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Vytautas Meškauskas
Pereitą savaitę šioje vietoje
priėjome išvados, kad Gromy
ko į VVashingtoną atvyks ne
kaip nugalėtojas, nors ir Rea
gano pakviestas, bet kaip pra
laimėtojas jo paties pradėta
me šaltojo karo epizode. Dėl
to JAV-bėse jau antrą savaitę
smarkiai diskutuojama. Bet
kaip atrodo iš sovietų pusės?
Kaip jie tą posūkį savo politi
koje, ir gal propagandoje, pri
stato savo pavaldiniams.
Apie Gromyko vizitą prane
šė pats Reaganas. Tai patvir
tino ir sovietų žinių tarnybos
užsieniui. Savo pavaldiniams
iki šiol, t.y. šias eilutes rašant,
tą susitikimą sovietai buvo nu
tylėję. Sekant sovietų spaudą
aišku kodėl. Jie paskutiniuoju
laiku įniršusiai bandė įrodyti,
kad JAV ruošiasi karui
prieš juos. Bent lietuviams
skirtoje spaudoje nueita taip
toli, kad įrodinėjama, jog tam
tikslui čia ‘globojami’ keli bu
vusieji, ar tik įtariami buvę,
vokiečių koncentracijų stovyk
lų sargybiniai. Kaip dabar
paaiškinti staigų posūkį?
Kaip pavyzdi jų tokiems
bandymams galima nurodyti
š.m. rugsėjo 15 d. pasirodžiusį
tūlo Anatolijaus Krasikovo ko
mentarą Maskvos Sovietskaja
Rasija dienraštyje. Kad patei
sinti Gromyko vizitą pas Rea
ganą, Krasikovas - tos viešna
gės visai neminint - grįžta prie
Hitlerio-Stalino akto, pasira
šyto prieš 45 metus, 1939 m.
rugpiūčio 23 d. ir jį pasekusio
rugsėjo 28 d. protokolo, nustačiusio ‘įtakos’ zonas. Būdinga,
kad Reagano-Gromyko susiti
kimas įvyks tą pačią rugsėjo
28 dieną, nors ir 45 metams
praslinkus.
Krasikovas aiškina, kad pa
sirašydama tą paktą Sovietija

neturėjusi jokių iliuzijų apie
Hitlerio planus ir susitarusi su
juo tik tam, kad laimėjus dau
giau laiko sustiprinti savo gy
nybą. be to, paktą paskatino
Britanijos ir Prancūzijos ne
noras susitarti su Maskva.
Krasikovas aiškina, kad ta
da, 1939 metais, tarptautinių
įvykių raidos sekėjai stebėjosi,
kaip Sovietų Sąjunga gali pa
sitikėti Hitleriu, kuris skelbė
kryžiaus karą prieš kiekvieną,
kuris nesutiko su nacių idėjo
mis, ir kuris tik laikinai, gry
nai taktiniais sumetimais, su
silaikė nuo savo antisovietinės
ir antikomunistinės retorikos.
N.Y. Times Maskvos kores
pondento Serge Schmemann
pranešimu, Vakarų diploma
tams tuojau krito į akis pra
vesta paralelė tarp Hitlerio ir
Reagano. Pakeisk dabarti
niuose sovietų spaudos puoli
muose ‘Hitlerį’ Reaganu ir
‘nacius’ amerikiečiais — visa
kita kartojasi žodis į žodį. Ar
Maskva nekaltino Reagano šie
kiant karinio pranašumo, skel
biant kryžiaus karą prieš bol
ševikus ir tik taktiniais sume
timais apsimetus norinčiu pa
gerinti santykius su sovietais?
Sovietų komentaras taip
pat nurodo, kad 1939 metais
Vakarų valstybės dėjosi norin
čios susitarti su sovietais, bet iš
tikro jos torpedavo kiekvieną
susitarimo galimybę, jei ji iš
plaukė iš lygių teisių ir šalių
saugumo interesų pripažini
mo. Jei kas dar nesuprato,
kam tokia paralelė išvedama,
Krasikovas dar primygtinai
paaiškino:
‘Istorijos pamoka neturi
būti pamiršta tų, kurie po 45
metų vėl pradėjo eiti slidžiu ir
pavojingu keliu apgaudinė
jant žmones’.
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praying for ’
PERSECUTED LlTHlli
Tūkstantinė lietuvių eisena su organizacijų vėliavom ir plakatais žygiavo Toronto miesto
gatvėmis į šv. Mykolo katedrą, kur vyko iškilmingos pamaldos šv. Kazimiero minėjimo proga.
V. Bacevičiaus nuotr.

KAZIMIERIN ll| METI) UŽBAIGIMO ŠVENTĖ
Pasaulio lietuvių kataliką kongresas Toronte
Išeivijoje šv. Kazimiero
jubiliejaus užbaiga įvyko
Kanadoje, Toronto mieste,
š. m. rugsėjo 1 ir 2 dieno
mis. čia įvyko Religinis pa
saulio lietuvių katalikų konTai atsiminus įdomiai skam
ba per sekmadieninę, rugsėjo
16 d. D. Brinkley ABC TV
programą pasirodžiusio kom
partijos CK politinio patarėjo
- JAV reikalų žinovo - paaiški
nimas, kad Reaganas gal ne
Hitleris, nes pastarasis neti
kėjęs, kad karas galėtų ji patį
sunaikinti ...
Žinia, sovietai meluoja už
sieniams, meluoja ir savo pi
liečiams. Kam daugiau - šiuo
atveju ne taip svarbu. Būtina
tačiau į kiekvieną jų pasakykimą, kaip sakoma šiame kraš
te, pažiūrėti su ‘žiupsneliu
druskos’ — po kiekvieno teigi
mo pareikalauti įrodymų.

E. Putrimas praveda simpoziumą "Religinė išeivijos jaunimo orientacija — kas stiprina ir
kas silpnina jo tikėjimą”.
V. Bacevičiaus nuotr.

kuri primintų mums, kad
lietuvių tauta yra gyva,
gresas, kurį sudarė religi krikščioniška ir kovojanti
niai, kultūriniai ir tautiniai už savo religinę ir tautinę
renginiai. Jo rengėjai — laisvę.
kongreso organizacinis ko
mitetas, sudarytas iš 15 Kongreso akademinė įžangą.
įvairių profesijų asmenų,
Pasaulio lietuvių katali
kuriam vadovavo pirm. dr.
kų religinis kongresas To
J. Sungaila. Kongreso tiks
ronte pradėtas rugsėjo 1 d.,
šeštadienį, 10 vai. r. ”Royal
York” viešbučio puošnioje
salėje, čia susirinko apie
600 lietuvių kunigų, vienuo
lių ir pasauliečių iš įvairių
pasaulio kraštų: JAV, Brązilijos, Britanijos, Prancū
zijos, Italijos, Venezuelos
ir, žinoma, daugiausia iš
Kanados. Susirinkusius pa
sveikino organizacinio ko
miteto pirm. dr. J. Sungai
la, pakvietęs šv. Kazimiero
sukakties centrinio komite
to pirm. V. Volertą atida
ryti kongresą, kuris savo
kalboje išryškino religinę ir
tautinę šio kongreso reikš
mę. Invokaciją sukalbėjo
vysk. V. Brizgys.
Po įžanginių kalbų, Ka
Dr. Juozas Sungaila, kon nados lietuvių katalikų cen
greso organizacinio komiteto tro pirm. V. Biretai vadopirmininkas, atidaro kongresą. jaujant, buvo skaitomos dvi
S. Dabkaus nuotr. akademinės paskaitos: "Ka
zimiero šventumas ir lietu
las, kaip rengėjai rašė iškil viškumas” ir antroji —
mių leidinyje, buvo: pagi "Krikščianybės ir ateizmo
linti lietuvių žinojimą apie grumtynės mūsų tautoje”.
Lietuvos karalaitį ir globė
Pirmą paskaitą apie Ka
ją; sustiprinti mus visus
zimiero
šventumą ir lietu
kazimierine dvasia, kuri pa,viškumą
skaitė kun. prof.
žadintų mus naujam ryž
Paulius
Rabikauskas,
SJ,
tui, kad mūsų tauta tėvy
iš
Gregorinio
universiteto
nėje ir išeivijoje atlaikytų
dabarties smūgius; pažadin Romoje. Apie valandą už
ti mūsų tautos laisvės lai trukusioje paskaitoje, pro
mėjimo viltį ir užbaigti ka- fesorius analizavo šv. Ka
zimierinius metus religine zimiero kilmę, jo būdo ypaJ.

VARČIUS

ir tautine

manifestacija,
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smoiTinė poiitiu^^
Dar apie Gromyko vizitą. - Susitikimas su Mondale: Judo bučkis?
- Olego Bitovo istorija. - Ogarkovo nusodinimas
Reagano administracijos už
sienio politikos kritikai ir prie
šai sutaria, kad geriau būtų,
jei santykiai su sovietais būtų
neliečiami JAV partijų vidaus
politikos apskaičiavimų. Bet
tai daug lengviau pasakyti,
kaip vykdyti. Pavyzdžiui, de
mokratų kandidatas W. Mon
dale, matydamas jog visi rin
kikų nuotaikų tyrinėjimai pra
našauja jo pralaimėjimą, grie
bėsi paskutinės savo kortos Reagano perrinkimas reiškia
karą. Jis kaltinamas esąs pir
mas prezidentas nuo Hooverio
laikų nesusitikęs su sovietų ‘vir
šūne’, nors tie visi susitikimai
iš tikro JAV nebuvo naudingi.
Girdi, vistiek asmeniniai san
tykiai yra naudingi ir eventu
aliai gali išgelbėti nuo atomi
nės katastrofos, galimos dėl ...
blogos sovietų kompiuterių
technikos, kurie gali padaryti
fatalę klaidą ...
Žinia, sovietams labai niež
ti nagai tas JAV vidaus disku
sijas išnaudoti savo naudai.
Pasinaudodami Mondale pa
reiškimu, kad išrinktas jis tuo
jau vyktų j Maskvą su alyvos
šakele, jie per vieną šiame
krašte viešintį savo akademiką
kontaktavo Mondale štabą,
siūlydami jam susitikti su Gro
myko dar prieš pastarojo pasi
matymą su prezidentu, bū
tent - rugsėjo 27 d. Mondale
pakvietimą priėmė, nors tai
faktinai buvo išdavikiškas Ju
do pabučiavimas. Mat, jei so
vietai iš tikro tikėtų Mondale
laimėjimu ir norėtų jam pa
dėti, jie turėtų nuduoti, kad
su Reaganu jie nenori visai
kalbėti: atseit — išsirinkit kitą
prezidentąl
Iš tikro, pasikviesdamas
Mondale, Gromyko privertė jį
pakeisti savo toną. Mondale
pasiskubino pareikšti, kad jis
pasakysiąs Gromykai, jog JAV
turinčios tik vieną prezidentą,
kuris rugsėjo 28 d. kalbės visų
amerikiečių vardu. O jis pats,
jei būtų išrinktas, su sovietais
labai kietai derėtųsi ir nepasi

rašytų tokio susitarimo, kuris
kenktų Amerikai!
Tokiu
būdu Gromyko, įžengęs į Bal
tuosius Rūmus galės Reaganui
duoti suprasti, kad kaip jam
dovaną jis atnešąs Mondale
atsisakymą nuo kitos linijos
santykiuose su sovietais.
•••
Iš tikro Mondale pakeitė to
ną ir kituose užsienio politikos
klausimuose. Pavyzdžiui, jis
pasisakė, kad irgi siųstų ka
riuomenę į Grenadą, nors
prieš tai jo rinkimų partnerė
Ferraro dėl to kritikavo Reaganą ir pasisakė sprendimo bū
tų ieškojusi taikiom diplomati
nėm priemonėm. (Dabar abu
sutiko, kad diplomatinėm
priemonėm nepadėjus reikė
tų griebtis jėgos.) Kitas keb
lus klausimas Mondale yra Nicaragva, kuri netrukus gaus
MIG naikintuvus. Mondale
pasisakė prieš paramą Nicaragvos ‘baltiems’ partizanams
kuriems, kongresui nedavus
lėšų, dabar privačiai renka
mos aukos JAV-bėse. I klausi
mą, ką jis darytų, jei Nicaragvoje būtų įsteigtos sovietų ba
zės, Mondale atsakė, kad jis
visų pirma Nicaragvą ‘padėtų
į karantiną’, ieškotų tam Eu
ropos valstybių talkos ir, jei
tik tai nepadėtų, griebtųsi vi
sų reikalingų priemonių pa
vojui JAV-bėms sumažinti.
Bet kokių — jis griežtai atsisa
kė pasakyti, kaltindamas Reaganą, kad jis įklampins JAV į
karą Centro Amerikoje.
•••
Gromykos vizitas nesustab
dė iš anksčiau užsuktos sovietų
propagandos mašinos prieš
JAV, kurios vis dažniau ir daž
niau suplakamos su visais Va
karais, lyg sovietai atsisakytų
vilties, kada nors tarp jų įva
ryti nesutikimų kylį. Tą pa
čią dieną, kai Gromyko išsi
laipino New Yorke, Maskvoje
specialiai sušauktoje spaudos
konferencijoje pasirodė ‘Literaturnaja Gazeta’ bendradar
bis Oleg B. Bitov, kuris prieš

metus buvusiame filmų festi
valyje Venecijoje pasiprašė
britų pasilikti D. Britanijoje.
Gavęs tą teisę Bitov įsimaišė į
disidentų veiklą ir ją ištyręs
staiga atsirado Maskvoje, kal
tindamas, kad britų slaptoji
tarnyba jį Venecijoje pagro
busi ir privertusi sau tarnauti.
Dabar kai kurie disidentai kaip Z. Medviedievas - aiški
na, kad Bitovas jiems buvo iš
pat pradžių įtartinas, nes ne
paskelbęs nieko naujo iš Sovie
tuos gyvenimo, bet tik karto
jęs tai, kas jau buvo žinoma ir
Vakaruose paskelbta.
Bitovas buvo palikęs Mask
voje savo žmoną su dukra, ku
rioms jis prašė Cernenko lei
dimo išvažiuoti viešu laišku.
Prieš dingdamas iš Londono,
jis skambino kai kuriems pa
žįstamiems į JAV, pranešda
mas jog sergąs vėžiu, einąs į
ligoninę, iš kurios jau negrįšiąs...
•••

Kremliaus stebėtojus labai
nustebino nemandagus mar
šalo Nikolojaus V. Ogarkovo
pašalinimas iš generalinio šta
bo viršininko posto. Amerikos
prof. E. Jackson, dabar viešįs
Maskvoje, pareiškė, kad jam
vienas aukštas sovietų kariškis
sakęs, jog Ogarkovas paskirtas
Vorošilovo vardo karo akade
mijos viršininku, nors tai ne
buvo paskelbta spaudoje. Jau
anksčiau buvo duodama su
prasti, kad Ogarkovas iš savo
posto buvo pašalintas ‘dėl ne
partinės tendencijos’, ką gali
ma išversti taip, kad jis nela
bai skaitėsi su partijos bosų
nusistatymu ir tarp kitko rei
kalavęs daugiau lėšų sovietų
aramijos konvencionaliniam
apginklavimui, nors partija
nusprendusi, kad Vakarus
daugiau galima išgąsdinti ato
miniais ginklais. Jei Ogarko
vas kur nors pasirodydavo su
savo tiesioginiu bosu - krašto
apsaugos ministeriu Ustinovu,
jis visados daugiau kalbėjęs už
jiOgarkovo vietoje paskirtas
maršalas Sergėjus Akromejevas yra kuklesnis ir daug ma
žiau kalbus už Ogarkovą, ku
riam - Stalino žodžiais tariant
- buvo apsisukusi galva nuo
pasisekimų, kurių tarpan rei
kia įskaityti ir Korėjos lėktuvo
207 numušimą.

(Utuns rašo
O VIS DĖLTO
KAŠTANAS IR
KAŠTONAS

Pabėgėliai iš Estijos Valdo Randpere, buvęs Estijos teisin
gumo ministerio pavaduotojas, ir jo žmona Leila, dainininkė,
spalio 3 d. iš Švedijos atvyksta į JAV ir čia su pranešimais
apie padėtį ok. Estijoje lankysis įvairiuose JAV miestuose. Baltų
Laisvės Lyga organizuoja jų susitikimą su spaudos ir TV atsto
vais Los Angeles mieste. Kas norėtų juos pasikviesti praneši
mams skambinti Avo Piirisild (213) 765-2587.

