Nukelta į 8 psl.)

Dvidešimt pirmasis Dirvos
NOVELĖS KONKURSAS
Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS
Linksmo pokalbio metu: muz. O. Mikulskienė ir rašyt. J. Jankus.

• Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
• Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.
• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1982 m.
birželio 15 d.
• Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.
• Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

• Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premiją, Dirva turi
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių
rinkinyje.
• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant.

• Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuotina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir
Įteikiant premiją Liūnei Sutemai. Iš kairės: laureatė Liūne Sutema, jury komisijos pirm.
perkeliama į ateinančius metus.
Keblys, LF atstovė M. Lenkauskienė ir programą pravedęs Bronys Raila.

Nr. 22 — 8

DIRVA

Premijų Įteikimo metu: K. Bradūnas, A. Rūta-Arbienė, N. Baronienė ir Br. Raila.

Šviesios rašytojų dienos...
(Atkelta iš 7 psl.)
džiūnienės, kurios laišką
perskaito Alė Rūta, padė
kos prasideda mūšy rašyto
jų bei poetų kūrybos žodis.
Alė Rūta savo kūrinėliu nu
kelia klausytoją j savo tė
viškę, kur ją pasitinka
skaudi tuštuma. Tai, be
abejonės, biografinis vaiz
delis. Bet kuris gi rašytojo
ar poeto kūrinys nėra jo pa
ties gyvenimo ar jo minties
pasaulio atspindys ?
Pr. Visvydas ir humoris
tas A. Gustaitis duoda po
pluoštą savo kūrybos, pir
masis sukeldamas susimąs
tymą, antrasis nuteikdamas
— tai jo kūrybos bruožas
>— linksmai. B. Auginąs
perskaito R. K. Vidžiūnienės premijuotosios novelės
trumpą epizodą. O laureatė
Liūne Sutema, palydėta
nuoširdžiu atsistojusios sa

1982 m. birželio 3 d.

kad ir šiandien jis tebėra
gyvas savo tautos sieloje, o
jo eilėraščiai — nepralen
kiami meno kūriniai.
Tačiau šiandien didysis
mūsų dainius, savo kūrybos
žodžiu prikėlęs praeitį ir gi
liai mylėjęs savo gimtąją
žemę, okupanto, kuriam vi
sa yra baisu, kas kilnu, kas
gražu ir žmoniška, yra klas
tojamas.
A. Gustaitis savo žodyje
— Vincas Krėvė šiapus ir
anapus spygliuotos tvoros
— sustoja prie didžiojo mū
sų prozinės literatūros kū
rėjo, kuris tarybininkų bu
vo laikytas tautos išdaviku.
Tačiau V. Krėvė savo kūry
ba yra giliai įaugęs į lietu
vių tautą. O jo žvilgsnis —
tai, be abejonės paskaiti
ninkas turėjo galvoje ro
mantinę Krėvės kūrybą —
į praeities didvyrių dvasią
buvęs ir kūrėjo noras, kad
ir mes būtume tokios pat
didvyriškos dvasios. Ir šian
dien V. Krėvė, kuris bėgo
nuo raudonojo siaubo, yra
savo kūryba ir jos dvasia

sugrįžęs į gimtąją savo že
mę ir abejose spygliuotos
tvoros pusėse traktuojamas
teigiamai. — Išplėšti jį iš
tautos sielos ir tiem, kuine
jį smerkė ir niekino, nėra
pavykę.
Akademijos — ir suva
žiavimo — pabaigoje žodis
Lietuvių rašytojų draugijos
sekretorės Alės Rūtos. Nuo
širdi jos padėka Clevelando
lietuviams už globą ir vai
šingumą. O suvažiavimo ko
miteto pirm. B. Gaidžiūnas
padėkoja visiem komiteto
nariam, kurie dirbo, kad
mūsų rašytojų ir jų svečių
viešnagė Clevelande būtų
graži ir miela.

Pagaliau pačioje pabaigo
je salės erdve nuskamba
Vinco Kudirkos žodis: Ir
šviesa ir tiesa mus žings
nius telydi.
Ir šviesa, šviesa, kurios
tiek maža šių dienų pasauly
ir kurios: tiek daug buvo
Lietuvių rašytojų suvažia
vimo dienose.

‘A^ber Holidays”
1982 M. EKSKURSIJOS
Į LIETUVA
c.

iš BOSTONO ir NEW YORKO
Laureatė Liūne Sutema (Zita Nagytė-Katiliškienė) duoda
autografą D. Dundurienei ir jos sūnui.

lės plojimu, vieną savo ei
lėrašti.
Tai buvo graži ir šviesi
kūrybinio žodžio puota
tiem, kurių siela ilgisi gro
žio, o mintis gelmių.
Antrosios suvažiavimo
dienos programa prasideda

Rašytojas Antanas Gustaitis moka visus prajuokinti.

Dievo Motinos parapijos
šventovėje. Mišios už gyvus
h- mirusius lietuvius rašy
tojus, atnašaujamos kun. G.
Kijausko. Jo asistentai —
Rašytojų draugijos nariai
kun. St. Yla ir kun. L.
Andriekus. Kunigo ir poeto
L. Andriekaus ir pamoks
las. Suvažiavimas, pamoks
lininko žodžiais, — gėlė su
dviem žiedais: Maironiu ir
Vincu Krėve. Maironis, ku
rio giesmė išsiveržė iš pa
čios lietuvių tautos skaus
mo gelmių, pamoksle ir ak
centuojamas. O jo giesmė,
verždamasi iš Čiurlionio an
samblio, diriguojamo A. Mi
kulskio ii’ vargonais palydi
ma R. Brazaitienės, galin
gai aidi šventovės erdvėje
ir maldininkų sielose.
Mišių pabaigoje — graži
ir prasminga malda, sukur
ta ir skaitoma Alės Rūtos.
Ypač gražus ir ■visos šven
tovės kartojamas jos refre
nas: Ačiū tau, Kūrėjau, už
lietuvių kalbą ir kūrybos
žodį. O pats paskutinis pa
maldų momentas — B.
Brazdžionio skaitomas frag
mentas iš Vaidilos Valiūno.
Popiet didžiojoje parapi
jos salėje — akademija^
skirta Maironiui ir V. Krė
vei. B. Brazdžionis savo žo
dyje — Maironis tada ir da
bar — pabrėžia, kad didy
sis mūsų poetas savo kūry
ba sukūrė dvasinės kovos
programą, kad jis — visa
epocha lietuvių tautoje ir

Maskva/Vilnius:
birželio 2 —$1135.00
birželio 16 —$1135.00
liepos 5
— $1165.00
liepos 19
—$1135.00
rugpiūčio 4 —$1135.00

rugpiūčio 18 — $1350.00
(su Ryga)
rugsėjo 6 — $1171.00
rugsėjo 15 — $1045.00
rugsėjo 27 —$1082.00
spalio 6
— $ 995.00
gruodžio 27 — $ 995.00

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mo
kesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkit.es į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
MEMBER
393 West Broadway
4^^
P, O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
sutvarkome dokumentus.
-Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
Registered Ohio Travel Agent #TA0324

EXPERIENCED
STITCHERS
We have openings for vampers,
fancy stitchers, single and
double needle post stitchers.
Full benefit package.
Contact Personnel Department
8 a.m. to 11 a.m., 1 p.m. to 3p.m.
(207) 883-4391

JOSEPH M. HERMAN
SHOE CO., INC.
Statė Road
Scarborough, Maine 04074
An Equal Opportunity Employer
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G 0 V E R NO R
”1 understand the needs and aspirations of the ethnic community and I believe I can
be responsive to those needs.”

SETH TAFT

VOTE FOR SETH TAFT
FOR GOVERNOR
ON JUNE 8
IN THE REPUBLICAN PRIMARY
Seth Taft for Governor Comm.
John J. Chester, Secretary
4906 Riverside Dr., Columbus, Ohio 43230

Iš Lietuvos pogrindžio leidinio 'Aušra’

RUSINIMO KELIAI
Iš visų Tarybų Sąjungos
vidaus problemų, nuolatos
trikdančių ramų Kremliaus
senukų miegą, viena sun
kiausiai sprendžiamų yra
nacionalinis klausimas. Jis
ypač pavojingas Kremliui
tuo, kad jo paaštrėjimai
dažniausiai kyla stichiškai
ir iš anksto jų neįmanoma
nuspėti. Tokių nacionalinių
protrūkių žinoma gana
daug: jaunimo demonstra
cija Vilniuje po "Žalgirio”
futbolininkų laimėjimo
prieš Smolensko komandą,
Gruzijos jaunimo kova dėl
gruzinų kalbos pripažinimo
vienintele respublikos vals
tybine kalba, Estijos jauni
mo bruzdėjimas dėl estų
kalbos ir kultūroe teisių iš
saugojimo ir t.t. Nerimą
kelia tautinių mažumų gi
gantas — Ukraina. Ramu
tik Baltarusijoje. Ten jei
gu ir pamurma prieš val
džią, tai tik dėl mėsos ir
sviesto trūkumo ...
Tarybinėms tautoms ne
vis vien, koks likimas jų
laukia ir jų nerimas pagrįs
tas. Įžymiausias nacionali
nės problemos autoritetas
Josifas Stalinas 1929 m.
straipsnyje "Nacionalinis

klausimas ir leninizmas”
rašė, kad nacionaliniai skir
tumai ir nacionalinės kal
bos išnyks, kada įsikurs
vieninga pasaulinė socialis
tinė ūkinė sistema. Jis tei
gė, kad pradžioje bus su
kurta ne vienas, o keletas
tokių ekonominių centrų, į
kuriuos įeis atskiros tautų
grupės, tarpusavio bendra
vimui naudojančios vieną
bendrą to centro kalbą. Pa
mažu tie centrai pradės
jungtis į vieną bendrą cent
rą su viena pasauline kalba.
Staliną spėjo, kad tautos ir
kalbos galutinai išnyks, kai
pasaulinė socialistinė ūkinė
sistema sustiprės ir socia
lizmas įeis į tautų buitį.
Kaip matome, šie gana
migloti teiginiai nieko gero
tarybinėms tautoms neža
dėjo. Bet matydama, kad
pasaulinė revoliucija labai
vėluoja ir kad dauguma ta
rybinių tautų ne tik nema
no susilieti, bet siekia vis
didesnio savarankiškumo,
partija pakeitė savo požiū
rį į šį opų klausimą.
Dabar tarybinėje spaudo
je pasirodo nemažai straip
snių šia tema. I. Cameriana
"Socialistinių nacijų atei

tis”, išspausdintas 1981 m.
birželio 25 d. "Valstiečių
laikraštyje". Straipsnį au
torius rašė remdamasis "iš
mintingojo” partijos vadovo
L. Brežnevo teiginiais ir,
žinoma, jo kalbomis XXVI
partijos suvažiavime: "Su
socialistinių nacijų bei tau
tų plitimu, su jų komunis
tine ateitimi susijusi nau
josios istorinės bendruome
nės — tarybinės liaudies —
ateitis, ši bendruomenė ma
tyt, ir esant komunizmui
išsaugos savo daugiatautiškumą, neįgaudama kokios
nors naujos nacijos bruo
žų.”
Kas čia? žingsnis atgal?
Nebūkime naivūs tai tik ei
linis partijos taktinis ma
nevras, kuriuo siekiama ap
raminti tarybinių respub
likų tautinį atgimimą arba,
kaip vadina partiniai veikė
jai, stiprėjančias naciona
lizmo apraiškas: jūs, mažo
sios tautos, nebijokite, neišnyksite ir neištirpsite net
sukūrus komunizmą. Parti
ja, kurios vadovybę sudaro
rusai arba baigią surusėti
kitataučiai, siekia, kad tos
tautos ne susilietų į kažko
kią naują tautą, o įsilie

tų ... į "didžiąją” rusų tau
tą — ištirptų rusų tautoje.
Aiškus to įrodymas —
vis didesnis rusų kalbos
skverbimasis į nerusiškas
respublikas: nemaža įmonių
ir įstaigų rusų kalbą nau
doja kaip tarybinę; didė
jant tautinių mažumų gy
ventojų skaičiui, knygų ti
ražai ne tik kad nedidina
mi, bet net mažinami, o
knygynai pilni rusiškų kny
gų; trukdomas naujų perio
dinių leidinių nacionalinė
mis kalbomis išleidimas.
Pastarąjį reiškinį gerai
iliustruoja mūsų respubli
kos pavyzdys, šiuo metu
respublikoje dirba auto
transporte arba turi priva
čias automašinas apie pusę
milijono žmonių. Visai šiai
armijai labai reikia savo
spaudos organo. Bet Mask
va apie tai nė girdėti ne
nori — vairuotojams per
ša rusišką žurnalą ”Za ruliom” ("Už vairo”), kuris
ir taip yra didžiausias de
ficitas. Tuo tarpu Lietuvos
spaudos kioskuose šie žur
nalai neišperkami. Vilniuje
rusų kalba leidžiamas žur
nalas "Russkij jazik v škole” (”Rusų kalba mokyklo
je”), kurio beveik niekas
neperka.
Visa tai apvainikuoja
Taškento nutarimai. Jų iš
pūstose frazėse apie tautų
džiosios rusų kalbos vaid
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menį” tarp eilučių galima
išskaityti štai kas: nuo šiol
mes, tautinės mažumos, tu
rime jau nebe vieną, o dvi
gimtąsias kalbas. Kadangi
pirmosios mes pradedame
mokytis nuo lopšio, kad an
troji nebūtų nuskriausta, ją
būtina pradėti mokytis kuo
anksčiau — nuo vaikų dar
želio. Ir mokykloje antro
sios mokymui skirti di
džiausią dėmesį ir, žinome,
skirti daugiau valandų. Bet
juk mokiniaii ir taip jau
perkrauti, didinti jiiems
krūvį neįmanoma. Jį reikia
kompensuoti kurio nors
dėstomo dalyko sąskaita,
šiuo atveju — mažinti gim
tosios kalbos valandas.
Kartojasi variantas Muravjovo-Koriko, kuriam net
buvo statomi paminklai už
diegimą "Šiaurės Vakarų
krašte” antrosios — rusų
kalbos.
O kaip gali būti ateityje?
Nesuklysiu pasakęs, kad
pirmosios — mūsų senosios
lietuvių kalbos laukia dar
senesnės — lotynų kalbos
likimas pokario metų Lie
tuvos gimnazijose: iš pra
džių ji buvo dėstoma kaip
pilnateisis mokslas, vėliau
jos valandos buvo-vis ma
žinamos, kol ji visai išnyko
iš mokyklų programų.
štai keli sakiniai iš T.
Motyliovos straipsnio "Kon(Nukelta į 10 psl.)
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taktų poezija”, išversto iš
Maskvoje leidžiamo žurna
lo "Literaturnoje obozrenije” ("Literatūros apžval
ga”) ir išspausdinto 1981
m. rugpjūčio 8 d. "Litera
tūroje ir mene”: ”Dar pir
maisiais Tarybų valdžios
dešimtmečiais sąjunginėse
ir autonominėse respubliko
se ėmė formuotis inteligen
tai, įpratę ne tiktai kalbėti
ir rašyti, bet ir galvoti ru
siškai taip pat laisvai kaip
ir savąja gimtąja kalba.
"Kalnų sūnus ir dvasia, ir
mintimis, ir visa savo esybe
esu rusas, ir be rusų kalbos,
be rusiškos aplinkos, nėra
man gyvenime nieko arti
mo — rašė Efendis Kapijevas”.
Štai jums gairės, į kurias
turi orientuotis mūsų inteli
gentai, mūsų rašytojai, pa
galiau mūsų tautiečiai!...
Aš manau, kad komentarai
nereikalingi.
Bet ne vien tik tokiu ke
liu siekiama įlieti Tarybų
Sąjungos tautas į "matušką
Rasi ją”. Svarbiausias vaid
muo čia skiriamas tautybių
maišymui per mišrias šei
mas ir tam sudaromos pa
čios palankiausios sąlygos.
Mišrių šeimų atsiradimo
mūsų krašte priežasčių yra
įvairių. Dalis rusų ar kitų
tautybių atstovų gyvenan
čių Lietuvoje tuokiasi su
lietuviais arba lietuvėmis.
Tai pats paprasčiausias ir
nekalčiausias atvejis. Kad
tas procesas intensvvėtų,
dabar mokslo įstaigose —
nuo vaikų darželių iki auk

štųjų mokyklų — visur or
ganizuojami internacionali
niai vakarai, susitikimai su
kitų tautybių bendraam
žiais. Aišku, nieko bloga, jei
vienos tautos vaikai ar jau
nimas geriau pažins kitos
tautos bendraamžius. Su
laiku ši draugystė vis stip
rinama ir skatinama, o to
liau, jau subrendus žiūrėk,
ir sumainomi žiedai su kita
taučiais. Taip ši nekalta
priemonė tampa labai pavo
jinga.
Lietuviai, atvykę į Rusi
jos ar kitų respublikų mies
tus ar miestelius, dažnai
stebisi radę skelbimus, kad
telkiami darbininkai į Igna
linos atominės elektrinės ar
Mažeikių naftos perdirbimo
įmonės statybas. Tuo tarpu
Lietuvoje jaunimas ragina
mas vykti į "komjaunuoliš
kas”, "spartuoliškas” sta
tybas toli į rytus nuo Lietu
vos. Kas čia — neapsižiūrė
jimas, kainuojantis valsty
bei nemažus pinigus? -Tuk
ar ne paprasčiau būtų, kad
lietuviai vyktų j Ignaliną ar
Mažeikius, o rusai ieškotų
darbo savo krašte? Deja,
tai iš anksto apgalvota ir
gerai apskaičiuota priemo
nė tautų maišymui skatinti.
Kuo daugiau to maišymo,
tuo daugiau mišrių šeimų.
Tam pasitarnauja ir ka
rinės prievolės atlikimas to
li už Lietuvos. Dažni atve
jai, kai jaunuolis iš tarny
bos grįžta ne vienas, o su
rusaite. Sūnus parodo savo
tėvams marčią, bet kalbos
tarp jų nebūna, nes marti
nemoka nė žodžio lietuviš-

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vieninteli lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
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Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.
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Rimas Laniauskas. prezidentas

kai, o tėvai — rusiškai.
Santuoka su kitataučiais
labai retai atneša tikrą lai
mę ir harmoniją. Jų kiti
įpročiai, papročiai, tradici
jos. Tai, kas lietuviui atro
do sava ir brangu, anam at
rodys svetima, nereikalin
ga, net juokinga.
Lietuvoje kas ketvirta
santuoka išyra. Skiriasi ir
lietuviškos šeimos. Bet miš
rios šeimos išyra kur kas
dažniau.
Nėra jokios abejonės, kad
iš daugumos mišrių šeimų
laimi tik rusai. Dažniau
siai su mūsų tautiečiais
tuokiasi rusai atvykėliai.
Jie lietuvių kalbos nemoka,
todėl šeimoje kalbama tik
rusiškai. O tokių šeimų pa
likuonys dažniausiai save
laiko tik rusais, nors kai ku
rie iš jų su lietuviška pa
varde. Kai santuokinis ru
sas priverčia šeimą persi
kelti į Rusiją, tada šeimoje
nieko lietuviško nebelieka!
Net susituokus dviems
nerusams, dažniausiai laimi
rusai. Pavyzdžiui, lietuvė
išjteka už gruzino, žmona
nemoka gruzino kalbos, o
vyras — lietuvių. O šnekėti
reikia. Tad visos tokios po
ros šnekasi rusiškai. Jie iš
inercijos leidžiami į rusišką
mokyklą. Ir štai rezultatas:
gruzinas ir lietuvė išaugino
rusiukus ...
Mišrių šeimų pasekmės
labiausiai bus juntamos
ateityje. Juk tokių šeimų
vaikai, netgi laiką save lie
tuviais, su savo tauta bus
ne pilnai susiję. Ir sunkių
mūsų Tėvynei išbandymų
metu, kada kiekvienam rei
kės apsispręsti, už ką auko
tis, su kuo jiems eiti, jie
eis ne už nepriklausomą
Lietuvą, o už tarybinę Lie
tuvą, nes tik toji patenkina
mišrios šeimos dvilypę pri
gimtį. Iš mišrių šeimų dau
giausiai kils išdavikų ir Tė
vynės duobkasių, štai tary
binis žvalgas Richardas
Zorgė. Ne vien komunistinė
pasaulėžiūra pastūmėjo šį
vokietį šnipinėti Tarybų Są
jungos naudai, bet ir tai,
kad jo motina buvo rusė!
O kokia padėtis šiandien?
Palyginus su kitomis ta
rybinėmis tautomis, lietu
viai visada buvo gana at
sparūs tautybių maišymui.