Mūsų mielam T. Klygai,
kuris su dideliu atsidėjimu
ir pasišventimu moko tai
syklingai lietuviškai rašyti,
nepatiko, kad aš Dirvoje
(1984. 6. 21.) remdamasi
bostoniške Lietuvių Enci
klopedija, "Dabartinės Lie
tuvių kalbos žodynu” (Vil
nius 1972) ir "Lietuvių kal
bos žodyno” V tomu (Vii-

■ Iš kitos pusės
Apie Clevelando šokių šventę jau tiek daug, ir net
iš įvairų pusių, prirašyta, kad ją dar kartą net paminėti
nedrąsu. Todėl čia norėčiau sustoti ne tiek prie jos, bet
prie vieno jos atpasakojimo, būtent Alfonso Nako DRAU
GE, kuris prie jos grįžta iš labai asmeniško taško:
"Iš Chryslerio išėjęs į ankstyvą pensiją ...
Per šešis mėnesius leidiniui (apie tą šventę — vm)
atidaviau nemažiau kaip pusantro tūkstančio bran
gių valandų (brangių ir materialine prasme —
pas Chryslerį būčiau uždirbęs dvidešimt penkis
tūkstančius dolerių), ir nesitveriu apmaudu, kad
leidinys nė iš tolo nepanašus į tąjį, kokį planavau.”
šoliūno ieškinio prieš Draugą ir marijonus įtakoje,
tai paskaičius, pirma man atėjusi mintis buvo baimė, kad
Nakas patrauks teisman dr. A. Butkų ir visą jo šventės
rengėjų komitetą. Už prarastą uždarbį su pavyzdinga
bausme. Vėliau tačiau man vis daugiau atrodė, kad savo
triūsą įvertinti pinigais yra visai nebloga idėja. Skaičiai
įspūdingesni už žodžius, ypač, jei prieš juos dar pastatai
$ ženklą.
Iš tikro, jei apskaičiuosi triūsą visų tų, kurie įgalina
visą tautinį gyvenimą su visom jo išraiškom išeivijoje —
gausi milijonus dolerių. Faktinai kiekvienas, įsijungęs į
tą gyvenimą, atsisako galimybės geriau įsikurti šiame
krašte. Likimo ironija nori, kad pasisekus daugiau už
dirbti ar įsigyti geresnę poziciją, tas laimingasis yra
daugiau vertinamas mūsų spaudoje, kurios egzistenciją
garantuoja tie, kurie, daugiau sielodamiesi tautos rei
kalais, pasitenkino kuklesniu statusu visos šalies mąstu.
Dar blogiau, kad tas pasiaukojimas, kaip šiuo atveju,
neatneša tikėtų rezultatų. Juk geram tokiam leidiniui rei
kia ne pažadų talkininkauti, bet apmokamo reporterio su
fotografu. Nakas turėtų tai žinoti...
Ačiū Dievui, kad savo apmaudą galime išlieti, jei
ne per kalbas pačiame parengime, tai bent... spaudoje.
Vis šioks toks atlyginimas.
(viri)
nius 1959), baigdamas sa
vo straipsnelį "Kaštanas ar
kaštonas” parašiau; "Tai
gi, taip pat priimtini ir
leistini rašyti abu pavadi
nimai”.
Gerb. p. T. Klyga atsi
liepdamas "Dirvoje” (1984.
8. 30) rašo:
”A. Pleškys dar pataria
laikytis jo mėgiamo kašta
no, girdi, žemaičiai taip ta
ria”.
Aš nepatariau, bet pasa
kiau, kad "leistini rašyti
abu pavadinimai”. Gerb.
p. T. K. užsispyrusiai lai
kosi, kad vartoti tik kaš
tonas ir tam savo teigimui
paremti panaudoja Dab.
Liet, kalbos žodyno II leidi
mą 1972 m. (Vilnius). Jis
rašo: ”... jau teikiamas tik
kaštonas, o kaštanas vos
paminėtas, bet neaiškina
mas ...” Vis dėlto paminė
tas ir iš žodyno dar neiš
brauktas, reiškia, tebėra
gyvas, o jei gyvas, tai abu
pavadinimus galima varto
ti. Pabaigoje jis (T. K.) ra
šo: ”0 žodynai mūsų atve
ju daug patikimesni, nes L.
Enciklopedija tik įvairių
žinių rinkinys, ne kalbinis
veikalas, kai žodynus ruo
šia rinktiniai kalbos žino
vai”.
žvilgterėkime kaip tie
žodynai ruošiami ir sudaro
mi? Jau minėtame Dabar
tinės L. K. žodyne (1972)
yra atspapusdinta ir leksi
kografiniai šaltiniai, kur
surašyta įvairias gyveni
mo sritis apimantys 28 vei
kalai, tarp jų ir "Mažoji
lietuviškoji tarybinė enci
klopedija, I-III t.” ir ten
parašyta kaštanas, bet nė
ra kaštono.

Eikime toliau; 1950 m.
buvo išleistas "Lietuvių
kalbos vadovas”. Jį sudarė
trys žinomi lituanistai kal
bininkai: prof. dr. Pr. Skar
džius (Panevėžio apskr.),
St. Barzdųkas (Marijampo
lės apskr.) ir J. M. Lauri
naitis (Šiaulių apskr.). Lie
tuvių kalbos vadovui suda
ryti panaudota 48 veikalai.
Visi tie trys kalbininkai ki
lę iš įvairių Lietuvos vieto
vių ir nei vienas jų negir
dėjo kaštono pavadinimo ir
į L. K. V. jo neįrašė, tik
kaštanas. Gyvoji žmonių
kalba yra pagrindinis šalti
nis visiems žodynams pa
ruošti. Vilniaus Pėteraičio
"Lietuviškai angliškame žo
dyne” (1948) teįrašyta tik
kaštanas; Viktoro Gailiaus
"Vokiškai lietuviškame žo
dyne (1947) — tik kašta
nas; Juozo Paškevičiaus
"Lietuviškai vokiškame žo
dyne” (1947) — tik kašta
nas; "Lietuvių-anglų kalbų
žodyne” (Vilnius 1979) —
kaštanas žr.
kaštonas;
"Anglų-lietuvių kalbų žody
ne” (Vilnius 1978) — tik
kaštonas. Kaštanas ir An
tanas, kaštonas ir Antonas
skamba identiškai, panašiai.
Diskusijos baigtos.
Antanas Pleškys

Chicago, III.

OPERATORS
EXP. MERROW OPERATORS FOR
SWEATER KNITTING M1LL "LL"
TRAIN TO ATLANTIC AVENUE,
I JUNIUS ST., BROOKLYN, N. Y.,
4th FLOOR. 212-498 0820.
(34-36)*

MACHINIST
RETIRED OR SEMI-RET1RED MACH1N1ST WANTF.D FOR ESTIMATING AND L1GHT MACHINE SHOP
WORK. HOURS NEGOT1ABLE. CALL
MR. MARKS. 215-329-3500. (34-36)»
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PAGIRTINA DRRSA
Vyresnioji karta, stebėdami
savo priauganti jaunimą, daž
nai jaučia nepasitikėjimą ar
ba abejojimą, kai anieji pa
reiškia, jog gimę ir augę sve
tur - jie nori jau kitaip ir Lie
tuvą mylėti, kitaip jos kultūrą
ar tradicijas įsisąmoninti:
būtinai viską savu išmanymu
pasverti, tik tada įsipareigoti.
Jie nenori priimti visą praei
ties palikimą be kritikos, o
imasi viską iš pagrindų per
svarstyti, savom pažiūrom ir
etinėm normom įvertinti. Ži
noma, tuo būdu kai kas iš jų
tikisi pateisinti savo nepajėgu
mą ar apsileidimą, pvz. saky
dami, kad greta vietinės kal
bos dar gerai išmokti lietuviš
kąją - per sunkus reikalavi
mas, net nebūtinas, nes, gir
di, ir nekalbant lietuviškai ga
lima būti geru tautos sūnum
ir ją mylėti.

Tačiau kai kuomet tas jau
nųjų noras viską savaip per
kainoti ir visur surasti savas iš
vadas - net labai pravartus ir
teisingas. Be to, tai rodo ir jų
nelėkštą išmintį, nes nieko ne
ima aklai ar užsimerkę, kaip
sakoma, o tik rimtai įsigilinę.
Naujai išėjusio angliško
mėnraščio (leidžia Liet. R. Ka
talikų Federacija) The Observer nr. 6 Linas Sidrys visai tie
siai, be įprastų nuolankumo
užuolankų, pažvelgia į dažnas
lenkų šališkas interpretacijas
mūsų tautos linkui. Mes taip
apsipratę su kreiva kaimyno
akim mūsų pusėn, kad skelbia
mos netiesos nė neatitaisom lyg tai nesvarbu arba nepato
gu ginčą kelti. O iš tiesų tai
gana svarbu, jei tik mūsų tau
tinė savigarba dar neišblėsusi.
L. Sidrys čia primena tarp
tautinėj spaudoj paskelbtą len
kų priminimą apie kovų dėl
Vilniaus 40 metų sukaktį. Len
kas kunigas Varšuvos bažny
čioj per pamaldas kvietė mels
tis už 1944 m. žuvusius, kurie
gynė Vilniaus lenkiškumą;
taip pat ir už dabartinio Vil
niaus lenkus. L. Sidrys paste
bi, kad kunigas neprašė mels
tis už gynusius Vilniaus lais
vę — tai būtų melas, kadangi
kunigas žino, jog tarp dviejų
karų Vilnius buvo nelaisvas lenkų karine jėga okupuotas.

L. Sidrys primena ir 1920
metų sutartį, kai ją lenkam su
lietuviais pasirašant sienoje
kabojo kryžius, bet už poros
dienų jie sulaužė sutartį ir --
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užgrobė Vilnių. O lig šiol jų
apetitai neatlyžę. Ir deja, tą
svetimo turto - žemių, kultū
ros, tradicijų ir kt. - grobimo
akciją per šimtmečius vykdė
ypačiai jų katalikinė vyresny
bė, tapusi Lenkijos religinio
imperializmo vadovybe. Pvz.
bendroje lietuvių ir lenkų vals
tybėje net kunigų seminarijo
se mūsų kalba buvo uždraus
ta ir todėl Lietuvos bažnyčiose
pamokslai skelbti žmonėm vi
sai nesuprantam kalbai Ir
dabar okupuotoj Gudijoj ku
nigas lietuvių parapijoj atsi
sako lietuviškai į žmones pra
bilti. Taip įsišaknijusi ta ‘pols
ka viara’ tendencija.

To religinio imperializmo
ryškus pavyzdys pasirodė ir
šių metų šv. Kazimiero sukak
ties šventėje Romoje. Kai po
piežius Jonas Paulius II iškil
mių pamaldose keliskart pa
minėjo ‘Lietuvos globėją’, tai
lenkai, leisdami per Vatikano
radiją (savo skyrių) tas pamal
das, vis popiežių ‘pataisė’ pri
durdami žodį: ‘Lietuvos ir
Lenkijos globėjas’ ...

Tokia mūsų katalikiško kai
myno elgsena įprasta per dau
gelį metų (nustembam, jei ka
da su mumis teisingai pasiel
gia). Šįkart nauja tik tai, kad
mūsų jaunoji karta nebekarto
ja mūsų tradicinio nuolanku
mo ir apsileidimo, o stoja ant
gryno pagrindo ir žiūri į viską
atvirom akim, drįsta daiktus
vadinti tikrais vardais. Net ir

VYSKUPO PAULIAUS BALTAKIO KONSEKRACIJA
Lietuvos atstovo dr.
S. A. Bačkio, sveikink,
mo žodis J. E. .Vysku
po Pauliaus A. Balta
kio pagerbime 1984. 9.
14 d. Kennebunkport,
Maine..
Ekscelencija,

Jungiuos į visų lietuvių
dėkingumą šv. Tėvui už Jū
sų paskyrimą vyskupu lie
tuviams už tėvynės ribų ir
nuoširdžiai Jus sveikinu
Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos vardu su šiom aukš
tom pareigom. Popiežius
Jonas Paulius II skirdamas
Jus vyskupu įvertino ligšio
linį Jūsų darbą Dievo ir
Bažnyčios garbei ir parodė
Jums pasitikėjimą bei pa
lankumą, kurį paryškina
dar ir Jūsų konsekravimo
iškilmėse buvimas Jo Eks
celencijos Arkivyskupo Pio
Laghi, šv. Sosto Pro Nun
cijaus.
Visi lietuviai su džiaugs
mu sutiko Jūsų paskyrimą
vyskupu, kartu su padėka
Popiežiui, kuris mūsų tau
tai savo lietuviškame pa
moksle 1984. 8. 25 d. laiky
damas lietuvių kalba šv.
Mišias Castel Gandolfo pa
sakė: ”Esu su jumis širdi
mi, mintimis, malda ... Po
piežius yra su jumis, su ju
mis yra Romos Bažnyčia,
su jumis yra visuotinė Baž
nyčia, kuri jūsų neužmirš
ta .. . Jaučiu dvasinę vidi
nę vienybę su Lietuvos Baž
nyčia ir su Lietuvių tauta.”
Primindamas šiuo šv. Tėvo
žodžius, esu tikras, kad lie
tuvių visuomenė su pagar
ba ir dideliu dėmesiu visuo
met priims Jūsų Ekscelen
cijos skelbiamą tikėjimo ir
vilties žodį, ypačiai kada
mes visi esame susirūpinę
mūsų tautos likimu ir no
rime, kad taip pat laisvasis
pasaulis atkreiptų į tai dėstraipsnio antraštė drąsi: Polishness or Foolishness? ... Pa
girtina drąsa ištarti, kad —
karalius visai nuogas! ...
Skirpstas

RAŠINIU KONKURSAS
JAUNIMUI
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių
konkursą jaunimui. Tema — LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄ
MONĖ IŠEIVIJOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjun
ga kviečia ir skatina visą lietuvišką jaunimą (16 iki 35
metų amžiaus) dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent
aštuonių (8) mašinėle spausdintų puslapių. Lituanistinių
mokyklų mokytojai, bei įvairių organizacijų vadovai yra
prašomi paskatinti jaunimą rašyti aukščiau minėta tau
tine tema.
Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos dvi pre
mijos už geriausius rašinius —
I Premija — $500.00
II Premija — $250.00
Premijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta,
ir paskelbta vėliau.
Konkurso rašiniai turi būti prisiųsti iki 1985 m.
sausio mėn. 15 d. (pašto antspaudas) sekančiu adresu:
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, c/o Vida Jonušas,
12500 Pawnee Rd., Palos Park, Illinois 60464.

mesį ir suteiktų pagalbos
atgauti Lietuvoje tikėjimo
laisvę ir Lietuvos valstybės
nepriklausomybę.
Jūsų Ekscelencijos pa
skyrimas vyskupu įvyko is
toriniu Lietuvių tautai lai
ku — šv. Kazimiero 500
metų mirties sukakties mi
nėjimo metais ir išvakarė
se 600 metų Lietuvos krikš
to sukakties. Linkiu, kad
Jūsų Ekscelencijai pavyktų
sėkmingai eiti Ganytojo pa
reigas, kurias šv. Tėvas
Jums patikėjo su palanku
mu ir noru padėti lietu
viams išeivijoje ir kartu
pavergtai Lietuvai. Visaga
lio palaima ir malonė telydi
Jus visur ir visada.

J. E. Paulius A. Baltakis,
O.F.M. yra paskirtas popie
žiaus Jono Pauliaus II titu
liniu Egaros vyskupu vi
siems, gyvenantiems už
Lietuvos ribų.
Konsekracijos apeigos,
įvyko penktadienį, rugsėjo
14 d. Portlando katedroje.
Apeigas pravedė šv. Tėvo
atstovas arkivysk. Pio Zaghi, Vatikano pronuncijus
Washingtone, asistuojamas
vysk. V. Brizgiu ir Portlan
do vysk. E. C. O’Leary bei
kitų iškilmėse dalyvaujan
čių vyskupų, kurių buvo 20.
Iš lietuvių dar dalyvavo ar
kivyskupas C. A. Saletka ir
vysk. Antanas Deksnys,
vienuolynų p r o v incijolai,
daugelis lietuvių kunigų,
vienuolių ir seselių. Nors
apeigos vyko eilinę savai
tės dieną ir tolimoje JAV
provincijoje, katedra buvo
sausakimšai pripildyta da
lyviais.
Jų tąrpe labai daug lie
tuvių ne tik iš artimų kolo
nijų, bet taip pat iš tolimes
nių JAV ir Kanados miestų.
Vien iš Toronto atvyko 2
autobusai lietuvių.
Vysk. Baltakis yra labai
malonus ir mielas žmogus.
Jo veikla tarp lietuvių, ypa
tingai tarp jaunimo labai
populiari. Jis labai daug
prisidėjo prie Toronto pa
rapijos ir prie New Yorko
Židinio statybos, jau ne
kalbant apie Pranciškonų
vienuolyne atliktus jo dar
bus.
Konsekracijos apeigos
buvo labai iškilmingos, įdo
mios, vietomis net graudi
nančiai jautrios. Mums, lie
tuviams, jos buvo ir pasidi
džiavimą sukeliančios, nes
kiekvienas iškilmių koncelebratas prabilo į mus bent
po sakinį lietuviškai. Apei
gose buvo tinkamai pri
siminta tikroji Lietuvos
katalikų padėtis bei Popie
žiaus rodomas didelis prie
lankumas lietuvių tautai ir
jo gilus supratimas mūsų
tautinių aspiracijų.
Konsekracinėse mišiose
giedojo du chorai: Portlan
do katedros ir Šv. Kazimie
ro choras. Solo partijas at
liko Algis Simanavičius ir

Vaclovas Verikaitis. Po iš
kilmingų apeigų visi daly
viai bovu kviečiami priėmimui-vakarienei Pranciškonų
vasarvietėje, Kennebunkporte. Prie sočių valgių ir
vyno taurės buvo nuotai
kingai pasidžiaugta vysk.
Baltakio, o drauge ir visos
išeivijos lietuvių didelis lai
mėjimas ne tik iš religinio,
bet taip pat iš tautinio po
žiūrio.
Oficialią pokylio dalį pra
vedė dr. J. Stukas Sveikin
tojų tarpe buvo visų mūsų
veiksnių atstovai: dr. St.
Bačkis — Lietuvos diploma
tijos šefas ir atstovas Washingtone, dr. K. Bobelis —
VLIKo pirm., V. Kamantas
— PLB pirm., dr. A. But
kus — JAV LB pirm, ir G.
Lazauskas — ALTo vice
pirmininkas. JAV LB Kraš
to valdybą dar atstovavo I.
Bublienė, kun. K. Pugevičius, V. Staškus ir J. Urbo
nas. Krašto valdybos vardu
įteikėme vysk. Baltakiui
gražiai pagamintą adresą.
Veiksnių pasitarimas su
diplomatais

Po iškilmių ir pokylio,
VLIKo, PLB, ALTo ir JAV
LB. Krašto valdybos atsto
vai turėjo specialų posėdį
Lietuvių teisėms ginti rei
kalais. Jame Lietuvos dipl.
šefas dr. S. Bačkis ii- gen.
konsulas A. Simutis padarė
pranešimus apie mūsų dip
lomatijos daromą akciją
Baltuose Rūmuose ir Vals
tybės departamente dėl
OSI, KGB suklastotais do
kumentais apkaltintų papabaltiečių pasikėsinimo iš
tremti juos į Sovietų oku
puotus Pabalti jų valstybių
kraštus.
šalia to buvo aptarta
Lietuvių teisėms komiteto
ir jo Fondo veikla, reikalas
koordinuoti Americans for
Due Process veiklą ir at
skaitomybę su Fondo finan
sine parama. Sutarta, kad
šią veiklą derins ALTo ir
JAV LB KV pirmininkai,
arba jų atstovai. Veiksnių
posėdis su dr. Bačkiu pra
ėjo nuoširdžioj ir darbin
goje nuotaikoje.
Dr. Antanas Butkus

WANTED AT ONCE

PRESSMAN
Exp., roll to roll, flexographic, 4 and
5 color. Desirable Rocky Mountain
living. Established film and converting plant. ED MILLER,

303-297-3711

04-40),

PRODUCTION MANAGER
Local manufacturer of small precision springs is seeking individual
with strong technical and engineering background to manage spring
produetion department. Experience in
supervision of produetion personnel
and
manufacturing processes required. Excellent wages and benefits.
lf interested, send resume to Person
nel Department,

KERN-LIEBERS USA, INC.,
P. O. BOX 396.
HOLLAND, OHIO 43528
An EOE
(34-39),

OPERATORS
SEWING MACHINE OPERATORS.
GOOD
BENEFITS.
CLEAN
A/C
FACTORV. HACKENSACK. N. J.
201-343-6553.
(34-36),
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rezistencijoje ir išeivijos
užduotį.
Ši kongreso akademinė
įžanga užtruko per pora va
landų. Joje dalyvavo dau
gumoje akademinio išsila
vinimo žmonės. Paskaitos
buvo išklausytos su dideliu
susidomėjimu ir pagarba
mūsų žymiems išeivijos
mokslininkams.

formavo tėvai šeimoje, or
ganizacijos ir mokykla, šie
trys pagrindiniai veiksniai
išugdė jame ir lietuvišką
tautinę sąmonę. Lietuviška
parapija vaidina labai svar
bų vaidmenį formavimo ne
tik tikėjimo, bet ir lietuviš
kumo. Pasitraukimas iš lie
tuviškos parapijos naikina
jaunimo religiją ir lietuviš
kumą.