Tiesa, tam daug įtakos tu
rėjo religija. XIX šimtme
tyje ir XX pradžioje nema
žai lietuvių buvo sudarę
mišrias šeimas su lenkais,
nes lenkai katalikai, bet be
veik negirdėta, kad lietuvis
būtų tuokęsis su ruse. To
dėl iki okupacijos lietuvio
rusiška pavardė beveik nie
kada nesutikdavai.
Keturiasdešimt įnirtingos
antireliginės propragandos
metų padarė savo: nors lie
tuviai ir laikomi religingiausia Tarybų Sąjungos
tauta, bet religijos įtaka,
palyginus su praeitimi, la
bai sumažėjo, tuo pačiu su
mažėjo ir religijos, kaip
kliūties trukdančios sudary
ti mišrias šeimas su kitati
kiais, vaidmuo (dar dažniau
— su visiškais ateistais),
štai jums dar vienas paaiš
kinimas, kodėl dabar taip
įnirtingai kovojama su ti
kėjimu!
Iš kitų respublikų mišrių
šeimų skaičiumi gausios
Ukraina, Moldavija ir Lat
vija. Mus ypač jaudina bro
lių latvių ateitis. Nejau ir
juos ištiks prūsų likimas?
1981 m. "Mokslo ir gyve
nimo” 3 nr. išspausdintas
Petro Gaučo straipsnis "Da
bartiniai etniniai procesai
Lietuvoje”. Jame pateikia
ma gana daug statistikos
apie dabartinės Lietuvos,
jos mieštų ir atskirų rajo
nų, nacianalinę sudėtį. Kito
šaltinio mes, eiliniai lietu
viai, neturiime, todėl tai, ką
šis straipsnis siūlo, turėtu
me priimti už gryną pinigą.
Tik perspėju: tai tarybinė
statistika, todėl reikia at
sargumo! Statistikos duo
menys dažnai pakreipiami
palankesne režimui krypti
mi, tuo labiau, kad niekas
nepatikrins. O juk šio
straipsnio skaičiai gali būti
pakoreguoti. Tai rodo prie
rašas apačioje. Spausdina
ma skaitytojų pageidavi

mu”. Matyt, žurnalo skai
tytojus jau seniai neramina
kitų tautybių gyventojų
skaičiaus didėjimas Lietu
voje, todėl, tikriausiai, re
dakcija gauna ne vieną
laišką, kur prašoma šį klau
simą nušviesti. Tad šis
straipsnis greičiausiai ir
skiriamas nuraminti skai
tytojams.
Iš jo matome, kad mes
skųstis labai negalime: ki
tataučių procentas mūsų
respublikoje vienas iš ma
žiausių. Nuo 1970 iki 1973
m. Lietuvos gyventojų skai
čiui padidėjus 8,4lietu
vių padaugėjo 8,2'<. Mažė
jimo procentas nedidelis.
Mišrių vedybų Lietuvoje,
ypač miestuose, gausėja:
nuo 15,6' < visų besituokian
čių 1970 m. iki 18,4% 1978
m. Tiesa, autorius tuojau
skuba nuraminti: daugumą
mišrių šeimų sudaro ukrai
niečiai, baltarusiai, rusai ir
lenkai ,o koks lietuvių pro
centas — autorius užmiršo
pažymėti, bet atrodo ii' jis
auga. Juk paminėtų keturių
tautybių atstovai, gyven
dami tarp lietuvių daugu
mos, nebūtinai sudaro šei
mas tik savo tarpe; galime
spėti, kad kas antras tų
mišrių vedybų pertneris yra
lietuvis.
Autorius pripažįsta, kad
Vilniuje, tame Lietuvos
Babelyje, lietuviai daug
dažniau tuokiasi su kitatau
čiais, negu kitose Lietuvos
vietose: 1970 m. 19,7%, o
1978 m. — jau 20,5'/. Va
dinasi, kuo daugiau svetim
taučių maišosi tarp lietu
vių, tuo daugiau mišrių šei
mų.
Lietuvoje didėja procen
tas ir gimusių mišriose šei
mose. Iš 13,9'/ jose gimu
sių 1970-1978 m. lietuvių
tautybės vaikai sudaro
5,9%. Tiesa, autorius pa(Nukelta į 11 psl.)
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KELIAI...
(Atkelta iš 10 psl.)
stebi, kad vaiko tautybė yra
tėvų lietuvių, kurių vaikai
rusai, ukrainiečiai ar kitos
tautybės? Todėl tuos 5,9 S'
galime dvigubinti. Dvylika
procentų negryno kraujo
lietuvių — tai daug ar ma
ža? Labai daug! Jeigu šis
procesas intensyvės (o dėl
to abejoti nereiklia), mes
būsime "atskiesti”. Pasek
mės gali būti labai liūdnos.
Juk j tokia maišytą tautą
lengviau braunasi rusų įta
ka. Mūsų kalba, kuri yra
pagrindinė tautos savisto
vumo reiškėją, bus dar la
biau teršiama rusiškų žo
džių, posakių bei keiksma
žodžių, lietuviškus papro
čius vis labiau ims išstumti
rusiški — prasidės liga, ku
riai neužkirtus kelio, gali
įvykti tautos mirtis, arba,
kaip tarybiniai aktyvistai
sako, "Lietuvoje bus iš
spręstas nacionalinis klau
simas”. Tad kol ne vėlu —
susimąstykime!
Mūsų tauta, palyginus su
kitomis tautomis, pasižymi
gana dideliu atsparumu asi
miliacijai. Dabartiniu metu
dauguma sąjunginių res
publikų sostinių sparčiai
rusėj a. Minskas, Kijevas,
Ryga, Alma-Ata, Taškentas
ir kiti miestai tapo beveik
vieh rusiški ir nacionalinės
kalbos juose beveik neiš
girsi. Vilnius, kuriame bai
giantis karui gyveno apie
2^ lietuvių, nors ir pamažu,
bet nesuaikomai lietuvėja.
šiuo metu jame daugiau
pusė gyventojų — lietuviai.
O miesto lietuvėjimas, be
abejo, turės įtakos tiek su
lenkėjusių, tiek subaltarusėjusių Vilniaus apylinkių
bei Vilniaus krašto atlietuvėjimui.
Įdomu, kad sparčiai lie
tuvėja senieji rusai — sen
tikiai, ypač jaunimas, šie
Lietuvos gyventojai prieš
karą buvo bene labiausiai
atsilikusi gyventojų dalis.
Pirmosios rusų okupacijos
metu ir pokario metais jie
mūsų tautai atnešė daug
nelaimių: daugelis jų tapo
įvairiais pareigūnais, dirbo
milicijoje, saugume, tapo
stribais. Jų sąžinę slegia
nemaža mūsų tautos kraujo
ir ašarų. Bet jaunoji senti
kių karta šiuo metu daug
mieliau šliejasi prie lietu
vių, negu prie rusų, daugu
ma jų lanko lietuviškas mo
kyklas ir- stengiasi tuoktis
su lietuviais. Susituokę su
daro lietuviškas šeimas. Bet
mišrių santuokų net su sen
tikiais reikia vengti. Tai
bus negryna lietuviška šei
ma.
Mišrios šeimos — mūsų
tautos korozija. Jei nori
me atgauti laisvę, turime
užkirsti ir šį rusinimo ke
lią!
J. Medvėgalis
(Aušra Nr. 29,
1981 m. gruodis)

Darbai, kuriuos mes pri
ėmėme užtikrintai, dabar jau
dingsta. Ir gąsdinančiu tempu.
Nauja technologija keisdama
Didįjį Clevelandą kuria darbus,
kurie reikalauja sofistikuoto
techninio sugebėjimo ir paruošimo.
Tai yra kur talka norima.
Cuyahoga Community College gali padėti
jums pasiruošti labiau užtikrintai ateičiai vie
name iš tų aukšto reikalavimo darbų pramonėje,
prekyboj ir augančioj sveikatos priežiūros srityse

Pasižiūrėkite atidžiai į tiekamas
programas ir kursus CCC trijose
moderniose mokslavietėse Warrensville Township, Parma ir Clevelando
centre.
Peržiūrėkite mūsų šimtus šalia mokslaviečių siūlymus apskrities apylinkėje.
Atsiminkite, kad CCC yra atvira visiems,
kurie nori išsilavinimo ir pasiruošimo šios
dienos besikeičiančiame pasaulyje. Yra žemiausias
mokslo mokestis. Mes galime būti jūsų geriausia viltis
ateičiai.
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BOSTONO LIETUVIAI
LIETUVIAI BOSTONE

Bostonas amerikiečių yra
vadinamas Amerikos kultū
ros lopšiu. Ir mes lietuviai
prie šio sakymo galime pri
sidėti ir sakyti, kad čia bu
vo ir lietuvių išeivių vienas
iš didžiųjų centrų.
Bostone lietuviai pradėjo
kurtis 1880-90 metais. Massachusetts valstybėje gyve
na apie 40,000 lietuvių. Gi
Bostone 1930 m. JAV gy
ventojų surašinėjime lietu
viai užsirašė 12,351, iš ku
rių apie 6000 gimę Lietuvo
je, o kiti jau Amerikoje.
1902 m. buvo lietuvių pa
statyta graži mūrinė Šv.
Petro bažnyčia, kuria lietu
viai didžiavosi ir džiaugėsi
Dabar ji yra pigiųjų bu
tų kolonijos teritorijoj —
griūvančioj aplinkoj. Buvo
net dvi parapijos mokyklos,
o dabar liko tik viena, o mo
kinių daugumų sudaro jau
nebelietuviai. Bostone buvo
leidžiami laikraščiai: Dar
bininkas, Keleivis ir kiti.
Dabar nebera nei vieno.
Pirmoji lietuvių organi
zacija Bostone buvo Drau
gystė Broliškos Pašalpos
vardu švento Kazimiero Ka
ralaičio Lietuvos. Vėliau
steigėsi ir kitos: Draugys
tė Kareivių D.L.K. Vytau
to, Lietuvių Piliečių Drau
gija, D.L.K. Gedimino draukija, D.L.K. Kęstučio drau
gija. Lietuvių Socialistų Są
jungos kuopa, kuri turėjo
teatro rateli žaibą ir Biru
tės chorą, turėjo bibliote
kėlę ir skaityklą, rengė kon
certus ir statė vaidinimus.
Buvo Jaunimo Ratelis, Mu
zikos dramos draugija, Ga
bijos draugija, Sandaros
kuopa, Tėvynės Mylėtojų
draugijos kuopa, Vilniaus
Vadavimo skyrius. Prie šv.
Petro parapijos visa eilė
draugijų. Balfo Bostono
skyrius, Amerikos Lietuvių
Tarybos skyrius ir visa eilė
kitų, šiandien daugelio tų
organizacijų ne tik nebėra,
bet ir jų vardai užmiršti.
Gi naujieji ateiviai atve
žė ateitininkus, skautus, su
organizavo Lietuvių Kultū
ros Rėmėjų organizaciją,
Dramos studiją, Lietuvių
Inžinierių ir Architektų są
jungą, Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos skyrių,
Bostono Lietuvių Rašytojų
klubą, kuris vėliau buvo pa
vadintas Kultūros klubu,
Bostono Lietuvių Teisinin
kų draugijos skyrių, Lietu
vių Mokytojų Draugiją,
Lietuvių Bendruomenę, Vil
niaus Krašto Lietuvių Są
jungos skyrių, Bostono Lie
tuvių Dramos Teatrą, du
gerus chorus, Kultūrinius
Subatvakarius ir eilę kitų.
Lietuvių Enciklopedijos lei
dyklą. Dalies ir šių organi
zacijų jau nebėra. Pav. Bos
tono lietuvių dramos teat
ras, kuriam vadovavo Hen
rikas Kačinskas ir Alek
sandra Gustaitienė su savo
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vaidinimais aplankė dauge
lį lietuvių kolonijų, net ir
išeivių lietuvių sostinę Chicagą. šiandien to teatro jau
nebėra. Du geri chorai, vie
nas vedamas komp. Jeroni
mo Kačinsko ir kitas — Ju
liaus Gaidelio irgi išnyko.
Tiesa, dar yra likęs Bosto
no vyrų sekstetas, vad.
komp. J. Gaidelio.
Kultūros klubas ir Kul
tūriniai subatvakariai varė
gražią kultūrinę vagą Bos
tono lietuvių gyvenime. Jie
žiemoj sezono laiku turėda
vo susirinkimus kiekvieną
mėnesį, o prelegentais bu
vo kviečiami įvairių sričių
specialistai ir kultūrininkai
iš visos Amerikos ir Kana
dos. Deja, Kultūros klubas
jau prieš du metus išnyko,
o Kultūriniai subatvakariai
irgi nebepasirodė 1981-82
metų sezone.
Tad metant žvilgsnį atga
lios ir žvelgiant į ateitį di
delis slogutis užgula mus.
Kur einame? Ką veikiame?
Ar yra dar kokios prošvais
tės atgaivinti Bostone lietu
viškam gyvenimui, lietuviš
kai veiklai, o ypač kultūri
nei?
(pž)
PARENGIMAI

• Birželio 12 d., šeštadie
nio vakare, 6 vai. šv. Petro
lietuvių parapijos bažnyčio
je bus laikomos pamaldos už
išvežtus Į Sibirą lietuvius,
tolimesnis minėjimas po
pamaldų salėje po bažnyčia.
• Birželio 13 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos iškilmingas banketas,
kuriame kalbės dr. Kazys
Eringis nesenai pasitraukęs
iš Lietuvos, dainuos solis
tė Daiva Mongirdaitė-Richardson, bus vaišės ir šo
kiai.
• Minką radijo valandė
lės gegužinė-piknikas įvyks
rugpjūčio 8 d. Romuvos
Parke, Brocktone.
• Tautos šventės minėji
mas įvyks rugsėjo 12 d. So.

Bostono Lietuvių Piliečių
Draugijos salėje. Rengia
Jono Vanagaičio šaulių kuo
pa.
• Laisvės Varpo rudens
koncertas įvyks spalio 17 d.

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje. Pro
gramą atliks smuikininkai
Atis ir Regina Bankai iš
Toronto ir pianistas Vytas
Bakšys iš New Yorko.
• Lietuvos kariuomenės
šventės minėjimas įvyks

lapkričio 21 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių Draugijos
salėje. Minėjimą rengia Jo
no Vanagaičio šaulių kuopa.

MĖNULIO UŽTEMIMAS BOSTONO PADANGĖJE
Rašytojas Antanas Gus
taitis savo satyriniai-humoristine poezija ir drami
nėms pjesėms lietuviškoje
visuomenėje plačiai žino
mas. Paskutinioji jo tragi
komedija — Mėnulio Užte
mimas, Dariaus Lapinsko
režisūroje praėjusiais me
tais su pasisekimu buvo pa
statyta Chicagoje, Lietuvių
Skautų Fondo valdybos rū
pesčiu šis draminis veikalas
buvo pakviestas į Bostoną
ir čia gegužės 1 dieną pa
statytas amerikiečių gim
nazijos auditorijos scenoje.
Tenka pastebėti, kad te
atrinius pastatymus lietu
vių visuomenė mėgsta, nes
tūkstantį vietų turinti salė
buvo kuone užpildyta žiū
rovais. Be bostoniškių svešių buvo iš Hartfordo,
Conn., Worcesterio, Brocktono, Cape Godo, Lowellio ir
New Hampshire valstijos.
Matėsi daug vidutinės ir
jauniausios kartos lietuvių,
kurie šiaip į eilinius Bosto
no parengimus retai atsi
lanko.
Tragikomedijos pavadi
nimas — simbolinis-romantiškas. Turinys — žaismin
gas be didelių dvasinių per
gyvenimų ir Įtampų. Rodo
mas Amerikos didmiesčio
lietuvių gyvenimas: susidū
rimas iš senosios Tėvynės
atsineštų šeimos tradicijų
ir moralinių vertybių su
miesčioniškos kultūros per
sisotinusiais lietuviško jau
nimo pasismaginimais ir iš
daigomis. Vaidina: mergai
čių kolegijos profesoriaus,
seno viengungio Romualdo
Vaivaro vaidmenyje — Jo
ną Keliečius. Mergaičių ko
legijos absolventės, Vidos
Rūtelionytės vaidmenyje —
Laima Rastenytė - Lapins
kienė. Be pasisekimo jauno
muziko-kompozitoriaus, Se
rafino Vaidulio vaidmeny
je — Bernardas Prapuole
nis. Solo šokis — Violeta
Karosaitė. Naujos genera
cijos jaunimas: Rasa Ka
minskaitė, Viktoras Radvi
la, Edvardas Šulaitis, Lai
ma šulaitytė, Andrius Vik
torą, berniukas, Aras La
pinskas, mergaitė — Daiva
Viktoraitė.
Choreografija — Violeta
Karosaitė, dekoracijos —
Jono Keliečiaus. Režisavo
ir muziką pritaikė — Da
rius Lapinskas. Apšvietimą
tvarkė: Antanas Bačiulis ir
Romas Šležas.
Pirmojo veiksmo uždan
gai pakilus, prieš žiūrovų
akis scenoje iškyla didmies
čio aikštės įspūdinga pano
rama, nušviesta balzgana
kabančio mėnulio pilnaties
su dangoraižių rėkiančioms

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai ...........
$366.00
Encyclopedia Lituanica 6 tomai .......
$125.00
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai........... ..................... $32.60
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas ....
$13-25
Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui.

Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127
Telef. dieną (617 ) 268-7730, vakarais (617 ) 282-2759.

J. V. SUDUVAS

reklamomis ir šviesų žaidi
mu. Ant aukšto pedestalo
berniukas smuikuoja ro
mantinę serenadą. Po klevu
ant suoliuko absolventė,
Rūtelionytė, romansuoja su
savo "boyfriendu” muziku,
Serafinu Vaiduliu. Jų pasi
kalbėjimo stilius banalus,
lydimas seksą stimuliuojan
čiais judesiais ir žodžiais.
Jaunųjų romansą tarpais
sutrukdo mėnesienoje po
aikštę vaikščiojantis seny
vas profesorius, Romualdas
Vaivaras. Gal nepatenkin
tas trukdymu, muzikas Vaidulis palieka savo partnerę
Vidą. Prie jos prisiartina
profesorius Vaivaras. Užsi
mezga nedrąsus ir atsargus,
daugiau komiškas konser
vatyvaus būdo profesoriaus
pokalbis su jauna, padyku
sią ir energinga mergina,
absolvente Vida. Ji savo ra
finuotu flirtu sudomina
profesorių ir įtraukia jį j
savo vilionių tinklą. Naiviai
įsimylėjęs viengungis Vai
varas vėliau veda už save
daug jaunesnę Vidą Rūtelionytę. Profesoriaus ir
jaunos absolventės dialo
gas yra pats įdomiausias vi
soje tragikomedijoje, suke
liantis žiūrovuose estetinio
humoro bei setimentalumo
jausmus.
Paskutiniame veiksme
matome jauną žmoną Vidą
patogiai gyvenančią ištai
gingame profesoriaus bute.
Tačiau, vyrui išėjus į ko
legiją, Vidą ir toliau lanko
jos buvusis ”boyfriendas”,
muzikas Vaidulis. Pagaliau
vieną kartą profesorius,
anksčiau grįžęs iš tarnybos,
randa žmoną "burkuojan
čią” su savo meilužiu, čia
tragikomedija pasiekia sa
vo kulminacijos tašką, ži
noma, humaniškas ir švel
nus vyras savo mylimai
žmonai dėl neištikimybės ne
tik nekeršija, bet, išsiaiški
nus, muzikas ir žmonos fa
voritas gauna išsinuomoti
profesoriaus bute sau kam
barį.
Prie uždarų durų, muziko
Vaidulio kambaryje, žmo
nos Vidos flirtas vyksta to
liau, o iš jo sklindanti pra
gariška ”Rock-an-Roll” mu
zika drasko profesoriaus
nervus, trukdo dirbti, susi
kaupti studijose.
Pagaliau muzikas Vaidu
lis taip įsidrąsiną, su savo
linksmos kompanijos drau
gais — vyrukais ir mergai
tėmis — būriu įsiveržia į
šeimininkų butą ir sukelia
jame "Valpurgijos Nak
ties” ir girtuokliavimo sce
ną. Vaidulio draugija, iš
tuštinusi visa profesoriaus
turėtas alkocholinių gėrimų
atsargas, iš buto pasišalina,
palikdama jame šiukšlyno
vaizdą. To pasėkoje jaunoji
žmona Vida pagaliau įsiti
kina, kad vienintelis kelias
grįžti į normalų šeimos gy
venimą — susitaikinti, su