Jaunimo svarstybos

Pasaulio lietuvių katalikų kongreso Toronte dalyvių eisena iš miesto rotušės į sv. My
kolo katedrą.
S. Dabkaus nuotr.

Katalikų kongresas Toronte
(Atkelta iš 1 psl.)
tybes ir ryšius su Lietuva.
Savo kilme Kazimieras —
tikras lietuvis, neturėjęs
slaviško kraujo. Nors moti
na buvo austrė, bet pirme
nybė tenka tėvo lietuviškai
kilmei ir giminystei. Gy
vendamas žemėje, šv. Ka
zimieras žavėjo kitus savo
pamaldumu, žmoniškumu,
savęs išsižadėjimu, tiesu
mu, ištikimumu. Nėra įro
dymų, kad jis buvo ligonis,
nelaimingas, kaip tvirtina
sovietiniai ateistai. Jam
mirus, prie jo karsto Vil
niaus katedroje rinkosi bū
riai tikinčiųjų lietuvių, pra
šė jo užtarimo, patyrę dva
sios paguodos ir net nuosta
bių išgijimų. Lietuvių tau
ta tuojau po jo mirties pra
dėjo Kazimierą garbinti
kaip šventąjį. Popiežius
Leonas X pasiuntė į Vilnių
savo pasiuntinį vysk. Za
chariją Fererrį, kuris išty
ręs parašė šv. Kazimiero
pirmą biografiją ir reko
mendavo paskelbti jį šven
tuoju. Dėl Leono X anks
tyvos mirties, prasidėjusių
kovų su protestantizmu,
kanonizacijos byla nebuvo
nagrinėjama ir skelbimai
šventaisiais buvo atidėti.
Tik 1602 m. Kazimieras bu
vo pripažintas šventuoju.
Kilęs iš mūsų tautos, į ją
sugrįžęs po mirties, šv. Ka
zimieras ragina savo pavyz
džiu kiekvieną siekti tobu
lumo. Iš jo mes semiamės
drąsos niekad neprarasti
vilties pasitikėti tiesos ir
gėrio pergale.
Antrą
paskaitą
apie
krikčionybės ir ateizmo
grumtynės mūsų tautoje
skaitė dr. J. Girnius. Jis
supažindino klausytojus su
ateizmo atsiradimu Lietu
voje. Pirmasis ateizmo skel
bėjas Lietuvoje buvo Ka
zimieras Liščinskis (16341689). Tačiau jis pasekėjų
neturėjo. Ateizmo banga
sustiprėjo XIX š., kai atsi
rado daugiau lietuvių inte
ligentų, baigusių universi
tetus Rusijoje, kurie nuto
lo nuo tėvų tikėjimo ir bu-

vo išauklėti rusų kultūros
įtakoje. Sustiprėjus tautiš
kai susipratusiai lietuviš
kai visuomeni, ji radikaliai
suskilo: iš vienos pusės —
kunigai patriotai, iš antros
— pasauliečiai inteligentai,
atitolę nuo tikėjimo. Visos
lietuviškos pajėgos susitel
kė į "Aušrą” (1883-1886),
kurios buvo labai skirtingų
pažiūrų. Pirmasis redakto
rius buvo tolerantiškas in
diferentas dr. J. Basanavi
čius, antrasis — kovingas
ateistas dr. J. šliupas (1861
-1944), tikrasis lietuviškojo
ateizmo pradininkas. Jo re
dagavimas suskaldė aušri
ninkus ir privedė prie laik
raščio likvidacijos. Atski
ros pasaulėžiūrinės srovės
pradėjo leisti savo laikraš
čius, kurių skaičius pagau
sėjo, atgavus spaudos lais
vę.
Paskaitininkas analizavo
istorinius Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo įvy
kius ir vykusią kovą tarp
ateistų ir tikinčiųjų. Atga
vus nepriklausomybę idė
jinė diferencija' perkelta
į politinę veiklą. Politinės
partijos buvo išsiskyrusios
religiniu atžvilgiu. Jų de
magogiška kova demorali
zuojančiai veikė lietuvių vi
suomenę. 1940 m. sovietam
okupavus Lietuvą, ateistai
buvo panaudoti antireligi
nei propogandai. Tik dr. J.
Šliupas nebendradarbiavo
su komunistais dėl savo gi
lių tautinių įsitikinimų.

Amerikos lietuvių išeivių
veikloje irgi pasireiškė aš
tri kova prieš religiją. Net
ir VLIKe įvyko paskirsty
mas į "laicistų” ir katalikų
blokus, šiuo metu išeivijoje
tiesioginė ateistinė propoganda nevedama. Daugiau
netiesioginiai nuvertinamas
krikščioniškasis tikėjimas.
Užuot tiesioginiai puolus
krikščionybę ir atvirai
skelbus ateizmą, labiau ten
kinamasi atskirų asmenų
niekinimu.
Mūsų žymūs filosofai Šal
kauskis ir Dovydaitis sten
gėsi mumyse išugdyti to
leranciją, kurią jie patys
parodė savo redaguojamuo
se žurnaluose, sutelkdami
priešingų pažiūrų bendra
darbius. Prelegento dr. J.
Girniaus nuomone, tokia ne
ribota tolerancija-gali būti
žalinga. Tolerancija pri
klauso ne tik kitiems, bet
ir sau patiems pagarba. Sa
vigarbos praradimas veda į
bepricingumą, abejingumą,
pasimetimą. Besąlyginė to
lerancija virsta vertybes
paneigiančiu visko leidimu.
Dėl tolerantiškumo mūsų
spaudoj spausdinami straip
sniai, niekinantoieji kitus
asmenis, veikėjus, liaupsi
nami autoriai beverčių kny
gų ir net katalikų jaunimo
žurnale skelbiami eilėraš
čiai, išniekinantieji religi
jos principus. Prelegentas
savo paskaitą baigė minti
mis apie dabarties ateizmo
grumtynes pavergtoje Lie
tuvoje, pabrėždamas vieni
jančią katalikybės jėgą,
pirmaujantį jos vaidmenį

Po pietų pertraukos toje
pačioje ”Royal York” vieš
bučio salėje, kur įvyko aka
deminė kongreso įžanga, 2
vai. p. p. prasidėjo simpo
ziumas- s varstybos, kurių
vadovė buvo sociologė Ga
bija Juozapavičiūtė - Pet
rauskienė. Dalyvavo apie
300 įvairaus amžiaus ir
profesijų lietuvių. Svarsty
bų tema: "Religinės išeivi
jos jaunimo orientacija —
kas stiprina ir kas silpnina
jo tikėjimą”.
Simpoziumo pirm. G. Juo
zapavičiūtė - Petrauskienė
savo įžanginėje kalboje pa
lietė šių laikų jaunimo nuo
taikas bei aplinkos įtaką į
jo gyvenimą. Ji supažindino
klausytojus su keturiais
jaunimo atstovais, svarsty
bų nariais, kurie nagrinėjo
išeivijos jaunimo religinius
įsitikinimus skirtingais ati
žvilgiais.
Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė, dirbusi jaunuolių
mergaičių pataisos namuo
se, tvirtino, kad jaunimas
religija domisi tik tuomet,
kai ją pats išgyvena. Jos
nuomone, neužtenka lanky
ti sekmadieniais pamaldas,
bet reikia organizuoti spe
cialius būrelius religijos
klausimams nagrinėti.
Dr. Saulius Jankauskas,
medikas, papasakojo savo
asmeninį religinį pergyve
nimą nuo vaiko dienų iki
universiteto. Jo tikėjimą

Laima Gustainytė-Underienė aiškino apie šeimos
įtaką vaiko ir jaunuolio re
ligijos formavime. Vaikams
tikėjimą ir lietuviškumą
pirmieji perduoda tik tė
vai. Lietuviškumas ir tikė
jimas yra vienas su kitu
tampriai psichologiškai su
jungtas. Nykstant šeimoje
lietuvybei, kartu miršta ir
tikėjimas. Bręstančio jau
nimo tikėjimą ir lietuvišku
mą silpnina aplinka, netu
rėjimas ryšių su parapija
ir kunigais.
Teologijos studentas Ed
mundas Putrimas nuosek
liai analizavo šių laikų jau
nimo nuotaikas Vakarų pa
saulyje. Tvirtino, kad šių
laikų jaunuoliai yra sava
naudžiai, egoistai, kurie
siekia tik sau naudos ir ne
vertina kitų pasiaukojimo.
Tik parapijos pritraukia
jaunimą į religinį gyveni
mą, kurios yra efektingos,
jei jos turi jaunų kunigų.

Po pranešimų vyko gyvos
diskusijos. Iš svarstybų,
kurios užtruko per pora va
landų, išryškėjo šios išva
dos : parapijos yra religijos
ir lietuviškumo tvirtovės;
kunigai turi būti tikrais
žvejais, o ne akvariumo sau
gotojais; tėvai yra pagrin
diniai jaunuolių religijos,
lietuviškumo ir pašaukimų
auklėtojai.
(Bus daugiau)
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Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis.
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.

Musų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
• sutvarkant dokumentus iškvietimams
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas
dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę
paramą, greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje
palikimų sutvarkymą.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

Lietuviai vyskupai: A. Deksnys, V. Brizgys ir P. Baltakis
dalyvavę šv. Kazimiero minėjimo iškilmėse Toronto š. m. rug
sėjo 2 d.
V. Bacevičiaus nuotr.

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

1984 m. rugsėjo 27 d.

Puzinas jungė proistorę su
jos istorija. Jis pats ne tik aiš
kino pagal daiktinius radinius
seniausią praeiti, t.y. visuo
meninį žmonių gyvenimą, bet
sekė dar ir kitų aiškinimus.
Tuo būdu jis rašė proistorės
istorijos klausimais.
Bene pirmuoju Amerikoje
rašytu straipsniu ‘Baltų kraš
tas arabų raštų šaltiniuose’
(1950) jis pateikė žinias dviejų
arabų autorių.
Vienas jų,
Ibrahimas Ibn Jakubas (gyve
nęs X a.) trumpai paminėjo
prūsus. Puzinas pateikė jo
tekstą su plačiu komentaru.
Prie Ibrahimo prūsų užuomi
nos pridurmai atpasakojama
tada paplitusi legenda apie
moterų amazonių kraštą. Nu
rodomi ir kraštai, kur vidur
amžiais ieškota tų moterų bu
veinių.
Antras arabų autorius, AlIdrisis plačiau komentuoja
mas už pirmąjį. Aiškinama jo
išlikusi vadinamoji ‘Rogerio
knyga’ su prie jo pridėtu Bal
tijos žemėlapiu.
Galbūt Puzinas iš Baltijos
universitetuose skaitytų pa-

Kalbos vargai
T. Klyga

Svetur gyvendami spar
čiai skurdinanti savąją kal
bą. Ypač liūdna, kad nesi
gėdim savas ydas įteikti ir
jaunajai kartai, štai, jau
na, gabi lietuvaitė parašo
įdomų ir nuostabiai gražios
išraiškos straipsnį mūsų
spaudai. Tik neišvengia tos
klaidos, kuri mažne kasdien
teršia mūsų puslapius: at
siekti tikslą ... Visai aišku,
jaunuolė tą kalbos negero
vę išmoko iš vyresniųjų; ir
ne iš senosios išeivijos, o
iš paskutinio pokario atei
vių. Tas šleivas žodis at-.
siekti daug kartų išaiškin
tas, bet išdidieji ”dypukai”
niekaip neatsikrato, taip ir
jaunimą nuklaidina.
Praėjusi šokių šventė at
kreipia akį ir į kitą klaidą,
o tuoj pasitaisykim, kad ji
nelydėtų mūsų per visas
tautines iškilmes ir kitus
renginius dar ištisus me
tus. štai prieš rugsėjo 8 d.
šventę skaitėme: "Moterim
patariama užsidėti tauti
nius drabužius”. Juk mes
drabužį ne ”užsidedam”, o
apsivelkam, vilkime, dėvi-,
me, drabužiais apsirengia
me. Ar sunku įsidėmėti ?
Dar dingt viena moterų
aprangos dalis: palaidinu
kė! Ilgas žodis, nepatogus,
nepritampa, vis dažniau
sakom: bliuze! Girdim ir
neblogą pakaitalą — marškutė! Trumpas, sklandus
žodis, net prasmingas: mo
terų bliuze atitinka vyrų
viršutinius marškinius, tad
tinka gretinti prie tos pat
šaknies: marška, marški
niai, marškonis, marškutė.
Ar moterys susidomės ir
priims?
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Proistoriko Jono Puzino nueitas
mokslo kelias Dr-Juozas Mštas
t Lietuvos proistorės istorijos
skaitų susidarytų užrašų ir
dar papildytų kitų tekstų ren
gė veikalą ‘Lietuvos proistorės
bruožai’. Veikalas nebaigtas.
Jo rinktinių raštų leidėjas te
rado parašytas atskiras dalis.
Dvi jis sujungė į vieną ir suda
rė ilgą straipsnį, tiesiog mono
grafiją. Jos pavadinimas ‘Lie
tuvių kilmė ir jų gyvenamieji
plotai naujausių tyrinėjimų
šviesoje’. Čia autorius dėsto
lietuvių kilmės protėvynės ir
gyvenamų ribų problemas.
Trumpai priminęs, kad lietu
vių kalba gretinta su graikų,
perėjo prie Palemono legen
dos. Ne tiek apie ją pačią kal
bėjo mūsų autorius, kiek apie
autorius, gvildenusius ją.
Taip jo prieita prie dr. J. Ba
sanavičiaus sukurtos teorijos
apie lietuvių giminystę su trakais-frygais. Šiuo atveju Pu
zinas pasirodė originalus, kai
jis išdėstė Basanavičiaus moks
lą ir pažymėjo, kaip K. Būga
pasmerkė jį. Puzinas pasisten
gė ‘reabilituoti’ garbingą auš
rininką. Pasinaudojęs čekų
archeologo K. Turnvaldseno
ir bulgarų lingvisto I. Duridanovo veikalais Puzinas išve
džiojo, kad senais proistoriniais laikais trakai bei dakai ir
baltai gyveno kaimynystėje ir
jų kalbos kilusios iš bendros
indoeuropiečių prokalbės. Pa
gal Puziną, Basanavičius kly
do kai jis įrodinėjo, kad baltai
(lietuviai) kilo iš trakų-frygų,
bet buvo tiesus įrodinėdamas
jų kalbų giminystę.
Niekas neryškino taip pla
čiai dviejų sovietinių kalbinin
kų - O.N. Trubačiovo ir V.N.
Toporovo - mokslo apie AukštutinioPadnieprio vandenvar
džius, kaip Puzinas. Jis, nors
iš profesijos archeologas, pasi
rodė šių kalbininkų mokslo
analizėje savo lingvistinius su
gebėjimus. Prašmatniu kalbi
ninku pasirodė Puzinas, aptardams visos eilės kalbininkų
mokymus apie baltų bei lietu
vių praeitį. Visa galerija kal
bininkų, pradedant nuo mūsų
K. Būgos, k.a. J. Endzelinas,
J. Gerulis, A. Meillet, V. Kiparskis, I. Sobolevskis, A. Sennas, A. Sachmatovas, R.
Trautmanas, N.S. Trubeckojus ir kiti, pateikiami skaity
tojui su jų veikalais ir su pa
grindinėmis mintimis. Apla
mai, kalbama studija yra ryš
ki Puzino erudicijos dokumen
tacija.
Jis dviem straipsniais tikrai
dalykiškai ir objektyviai išnag
rinėjo dabartinės, t.y. sovieti
nės Lietuvos archeologinius
darbus. Pirmame straipsnyje
‘Žvilgterėjus į dabartinės Lie
tuvos archeologinius darbus’
(1973) apžvelgė beveik vien
savų mokinių kūrinius. Juos
paminėjęs mūsų autorius ne
susilaikė neatkirtęs sovieti
niams autoriams, pakritika

vusiems ‘Buržuazinės’ Lietu
vos archeologijos mokslą. Jis,
pats save prisidengęs ir įvar
dinęs dabartinius Lietuvos
autorius, savo mokinius, iš
kuklumo pastebi: ‘Matyti,
būta ir kokio nors mokytojo,
davusio jiems šiokius tokius
archeologijos pagrindus’ (1, p.
646).
Antras straipsnis ‘Žvilgsnis į
naujausius Lietuvos archeolo
ginius tyrinėjimo darbus’.
Straipsnyje plačiau apžvelgta
dabartinės Lietuvos archeolo
ginio mokslo padėtis iki 1979
metų. Puzinas jau čia pasisa
ko apie savo pradinius archeo
loginius darbus, kai jam - bai
gus mokslus Heidelbergo uni
versitete 1934 m. ir pradėjus
dėstyti Kauno universitete buvo pavesta organizuoti ar
cheologijos skyrius Vytauto D.
kultūros muziejuje. Jam už
krauta dar svarbi pareiga:
ruošti naujus archeologus, ke
liant to mokslo lygį. Iki Puzi
no jis menkai dėstytas. Jis pa
rengė pirmus archeologus ty
rinėtojus, kurie pradžioje su
juo pačiu dalyvavo kasinėji
muose ir tuo būdu įsitraukė į
archeologijos mokslo darbą.
Puzino mokiniai buvo pirmieji
tęsę archeologinius mokslus
sovietinėje Lietuvoje, jam pa
čiam 1944 m. pasitraukus.
Profesoriaus minimi trys jo
mokiniai - P. Kulikauskas, R.
Jablonskytė-Rimantienė ir R.
Volkaitė-Kūlikauskienė - pra
dėjo dirbti jau sovietiniame
Vilniaus universitete. Jie per
eilę metų parengė visą būrį
archeologų, dirbančių savo
pasirinktoje srityje. Juos ir jų
darbus įvardijo Puzinas po
skyryje ‘Leidiniai’. Net per 4
puslapius duodami archeolo
gų darbai ir jų vestu tyrinėji
mų apyskaitos. Suregistruoti
kelerių metų leidiniai rodo,
kad Puzino atidžiai sekta ar
cheologijos mokslo pažanga
Lietuvoje, t.y. to mokslo, ku
rio pradininku jis buvo. Ma
tyt jis juo dar vis gyveno.
Prie išskaičiuotų leidinių pri
durtas poskyris su tokiu klau
siamuoju pavadinimu: ‘Kas
nauja amžių glūdumoje’? Po
skyryje gvildena jis beveik tik
vien Šventosios (prie Palan
gos) kasinėjimus, vykdytus jo
mokinės R. Jablonskytės-Rimantienės. Jos tyrinėjimus
sekdamas, profesorius patei
kia skaitytojams smulkų refe
ratą apie kasinėjimų radinius
iš naujojo akmens amžiaus
(2250-2225 m. pr. Kr.). Jis
linkęs pritarti Rimantienei,
kad radiniai liudija apie atvy
kusius į Pabaltijį indoeuropie
čius, kurie, sumišę su vieti
niais gyventojais, virto bal
tais, ‘tiesioginiais mūsų pro
tėviais’ (1,663). Panašiai mo
kė ir Puzinas pagal savitus ty
rinėjimus.