vyru. Su tuo uždanga nu
sileidžia ir vaidinimas bai
giasi.
Veikalo pastatymas mo
numentalus, dekoracijos gy
vos — impozantiškos, vei
kėjų vaidyba ir sukurti charakteriaii įtikina žiūrovą,
išlieka nepamirštami. Be
abejo režisierius Darius La
pinskas įdėjo daug darbo
apvaldydamas tragikomedi
jos medžiagą, pritaikyda
mas muziką, šokį ir jauno
sios generacijos dalyvavimą
vaidyboje. Neigiamos pu
sės, tai trečiame veiksme
per daug ištęsti Serafino
Vaidulio monologai nuobo
džiai veikia žiūrovą. Taip
pat jaunosios generacijos
"šėlimo scena” profesoriaus
Vaivaro bute režisieriaus
per daug sukarikatūrinta.
Dažnas žiūrovų klausė: ar
gi mūsų lietuviškas jauni
mas jau taip daug sugedęs ?
Atsakymas diskutuotinas,
ir ar autorius savo tragiko
medijoje norėjo tai iškelti?
Ar rašytojas A. Gustaitis
norėjo savo "Mėnulio Užte
mime” prajuokinti žiūrovą?
Į tai savo pasikalbėjime at
sako pats autorius: ”... Iš
ko amerikietis iki ausų iš
sišiepęs kvatojasi, mūsiškis
dar tik skeptiškai nusišyp
so ...” Ir vaidybos eigoje
komiškų momentų buvo ap
stu, tačiau juokas yra indi
vidualus žmogaus psichinės
būsenos atspindys.
Išradingas ir modernus
"Mėnulio Užtemimo" pasta
tymas režisieriaus Dariaus
Lapinsko buvo drąsus ir
naujas žingsnis lietuviško
teatro istorijoje.

CAPE COD
NAUJA LB VALDYBA

Gegužės 14 d. Cape Cod
LB apylinkė turėjo metinį
susirinkimą ir išsirinko
naują valdybą.
Iš tikrųjų, kadangi val
dyba taip gerai tvarkėsi,
tai perrinko tą pačią val
dybą ir pririnko vieną naurją valdybos narę Dalią Pautenienę į buv. vicepirminin
ko J. Rūtenio vietą, kuris
dabar yra išrinktas Bosto
no Apygardos pirmininku.
Naują valdybą sudaro pirm.
V. židžiūnas, P. šlapelis,
Irena Jansonienė, Dalia
Pautenienė, Elena Strazdie
nė ir J. Mikalauskas. Į revi
zijos komisiją išrinkti F.
Mandeikis, E. Mineikienė ir
V. Rūtenienė.
Laike susirinkimo buvo
gana detalūs ataskaitiniai
pranešimai iš apylinkės,
valdybos veiklos pirminin
ko V. židžiūno, kuris pareiš
kė visiems nuoširdžią padė
ką už bendradarbiavimą at
liekant visokius apylinkės
darbus ir užsimojimus.
Apie finansinį ir kasos stovį
pranešė iždininkė Irena
Jansonienė.
Apy
linkės veikla darbšti ir veik
sminga.
(jed)
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LIETUVIAI
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ALT S-GOS DETROITO
SKYRIAUS METINIS
SUSIRINKIMAS

ALT -gos Detroito sky
riaus narių metinis susirin
kimas įvyko gegužės 23 d.
šv. Antano parapijos mo
kyklos klasėje. Susirinkimą
atidarė skyriaus pirminin
kas Jonas Švoba ir susirin
kimui pravesti pakvietė:
pirmininku — Stasį šimoliūną, sekretorium — Vin
cą Tamošiūną. Stasys šimoliūnas perėmęs pirmininko
pareigas perskaitė darbo
tvarkę, kuri be pakeitimų
buvo priimta. Atsistojimu
ir tylos minute pagerbti mi
rę skyriaus nariai: kun.
Domininkas Lengvinas, Jo
nas Gaižutis, Jurgis Baub
lys, Pranas Turūta ir Juo
zas Tamošiūnas. Sekė val
dybos narių pranešimai.
Pirmininkas Jonas Švoba
pranešė, kad šį valdyba bu
vo išrinkta 1979 metais ir
ėjo iki šios dienos pareigas.
Jo pranešimas lietė trejus
metus.
1979 metais buvo suruoš
ta išvyka-gegužinė, 1980 m.
Dirvos 65 m. paminėjimas
ir 1981 m. ALT S-gos sei
mas. šiais metais liepos 25
d. yra numatytas suruošti
Romos Kalantos 10 metų
mirties sukakties paminėji
mas "Pilėnuose”. Jis prie
veiklos prijungė ir finan
sus. Skyrius tame laikotar
pyje turėjo 12,681.86 dol.
pajamų, 609.49 dol. išlaidų
ir š. m. gegužės 20 d. likutį
12,072.37 dol. Pajamas su
darė Juozo Tamošiūno pali
kimas 10,000 dol. palikimo
procentai ir kitos skyriaus
pajamos.
Skyriaus iždininkas Juo
zas Leščinskas pareiškė,
kad pirmininko pranešimas
buvo išsamus ir jame buvo
nušviestas ir skyriaus fi
nansų stovis, jis nieko prie
pranešimo neturįs pridėti.
Kontrolės komisijos aktą
perskaitė Vincas Tamošiū
nas. Jis pareiškė, kad visi
daviniai sutinka su jau pra
neštais daviniais. Knygos
vedamos tvarkingai, paja
moms ir išlaidoms pateisin
ti dokumentų netrūksta.
Pranešimai išdiskutuoti ir
priimti.
Į 1982 m. skyriaus valdy
bą išrinkti: Vincas Tamo
šiūnas, Romas Macionis, Al
bertas Misiūnas, Edvardas
Milkauskas ir Algis Vaitiekaitis.
Į revizijos komisiją: Jo
nas Švoba, Stasys šįmoliūnas ir Albinas Bliūdžius.

Susirinkimas paskyrė:
Lietuvos atstovybės Washingtone pastato remontui
500 dol., Vasario 16 gimna
zijai 100 dol. ir Dirvai 100
dol. Nutarė liepos 25 d. Pi
lėnuose ruošti Romos Ka
lantos nuo susideginimo 10
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metų sukakties paminėji
mą.
Susirinkimas buvo gau
sus ir Stasio šimoliūno gra
žiai ir sklandžiai pravestas.
Valdyba pareigomis dar nepasiskirstė.
MIRĖ KUN. DOMININKAS
LENGVINAS

Staigiai ir netikėtai gegu
žės 22 d. mirė kun. Domi
ninkas Lengvinas, šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos
Windsore, Kanadoje, klebo
nas, sulaukęs 67 metus am
žiaus. Kunigas D. Lengvi
nas gyvendamas Detroito
kaimynistėje buvo įsijun
PLB Dienų — 1983 m. renginių komitetas: K. Laukaitis, B. Jasaitienė, L. Lapienė, B. Bag
gęs į Detroito lietuvių or donienė, M. Remienė ir K, Dočkus. Nuotraukoje nėra S. Endrijonienės.
J. Tamulaičio nuotr.
ganizacijas, dažnai talkino
lietuvių parapijoms ir lan
PASIRUOŠIMAS PASAULIO UERJVKJ DIENOMS
kydavo lietuvių renginiius.
Turbūt mažai buvo tokių
Dar vienas didelis įvykis Komitietą sudaro: Marija dalyviai vakarus praleistų
renginių, kuriuose kun. D.
Lengvinas nedalyvautų. Bu Chicagos lietuviams prieš Remienė — pirmininkė, Bi savuose, lietuviškuose na
vo malonaus būdo ir su vi akis, tai Pasaulio Lietu rutė Jasaitienė — sekreto muose — Jaunimo Centre, o
vių Bendruomenės suvažia rė, Kostas Dočkus — iždi ne svetimtaučių klubuose ir
sais sugyveno.
Birutė pasilinksminimų vietose.
vimas, kuris įvyks 1983 m. ninkas, nariai
TRYS NAUJI KAPAI
Po šių svarstybių, komi
birželio gale ir liepos mėn. Bagdonienė, Salomėja Endtetas
nutarė talkininkauti
pradžioje,
šiam
svarbiam
rijonienė
ir
,Kazys
Laukai

Gegužės 16 d. Detroito
L.
B.
Vidurio Apygardos
ligoninėje mirė St. Butkaus įvykiui sparčiai ruošiasi vi tis. šiam komitetui tenka
ruošiamam
banketui, ku
šie darbai: suruošti susipa
šaulių kuopos ilgametis se sų sričių komitetai.
riam
pirmininkauja
Kazys
Gegužės 5 d. Jaunimo žinimo vakarą, šokius jau
kretorius Petras Želvys su
laukęs 62 metus amžiaus. Centre įvyko renginių komi nimui kas vakarą savaitės Laukaitis, šis banketas
Gegužės 18 d. Stepanausko teto posėdis, kuriam pirmi bėgyje, o liepos 3 d. vakare įvyks š. m. spalio 30 d. Jau
laidotuvių koplyčioje kun. ninkavo Marija Remienė. — PLB Dienų užbaigtuvių nimo Centre, tikslu sukelti
Alfonsas Babonas ir atsi Šis komitetas nėra didelis didįjį banketą. Banketas lėšų PLB Dienoms. Pirm.
lankiusieji sukalbėjo roži narių skaičiumi, bet turi įvyks The Conrad Hilton K. Laukaitis pranešė, kad
nį. Atsisveikinimo žodį tarė įvykdyti nemažą užduotį. viešbutyje ir yra jau užsa įėjimo auka bus $20.00, sve
kytos dvi pagrindinės salės; čius vaišins Ona Norvilie
ir žmonai Marijai, gimi
nėms ir pažįstamiems užuo tininkė, tautinių šokių šo viena jaunimui, o kita — nė, o šokiams gros Neo-Li
suaugusiems. Per abi sales thuania orkestras. Bus įdo
jautą pareiškė: St. Butkaus
kėja, lituanistinės mokyklos talpina 3 tūkstančius su mi ir Chicagoje dar negir
šaulių kuopos pirmininkas
mokytoja, architektė Kris viršum dalyvių.
dėta meninė programa. K.
Vincas Tamošiūnas, švytu
tina Mičiūnaitė, Danutės ir
Laukaitis yra numatęs su
šiame
posėdyje
komiteto
rio jūrų šaulių kuopos pir
Antano Mičiūnų duktė, su nariai gan smulkiai apsvar daryti platesnį komitetą, į
mininkas Bronius Valiukė laukusi tik 25 metus am
nas, Juozas Kinčius — Lie žiaus. Gegužės 18 d. R. G. stė visus reikalus ir pasi kurį įeis visų L. Bendruo
tuvių namų draugijos vardu Harris koplyčioje kun. Vik skirstė pareigom. Nutarta menės skyrių pirmininkai
ir Stefanija Kaunelienė — toras Kriščiūnevičius ir at- kreiptis į Jaunimo Centro ar jų atstovai
Taip pat planuojamas dar
Vasario 16 gimnazijos rė silankusieji, kurių buvo moterų klubą prašyti pagal
bos. Labai svarbu, kad lie vienas banketas didesniems
mėjų vardu.
apie 200, sukalbėjo rožinį. tuvių visuomenė užpildytų mecenatams, gausesnėm lė
Petras želvys buvo gimęs Atsisveikinimą pravedė lai
1920 m. vasario 2 d. Luokės dotuvių direktorė Yolanda visus renginius, ypač ban šom sutelkti, kuris įvyks
ketą, nes tikimasi iš šių 1983 m. sausio 29 d. Tiki
valsč. Bolševikams oku Zaparackienė.
renginių turėti pelno. Taip masi, kad lietuvių visuome
puojant Lietuvą pasitraukė
★
pat labai svarbu, kad lietu nė supranta šį svarbų reika
į Vakarus. Atvykęs į Ame
Gegužės 16 d. Northwest- vių jaunimas, kaip sporti lą ir atsilieps savo dalyva
riką ir gyvendamas Detroi er General ligoninėje mirė
te buvo veiklus St. Butkaus Petras Tiesis, sulaukęs 80 ninkai ir jaunimo kongreso vimu. ar aukomis. M. A. B.
šaulių kuopos ilgametis se metų. Buvo gimęs 1902 m.
kretorius.
*
birželio 29 d. Ukmergės
*
Gegužės 19 d. laidotuvių apskr. Lietuvoje. Į Ameri ♦
*
♦
♦
koplyčioje už velionio sielą ką atvyko 1951 m. Atsisvei *
♦
♦
šv. mišias atnašavo kuopos kinimas ir rožinis sukalbė ♦
*
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet ♦
kapelionas kun. Alfonsas tas Steponausko koplyčioje ♦
*
Babonas ir kun. Kazimieras gegužės 18 d. Gegužės 19 d. * kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. ♦
♦
♦
Simaitis. Po mišių stovėju Dievo Apvaizdos bažnyčio ♦
♦
♦
si gale karsto juodu kaspi je buvo atlaikytos už jo sie ♦
♦
*
nu perrišta St. Butkaus lą mišios ir po mišių amži *
*
♦
♦
kuopos vėliavą perduota vė nam poilsiui nulydėtas
♦
i ♦
♦
liavininkui Alfonsui Lukui, Mount Alivet kapines.
*
♦
Savings & Loan Association
♦
♦
dengusi karstą trispalvę ir
♦
♦
Šaulių žvaigždės medalį,
AUKA DIRVAI
1447 South 49th Court • Cicero lllinois 60650 ♦
♦
♦
Vincas Tamošiūnas perda
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
Dr. Vladas Pauža įvertin *
vė žmonai Marijai. Tautos
♦
Willowbrook, III. 60521
damas lietuvišką spaudą ♦
Fondui suaukota 320 dol. ir
Dirvos reikalams paskyrė
daug vokelių šv. mišioms.
*
Phones: Chicago: (312) 242-4395
auką $10.00.
♦
Po mišių amžinam poil
_.
Cicero: (312) 656-6330
♦
FSŪC
Willowbrook: (312) 789-0777
siui buvo nulydėtas į šv.
*
PRANEŠIMAS
♦
Kapo kapines, Laidotuvių
♦
dalyviai buvo pakviesti j
Joseph F. Gribauskas
Mano vedamo skyriaus *
Dennis N. Gribauskas
♦
Executive-Sccretary
Senior
Vice-President/
Švedų svetainę užkandoms. "Detroito Lietuviai" vasa ♦
♦
♦
Willowbrook Manager
♦
★
ros mėnesiais nebus. Talpin ♦
♦
♦
Gegužės 16 d. Providence siu žinutes tik tų organiza- ♦
*
Open
Mon..
9-8;
Tues.,
Thurs.,
Fri.
9-5;
Sat.,
9-1;
Closed
VVed.
*
♦
ligoninėje mirė pačiame sa- cijų, kurioms esu įsiparei- ♦
♦
vo jaunystės žydėjime atei- gojęs.

TAUPYKITE DABAR

St. Anthony
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FILATELIJA
Antanas Bernotas

riuomenėje šiaurės Afriko
je, kur neteko vienos akies.
Nuo 1553 m. buvo portugalų
Indijoje karinėje ir civilėje
tarnyboje. Parašė daugelį
sonetų, elegijų, odžių, saty
rų, epigramų ir dainelių.
Bet pats žymiausias jo kū
rinys yra Os Lusiadas, por
tugalų tautinis epas, išleis
tas 1572 m., iškėlęs portu
galų lyriką iki pačių aukš
tybių.

rinti. Pats mirė skurde.
Pašto ženkle parodyti jo ti
pingi charakteriai iš kny
gos "Ragged Diek” (Nu
driskėlis Dickas), išleistos
1867 m.: Ben — čemodanų
nešikas; Diek — batų valy
SAUDI ARABIJA išlei
tojas; Rufus — laikraščių
pardavėjas ir Mark — deg do seriją pašto ženklų su
to krašto vaizdais, čia de
tukų pardavėjas.
dame 50 h. pašto ženklą, ku
MACAU (portugalų val riame parodyta Mecca ir
doma sala Kinijos pakran Gaabos šventovė.
tėse) išleido keturių pašto
ženklų seriją žymiam por
tugalų
poetui Camoens pa
Horatio Alger (1834gerbti.
1899) gimė Revere, Mass.
Baigęs Harvardo kolegiją ir
teologijos studijas, jis tapo
unitarijonų ministeriu ir to
limesniam darbui persikėlė
j New Yorką. čia jis greit
susidomėjo benamiais ir be
Mecca (arabiškai Makdarbo gatvės berniukais ir
kah, senovėje Macoraba),
nutarė prisidėti prie jų
religinis muzulmonų cent
auklėjimo. Jis pradėjo ra
ras, kur gimė Mahometas,
šyti noveles iš tokių ber
Luiz Vaz de Camoens yra apie 45 mylios į rytus
niukų gyvenimo ir greit (1524-1580) gimė Lisabono nuo Jiddos. Jau senovėje,
pats pagarsėjo, parašyda je. Mokėsi Coimbros univer kaip gulinti prie dykumos
mas apie 100 tokių novelių. sitete, kur susipažino su lo kelių susikirtimo, buvo ge
Jis pats persikėlė į benamių tynų ir graikų literatūra. rai žinoma, čia didžiosios
berniukų namus, gautą pel Vedė gana nuotykingą gy mečetės EI Haram kieme
ną už knygas išleisdamas venimą. Nuo 1547 m. du me stovi kubo formos belangis
jų gyvenimo būviui page tus tarnavo portugalų ka pastatas Kaaba, kurio vidu

JAV balandžio 30 d. iš
leido 20 centų pašto ženklą
pagerbti rašytojui Horatio
Alger.

1982 m. birželio 3 d.

BW! /uperior Avino/
ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ. INDĖLIUS

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

je randasi juodasis akmuo,
kaip tikima, angelo Gabrie
liaus atneštas pačiam Ab
raomui. Į Mecca kasmet su
plaukia tūkstančiai muzul
monų maldininkų. Nuo Ma
hometo laikų Mecca buvo
valdoma egiptiečių, vėliau
turkų iki I Pasaulinio karo,
kada 1916 m. valdžią paėmė
didysis šerifas Husein ibnAli. 1925 m., susijungus
Hedžasui ir Nedžui, valdžią
paėmė karalius Abdul Aziz
ibn-Saud, nuo kurio vardo
nuo 1934 m. ir visa ši dyku
mų karalija pasivadino Sau
di Arabija. Pačioje Meccoje
gyvena apie 120,000 gyven
tojų.
V. VOKIETIJA išleido 60
pfenigių pašto ženklą žy
miausias vokiečių rašytojui
Goethei pagerbti.

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

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /oving/
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 uzdaiyta.

[3|

Johann Wolfgang von
Goethe (1749-1832) girrĄė
Frankfurte prie Maino. Nuo
1765 m. Leipzige studijavo
teisę, bet kartu atsidavė li
teratūrai, teatrui, menui,
gamtos mokslams. 1772 m.
Strasburge baigė teisės stu
dijas. Tuo pačiu Herderio
buvo įtrauktas į literatūrą.
1775 m. hercogo kvietimu
atvyko į Weimarą, kur ne
trukus ėjo įvairias vyriau
sybės pareigas, bet kartu
įsitraukė į literatūrą ir te
atrą. 1786 m. keliavo po
Italiją, ten rasdamas daug
akstinų savo kūrybai. Drau
gavo su poetu Schilleriu.
Buvo pradininkas naujo li

teratūrinio sąjūdžio Sturm
und Drang. Rašė dramas,
tragedijas, noveles. Pats
žymiausias jo veikalas yra
Faust, parašytas dviejose
dalyse. Keletas jo veikalų,
ištisiai ar dalimis, yra iš
versti ir lietuvių kalbon.