Apžvelgdams sovietinės Lie
tuvos proistorės mokslus, Puzi
nas palietė ir išleistus jų atla
sus. Esančios paruoštos 4 at
lasų knygos. Jų 2 išleistos.
Apie jas mūsų archeologas by
loja: ‘Išėjusios Lietuvos arche
ologijos atlaso knygos, dalykiš
kai ir rūpestingai paruoštos,
labai pravers ne tik archeolo
gams, bet taip pat besidomin
tiems senąja Lietuvos gyven
tojų kultūra’.
Ilgas straipsnis baigiamas
geležies gamybos technologi
jos, senojo lietuvių tikėjimo
kulto vietų, laidojimo papro
čių pavaizdavimu ir dar Vil
niaus ir Trakų pilių paskuti
nių tyrinėjimų trumpa užuo
mina.
Vertas skyrium paminėti
poskyris ‘Istorijos prieangyje’.
Jame atidžiai ir smulkiai gvil
denama profesoriaus buvusios
mokinės R. Volkaitės-Kuli
kauskienės disertacija ‘Lietu
viai IX-XIII a.’ (1970). Puzi
nas pažymėjo, kad ji daugiau
kaip 30 metų atsidėjusi to vė
lyvojo proistorinio laikotarpio
studijoms’. Jam galbūt buvo
nežinoma, kd Volkaitė dar ne
priklausomybės laikais ati
džiai studijavo ne tik Lietu
vos, bet ir visuotinę istoriją ir,
rodos, iš jos pasirinko temą ir
diplominiam darbui. Gal tik
gretimais studijavo ir archeo
logiją. O pokariniais laikais
pakrypo į šią mokslo šaką ir
tapo jos vadovaujančia puose
lėtoja. Puzinas palankiai įver
tino disertaciją baigiamuoju
sakiniu: ‘Tai toks šios bran
džios mokslinės knygos turi

nys’ (1,671).
R Volkaitės-Kulikauskienės
disertacijos recenzija baigia
mas pirmųjų trijų dešimtme
čių sovietinės Lietuvos arche
ologijos mokslo aprašas. Auto
rius baigdamas priekaištavo
sovietiniams
archeologams,
kad jie kalba apie ‘buržuazinį
laikotarpį ir buržuazinius ar
cheologus’. Puzinas jiems at
šovė baigiamuoju studijos sa
kiniu: ‘Mano manymu nėra
nei buržuazinių, nei tarybi
nių arsheologų — tėra tik ar
cheologai, tos pačios specialy
bės kolegos, turį tik kiek skir
tingą žvilgį į atskirus archeo
loginius klausimus.
Todėl
džiaugiuosi savo mokinių ir jų
paruoštų archeologų darbais’.
(1,673).

PABAIGAI
Apžvalginiu, nors ir ilges
niu straipsniu negalima aptar
ti bei aprėpti visų Puzino raš
tų, pripildančių du storus to
mus. Pasistengta tik kiek išsa
miau pagvildenti tam tikrų
grupių raštus, sutelktus į 5 po
skyrius. Visiems apžvelgtiem
raštams būdingos trys žymės.
1. Jie įrodo autoriaus dide
lę erudiciją. Jis buvo ne tik

didelis archeologas, pagrindi
nai išaižęs tą mokslą, bet dar
ir kitus. Pirmiausia jis gretino
archeologiją arba proistorę su
istorija. Ir net neskyrė jų aiš
kiai vieną nuo kitos. ‘Proistorė
savo esme yra istorijos moks
las, tik jis dirba kitais meto
dais’(11,372). Be to, jis buvo
gerai susipažinęs su etnologi
ja, su antropologija ir su geo
grafija.
Puzinas buvo gilus tyrinėto
jas, įnikęs į paliestų mokslų šal
tinius, bibliografiją. Jis nieko
netvirtino, nedarė išvadų nepagrindęs šaltiniais, ar bent
patikimų autorių veikalais.
Koks Puzinas buvo gilus ir at
sargus mokslininkas, rodo jo
gausios nuorodos, įterptos į
tekstus (leidėjo sudėtos po teks
tu).
3. Jo kalbos stilius lengvas,
ryškus, visai taisyklinga ‘jablonskinė’ kalba. Kaip Jablons
kis pagyrė Puzino, dar jauno
studento, Daukšos postilės ver
timą, taip jis pagirtų ir šį jo
raštų leidinį. Kai dabar mūsų
išeiviškoje spaudoje senų,
ypač jaunų rašėjų kalba susi
nama, labai tiktų rašto žmo
nėms skaityti Puzino darbus
bent taisyklingos kalbos pasi
mokyti, jei jų turiniui ir nebū
tų didelio intereso. Kai kurios
jo raštų vietos, ypač istorinius
įvykius aprašančios ir apie žy
mius lietuvius kalbančios, pra
verstų net ir lituanistinėse mo
kyklose būti paskaitytos. Jos
būtų moksleiviams gražios,
taisyklingos lietuvių kalbos
pavyzdys.

• Jonas Puzinas. RINK
TINIAI RAŠTAI. Spaudai
paruošė Antanas Mažiulis.
Išleido Lituanistikos Instityto leidykla Chicagoje.
Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. I tomas — Proistorė.
864 psl. II tomas — Kultū
ros ir politikos istorija. 750
psl.
AKTAS

DIRVOS novelės konkur
so premijai skirti jury ko
misija : pirmininkas Balys
Auginąs, nariai Vytautas
Gedgaudas ir Aleksas Lai
kūnas savo posėdyje 1984
metų rugsėjo mėn. 23 d.
svarstė novelės konkursui
atsiųstus septynis (7) ran
kraščius ir rado, kad atsiųs
tieji kūriniai, juos verti
nant literatūriniu požiūriu,
yra labai vidutiniški, o kai
kurie ir silpni. Iš septynių
(7) komisijai atsiųstų ran
kraščių nerasta nė vieno,
kuris galėtų būti premijuo
jamas.
Tad nuodugniai ir deta
liai apsvarsčiusi kiekvieną
rankraštį, jury komisija
vienbalsiai nutarė
1984 m. Dirvos novelės pre
mijos 600 dol., kurios mece
natas yra Simas Kaše
lionis, neskirti.
Autoriai prašomi atsiųsti
ir nurodyti adresus Dirvos
redakcijai ir jiems rank
raščiai bus grąžinti.
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Ištikimai kovosime dėl Lieluvos
Pokalbis su ALT S-gos pirm. dr. Leonu Kriauceliunu
Jurgis Janušaitis

šį įdomų J. Janušaičio pasikalbėjimą su
ALT S-gos pirm. dr.
L. Kriaučeliūnų per
spausdiname iš Drau
go 1984 m. rugsėjo 20
d. laidos.

stengiatės jį išvesti į lietu
viškosios veiklos priešakines
linijas. Ar turite planų subur
ti ir į darbą įtraukti jaunąją
kartą ir ALT sąjungos
darbuose?

— Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos seime
Clevelande jūs buvote išrink
tas sąjungos pirmininku. įdo
mu, kas jus paskatino imtis
šių atsakingų pareigų?
— Kada nominacija dar
gerokai prieš seimą mane
kontaktavo ir kvietė kandi
datuoti j sąjungos valdybos
pirmininko poBtą, ilgai galvo
jau ir delsiau duoti atsaky
mą. Baiminausi, kad gal
mano per menkas patyrimas
šioms
atsakingoms
parei
goms, nes tik prieš nepilnus 2
metus įstojau į Tautinę sąjun
gą, nors su ja mane rišo arti
mi ryšiai nuo pat įsikūrimo
Chicagoje. Esu Korp! NeoLithuania filisteris, bendra
vau
su
tautinės minties
žmonėmis, lankiausi jų rengi
niuose, skaičiau tautinės min
ties spaudą. Nors nepriklau
siau
tiesiogiai
Tautinei
sąjungai, bet su jos veikla, su
idėjomis turėjau progos gerai
susipažinti. Nors profesinis
darbas ir amžiaus našta
pradeda slėgti ir mano pečius,
bet jaučiau reikalą ir pareigą
atiduoti duoklę ir Tautinei
sąjungai.
Žinoma, daugelį
metų maišiausi visuomeni
niame gyvenime ir įgyta
patirtis, dirbant kitose organi
zacijose, rengiant didesnio ar
mažesnio
masto renginius,
kaip Tautinių šokių ševentes,
Genocido parodą ir kt, padės
sėkmingesniam jaujų parei
gų atlikimui. Todėl, viską
apsvarstęs, ir sutikau. O kita,
juk didelė garbė ir privilegija
vadovauti Tautinei sąjungai.

— Sakote, gerai pažįstate
ALT sąjungos veiklą. Ar esa
te patenkintas buvusių valdy
bų darbais, ar pati sąjunga
yra gerame kelyje?
— Amerikos Lietuvių Tauti
nė sąjunga šiemet švenčia 35kerių metų sukaktį. Per tą
laiką sąjungoje keitėsi
pirmininkai, valdybos, bet
nesikeitė sąjungos tikslai. O
tie sąjungos veikimo tikslai
yra: palaikyti ir _ugdyti
lietuvių tautinio susipratimo
ir lietuviškos tautinės kultū
ros vertybių Amerikos lietu
vių tarpe, skatinti ir remti
Amerikos lietuvių pastangas
tiesiogiai įsijungti į Amerikos
visuomeninį bei ūkinį gyveni
mą, remti lietuvių tautos
pastangas atstatyti bei Bavajame krašte išlaikyti
nepriklausomą Lietuvos
valstybę, apsaugojančią
pagrindines žmogaus teises
bei laisves.
Buvusios
valdybos,
vadovaujamos patyrusių tau
tinės srovės veikėjuždirbo šia
kryptimi, ir Tautinė sąjunga
giliai įleido šaknis į mūsų
visuomeninį, kultūrinį ir poli
tinį gyvenimą. Žinant išei
vijos sąlygas, kuriose organi
zacijoms tenka dirbti, neturint
apmokamų tarnautojų, specia
lių fondų, tenka tik pasi
džiaugti Tautinės sąjungos
ligšioline našia veikla. Taigi
manau, kad Tautinė sąjunga
yra gerame kelyje.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas,
ALT S-gos pirmininkas.

— Kiekviena organizacija
rūpinasi savo ateitimi. Ką
daro tuo reikalu ALT sąjun
ga? Ar narių skaičiumi gausi,
ar į jos veiklą jungiasi jaunes
niosios kartos žmonės, ar
sąjunga nerodo menkėjimo
ženklų?
— ALT sąjunga šalia tiesio
ginių tikslų ir uždavinių taip
pat rūpinasi ir savo ateitimi.
Ne paslaptis, kad Tautinės
sąjungos, kaip ir kitų organi
zacijų, eilės retėja. Vieni
iškeliauja negrįžtamai, kiti
amžiaus naštos spaudžiami
po ilgesnių darbo metų
pasitraukia į užtarnautą poil
sį. Tas būtų normalu, jeigu jų
vietas užpildytų naujos jėgos.
To iki šiol stokojame ir tai
Tautinei sąjungai bei jos veik
lai kelia tam tikrų rūpesčių.
Neseniai Clevelande įvykęs
sąjungos seimas vistik paro
dė, kad sąjungos veikla dar
nerodo menkėjimo ženklų.
Veikla nesiribpja vien Chica
ga. Turime 18 skyrių po visą
Ameriką. Skyrių veikla gyva,
Kai kuriuose skyriuose narių
skaičius sumažėja, bet tuo
pačiu, jiems išvykstant ir
įsikuriant Floridoje, tenykš
čiai skyriai nariais gausėja.
Pagaliau juk ne visada stipry
bė kiekybėje, — svarbu ir
kokybė. Veiklos našumas
daug priklauso ir nuo vado
vaujančių žmonių. Sąjungos
gyvastingumą liudija ir tas
faktas, kad į seimą Clevelan
de suvažiavo apie 80 skyrių
atstovų. Keturi net iš toli
mosios Los Angeles. Visi
patys apsimokėjo keliones.
Seimo metu visi aktyviai
reiškėsi svarstybose spren
džiant sąjungos
ateities
veiklos planus.
Vistik mums rūpi, kad
narių skaičius sąjungoje per
daug nemažėtų, o net didėtų.
Gražiu pavyzdžiu laikau
Chicagą. Praėjusiais metais,
man
būnant
Chicagos
skyriaus pirmininku, įstojo 12
naujų narių, jų tarpe 2 naujo
sios kartos čia gimę ir
mosklus baigę. Tai vis džiugi
nantys reiškiniai. Berods, jei
rieklystu, ir jūs, p. Janušaiti,
ne taip seniai įstojote į Tauti
nę sąjungą ir aktyviai
reiškiątėB Daytona Beach
Fla., skyriuje. Ir jūsų
maloniam laiške man siūlėte
talką ir paramą Tautinei
sąjungai, kas rodo, kad jūs
esate patenkintas Tautinės
sąjungos užimta linija.

— Visuomenė jus, daktare,
pažįsta kaip neišsiamiamos
energijos žmogų. Jūs didelį
dėmesį rodote ir jaunimui,

— Ačiū už komplimentą.
Nemanyčiau, kad kuo nors
skirčiausi nuo kitų ar esu
„neišsiamiamos
energijos”.
Esu paveldėjęs iš gavo tėvo
suvalkietišką
dorybę
—
užsispyrimą. Jeigu apsiimu
kokį darbą atlikti, tai jis turi
būti atliktas. Ir tai darau su
meile ir tvirtu įsitikinimu, kad
tas darbas yra prasmingas ir
tivrtai tikiu jo pasisekimu.
Žinoma, to reikalauju ir iš
kitų kartu dirbančių.
Jūs keliate labai įdomų ir
svarbų klausimą apie jauni
mo subūrimą ir įjungimą į
ALT sąjungos darbus. Turi
me daug ir puikaus jaunimo.
Bet gaila, kad tik maža dalis
to jaunimo jungiasi į mūsų
organizacijų aktyvią veiklą.
Jau eilė metų, kai maišausi
lietuviškame gyvenime. Esu
vadovavęs visai eilei didesnių
ar mažesnių renginių. Bet
maloniausias darbas buvo,
kai ruošiau trečiąją ir ketvir
tąją laisvojo pasaulio tautinių
šokių šventes. Pamilau jauni
mą, kai mačiau jų didelį
entuziazmą,
meilę lietuvškiems šokiams ir dainai.
Tik turime paieškoti kelių ir
būdų, kaip sėkmingiau įtrauk
ti jaunimą į mūsų organizaci
jų gyvenimą bei veiklą. To
sieksiu ir vadovaudamas ALT
sąjungai. Kaip jau žinote, net
ir į valdybą esu pakvietęs du
jaunosios kartos atstovus. Tai
Vidą Jonušienę ir Viliją
Kerelytę. Vida Jonušienė eina
antrosios vicepirmininkės
jaunimo reikalams pareigas, o
Vilija Kerelytė — sekretorės.
Nors tik dar pradėjome mūsų
kadencijos darbą, bet galiu
pasidžiaugti valdybos jaunų
narių rodomu dėmesiu Tauti
nei sąjungai. Aš tikiu, kad
jaunimas geriau pažįsta
jaunimą, jų poreikius ir gal
bendromis pastangomis reika
las šiek tiek pajudės teigiama
kryptimi.
Pradžioje nutarėme paskelb
ti jaunimui tautine tema
konkursą. Taip pat dėmesį
kreipsime ir į lietuvių tauti
ninkų studentų Korp! NeoLithuanią. Ten turime tikrai
daug tauraus jaunimo.
Kreipsimės ir į skyrius, kad
kiek sąlygos leidžia, bandytų
suburti daigiau jaunimo jaunesniosios kartos žmonių į
Tautinės sąjungos eiles.
Turime ir daugiau planų, bet
kiek juos pavyks įgyvendinti,
pakalbėsime kitą kartą.

— Gal šia proga galėtumėte
plačiau aptarti sąjungos
veiklos ateities planus?
— Darbų yra daug ir turi
me ateičiai daug planų. Bet
yra lengva planuoti ir daug
sunkiau tuos planus įgyven
dinti. Todėl bijočiau per daug
užsiangažuoti.
Bet
kaip
pastebėjote iš praeito klau
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juos aplankydami. Mūsų
atstovai ir toliau atstovaus
Tautinei sąjungai Amerikos
Lietuvių Taryboje ir per
Tautinį sąjūdį — Vyriau
siame Lietuvos Išlaisvinimo
komitete. Palaikysime
draugiškus santykius su
visomis patriotinėmis organi
zacijomis,
kad
bendromis
jėgomis galėtume sėkmingai
prisidėti
prie
lietuvybės
išlaikymo ir prie aukščiausio
mūsų
tikslo
— Lietuvos
laisvės ir nepriklausomybės.
Rugpiūčio 6 d. turėjome
bendrą posėdį su Vilties
draugija ir „Dirvos” redak
torium Vytautu Gedgaudu.
Ateinančiais metais „Dirva”
švenčia reikšmingą 70 metų
sukaktį. Tautinė sąjunga
aktyviai prisidės prie šio
minėjimo.
Sukaktuvinis
banketas
su
atitinkama
programa numatytas kaip tik
Chicagoje 1985 m. spalio 12 d.
Posėdyje taip pat paaiškė
jo, kad „Dirvos” finansinė
padėtis, kainoms nuolat
kylant, diena iš dienos sunkė
ja. Vien iš prenumeratos
negalima padengti spausdini
mo išlaidų. Be to, reikia ir kai
kurių naujų mašinų. Todėl
ateinančiais
metais bus
skelbiamas „Dirvai” paremti
vajus. Tautinės sąjungos ir
čia laukia dideli darbai.

— Kiekviena organizacija
turi savąją „politiką”, veiklos
metodus.
Ar nepramatote
veikloje kokių nors naujovių?
— ALT sąjunga — gyvas
lietuvių išeivijoje organizmas.
Veiks ir toliau, jausdama to
gyvenimo pulsą ir kasdien jo
iškeliamus naujus reikala
vimus. Ji liks aktyvi ir toliau
per savo skyrius ir naujas
valdybas ir ateityje, kaip ligi
šiol, nesvyruodama spręs
surizgusias Lietuvos ir lietu
vių
gyvenimo
problemas.
Ištikimai kovodama dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės, kvies brolius ir seses
lietuvius neprarasti Lietuvos
išlaisvinimo vilties. Sąjun
gos, pagal jus, „politika” gali
keistis tik tiek, kiek bus
reikalinga prisiderinti prie
laiko momento Lietuvos bylai.

— Jus išrinkus sąjungos
pirmininku, pareiškėte, kad
besąlyginiai remsite Vliką,
Altą, bet neužsiminėte apie
paramą LB, kuri taip pat yra
nemenkesnis veiksnys. Jūs
net suabejojote minėtų
veiksnių susitarimo galimy
bėmis su LB. Ar jūsų abejo
jimai LB darbais ir atsisaky
mas ją remti nesukels ALT
sąjungoje tam tikrų nesutari
mų, nes ir pačioje sąjungoje
yra aktyvių ir LB dirbančių
žmonių ?
— Iš jūsų klausimo atrodo,
kad jūs nesupratote mano
padaryto pareiškimo sąjun
gos seime Clevelande. ALT
sąjunga yra viena iš pagrin
dinių organizacijų, sudaran
čių Altą. Taip pat ALT sąjun
ga per Tautinį sąjūdį aktyviai
dalyvauja Vlike. Todėl labai
natūralu, kad Tautinė sąjun
ga rems tuos veiksnius, kur ji
pati dalyvauja. Jūs pridedat, kad aš neužsiminiau apie
LB. Aš neužsiminiau ne tik
apie LB, bet nė apie kurią
kitą organizaciją, įskaitant
Lietuvos Vyčius, kuriems aš
atstovauju Alte. Jos visos dir
ba gražų ir naudingą darbą ir
reikalingos visuomenės para
mos. Bet aš paminėjau tik
tuos veiksnius, kuriuose
Tautinė sąjunga tiesiogiai
dalyvauja.

simo,
kreipsime
ypatingą
dėmesį į jaunimą, kad su sky
rių pagalba galėtume
pritraukti naujų jėgų į Tautinę
sąjungą, tuo užtikrinant
sąjungai šviesesnį rytojų.
Stengsimės palaikyti gyvą
kontaktą su skyriais ne tik
Minėtų veiksnių susitari
raštu,
bet ypatingesnėmis mas su LB kelia rūpesčių ir
progomis, kiek sąlygos leis, abejonių, aš manau, ne

vienam iš mūsų. O juk visi
norime to susitarimo. Kada
1983 m. gruodžio 17 d. įvyko
pirmas PLB ir Vliko atstovų
pasitarimas, visuomenė su
džiaugsmu sutiko šį žingsnį.
Bet po to įžanginio pasitari
mo praėjo aštuoni mėnesiai ir
daugiau nieko negirdėti.
Toliau jūs keliate susirūpini
mą, ar „mano abejonės LB
darbais ir atsisakymas ją
remti nesukels ALT sąjun
goje tam tikrų nesutarimų”...
Šis kaltinimas man yra be
pagrindo (tai ne kaltinimas, o
tik paklausimas, -J.J.). Nieka
da nekėliau jokių abejonių dėl
pozityvių LB darbų ir neatsi
sakiau ją remti. Ar ruošimas
dviejų laisvojo pasaulio lietu
vių tautinių šokių švenčių,
vedimas LB Kultūros fondo
vajaus, vadovavimas PLB
Kultūrinės talkos komisijai,
jai atvežant Pietų Amerikos
jaunimą sėkmingom gastro
lėm po Ameriką ir Kanadą
yra atsisakymas ją remti?
Savo pranešime pasakiau,
kad „tai atliksime dirbdami
vieningai, suglaustom gretom
ir
stengsimės
palaikyti
draugiškus ryšius su visomis
patriotinėmis
organizaci
jomis”.
ALT sąjungoje yra daug
narių, kurie aktyviai reiškiasi
LB ir kitose organizacijose.
Tautinės sąjungos valdyba
džiaugiasi ir skatina sąjun
gos narius aktyviai jungtis į
mūsų lietuvišką gyvenimą, į
visuomeninę, kultūrinę ir poli
tinę veiklą. Mano pranešimas
seime, kuris jums sukėlė tiek
daug abejonių, buvo seimo
atstovų labai entuziastingai
priimtas ir jokių paklausimų
ar pataisų nebuvo. Todėl
kokio nors nesutarimo ALT
sąjungoje nenumatom.

— Ir pabaigai, kaip vertina
te jūs išeivijos lietuviškąją
veiklą aplamai?
—
Nors
kartais ir
pasiginčijame,
pazirzename
vieni prieš kitus, bet išeivijos
veiklą vertinu teigiamai. Įvai
rūs fondai, didingos Tautinių
šokių ir Dainų šventės,
kongresai, seimai, suvažiavi
mai, lituanistikos katedra ir
kt. tai išeivijos paminklai
lietuvybei išlaikyti. Nepaliau
jamos Lietuvos laisvinimo
pastangos — tai parama
pavergtai tėvynei jos likiminėje kovoje dėl laisvės ir
nepriklausomybės.
Tiesa,
tarporganizaciniai santykiai
šiuo metu nėra geriausi, bet
nemanau, kad tas labai kenk
tų mūsų veiklai. Juk esame
žmonės įvairių įsitikinimų,
įvairių galvojimų. Nors gal ir
skirtingais keliais einame, bet
neabejodamas noriu pasaky
ti, kad visi siekiame to paties
tikslo — Lietuvai laisvės.
Turėtume stengtis, kad ta
veikla būtų tolerantiškesnė,
tada suburtomis jėgomis
pasiektume dar geresnių
rezultatų.
Baigiant noriu
padėkoti
jums, p. Janušaiti, už šį malo
nų pasikalbėjimą ir už
parodytą
dėmesį
Tautinei
sąjungai ir jos darbams.

BR0WN & SHARPE
NO 13 OPERATOR
F.xperienced Machinisls for HSS and
Carbide Drills, Reamers, etc, Work
from Blueprints. Small friendly shop
vvith good benefits, NOV1, 313-3498880 days, 313-647-1233 evenings.

(34-35)o

RAIL CAR REPAIR
SUPERVISORS
Southern Calif. car repair shop seeking responsible all around freight car
repair plūs paint, blast & vvash rack
supervisors vvith a good track record
for getting things done. Send resume
to: LUNDEEN RAIL. P. O. Box 278,
Daggett, Ca. 92327 or call 619-2542934.
(34-40)»
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TEISININKĄ JONĄ MOCKŲ AMŽINYBĖN PALYDĖIUS
1984 m. rugsėjo mėn. 16
d., sekmadienį, 2 vai. ryto
Glendale Adventist Medical
Center ligoninėje po širdies
operacijos, trečią dieną
Aukščiausiojo pakviestas
iškeliavo į amžinybę taurus
lietuvis Jonas Mockus, pa
likdamas dideliame nuliū
dime savo mylimą žmoną
Nelę, dukras Rūtą ir Viliją
ir sūnų Gintarą su jų šei
momis bei giminėmis.
A. A. teisininkas Jonas
Mockus gimė 1912 m. bir
želio mėn. 19 d. Seinų aps

krityje, Pieniuočės vienkie
my. Buvo jauniausias iš 6
vaikų pasiturinčių ūkinin
kų šeimoje, čia jis pradėjo
pirmuosius savo žingsnius
moksle. Baigęs Seinų "ži
burio” gimnaziją, kurioje
priklausė skautų organiza
cijai, persikėlė į Kauną, kur
Vytauto Didžiojo Universi
tete studijavo teisę ir ją
baigė 1939 metais. Studi
juodamas dirbo Finansų
Ministerijoje mokesčių de
pą r tamente. Universitete
įstojo į korporaciją Neo-

Mielam Filisteriui

KOL. JONUI MOCKUI
taip nelauktai pasitraukus iš mūsų tarpo,

žmoną NELĘ, dukras RŪTĄ ir žentą RIMĄ

ANELIAUSKUS, VILIJĄ ir žentą ALGĮ KA
RALIUS, sūnų GINTARĄ ir kitus gimines
bei artimuosius šioje liūdesio valandoje kor-

porantiškai užjaučiame
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania

Los Angeles, Ca.

Mielam
A. A.

JONUI MOCKUI
taip staiga iškeliavus Amžinybėn, jo mylimą
žmoną NELĘ, dukras VILIJĄ, RŪTĄ ir sū
nų GINTARĄ su jų šeimomis bei kitus arti

muosius nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu

liūdime

Valė ir Kazys
Barmai

Los Angeles, Calif.

Mielam Kolegai

FIL. JONUI MOCKUI
taip staiga amžinybėn iškeliavus, žmonai

NELEI, dukroms RŪTAI ir žentui RIMUI
ANELIAUSKAMS, VILIJAI ir žentui AU

GIUI KARALIAMS ir kitiems giminėms bei
artimiesiems nuoširdžiausią užuojautą reiš

kiame ir kartu liūdime

Edvinas ir Halina
Balceriai

Lithuania ir visa gyveni-,
ma aktyviai dalyvavo kor
poracijos veikloje. Labai
mėgo sportą. Priklausė
"Jaunosios Lietuvos” van
dens sporto klubui. Rusų
okupacijos metu, nenorėda
mas jiems dirbti teisės sri
tyje, pasiliko savo senoje
tarnyboje. 1941 m. Vilniu
je vedė akademikę skautę
Nelę S. Šarauskaitę. 1942
metais grįžo i tėviškę ir dir
bo Apskrities Viršininko
Įstaigoje Lazdijuose.
1944 metais priartėjus
frontui, su šeima išvyko į
Vokietiją ir apsigyveno
Brandenburgo mieste neto
li Berlyno. Karui baigiantis
persikėlė į Vakarų Vokieti
ją ir apsigyveno anglų zo
noje Blombergo stovykloje.
Stovykloje įsijungė į dar
bą: dainavo chore, mokyto
javo lietuvių gimnazijoje ir
ėjo pabaltiečių stovyklos
policijos viršininko parei
gas.
1949 metais su šeima
emigravo į Jungtinės Ame
rikos Valstybes. Vienus
metus pagyvenę Philadelphijoje persikėlė į Clevelandą. čia gavęs darbą, vaka
rais mokėsi siekdamas nau
jos profesijos. Baigęs elek
tros - elektronikos kursus
dirbo General Motors ben
drovėje. Taip pat aktyviai
dalyvavo lietuviškoje veik
loje. Priklausė Teisininkų
draugijai, SLA 136 kuopai,
Lietuvių Namų bendrovei,
Skautų Tėvų ii- Rėmėjų ko
mitetui, Korporacijai NeoLithuania, Vilties draugi
jai, Tautinei Sąjungai —
buvo Clevelando skyriaus
valdyboje, kurioje keturis
metus šiam skyriui vadova
vo.
1977 metais iš Gen. Mo
tors kompanijos išėjo į;
pensiją ir persikėlė į Kali
forniją, kur buvo jau įsikū
rusios visų vaikų šeimos.
1977 metais Jonas Moc
kus buvo pakviestas į Tau
tinės Sąjungos valdyba vi
cepirmininko pareigom, šias
pareigas keturių metų lai
kotarpyje Jonas atliko są
žiningai ir labai gerai.
1981 metais Tautinės Są
jungos valdybos kaaencijai
pasibaigus, Jonas ir toliau
sąžiningai dirbo įvairios©
čia Los Angeles tautininkų
organizacijose: Los Angeles Tautinės Sąjungos sky
riaus valdybos pirmininkas,
Lietuvių Kredito Koopera
tyvo valdyboje ir Tautinių
Namų Revizijos komisijoje.
Nors gyveno tolokai nuo
Los Angeles — Yucaipoje
apie 90 mylių atstume, ta
čiau kas sekmadienį nepa
tingėdavo atvykti į šv. Ka
zimiero bažnyčią, dalyvauti
susirinkimuose bei parengi
muose.
Jonas Mockus tai tikrai
gero chatakterio žmogus.
Darbštus, paslaugus, sugy
venamas, tad ir nenuostabu,
kad jį visi gerbė ir mėgo.

Jo pasitraukimas iš gyvų
jų tarpo yra didelis nuosto
lis visai Los Angeles lietu
vių kolonijai, o ypatingai
pasigesime tautinės minties
darbuotojų eilėse.

nas Petronis, sūnėnas savo
dėdei. Lietuvių Bendruome
nės Vakarų Apygardos var
du — Ona Razutienė, Lie
tuvos Dukterų Draugijos
vardu S. Šakienė, Lietuvių
Kredito Kooperatyvo vardu
A. Kiršonis, Tautinių Na
mų vardu Br. Dūda, ALTo
skyriaus vardu A. Mažeika,
Tautinės Sąjungos vardu R.
Šakienė. Filija R. Vitkienė
tarė žodį Neo-Lithuania
vardu ir įteikė našlei Nelei
Mockuvienei nuo karsto jos
vyro Neo-Lithuania korporanto kepuraitę ir juostelę.
Po to sugiedota giesmė 'Ma
rija, Marija’ ir Lietuvos
himnas, kuris vėjo ir me
džių
šlamesyje atrodė,
skambėjo ne tik kaip pa
garba velioniui, bet kaip ir
priesaika mūsų pavergtai
Tėvynei, dedant visas pa
stangas, kad jai greičiau
išauštų laisvės rytas.
Visi laidotuvių dalyviai
buvo pakviesti į Lietuvių
Tautinių Namų salę bend
riems pietums, čia progra
mai vadovavo Tautinių Na
mų valdybos pirmininkas
Jonas Petronis, šeimos var
du padėkos žodį tarė velio
nio žentas A. Karalius.

Velionio kūnas rugsėjo
mėn. 19 d. 7:30 vai. vak.
buvo atvežtas į Los Ange
les šv. Kazimiero bažnyčią,
kuri buvo pilna jo draugų,
visuomenės veikėjų bei jo
gerbėjų. Karstą įnešė į baž
nyčią velionies kolegos neolituanai ir tautininkai. Per
visas bažnytines apeigas
neolituanai ir tautininkai
stovėjo prie karsto garbės
sargyboje. Prel. dr. V. Bartuška, prieš sukalbant ro
žančių už velionies sielą,
tarė religiniai patrijotinį
atsisveikinimo žodį, iške
liant labai geras velionio
būdo savybes, kad buvo re
ligingas, mylėjo savo šei
mą, jai buvo ištikimai at
sidavęs, geras ir pareigin
gas lietuvis. Bažnyčioje so
lo giedojo salistas Rimtau
tas Dabšys, palydint komp.
Br. Budriūnui.
Rugsėjo mėn. 20 d. per
gedulingas mišias giedojo
solistė Janina čekanauskienė ir choras vadovaujamas
komp. Br. Budriūnui. Po
gedulingų mišių velionies
• PATRIA prekybos na
karstas, lydimas ilgos ma muose. 794 E. 185 Street,
šinų vilkstinės buvo nuvež Clevelande, yra didelis pa
tas į Forest Lawn kapines sirinkimas vietinių ir im
— Glendale, palydint prel. portuotų maisto produktų,
dr. V. Bartuškai. Grabne- įvairių skanumynų, lietu
šiais buvo neolituanai ir viškos juodos duonos, o do
tautininkai. Filija Ramunė vanų skyriuje yra gintaro,
Vitkienė, velionio šeimos , plokštelių, audinių, knygų
paprašyta pravedė prie ka ir lietuviški! sveikinimo
po atsisveikinimo ceremo kortelių. Prašome atsilan
nijas. Pirmas žodį tarė Jo kyti. Telefonas 531-6720.
4

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ
10 DIENŲ LIAUDIES MENO EKSKURSIJA
LIETUVOJE IR DVI NAKTYS HELSINKY
No. 103: spalio 3 Iki 17............................................ $1,549.00

KITOS 10 DIENŲ EKSKURSIJOS LIETUVOJ
No. 918B: rugsėjo 18 - spalio 4 ................................$1,829.00
10 dienų Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte

No. 117: lapkričio 7 - 21 .......................

$1,349.00

10 dienų Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte

No. 117: lapkričio 7 - 21 ............................................ $1,349.00
10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj
gruodžio 28 - sausio 11 ............................