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _
• BIRŽELIO 5 D. Kar. A.
Juozapavičiaus šaulių kuopos
parengimas.

• BIRŽELIO 6 D. — Sv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos
mokslo metų ‘pabaigtuvės.
• BIRŽELIO 13 D. Birželio
minėjimas. Ruošia AL Taryba.
• BIRŽELIO 20 D. Maironio
50 m. mirties sukakties minė
jimas šv. Jurgio parapijos sa
lėje su menine programa. Ren
gia parapijos taryba.
• PERKANT IR PARDUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS
REALTY. 31715 Vine St..
Willowick. Ohio 44094. Tek
943-0910.

• OHIO AUTO BODY,
savininkas Jonas Švarcas,
35571 Vine St.. Eastlake,
Ohio 41094. sąžiningai ir
gražiai atlieka visus auto
mobiliu taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašauktus,
automobilį atitempia į savo
dirbtuves ir greitai pataiso.
Skambinkite tel. (216) 9428038 ir viskas bus sutvar
kyta.

Nr. 22 — 15

DIRVA

1982 m. birželio 3 d.

ŠAULIŲ PARENGIMAS
LŠST Kar. A. Juozapavi
čiaus kuopa rengia savo
10-sies metų paminėj imąbanketą, šeštadienį, š. m.
birželio mėn. 5 d., 7:30 vai.
vak. Lietuvių Namuose.
Programą atliks "Jinai ir
Trys Gintarai” meninis vie
netas iš Nevv Yorko.
Dėl bilietų prašome kreip
tis į P. Vencių (942-5989)
arba A. Pautienį (3838225).

CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE
MOKSLO METŲ
PABAIGTUVĖS

Clevelando šv. Kazimiero
lituanistinės mokyklos mok
slo metų pabaigtuvės įvyks
sekmadienį, birželio 6 d.
Mokiniai organizuotai da
lyvaus lietuviškose pamal
dose Dievo Motinos bažny
čioje 10 v. r. Iškilmingas
mokslo metų pabaigimo ak
tas įvyks ll:30*v. r. Dievo
Motinos parapijos didžiojo
je salėje. Po akto — vaišės
parapijos svetainėje.
Visi Clevelando ir apylin

BAISIOJO BIRŽELIO
MINĖJIMAS

Sporto žaidynių Clevelande baliaus programos atlikėjai: R. Babickas, D. Orantaitė, A. Bielskus, P. Nasvytis, R. Urbaitis, J. Muliolis, V. Jokūbaitis, R. Muliolis, P. Žiedonis, D. Motie
jūnas, A. Vanagas, D. Miškinytė ir G. Mačys.
J. Garlos nuotr.

kių lietuviai kviečiami šio
je jaunimo šventėje daly
vauti.

CUYAHOGA APSKRITIES
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBO
REMIAMI KANDIDATAI
OHIO DEMOKRATAI LIETUVIAI!
PIRMINIŲ RINKIMŲ BALSAVIMO METU —

PASIRINKIMAS AIŠKUS!
GOVERNOR

RICHARD F. CELESTE
LT. GOVERNOR

MYRL F. SHOEMAKER
SECRETARY OF STATĖ

FRANCIS E. GAUL
TREASURER OF STATĖ

LEE C. FALKE
U. S. SENATE

HOWARD M. METZENBAUM
U. S. REPRESENTATIVE TO CONGRESS

20th District — MARY ROSE OKAR
19th District — RONALD MOTTL
llth District — DENNIS ECKART
OHIO HOUSE OF REPRESENTATIVES

19th District — RONALD J. SUSTER
COUNTY COMMISSIONER

TIM HAGAN
(Reikia įrašyti ant balsavimo lapo)

CUNTY AUDITOR

TIM McCORMACK
COUNTY RECORDER

JAMES M. CARNEY, Jr.
CUYAHOGA APSKRITIES LIETUVIŲ DEMOKRATŲ
KLUBAS TAIPOGI RAGINA JUS BALSUOTI Už
SEKANČIUS TEISĖJUS:

KAI SUSKAMBĖS
JŪSŲ TELEFONAS...
Praėjus ilgam ir malo
niam savaitgaliui, kurio
metu Kento Lituanistinei
programai remti komitetas
išsijuosęs ruošėsi numaty
tam lėšų surinkimo vajui,
kad kurį nors vakarą su
skambės jūsų telefonas ir
jaunas, mandagus balsas
kreipsis į jus- su prašymu
piniginiai paremti stipendi
jų fondą. Ateinantį sekma
dienį, birželio 6 dieną Tėvy
nės Garsų radijo valandė
lės metu bus galima savo
pažadus ir aukas tiesiog
pranešti, skambinant tele
fonu 692-1222. Tai advoka
to Algio širvaičio įstaiga,
kuris tam kilniam tikslui
yra laikinai perleidęs savo
patalpas ir telefonus. Savai
me suprantama, kad nepa
vyks visų pasiekti telefo
nais, todėl Clevelando. Lie
tuviai bus kontaktuojami
laiškais tiesiog iš Kento
Universiteto Etninių Studi
jų skyriaus. Aukas taip pat
galima asmeniškai įteikti
komiteto nariams. Jūsų pa
togumui skelbiame komite
to sudėtį: Paulius Alšėnas,
A. Balašaitienė, R. Bridžius,
R. Bublys, dr. H. Brazaitis,
dr. A. Idzelis, dr. K. Kliorys,
dr. J. Kavaliūnaitė, G. Mariūnaitė, V. Leparskas, Pet
ras Luiza, dr. A. Pliodžinskas, J. Stempužis, R. Sai
kus, dr. V. Stankus, dr. D.
Tamulionytė, dr. K. žygas.
Kai ateis laiškas — skai
tykite ir paremkite. Jei su
skambės telefonas — atsi
liepkite šiltu lietuvišku žo

džiu. čekius prašome rašy
ti Lithuanian Fellowship
Fund vardu. Visos aukos at
leidžiamos nuo federalinių
mokesčių, o darbovietės, re
gistruotos Kento Fondo pa
ramos sąrašuose, savo tar
nautojo auką padvigubins
savo įnašu. Asmenys, paau
koję virš 25 dolerių gaus
suvenyrinį kavos puoduką,
o aukotojai virš 100 dolerių
gaus "Century Club” nario
pažymėjimą.
Jūsų auka — investavi
mas į lietuviškosios kultū
ros tęstinumą.
A. Balašaitienė
PATIKSLINIMAS

NorOs Braziulienės padė
koje (Dirva Nr. 21) per
klaida buvo praleisti muzi
kų Alfonso ir Onos Mikulskių vardai. Atsiprašome.

• Cuyahoga Community
College prašo visų balsuoti
birželio 8 d. už Issue 1, kas
padės tęsti švietimo progra
mą ir ruošti studentus kar
jerai.

HOUSE FOR SALE
Large century colonial
house. Totaly renovated 14
rooms house with five bedrom, nevv carpeting through
out, modern kitchen with
dishwasher and vaste disposal. Two baths, fire place,
dan, atached garage, concrete drive, free gas heat.
Located in Farmington,
Ohio. References reųuiued.
Weekdays call 562-9410 to
make a appointment.

OHIO SUPREME COURT

ROBERT D. HOLMES
OHIO COURT OF APPEALS

JOSEPH W. BARTUNEK
COMMON PLEAS COURT

STEPHEN O. WALKER
EDWARD F. KATALINAS
GUSTY A. RINI
THOMAS P. McINTYRE
JOHN J. TONER
ŠI SKELBIMĄ GALIMA IŠSIKIRPTI IR PANAUDOTI
BALSAVIMO BŪSTINĖJ.
Political adverti3ing paid for by
The Lithuanian American Democratic Club of Cuyahoga County
18009 Lake §hore Blvd., Cleveland, Ohio 44119
Jonas Nasvytis, Chairman

The Best for Less Weddings and
Portraits

TAUS STUDIO
15606 St. Clair Avenue
Cleveland, Ohio 44110
Tel.: (216) 692-1515

Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyrius,
drauge su Clevelando latvių
ir estų laisvinimo sąjungo
mis, rengia Baisiųjų Birže
lio įvykių paminėjimą —
ekumenines pamaldas —
sekmadienį, š. m. birželio
mėn. 13 d., 1 vai. p. p. Šv.
Jono katedroje, Superior
Avė. ir East 9-ta gatvė.
Organizacijos prašomos
dalyvauti su savo vėliavo
mis ir visi Clevelando ir
apylinkių lietuviai yra pra
šomi gausiai dalyvauti.
ALT Clevelando
Skyriaus Valdyba

• Skubiai reikalinga šei
mininkė moksleivių ateiti
ninkų sąjungos ruošiamoje
vasaros stovykloje Daina
voje nuo birželio 20 iki lie
pos 4 d. Prašau kreiptis į
Vilių Dundzilą tel. (312)
986-9068.
(21-22)

0

NATIONWIDE
INSURANCE
Nationvvide

on your sido

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 161-3500.
• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street,
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų,
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro,
plokštelių, audinių, knygų ir
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

PARDUODAMI NAMAI
Rosecliff, East 185 St.
plytų bungalow, 4 mieg. Ge
riausiame stovyje. $53,900.
Plytų ranches. Euclid ir
Richmond Hts. Gražus na
mas. Skambinti dėl smul
kesnių informacijų

Statybai sklypas. Chesterland ir Chardon.

ūkio namas ir didelė dar
žinė. Mažas ežerėlis. 100
akrų. Nori padalinti.
CAMEO REALTY
261-3900
Anton Matic
531-6787
(21-23)

DIRVA
ĮSTOJO Į VILTIES
DRAUGIJĄ
ALT S-gos Daytono ir
apylinkių skyrius Floridoje
(pirm.. V. Abraitis), balan
džio 30 d. Įvykusiame meti
niame narių susirinkime,
tarp kitų apsvarstytų veik
los planų, rado reikalinga
Įstoti į Vilties draugiją, su
kukliu pradžio įnašu 50
dol. suma.
Skyriaus iždininkas Pra
nas Domijonaitis, vykdyda
mas nutarimą, atsiuntė 50
dol., tikėdamasis, kad atei
tyje skyrius bus pajėgus
padidinti savo įnašą.
Sveikiname skyrių, tapu
si Vilties draugijos nariu.