$1,449.00

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

KITOS EKSKURSIJOS
No. 917: rugsėjo 17-26............................................ $1,259.00
6 dienos Vilniuj, 2 Helsinky

No. 101: spalio 1-12 ........................................................$1,289
6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 2 Helsinky

Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.
NEVVTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190
BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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PASISVEČIAVIMAI ŠAPUS IR ANAPUS
Antrojo pasaulinio karo ir
keleriopų okupacijų pasėkoje,
vėliausioji išeivių karta, atsi
dūrusi daugumoje JAV, senų
jų ateivių rūpesčiu priglausta
ir įdarbinta, bent kiek fiziškai
ir materialiai atkutusi, pradė
jo rūpintis ryšio atstatymu su
paliktaisiais anoj vandenyno
pusėje broliais.
Tai nebuvo lengvas uždavi
nys. Kur jų ieškoti? Vieni jų
šiaip taip išliko gyvi okupuoto
je Lietuvoje, kiti žuvo karų ir
perversmų sūkuryje, kiti iške
liavo ilgametei prieglaudai į
‘gulagus’, kiti atsidūrė Lenki
jos žemėje, vėl kiti, jau ‘rehabilituoti’, tačiau grįžę į Lietu
vą negavę įsidarbinti, liko to
limoje Rusijoje be didesnių
prošvaisčių ateičiai. Vėliau
jau, kiek sunormalėjus Sov.
S-gos ir JAV-bių santykiams,
atsirado galimybė ir susirašišinėti bei pasiųsti siuntinėlį
ir, dar vėliau, aplankyti juos,
o jiems mus. įdomi būtų sta
tistika, manau, kiek tūkstan
čių dolerių išeiviai yra pasiun
tę Lietuvon įvairių gaminių
pavidale (pradedant sunkiai
ten gaunamomis adatomis ir
sagėmis, baigiant automobi
liais, TV aparatais ir įvairio
mis namų apyvokos mašino
mis)? Iš ten atvykstant tik vie
nam-kitam, iš Amerikos buvo
nuvykę ir dar vyksta pasisve
čiuoti jau nemažas būrys išei
vių.
Ir čia iškilo ne tik normalus,
sakyčiau standartinis pasisve
čiavimo klausimas (taip, kaip
mes jį suprasdavome Lietuvo
je ir dabar laisvajame pasau
lyje), bet ir tas pats klausimas
įgavęs psichologiniai-politinį
(ne tik šeimyninį) aspektą.
Kaip žinome, tas mūsų pa-

sisvečiavimas, su keletą mūsų go kolhozininko gyvenimo ir jo
spaudoje plačiai aprašytomis rūpesčių. ‘Neteiskime, idant
išimtimis, nėra normalus. nebūtume teisiami’ - berods
Daugumoje tenka išbūti Vil Sv. Rašto žodžiai. Jie, kaip
niuje 4-5 dienas, vieną dieną jau anksčiau minėjau, nebuvo
Kaune ir keletą Maskvoje, Ry leisti to pamatyti. Ką girdėjo
goje, Taline ar Leningrade. iš savo brolių ar seserų pusiau
Su giminėmis susitikimas liko pravertų lūpų, tebūna tik
tik šabloniškas: surankiotieji i jiems žinoti ir jokiai ‘patrioti
ir gerokai prigąsdintieji gimi nei propagandai’, nenorint
nės suvežami, nelyginant avys jiems pakenkti, netinka.
Šitas, psichologiškai-politiį buv. Chicagos ‘stokjardus’, į
nis
aspektas turėtų būt taiko
Vilnių ir čia, atseit, kalbėki
mas
individualiai. Sakysim,
tės, jeigu jau taip labai išsiil
asmeniui,
kuris ok. Lietuvoje
gęartimesnių
giminių neturi,
Nuvažiavimas į giminių gy
kuris
važiuoja
tik savo tėvynę
venvietes, tuo pačiu ir į savo
(gal
jau
paskutinį
kartą) ap
tėviškę, oficialiai griežtai
lankyti,
kuris
nebeplanuoja
draudžiamas. Laimingesnieji
‘sukombinuoja’. Ne tokius jau ten daugiau nuvykti ir
laimingus saugumo valdinin kuriam pasisekė kokiu nors
kai grąžina į Vilnių ar į Mask būdu patekti Lietuvos provinvą, be teisės toliau ekskursuoti. cijon nepagautam, gal ir nėra
‘Kombinacijoms’ vis tebevyks reikalo ką beslėpti. Jis galėtų
tant, Sov. valdžia jau ėmėsi ir paliudyti pogrindžio spaudos
keliamus faktus. Tačiau as
drastiškų priemonių už tokį
‘nusikaltimą (norą pamatyti meniui, kuris palieka ten ar
savo tėviškę ir tėvų kapus) atei timiausius gimines, kuris gal
tyje bausti gimines, ar į ‘kom voja dar kartą juos aplankyti,
aišku, sąlygos jau kitokios. Bū
binacijas’ įkliuvusius asmenis.
kime
protingi ir nereikalauki
O kas gi norės tiems varg
me
iš
jų to, ko ir patys, būda
šams savo apsilankymu pada
mi
jų
vietoje, vargu ar dary
ryti ‘meškos patarnavimą’? Iš
tume.
tokio ‘pasisvečiavimo’ grįžu
Retkarčiais sulaukiame sve
sius ekskursantus jau čia apipuolame klausinėti: ar smar čių, o laimingu atveju ir vi
kiai maskolis spaudžia? Ar sam laikui pas mus apsigyven
turi žmonės ką valgyti? Ar ti iš ten išleistų tautiečių. Čia
jau visos sodybos sulygintos su , turėtumėm skirti net keleriožeme? Ar bažnyčios uždary . pus atvejus: šeimos narius,
tos? Ar dar vis žudo ir tremia vyro ar vaikų pastangomis gakaip praeityje? Ir jeigu ap i vusius leidimus pasilikti čia,
klausinėjamieji pradeda saky I gimines ar draugus, kuriems
ti, kad Vilnius ir Kaunas ge reikės grįžti atgal ir disidentus
rokai atsistatęs, turi jau ir mo - legalius ar abejotinus - čia
derniškų, vakariečių stiliaus atsiradusius įvairiomis aplin
viešbučių, kad - priverstinai iš kybėmis.
Šeimos nariai atvykę jau vi
buvęs Vilniuje penkias die
nas - pastebėjęs ir daugiau pa sam laikui, jeigu jie nėra pa
žangos (techninės ir kultūri likę ten savo artimųjų, galėtų
nės), tai juos jau pradedame jau mums atviriau papasakoti
laikyti vos ne tautos išdavikais apie dabartinius ok. Lietuvos
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
nes jie matę tik pažangą, o gyventojų rūpesčius ir ateitį.
nepasistengę pamatyti vargin Tą jie, kurie gali, daugumoje
ir daro: privačiuose ar viešuo
se pasikalbėjimuose, lietuviš
koje spaudoje, ar išleisdami
savo išgyventų laikų atsimini
mus (Ąžuoly nelis’, ‘Igarkos
Naujamiestis’, etc.).
Man tik labai norėtųsi at
kreipti lietuviškosios visuome
nės dėmesį į tuos svečius iš ok.
Lietuvos, kurie TURĖS GRIŽ
TI. Dauguma jų, važiuoda
mi čia, krašte yra palikę savo
šeimą, tenai blogiau ar ge
riau verčiasi, turi darbus, etc.
Gi čia mes jau ir pasimetame.
Žinoma, ne iš blogos valios,
bet lietuviškojo vaišingumo
inercijoje darome jiems sutik
tuves, pristatymus, pasikal
bėjimus, išleistuves.
Kad gavus tikslesnį atsaky
mą į klausimą ‘kur mes klys
tame?’, turėtume labai jaut
riai ir sąžiningai įsivaizduoti
save jų vietoje. Ar šie žmonės
gali sakyti, kad Lietuva velka
i žiaurius vergijos pančius? Ar
jie gali pradėti išvardinti Lie
tuvai ir lietuviams 40-ties me
tų bėgyje padarytas ir vis dar
Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką daromas skriaudas? Ar jie ga
li tenykštį gyvenimą peikti, o
mūsų girti? JIEMS REIKĖS
GRĮŽTU Neriškime jiems ‘kil»
pos ant kaklo’1
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601
Griaudu buvo žiūrėti, kada
Tai. kraatovM (312) 263-5326; ■«* (312) 677-8439.
vieno tokio viešo atsisveikini
mo metu, kalbėtojas, išliejęs

Puikiausius kailius

rasite

NORMANĄ BURŠTEINĄ

UetuvUl enune visi —
Lietuvių Fonde ar esi?

LIETUVIU FONDAS

£
77

LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
3001 W. 59th Street • Chicago, IL 60629 • (312) 471-3900

Santrumpos: atm. jn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
— įamžintojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo,
įgal. — įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso.
1984 m. liepos mėn.

lx

$10.00

1
7

$20.00
$25.00

1
2

$30.00
$45.00

1
6

$55.00
$100.00

1
1
1

$200.00
$357.00
$800.00

Kavaliauskas Jonas atm. įn.: Kavaliauskas Teresė,
$1,100.
Valiuškiai Antanas VMD ir Konstancija, $1,095.
Aleksienė Antanina atm. įn.: Lenkauskų šeima, $25;
Brazis-Brazauskas Matas atm. įn.: įm. 3 asm., $395;
Jančauskai Povilas ir Stasė, $350; Liutikas Česlovas
atm. įn.: V. Markevičius, $125; Mitalas Petras atm. įn.:
Raugas Balys, $25; Urbonienė Bronė atm. įn.: Ur
bonas Vincas, $225; Valiuškytė Elena Gaja: kolegijos
baigimo proga Valiuškiai A. K., $35.
Tamašauskai Juozas ir Petronėlė, $690.
Avižienis Algis, $700; Beinoris dr. Bruno atm.: įm. 2
asm., $3,485.
Avižienis Algis ir Rasa, $55.
American Lithuanian Club of Florida, Ine., $200; X,
$300; Gleveckas Bronius, $200; Karklys Rimas, $200;
Rutkauskas Viktoras ir Sabina, $200; Valiulis Hen
rikas ir Gailutė, $100.
Šepetys Jonas, $500.
Šimkus Stasys, $5,442.77.
Griežė-Jurgelevičius Stasys ir Barbora (mirusi), $2,000.
Iš viso
$2,337.00

1984 m. rugpiūčio mėn.

lx
2

$10.00
$15.00

2

$20.00

2

$25.00

2

$50.00

1

$55.00

5

$100.00

1
1
1

$200.00
$250.00
$505.00

1

$710.00

1 $1,000.00
1 $2,000.00
1 $2,400.00

Pautienis Ona atm. įn.: Urbutis Pranas, $10.
Lietuvos Agronomams-Sibiro Tremtiniams Pagerbti
Stipendijų Fondas: X, $8,810.37; Rinkevičius Vincas
atm. įn.: įm. 2 asm., $115.
Apanius Vincas, $120; Brazis-Brazauskas Matas atm.
įn., $415.
Puzinas dail. Povilas atm. įn.: Puzinas Austrą, $525;
Šulaitienė Antanina atm. įn.: Milakniai A. ir H., $25.
Bytautienė Juzė atm. įn.: įm. 5 asm., $50; Jackūnas
Vladas, $250.
Valaitis Juozas atm. įn.: Vygantai Mara ir Vytautas
$25 ir 2 kiti asm., $555.
Banėnas inž. Antanas atm. įn.: Banėnas Amelija,
$1,400; Kriščiukaitis Kazys atm. įn.: Kriščiukaitienė
Bronė, $300; Kšečkauskas Liudvikas ir Marija, $400;
Varekojis Eduardas ir Aldona, $200; Varnelis Apoli
naras ir Jadvyga (mirusi), $2,200.
Juodaitis Stasys atm. įn.: Juodaitis Maria, $200.
Stankaitis Juozas MD, $750.
Balandienė Pranė atm. įn.: Balanda Gediminas $200,
Juškai Elena ir Alfonsas $30, Zelvvinder Nijole $25 ir
17 kitų, $505.
Naujokaitis Pranas PhD atm. įn.: Naujokaičiai Gedi
minas ir Isabelle $500, Sirusai George ir Helen $50,
Bubliai Vladas ir Stanislava $35, Bubliai Algimantas
ir Birutė $30, Jankūnas Kazimieras $25, Kebliai
Kęstutis ir Vitalija $25, Krivickai Danutė ir Kazys $25
ir 1 kt., $1,010.
Markūnas Petras ir Olga, $1,000.
Ignatavičius Bronius testamentinis palikimas, $2,000.
Karoblis Vytautas MD ir Antanina, $4,800.
Iš viso
$7,850.00

Lietuvių Fondas artėja prie trečiojo milijono ir pagrindinis kapi
talas 1984.VIII.31 pasiekė 2,763,247 dol. Gautomis palūkanomis pa
rėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą 1,356,586 dol.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso pali
kimais gauta 775,353 dol.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:
„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,
3001 WEST 59TH STREET, CHICAGO, IL 60629”

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis
remiamas “■'tuvybės išlaikymas.

ant okupanto (patogiai čia įsi
taisiusiam kalbėtojui tai, ži
noma, nieko nekainavo), pa
kvietė vargšą grįžtantįjį, pali
kusį ten žmoną ir du vaiku
čius, be to atkentėjusį jau
7-rius metus Sibiro taigose,
tarti žodį. Ką kiekvienas iš
mūsų tuo atveju galėtume pa
sakyti? Pagalvokime.
Trečiąją grupę sudaro disi
dentai. Jų nedaug. Čia mes
irgi nesame vieningos nuomo
nės. Mums kaž kaip sunku
suprasti, kaip Sov. Sąjungos
nemėgstantis asmuo yra taip
lengvai atsiradęs Vakaruose.
Vienas atvažiavo, rodos, per
Vokietiją savo nuosavu Volksvagenu. Kiti, pasirodo, jau
buvo anksčiau gavę pakvieti
mus dėstyti Amerikos ar Euro
pos universitetuose. Dar kiti

jau buvo taip gerai išmokę
anglų kalbą, kad didžiosios
Amerikos scenos juos pakvietė
režisuoti sunkokus veikalus(?).
Jie dalyvauja mūsų kultūrinia
me gyvenime, mūsų spaudo
je, skaito paskaitas, kviečiami
į minėjimus, etc. Iš jų, mano
manymu, gal neturėtume
priekaištų tik Simui Kudirkai,
kurio istorija, atrodo, auten
tiška ir daugelio šaltinių pa
tvirtinta. Nenorėčiau jų kal
tinti, nes ‘nežinomi visatos ke
liai’, bet kartais sunku ir pati
kėti. Jie, žinoma, apie Sov.
Lietuvos gyvenimą kalba at
virai, atrodo nieko nebijoda
mi, daugiausia iš neigiamos
pusės. Gal jie, nutraukę ga
lutinai ryšius su Sov. Sąjunga,
ir nuoširdūs. O gal?
J.R.
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tos gajumą, rengiant tokius
nius dabartinėje Lietuvoje.
žygius ateityje.
Bet kad padėčiai Lietuvoje
Yra ir kitų, ne tik mano suprasti būtų reikalingi
supratimu, aliarmuojančių "objektyvūs moksliniai ty
VYYTAUTAS ABRAITIS
reiškinių. Prieš keletą sa rimai ir apibendrinimai”.
vaičių teko skaityti VAR A. Kučys neneigia reikalin
valios falsifikacija vyksta rint, kur jis būtų ir ką beda PO žurnalo 19-tame nu gumo ir naudos moksliniai
įvairiomis formomis ir šian rytų niekad negali atsisaky meryje redaktoriaus Anta itrti įvairius gyvenimo reiš
dien. Nėra reikalo aiškinti, ti nuo reikalavimo lietuvių no Kučio vertingą straips kinius dabartinėje Lietuvo
kad šiandien Lietuvoje nė tautai laisvės, kuri pilnai gar nį "Idėjų vingiuose” dėl rū je, bet kad padėčiai Lietu
ra nei žodžio, nei sąžinės, Ii reikštis tik nepriklausomo pesčių kaip išlaikyti gyva voje suprasti būtų reikalin
nei susisiekimo, laisvių, kad je valstybėje. Laisvajame lietuvybę išeivijoje. Jis ra-, gi "objektyvūs moksliniai
Lietuva yra valdoma tik pasaulyje tai atlikti galime šo, kad, ką rašo vedamuose tyrimai ir apibendrinimai",
pagal okupanto valią. Tai tik mes, ir kuo garsiau, tuo dienraščio redaktorius, ar su tuo p. Kučys nesutinka.
vyksta virš 44 metų ir ne geriau. Antra, mes pasi bendrinės pasaulio lietuvių Aš gi manau, kad tai tik
žinia, kada tai baigsis.
traukę į užsienius nuo So organizacijos vadovas ir ko profesoriškas paprasčiausių
Mokslas ir politika su vietų Rusijos okupacijos kias mintis skleidžia lietu savaime aiškių faktų apie
tinka, kad tautybės pažy dar esame gyvi liudininkai viškos visuomenės tarpe gyvenimą Lietuvoje nukė
mių yra išviršinių ir vidi laisvajame pasaulyje lietu mūsų intelektualai, yra limas į dausas.
nių. Svarbiausias vidinis vių tautos tikrųjų aspiraci tampriai surišta su tuo,
Antru pavyzdžiu nuro
tautos pažymys — jos są jų būti laisvais. Paskutiny kaip nuteikiama mūsų vi doma Draugo redaktoriaus
monė, jos pasisakymas, jog sis Lietuvos Prezidentas suomenė išeivijoje.
M. D. vedamasis, kur jis
nori ir daro viską, kad bū Antanas Smetona rašė:
Varpo redaktorius A. rašo "jeigu pagrindine sa
tų laisva. Istoriškai tautoje "Mūsų tautos pajėgumas Kučys parinko 4-ris pavyz vo politinio siekimo kate
sąmonė keičiasi. Ji ima sa eina ne vien iš garbingos džius, būdingus šios dienos gorija paimsime ne valsty
vaimingai jausti, savaimin praeities, bet ir mūsų da galvojimui kai kurių mūsų binės nepriklausomybės at
gai galvoti ir savo gimtąja barties planingo darbo, iš intelektualų ir vadovų. Vie statymą (mano pabr.), o
kalba kalbėti.
mūsų tvirto pasitikėjimo nu iš pirmųjų jis parinko žmogaus teisių gynybą, tai
Keitėsi tautos sąmonė ir savimi, iš to gajumo, kuris dr. Tomą Remeikį, Pasaulio iš karto pasijuntame lyg ir
Lietuvoje. Kovon su Ordi yra paslėptas mūsų pasą Lietuvių Bendruomenės pir nebe taip visų apleisti”. Jis
nu ją telkė pagoniškas pa monėje, kuris turi virsti mininko pavaduotoją. Po eina ir toliau "aprimkime”,
triotizmas, pasireiškęs sa veiksmu, darbu ir pasiauko nas Remeikis rašo "kad su girdi "su nepriklausomybe,
vo tikėjimu ir sava kalba. jimu mūsų tautai išsilaiky prasti Lietuvą per pogrin nustokime protestavę, nu
O kai paplito Didžioji Lie ti. Tautos šventė yra viena džio spaudą yra suprasti tilkime apie trūkumus Lie
tuvos Kunigaikštija ir kai iš tų gerų progų savo pa tik, palyginti, mažą jos gy tuvoje ir pradėkime žiūrėti,
prasiskynė Lietuvon kelią sąmonę išjudinti tautos la venimo sferą. Bet ir šią kuo ji turtinga. "Pagal
krikščionija, tai senąjį pa bo veiklai”. Trečia. Kaip sferą mes dažnai šališkai Draugo vedamąjį dabartinė
gonišką patriotizmą pakei minėjau, yra svarbu, kad pažįstame, kai daugiakryp- Lietuva turtinga kūrybiniu
tė valstybiškas patriotiz lietuvių tautos sąmonė iš tį pasipriešinimą susiauri gaivalingumu." Taigi, Drau
mas. Valstybiškas jis liko liktų nesužalota. Nenuosta-. name į vienos krypties ju go redaktorius M. D. siūlo
iki 18 amžiaus pabaigos iki bu, kad ją įvairiomis prie dėjimą". Jis toliau rašo, plačiai atidaryti duris vis
Lietuva pateko caristinės monėmis bando žaloti oku kad "padėčiai įvertinti ne kam, kas kultūros vardu iš
Rusijos valdžion. Jis tuo puotoje Lietuvoje okupan paprastai svarbūs yra ob ten ateina, o tas išlaikys
metu dar nebuvo virtęs tau tas. Aš esu tikras, kad Lie jektyvūs moksliniai tyrimai ilgiau ir mus gyvais išeivi
tišku patriotizmu. Lietuva tuvoje lietuvių tautos svei ir apibendrinimai”. A. Ku joje. Bet, argi mes nežino
negalėjo pasireikšti kaip ka ir nesužalota sąmonė iš čys neneigia reikalingumo me, kokia "gaivalinga kū
kitos tautos, kad reiškėsi liks gyva, nežiūrint kiek lai ir naudos moksliniai tirti ryba” išvvsta šviesa ir kotautiškai valstybiška sąvo ko tęsis okupacija, kaip kad įvairius gyvenimo reiški
(Nukelta į 10 psl.)
ka, nes jos didžioji dalis bu ją nepajėgė, nei sunaikinti,
vo beteisė liaudis. Bet gi, nei sužaloti per suvirš 120.
iš tos beteisės liaudies per metų caristinė Rusija.
ilgesnį laiką kaip tik ir at
Bet gi, nemažiau svarbu,
gimė tauta, įrodžiusi savo kad ir mūsų ii' mūsų pali
subrendimą tuo, kad laisvė kuonių lietuviška sąmonė
kiekvienam žmogui ir kiek išliktų sveika ir nesužalota
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vienai tautai yra miela. Tai išeivijoje. Kaip minėjau,
Į LIETUVĄ
ji patvirtino ir savo krauju juk, tik mes laisvi lietuviai
apgindama nepriklausomy be sunkumų galime perduo
iš BOSTONO ir NEVV YORKO
bės paskelbimą.
ti pasaulio viešajai opini
Dar yra vietų šiose grupėse:
Kaip minėjau, jėga, jai tikrąsias lietuvių tau
Maskva-Vilnius-Ryga-Leningradas
smurtu ir apgaule Sovietų tos aspiracijas, o ne oku
Rusija atėmė du suvereni panto peršamos apgaules.
Spalio 3 d. — $1268.00.
nės Lietuvos valstybės ele Deja, kai kurie reiškiniai
Gruodžio 26 d.
mentus: valdžią ir teritori kelia nerimo ir nusivylimo.
(Naujų Metų sutikimas Vilniuje) — $1247.00
ją, bet iki šiai dienai, per Kai mes čia su pagrindu da
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
suvirš 44-ris metus neatėmė bar džiaugiamės ir didžiuo
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu
ir neatims iš Nepriklauso jamės jaunimo masiniais
mokesčiu.
mos Lietuvos valstybės tre šokiais ir dainų šventėmis,
čiojo elemento, tai yra lie įrodančiais mūsų tautinį
1985 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ jau
tuvių tautos; jos valios bū gajumą, tai jų suorganiza
patvirtintos, pirmoji grupė išvyksta BALANDŽIO
ti laisvais. Taigi, ir Sovietų vimas , ir visa ekonominė
17 D.
Rusijos skelbiama sovieti našta surinkti tuos šimtus
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite
nė Lietuvos respublika nė tūkstančių dolerių, reikalin
1-800-722-1300 (Toli Free)
ra suvereninė, kaip kad ją gų joms pravesti, yra ne
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.
bando pasaulio viešajai opi šama dabartinės išeivijos
nijai pristatyti Sovietų Ru kartos; kartos, kuri jau
TRANS-ATLANTIC TRAVEL
sija, nes Sovietija niekad daugumoje žilagalviai pen
neįgys lietuvių tautos lais sininkai ir kurių eilės jau
SERVICE, INC.
vo pritarimo atsisakyti nuo šuoliais retėja. Deja, spren
.MCMBEB
faktiškai Nepriklausomos džiant iš įvairių davinių
393 West Broadway
Lietuvos jos etnografinėje tenka abejoti, kad tas gra
P. O. Box 116,
teritorijoje su vyriausybe, žusis mūsų dabar šokantis,
South Boston, Mass. 02127
kurią išrinks ir kuriai pri dainuojantis ir sportuojan
Telefonas: (617) 268-8764
tars lietuvių tauta.
tis lietuvių jaunimas suor
Įstaigai vadovauja:
Gal, nevienam gali kilti ganizuos išeivijoje ir savo
ALDONA
ADOMONIS
ir ALBINA RUDZIŪNAS.
klausimas, ar Tautos šven vaikams tuos masinius šo
tė turi savo prasmę mums kius, dainų šventes ir spor
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
šiandien, gyvenantiems iš to rungtynes, bei suaukos
sutvarkom dokumentus.
eivijoje? Pirmoje eilėje, tuos šimtus tūkstančių do
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įf TA 0324
tikrai savarankus lietuvis, lerių taip reikalingų išei
kuriais mes esame, nežiū vijoje parodyti lietuvių tau

Tautos Šventės reikšmė
Lietuvoje Tautos šventė
buvo švenčiama rugsėjo
mėnesio 8 dieną. Tai nėra
sena valstybinė šventė,
švenčiama kaip Lietuvių
Tautos Diena, nes ji pradėta Lietuvoje švęsti kaip
tokia tik nuo 1930-jų me
tų, minint Vytauto Didžio
jo 500 metų mirties sukak
tį. Prieš tai, rugsėjo mėn.
8 dieną buvo švenčiama tik
kaip bažnytinė šv. Merge
lės Marijos gimimo diena.
Anot Lietuvos istoriko Zig
mo Ivinsko ši antroji Lie
tuvos valstybinė šventė bu
vo įvesta labiau pabrėžti
ir išpopuliarinti Didžiosios
Lietuvos K u n i gaikštijos,
gyvavusios bemaž 6 šimt
mečius, garsą, kurios vir
šūnėje lietuvių tautos isto
rijoje buvo kunigaikštis
Vytautas, rašytojo Mairo
nio visiškai teisingai pava
dintas Vytautu Didžiuoju.
Pirmoje vietoje prisimin
tina, kad ano meto Didžio
ji Lietuvos Kunigaikštija
savo pobūdžiu nebuvo ta
valstybė, kuri buvo atkurta
1918 metais vasario 16 die
ną, Valstybės Tarybos pa
skelbtu nepriklausomybės
atstatymo aktu. Didžioji
Lietuvos Kunigaikštija nors
ir buvo savaranki viešpa
taujanti kunigaikštija tarp
kitų kunigaikštijų, ji nebu
vo vienalytė valstybė, kaip
mes valstybes pažįstame
šiandien nei tautiniu at
žvilgiu, nes ją sudarė ne
vien lietuvių, bet junginys
įvairių tautų, nei vienalytė,
istoriškai, apimanti vien tik
lietuvių tautos apgyventą
teritoriją, nei vienalytė
kaip vienos valdžios, tvar
kančios visus Didžiosios Kugaikštijos teritorijos gy
ventojus.
Moderniškos nepriklauso
mos valstybės, kokia buvo
ir 1918 metais paskelbta
Nepriklau soma Lietuvos
Respublika, remiasi trimis
elementais, kurių nors vie
no trūkstant, tokia valsty
bė nėra suvereninė. Jais yra
valdžia, teritorija ir tauta.
1940 metais Sovietų Ru
sija jėga ir apgaule pakeitė
Lietuvos valdžią, jėgos bū
du okupavo Lietuvos teri
toriją. Nuo 1940 metų So
vietų Rusija mėgina pa
keisti ir lietuvių tautos va
lią, pradedant liaudies sei
mo komedija prašant neva
lietuvių tautos vardu pri
imti Lietuvą, kaip vieną iš
neva "nepriklausomų res
publikų” į Sovietų Rusijos
Sąjungą.
Okupantas bandė ir ban
do fiziškai išnaikinti lietu
vių tautą gerai žinomais
1941-jų ir vėlesnių metų
masiniais išvežimais, o pa
staruoju metu patriotiškų
lietuvių kišimu į kalėjimus,
arba "psichiatrines ligoni
nes”. Toji lietuvių tautos
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Tautos Šventės reikšmė..
(Atkelta iš 9 psl.)

kia kūrybą į užsienius iš
leidžia okupantas?!
A. Kučys trečiu pavyz
džiu nurodo dr. Kęstučio
Skrupskelio kalbą ateitinin
kų savaitgalyje Lemonte,
kurios pagrindinė mintis
buvo ta, kad "šiais laikais
neigiama laikoma tokia ide
ologija, kuri tautybės pa
grindu siekia valstybinės
nepriklausomybės ir štai
kodėl Nepriklausomos Lie
tuvos siekimas neranda pri
tarimo dabarties pasaulio
opinijoje. Pagal prelegentą
geros krypties rezistencija
esanti dabar skelbiama Lie
tuvoje pirmeivių, kuri skel
bia ir siekia demokratijos,
tolerancijos, e k o n ominio
teisingumo šūkius, be jokio
siekimo turėti savo nacio
nalinę valstybę.” Nebe rei
kalo prie tokios rūšies re
zistencijos prisirašo ir Lie
tuvos okupantas. Ir kaip
tokios idėjos gali padėti lie
tuvybei išeivijoje išsilaiky
ti?!
Ketvirtu pavyzdžiu A.
Kučys nurodo prof. dr. An
tano Sužiedėlio paskaitą
apie "Lietuvybę: atgaivin
ti, išlaikyti ar sukurti”,
skaitytą aname Ateities
akademiniame savaitgaly
je. Jis skaitė: "Išbarsty
tiems po kitus kraštus ir
įaugusiems į tų kraštų ap
linkas lietuvių kalba darosi
ne gyvenimo laidas, bet gy
venimo slenkstis ... Todėl
kalba gali likti lietuvybės
objektas, bet negali likti
lietuvybės priemonė”. . .
Jaunimo, kuris akyliau, ne
gu mes jaučiame pasaulio
trapumą, kovos motyvas
n e p atraukia”... Išvadoje
prelegentas nurodo, kad
"ilgainiui išeivijos lietuvy
bė negali remti protestu”.
Labai teisingai Varpo re
daktorius A. Kučys klausia
profesorių "Jeigu ilgainiui
lietuvybė negali remtis pro
testui, jeigu kova yra ne
švarus žodis ir jeigu įau
gusiems į tų kraštų aplin
kas lietuvių kalba darosi
gyvenimo slenkstis (vadi
nasi kliūtis), tai kuo tada
lietuvybė išeivijoje iš viso
reikšis ?!
Nenorėčiau savo Tautos
šventės proga tartą žodį
baigti pasimistiška priegaida. Jį norėčiau baigti širdį
kutenančiais žodžiais, pra
siveržusiais į mus iš Lie
tuvos pogrindžio. Štai jie.
Pogrindžio leidinys "Per
spektyva”, 9-tame numery
je, rašo: "Mūsų kova visų
pirma yra kova už Lietuvos
laisvę ir nepriklausomybę.
Ir žmogaus teisių judėjimas
čia turi grynai tautinį at
spalvį. Deja, Vakarai ne
nori -to suprasti. O juk
Kremlius šį judėjimą žiau
riausiai slopina, matydamas
jame didelį pavojų”. Po
grindžio leidinys "Varpas”,
8-me numeryje, rašo: ”Kai
kas sako, kad politinėje

praktikoje reikia skaitytis
su galimybėmis, su laiku ir
kitokiais veiksniais. Su tuo
skaitantis taktiniais sume
timais, nori ar nenori, nu
krypstama nuo principinio
nusistatymo. Tačiau nerei
kia pamiršti, kad jei tai lie
čia tautos laisvę, — jis yra
daiktas nebetinkąs rinkai,
ir juo spekuliuoti negalima.
Nieko nėra daugiau pavo
jinga tautai, kaip apsipras
ti taktiniais sumetimais
vergauti kitam”, baigia po
grindžio "Varpas”.
Ir pagaliau pogrindžio
leidinys "Aušra” savo 26tame numeryje, atsišauki
me ”Į Lietuvos ir pasaulio
lietuvišką jaunimą”, rašo:
”Mes, Vilniaus lietuvių pa
triotiškasis jaunimas, mi
nėdami 63-čiasias Nepri
klausomybės aktos pasira
šymo metines, skelbiame:
mūsų tėvynės Lietuvos val
stybinę Nepriklausomybę
gyva mūsų širdyse! Lietu
vos laisvės idėja dega mū
sų protai! Mes, besibaigian
čio XX — kosmoso ir ato
mo amžiaus vaikai — gi
mėme vergijoje.”

"Minėdami šią didžią da
tą, lenkiame galvas tiems,
kurie padėjo pagrindus ne
priklausomybei, žuvo už
tėvynės laisvę. Rusiškieji
okupantai sutrypė valsty
bės suverenumą, bet nepa
jėgė išrauti iš mūsų sielos
laisvės jausmo, nepriklau
somos Lietuvos valstybės
atkūrimo.”
Šiuo Lietuvos jaunimo
atsišaukimu aš buvau nu
matęs ir baigti savo žodį.
Bet štai Dirvoje Nr. 34
skaitau trečios kartos Ame
rikos lietuvaitės, 21 metų,
Loyola universiteto studen
tės, Suzanos Kibartaitės
straipsnį "Brangi dovana”,
šia brangia dovana ji laiko
jos senelių ir tėvų įdiegtą
meilę "išlaikyti tautišku
mą ir jos vertybes, naujoje
žemėje, kur galima lengvai
nuskęsti tarp svetimų tau
tybių.” Toliau ji rašo: "Da
bar atėjo laikas, kada aš
turiu pasirinkti, ar aš no
riu išlaikyti savo lietuvybę,
ar leisti jai nuvysti. Jei aš
pasirinksiu ją išlaikyti, ži
nau, kad bus labai sunkus
uždavinys. Nes labai leng
va pagalvoti: kodėl man tu
ri rūpėti toks mažas, kraš
tas už geležinės sienos. Aš
gyva esu čia, dabar, tai kam
man rūpintis tuo, kad ma
no seneliai ir tėvas atvyko
iš Lietuvos. Tačiau yra
svarbu. Aš esu toks žmo
gus, koks esu tik dėl sene
lių gilaus tautiškumo, ma
no šeimos, draugų ir tos
lietuviškos aplinkos, kuri
mane čia apsupa. Kai užei
na momentai, kai suabejo
ju, kažkas giliai širdyje
man vos girdimai pasako:
— pagalvok, gal kada nors
Lietuva vėl bus laisva”,
baigia savo rašinį S. Kibartaitė. Tai irgi tikrai šir-
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Prie poeto Antano Miškinio
(4)
paveikslo Liudas Dovydėnas
Nacizmečio bėdose ir Anta
nui Miškiniui, ir K. Binkiui,
lygiai ir man teko prisidėti uoš
vijas ūkio lašiniais bei sūriais,
siunčiant J. Aleksandravičiui
Kossu (jau virtusiam Jonu Ais
čiu) siuntinius j Prancūziją.
A. Miškinis, visaip mylėjęs raš
tą, knygą, kartą išsitarė: ‘Gal
Jonui reikėjo rašyti apie prū
sus?’ Girdi, Jonas (Aistis) pa
rašęs dizertaciją apie kažin
kokią prancūzų tarmę ...
Kiek ta tarmė mus šildys? Bet
mes buvome laimingi, galėję
pasiųsti Prancūzijoje beveik
badaujančiam poetui lašinio,
duonos kepalą, nors ir mūsų
aruodai vėju švilpavo.
Man nedaug teko regėti to
kių paslaugių artimui padėti,
koks buvo Antanas Miškinis.
Pradžioje vasaros 1941 metų,
kai žudynės jau įsisiūbavo, iš
Berlyno netikėtai atsirado
Antanas Valiukėnas. Iki Ryt
prūsių šiaip taip sugebėjęs pa
tekti į karinius traukinius, bet
iš Rytprūsių atmynęs dviračiuTuo metu Antanas Valiukė
nas buvo artimas Lietuvos at
stovui Berlyne K. Škirpai. An
tano Valiukėno misija atrody
tų šiandien gan nepaini, bet
tuo nepaprastu metu, keršto,
fanatizmo pertekliuose, Anta
nas Valiukėnas atvežė pulk.
K. Škirpos gal daugiau savo
gerą širdį ir šviesų protą: ne
siduoti suvedžiojamais rudųjų
ir raudonųjų, kurie bando ir
bandys supiudyti tarpusavy
je, sukiršinti mus idėjų’ puto
jančio patriotizmo, braviūriško narsumo maišatyje temdyti
mūsų protą, amžiams sukir
šinti lietuvį prieš lietuvį, gal
net ir prieš žmogų-lietuvį.
Antanas Miškinis mane pa
šaukė susitikimui su Antanu
Valiukėnu. Susitikom. Anta
nas Valiukėnas išslydęs iš Ber
lyno neaprėpė mūsų žūtbūti
nio pavojų dydžio, kai jis visu
atvirumu kiekvienam sutik
tam kalbėjo: susiorientuoti pa
dėtyje, atsigosti keršto, idėjų
ar net patriotizmo, tikėjimo
klaidingose išvadose. Mes vi
si, be partijų, be dienų ir lo
zungų esam . baisioje tautos ir
lietuvio, ir žmogaus grėsmėje.
Mūsų susipratimas, vieningu
mas ir, pabrėžtinai PASITI
KĖJIMAS turi būti atstatyti.
Antanas Miškinis visaip tal
kininkavo Antanui Valiukė
nui, nors jis pats nebuvo labai
saugus - lengva užkliudyti
ginkluotą vienam asmenyje:
teisėją, prokurorą ir lengvos
kulkos viešpatį.
Nežinau kur dabar Antanas
Valiukėnas. Gal ten, kur jau
ir Antanas Miškinis. Mums
dabar labai lengva pasigamin
ti herojų, tautos veikėjų, šimto
su puse procento patrijotų,

dį kutenantis, kaip ir to
Lietuvos jaunimo, trečios
kartos Amerikos lietuvaitės
pasisakymas.
Tad, tegyvuoja tokia Lie
tuvos ir išeivijos jaunimo
sveika lietuviška sąmonė!

Vytautas Abraitis

šimto trijų procentų dievotų
jų, šiapus marių — atminčiai
atšipus. Nebandau rezidenci
jų ir valdybų gausoje nutolti ir
pats, beveik neįmanoma,
bangos neša. Prabėgomis čia
suminėtas Antanas Valiukė
nas. O gi, jei jo taurus kuklu
mas leistų, kelčiau jį ant labai
aukšto herojaus pakilimo. Tuš
čių smilkalų, palaidų žodžių
jūrose paguodžiančiai jauku
mintimis pasiekti tokią jauną,
lakią dieną, kai draugų, bičių
lių būrys dalijomės neįgyven
dinamų planų planais. Sva
jones audėm taip paliečiamai,
kaip mūsų sesės drobes lini
nes, patiesdamos obelų šešė
liuose. Kur jūs dabar draugai,
planai, svajonės? Ovistik-ta
tai išliko, kai mūsų planeta
žada nusmukti nuo ašies, su
skilti, virsti pelenais.
Sunkūs praėję metai ima
lengvėti, laiko juosta audžiant
palyginimus. Netikrumas, pa
sitikėjimas žmogumi dulksta
tolimam akiratyje ir tolydžio
tamsėja. Ir atsiranda raukšlių
pražilusių galvų: reikia mum
pavyti Vakarų Europą, reikia
persiūti pilką sermėgą į Pary
žiaus, Romos ar Washingtono

fraką. Ir dedasi neklaidingu,
visaip sugebančiu mokyti atkrėstą audrų čia ir kitur. Jiem
nieko nepasako trijų šimtų me
tų Vakarų Europos avantiū
ristų, valkatų nugaros ir pil
vai pridengti kryžiais: įsipa
reigojimas sunaikinti ugnimi,
kardu. Jiems nieko nepasako
inkvizicijos, nacizmo, fašizmo
pamišimas, betkokio teroro,
melo maštabus praaugęs so
vietizmas.
Vėl tenka atsigręžti į Juk
nėnus, į Antaną Miškinį - po
etą, žmogų-lietuvį, jo sveiką ir
gilų supratimą mūsų tautos
vertybių: dainų, tautosakos,
melodijų skaidrumą. Jis, An
tanas Miškinis, nepritapo prie
trečiais, antrais frontininkais
besisklaidžiusių neva visuoti
nų, internacionalinių akiračių
miglose.
Miškinis Antanas
vaižgantiška meile, artumu
buvo su savais, dėl savų, už
savus.
Laikas, nauja dienos šviesa
atskleis Poeto dydį ir svorį poeto Antano Miškinio, norė
jusio ir mokėjusio padėti, kai
tautos, žmogaus, lietuvio žūt
būtinis grūmimasis pašaukė.