• Vilius Bražėnas šiuo
metu vėl keliauja su paskai
tomis prieš komunizmą po
JAV valstijas. Gegužės 10
d. turėjo paskaitą Denver,
Colorado. Vietos laikraštis
”Rocky Mountain News”
įsidėjo per visą puslapį
skelbimą apie jo paskaitą
”Are you being tricked into
Financing Communism and
Slavery?” Jis su paskaito
mis taip pat lankėsi Nevadoje, N. Meksikoje ir Ari
zonoje.
Tai tur būt, vienintelis
lietuvis, kuris taip plačiai
kalba ne saviems, bet platiesiems amerikonų sluoks
niams, apie komunizmo
grėsmę ir pavergtą Lietuvą.
ALTO VALDYBOS
POSĖDYJE

• Prel. Jonas A. Kučingis
kunigo šventimus iš vysk.
Justino Staugaičio priėmė
1937 birželio 6 Telšių kated
roj. ši sukaktis iškilmingai
bus paminėta birželio 6,
sekmadienį, Los Angeles,
Šv. Kazimiero lietuvių para
pijoj, kurioj prelatas klebo
nauja jau 35 metus, šiai lie
tuviškai ir katalikiškai tvir
tovei ugdyti atidavęs savo
amžiaus gražiausią ir kūry
bingiausią dalį. 10:30 vai.
iškilmingas padėkos mišias
aukos sukaktuvininkas pre
latas su kitais konfratrais.
Pamokslą pasakys prel. Pet
ras Celiešius. Mišių metu
giedos komp. Br. Budriūno
vado vaujamas parapijos
choras. Didžiojoj parapijos
salėj priėmimas nuo 12:30
iki 3 vai. popiet. Izabelė
Oksienė, LK Moterų Sąjun
gos Los Angeles skyriaus
pirmininkė, sutiko būti šio'
priėmimo maisto skyriaus
organizatore.

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba gegužės 21 d.
savo būstinėje, Chicagoje,
turėjo posėdį, kurį pravedė
pirm. dr. K. Šidlauskas.
Pradžioje pirmininkas pa
informavo, kad vykdoma
akcija, siekiant valdžios
įstaigoms išaiškinti, kaip
neleistinas yra Specialios
investigacijų įstaigos tero
rizavimas lietuvių ryšium
su nacių vykdytu žydų nai
kinimu Lietuvoje ir kitur.
ALTas daro pastangų pa
dėti Maskvoje bado streiką
paskelbusiai M. Jurgutienei, siekiančiai vizos atva
žiuot pas savo vyrą į JAV.
T. Blinstrubas painformavo
apie Tautos fondo suvažia
vimą New Yorke, kur jis
atstovavo ALTui. Suvažia
vimą sveikindamas T. Blins
trubas suminėjo, kad VLIK
vedamai Lietuvos laisvinimo
akcijai finansuoti ALTas iš
viso jau yra pasiuntęs apie
pusę milijono dolerių. Tau
tos fondui visuomenės pa
rama kasmet didėja ir fon
das kasoje jau turi 131,000
dol.
Dr. J. Valaitis painforma
vo, kad sėkmingai vykdomi
teisiniai paruošiamieji dar
bai dėl ALTo sudaro Lais
vės fondo.
Dr. L. Kriaučeliūnas pa
informavo apie rudenį ALT
ruošiamas svarstybas Lie
tuvos laisvinimo temomis.

Lietuvių Tautinės Sąjungos Pirmojo
Skyriaus nariui

A. A.

VINCUI

MEILIŪNUI

mirus, jo žmonai GENOVAITEI MEILIŪNIENEI, giminėms ir artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą

ALT S-gos Pirmojo Skyriaus
valdyba ir nariai

' DARBINGA CHICAGOS ALT KONFERENCIJA
Š. m. gegužės mėn. 16 d.
2 vai. p. p. Lietuvių tauti
niuose namuose įvyko Chi
cagos Amerikos Lietuvių
Tarybos metinė konferenci
ja. Jos metu dalyvius svei
kino Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas dr. K.
Šidlauskas. Raštu sveinimus prisiuntė gen. konsule
Juzė Daužvardienė ir Lietu
vos šaulių Sąjungos Chica
gos vadovybė. Po sveikini
mų Chicagos ALT pirmi
ninkas Petras Bučas padarė
metinės veiklos apyskaitinį
pranešimą. Iš jo pranešimo
paaiškėjo, kad 1981 m. bu
vo surengtas baisiųjų birže
lio įvykių minėjimas. 1981
m. pavasarį sušauktame
Pavergtų tautų posėdyje
buvo sudaryta pavergtų
tautų vadovybė, šioje vado
vybėje lietuvius atstovau
ja: Vincas Samaška ir
Eupr. Mikužiūtė.
Vasaros metu Chicagos
miesto centre buvo sureng
ta pavergtų tautų demons
tracija, kurioje aktyviai da
lyvavo ALT nariai. Svar
biausias darbas Chicagos
ALT buvo atliktas 1982 m.
vasario mėn. 14 d. Lietuvos
nepriklausomybės paminė
jimas. šis minėjimas susi
laukė visokeriopo pritarimo
iš Chicagos lietuvių visuo
menės. Minėjimo metu iš
amerikiečių dalyvavo ir kal
bas pasakė kongr. Martin
Russo, kongr. Ed. Derwinski ir Cook County apskr.
pirmininkas George Dunn.
Iš lietuvių tarpo pagrindi
niai minėjimo dalyviai buvo
gen. konsule J. Daužvardie
nė ii' inž. J. Jurkūnas. Me
ninę dalį atliko Dainavos
a n s amblis vadovaujamas
muz. A. Jurgučio. Minėji
mo metu buvo renkamos
aukos,
kurių
surinkta
$12,238.50. Bendrai per pra
eitą kadencija nuo balan
džio mėn. 15 d. 1981 m. iki
gegužės mėn. 5 d. 1982 m.
turėta $17,183.45 pajamų ir
per tą patį laikotarpį
$14,009.79 išlaidų, Kasoje
$3,173.66. K o n f erencijos
metu centrui įteikta 9,000
dolerių.
x~Į sekančių metų Chicagos
ALT pasiūlyta ir vienbal
siai konferencijos dalyviai
• Kario žurnalo redaktorius Zig
mas Raulinaitis, redagavęs žur
nalą 28 metus, iš tų pareigų
pasitraukė. Nuo balandžio mė
nesio redaguoti Karį leidėjai pa
kvietė Vladą Šakalį. Žurnalą lei
džia New Yorko ramovėnai, ku
riem dabar pirmininkauja dr. E.
Noakas. Karį administruoja Al
fonsas
Samušis,
spausdina
pranciškonų spaustuvė Brooklyne.

• šeštoje Dainų šventėje,
su kuria bus užbaigtos Il
sios Pasaulio Lietuvių Die
nos 1983 m. liepos 3 d., Chięagoje, mišriam chorui pa
sikeisdami diriguos Alf. Mi
kulskis, A. Jurgutis, V. Verikaitis, J. Govėdas; moterų
chorui — D. Viskontienė,
jaunių chorui — F. Strolia,
vyrų chorui — Alf. Gečas.

išrinko
šiuos
asmenis:
Amerikos Lietuvių Social
demokratų S-gos 4-sios kuo
pos atstovai: Mykolas Pra
nevičius (vicepirm.), Jūra
Jasiūnas (finansų sekr.),
Eupraz. Mikužis (iždo glo
bėja), Christina Austin,
Juozas Bigelis, Edmundas
Jasiūnas ir Algirdas Pu
žauskas. Katalikų Federa
cija: Vincas Samaška (pir
mininkas) , Adelė Gabalienė (ižd. globėja), Irena
Šankus, Sabina Klatt, Ste
fanija Janulis, Vladas šoliūnas (vicepirm.) ir Julija
Dikšas. Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos Chicago
skyrius: Veronika Lenkevičienė, Petras Bučas (vice
pirm.), Stasys Mankus
(prot. sekr.), Oskaras Kremeris (iždo globėjas), Do
natas Stukas ir Ignas Andrašiūnas. Amerikos Lietuvių
Tautinė Sandara: Teodora
Kuzas (vicepirm.), Julius
R. Kuzas (iždo globėjas),
dr. Vytautas M. Dargis
(vyd. sekr.), Helen Buchinskas, Edvardas Boreiša, Hildė Kuzas ir Casimir

Oksas. Anglijos Britanijos
Klubas: Justinas Šidlaus
kas ir Juozas Benetis. Miš
kininkų Sąjunga: Vincas
žemaitis. Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdis: Jonas Balčiū
nas. Lietuvos Vyčių Chica
gos apskritis: Valerija Sta
naitis. Amerikos Lietuvių
Moterų Katalikių 49 kuopa:
Julie Dikšas. Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos Chi
cagos skyrius: Vincas Vilkavickas.
Einamuose reikaluose
konferencijos dalyviai pa
reiškė, kad centro valdyba
aiškiai pasisakytų dėl san
tykių su okupuotos Lietu
vos lietuviais ir duotų aiš
kesnių nurodymų, kaip rei
kia laikytis Amerikos Baltų
Laisvės Lygos atžvilgiu.
Nesant daugiau esminių
klausimų konferencija baig
ta tautos himnu. Konferen
cijoje dalyvavo ir įvairias
organizacijas atstovavo 49
atstovai. Konferencijos da
lyviai suaukojo 237 dol.
Lietuvos laisvinimo reika
lams.
Ign. Andrašiūnas

MATAS & TURNER
REALTY
501 E. 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
486-2530
RITA MATAS — G.R.I. — BROKER
DALIA KASULAITIS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR

PASALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
CIeveland telef. (216) 521-2182
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat
atliekam dailidės, dailus.

MARTINĖ ir GUNARS KAULINS

Lakewood, Ohio

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

936 East 1851 h Street, CIeveland, Ohio 44119

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