ATSPAUSDINTA
NEPAPRASTA
KNYGA
1. Atspausdinta nepaprasta knyga TIKROJI
LIETUVA, aiškinanti Lietuvos žemėlapį. Knygos
parengimas truko daug metų. Knyga yra didelio
formato — 11x8,5 inčų arba 28x22 centimetrų,
kietais viršeliais, puikiame popieriuje, yra 79-ių
senų Lietuvos ir Pabaltijo žemėlapių atspaudai ir
dar 172 iliustracijos. Kaina $20.00 ir $2.00 per
siuntimas.
2. Lietuvos žemėlapis. Mastelis 1:1.000.000.
šio žemėlapio aiškinimai knygoje TIKROJI LIE
TUVA. Parengė Algirdas Gustaitis. $12.00.
3. 1595 metų Lietuvos žemėlapis su aiškini
mais. $6.00.
4. 1749 metų Lietuvos žemėlapis, su aiškini
mais. $7.00.
5. 14-ka Lietuvos miestų herbų. Kiekvienas
ant atskiro lapo $3.00.
Aiškinimai lietuvių kalba. Spausdinta juodabalta. Išleido žinomos lietuvių organizacijos.
Užsakymus amerikiečių doleriais siųsti leidi
nių platintojui: S. Bernatavičius, 1513 South 48th
Court, Cicero, Illinois 60650, U. S. A.
♦
*
♦
*
♦
♦
*
♦
*
*
*
♦
♦
•X
*
*
*
*
*
*
♦
♦
*
♦
♦
♦
♦
♦
♦
*
*
♦
♦
*
♦
*

TAUPYKITE DABAR

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

St.Anthony
Savings & Loan Assoclatton
1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650

10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
Willowbrook, III. 60521

4
4
4
4
4
4
4
4
t
4
4
4
4
4
4
4
4
♦

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
Willowbrook: (312) 789-0777
FSLK
JOSEPH F. GRIBAUSKAS
EXECUTIVE SECRETARY

Dennis N. Gribauskas
Senor Viee-President/
Willowbrook Manager

4
4
4
4
4

O|K-n Mon_ 9-8: Tues.. Thur».. Fri. 9-5; Sat., 9-1; Clof ed Wad. J
4
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■ BOSTONO LIETUVIAI
Povilas Zickus

INŽ. V. IZBICKAS
SVEIKSTA JAU NAMIE
Inž. Vytautas Izbickas po
sunkių operacijų ir kelių
savaičių ligoninėj, jau su
grįžo į namus ir po truputį
stiprėja globojamas žmonos
Felicijos, dukters Daivos ir
sūnaus Vytenio.

MINĖS ŠV. KAZIMIERĄ

Spalio 14 d. 3 vai. p. p.
Šv. Kryžiaus katedroje Bos
tone šv. Kazimiero jubilie
jaus pamaldos, šv. Mišias
atnašaus naujas Bostono
arkivyskupas Bernard F.
Law ir dar 6 vyskupai, o
taip pat dalyvaus daugybė
kunigų ir seselių bei ame
rikiečių aukštų valdžios pa
reigūnų.
Tą pačią dieną 5 v. v.
įvyks banketas, kur taip
pat dalyvaus aukšti svečiai
ir bus programa, kurią at
liks solistė Marytė Bizinkauskaitė, Brocktono šv.
Kazimiero parapijos choras
ir Gedimino Ivaškos vadovaujmas Tautinių šokių an
samblis. Banketas vyks
Freeport salėje, 256 Freeport St., Dorchester, Mass.

zikos. Jo pianino mokytoju
yra Gilbert Kalish. Nuo
jaunystės savo studijoms
jis gauna stipendijas, ku
rios skiriamos tik ypatingų
gabumų jaunuoliams. Jo
rečitalis įvyks spalio 27 d.
8 vai. vakaro minėto uni
versiteto School of Music
Recital Hali salėje.
Spalio 7 d. 3 vai. po pie
tų So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėje Lais
vės Varpo rengiamame kon
certe Vytas Bakšys pasiro
dys jau ketvirtą kartą, šiuo
atveju jis akompanuos sol.
Vytautui Paulioniui ir ke
letą kūrinių paskambins pi
aninu. Tai bus dviejų jau
nų mūsų talentų retas pa
sirodymas.

PIANISTAS VYTAS
BAKŠYS
Bostono ir apylinkės lie
tuviai pagrįstai gali di
džiuotis, kad jų tarpe išau
go ir subrendo pianistas,
kompozitorius Vytas Bak
šys.
1983 m. rudenį gavęs ma
gistro laipsnį iš muzikos
Statė University of New
York, Vytas Bakšys dabar
tame pačiame universitete
ruošiasi doktoratui iš mu

V. Bakšys

Šv. Kazimiero 500 metų jubiliejaus Bostone rengimo komitetas.

K. Daugėlos nuotr.

žiai ir reikšmingai praeitų.
Tad spalio 14 d. 3 vai.
ne tik iš Massachusetts, bet
LIETUVIUS
ir kitų Naujosios Anglijos
vietovių, visi lietuviai nuo
Mes norime ir jieškome ir dalyvaus aukštieji Mas- pačių mažiausių iki seniau
pripažinimo, kad mus ma sachusetts valstybės ir Bos sių rinkimės į Bostono ka
tytų ir su mumis skaitytų- tono miesto pareigūnai. Iš tedrą, pripildykime ją ir
si Amerikos federalinė ir naudokime šią progą ir pri- parodykime amerikiečiams,
vietinė valdžia. Jie skaitosi pildykime didelę katedrą kad lietuviai yra masė, su
tik su masę. Jiems rei ne tik maldai ir pagerbimui kuria reikia skaitytis.
kalingi balsai, kurie rin Lietuvos patrono šv. Kazi
Į katedrą yra pakviesta
kimuose gali nulemti jų iš miero, bet gausiu dalyvavi vietinė amerikiečių spauda
mu parodykime valdžios at ir televizijų stotys. Tad la
rinkimą ar atmetimą.
Šie yra rinkimų metai. stovams, kad lietuviai yra bai svarbu kad katedra bū
Gi mums lietuviams šv. Ka masė su kuria reikia skai tų pilna. Visų lietuvių pa
zimiero 500 metų mirties tytis. šio minėjimo komite reiga iš arti ir toli ją už
sukakties metai, šv. Kazi tas deda visas pastangas, pildyti.
miero pubiliejų mes galime kad tik šis minėjimas gra
P. žičkus
panaudoti ne tik maldai, bet
ir politikoje — mūsų pripa
žinimu,
Šv. Kazimiero jubiliejaus
metus.pradėjo popiežius Jo
nas Paulius II Romoje. Ten
suvažiavo lietuviai iš viso
pasaulio. Nebuvo tik iš oku
puotos Lietuvos, nes jiems
nebuvo leista. Tą didįjį įvy
kį paminėjo Italijos ir kitų
kraštų spauda ir televizija.
Amerikoje ir Kanadoje vi
soje eilėje didžiųjų miestų
katedrose irgi buvo laiko
mos iškilmingos pamaldos
ir lietuviai gražiai rinkosi.
Tą matė ir aprašė vietinė
spauda, o kai kur parodė ir
televizijoj.
Bostone, Mass. šv. Kazi
miero minėjimas vykdomas
Plokštelė gaunama kreipiantis į Vilnius Records, 2127 rue
su plačia programa. Tačiau Guy, Montreal, Que., Kanadoje. Tel. (514) 849-6722.
pagrindinis ir didysis įvy
kis bus šv. Kryžiaus kated
roje Bostone, kur šv. Mi
šias atnašaus naujas Bos
tono arkivyskupas Bernard
Wills Memorial Hospital a 60 bed JCAH
accredited hospital offering acute care
F. Law, dalyvaujant dar
to OB/GYN, Med Surg and Pediatric pašešiems vyskupas, o taip pat
tients, has immediate openings for
ir vyskupas Paulius Balta
RN’S in the following areas:
kis dalyvaus. Yra pakviesti
GENERAL NURSING UNIT — 3 til Ii

Į NAUJOSIOS ANGLIJOS

RN’S

LIETUVIAI LAIMĖJO
REGATĄ

Rūta Buivydaitė, Aldonos ir Danio Buivydų dukra,
buvo išrinkta Miss Lithuania of N. E. sukaktuviniame Stepono
ir Valentinos Minkų radijo programos pobūvyje š. m. rugpiūčio
12 d. Romuvos parke, Brocktone.

Rugsėjo 8-9 dienomis vy
ko didelė burinių laivų re
gata, vadinama ”Hurricane
race” iš Hyannis į Nantucket salą, t. y. 26 mylios.
Lietuvių burlaivis "Vėtra”,
kurio įgulą sudarė: Romas
Veitas, Lionginas Izbickas.
Vytenis Izbickas ir Reda
Veitaitė šioje regatoje gra
žiai pasirodė, laimėdamas
II-rą vietą iš 53 burlaivių.

and 11 til 7 Monday thru Friday,
every weekend off. Annual salary
range based on experience, $21,112
to $22,880.
INTENSIVE CARE UNIT (4 beds)
Schedule involves S shifts one week
then 2 shifts the next week with
every other weekend off. Annual
salary range based on experience,
$21,595 to $23,451 for days and
$24,507 to $26,364 for nights.
Fringe benefits indude 100% tuition
reimbursement, 100% hospital funding retirement plan'and 25 days PTO
(paid time off annually).
Contact Julia T. Palmer, RN, Director
of Nursing, at 404-678-2151 or send
resume to P.O. Box 370, Washington,
GA. 30673.
EOE/MF
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis
BAIGTA LIETUVIŲ
SODYBA

Sydnėjaus gražiame Engadine priemiestyje, rukpiūčio 19 dieną buvo at
švęsta Lietuvių Sodybos
užbaigtuvės. Sydnėjaus Mo
terų
Socialinės
Globos
Draugija, vado vaujama
a n k s tyvesniosios ateivių
kartos pirmininkės Onos
Baužienės, prieš keliolika
metų, gavę valstybinę pa
ramą ir žemę, pradėjo sta
tyti šią lietuviškąją sody
bą, kurioje gyvena lietuviai
pensininkai, čia yra 8 mū
riniai pastatai, kuriuose
yra įrengta 17 butų. Sody
bos priekyje pastatyta ben
druomeninė salė, kurią iš
lauko ir viduje, puošia lie
tuviški ornamentai ir pa
veikslai. Atskirame salės
kambaryje, yra įrengta Po
vilo Aleknos (didelio šios
sodybos mecenato, dabar
jau mirusio) vardo biblio
teka. šią sodybą pastatė
kontraktoriai Vyt. Micke
vičius ir Alb. Kutka.
Sodybos u ž b a igtuvių
šventės garbės svečiais bu
vo; parlamento nariai, se
natorius Baume, vietinės
apylinkės australai vadovai,
miesto burmistras, dvasiš
kiai ir kiti kviestiniai sve
čiai, tarp jų Krašto valdy
bos pirm. V. Bukevičius,
Sydney Apyl. pirm. dr. A.
Mauragis, prel. P. Butkus
ir kt. šventinimo pareigas
atliko prel. P. Butkus. Po
visų oficialių kalbų sodybo
je vyko pabaigtuvių vaišės.
Kartu įvyko ir ilgametės
Sydnėjaus gyventojos, šios
sodybos statybos iniciato
rės ir Moterų Soc. Globos.
Draugijos pirmininkės O.
Baužienės atsisveikinimas

ir išleistuvės, ši, jau 80 me
tų nepavargstanti, visuo
met besišypsanti ir nelai
mėje tautiečiams labai daug
padėjusi moteris, paski
rais atžymėjimais pagerbta
tiek lietuvių, tiek ir aus
tralų, išvyko nuolatiniam
apsigyvenimui į Adelaidę,
kur jos sūnus dr. Robertas,
yra žinomas kaip aukštai
iškilęs ir labai geras savo
medicinos srityje specialis
tas. O. Baužienės nesuskai
čiuojami darbai Sydnėjaus
lietuviams, niekuomet ne
bus pamiršti ir jos vardas
su didžiausia pagarba ir to
liau bus minimas čia.
Linkėdamas daug gražių
ateities dienų ir stiprios
sveikatos, aš manau, kad ir
toliau, ši nepavargstanti di
džioji mūsų veikėją, neišsiskirs iš viso lietuviškojo
gyvenimo.

CHICAGO
PAMINĖTA TAUTOS
ŠVENTĖ

JAV LB Marųuette Parko
apylinkės valdyba, pirmi
ninkaujama Birutės Vindašienės, š. m. rugsėjo 16 d.
švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje, Chicagoje,
paminėjo Tautos dieną.
Po pamaldų bažnyčioje,
žmonės susirinko į parapi
jos salę prisiminti lietuvių
dėtas pastangas atsiskirti
nuo Lenkijos Karūnos ir
įsteigti atskirą valstybę.
Minėjimą pradėjo trum
pu įvadu pirm. B. Vindašienė, maldą sukalbėjo kle
bonas kun. Antanas Zaka
rauskas tylos minute pa
gerbti mirę apylinkės na
riai. įdomią paskaitą skaitė

PETKUS

Stuthovo kone entracijos
stovyklos politinis kalinys
Pilypas Narutis. Jis nesi
tenkino istorine apžvalga,
bet paminėjo žmonijos pa
baisas, kurių vienas buvo
sunaikintas, o antras — te
betęsia pradėtą darbą pa
vergti tautas ir įsteigti vi
sam pasaulyje vieną vals
tybę. Melu, klasta, apgau
le, smurtu ir brutalia jėga
siekia savo tikslų, nesiskai
tydami su jokiais moralės ir
teisės dėsniais. Dievo panei
gimas, ateizmo ir materia
lizmo jėga brukimas, neturi
pavyzdžių. Plečiama impe
rija nenori protaujančio ir
kuriančio žmogaus, bet au
gina robotus, darbo jėgą.
Bažnyčia priešinasi žmo
gaus nužmoginimui ir įvesdama tautines kalbas į li
turgiją, sudaro tiesioginį
ryšį su Dievu. Ne vien lo
tynų kalbą supranta Die
vas, kaip iki šiol buvo ma
noma, bet visos kalbos yra
geros ir reikalingos, kaip
gėlių puokštėje įvairiaspal
vės gėlės.
Pasidžiaugė mūsų vadų
pramatymu ir įsteigimu
Lietuvių Bendruomenės, ku
ri apjungė lietuvius išsibarščiusius po platųjį pa
saulį ir sudarė palankesnes
sąlygas išlaikyti lietuvybę
ir lietuvių kultūrą. Kvietė
tokių švenčių metu susi
kaupti ir pagalvoti apie pa
čią lietuvių tautą, nešančią
okupacijos naštą, kuo ir
kaip galima būtų paleng
vinti jų padėtį.
Minėjimas baigtas'Lie
tuvos himnu. Meninę dalį
atliko Polikaičių atžalynas
— Darius, Audrius, Rima
ir Marius, vadovaujami vyr.
brolio Dariaus. Padainavo
naujas lietuviškas savo kū
rybos dainas, šis vienetas
jau nebepirmą kartą pasi
rodo viešai.
LB Socialinių reikalų ta
rybos pirm. D. Valentinaitė, kvietė dosniau paremti
šią veiklą, kad nereikėtų
nustoti valdžios paramos ir
nutraukti vyr. amžiaus
žmonėms teikiamus patar
navimus.
(aj)
BOSTON PRECISION
l’ARTS COMPANY

TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St„ Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tel.; 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Preci«ion aheet metai fabricator is
looking for a person who can fili a
posilion as Production Manager.
Dutien
will
incl.
ahop-flow and
scheduling. Mušt have good mechanical background in precision sheet
metai fabrication. If you are in
terested call VIN M1COZZI at 617361-1000, 8 am-5 pm,_________ (36-42)

Mielam Prieteliui

A. t A.

MOCKUI

JONUI

staiga mirus, žmonai NELEI, dukterims, sū
nui bei jų šeimoms ir visiems artimiesiems

giliausią užojautą reiškia ir kartu liūdi

Jonas ir Dalia

Maurukai

Mūsų ilgos pažinties bičiuliui
A. A.

JONUI

MOCKUI

mirus, jo netekimo liūdesy likusiems — žmo
nai NELEI, dukroms RŪTA, VILIJAI ir sū

nui GINTARUI su šeimomis — gilią užuojautą reiškia
Kazimiera ir Aleksas Laikūnai

Jūratė ir Vitas Kokliai

Mielam Prieteliui
A. A.

JONUI MOCKUI
mirus ,žmonai NELEI, dukroms RŪTAI ir

VILIJAI, sūnui GINTARUI su šeimomis,

nuoširdžią užuojautą reiškiame

Barbora ir Teodoras
Blinstrubai

Mielam
A. A.

JONUI

mirus, žmonai NELEI, dukterims RŪTAI ir

VILIJAI, sūnui GINTARUI su šeimomis
nuoširdžią užuojautą reiškia

Emilija Cekienė

BOSTON PRECISION
PARTS COMPANY
ALL AROUND MACHINIST
with tool and die experience. Will
train in our style of tooling. If you
arė qualified for this position call
VIN MICOZZI at 617-361-1000, 8
am - 5 pm.
36-42)

A. A.

JONUI

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

Saviniikas J. Mažeika
čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gorimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos lemos — Pasirinkimas dideli*.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

MOCKUI

MOCKUI

žemiškąją kelionę palikus, jo žmoną STASĘNELĘ, dukras RŪTĄ ir VILIJĄ, sūnų GIN
TARĄ, jo mylimus vaikaičius, gimines ir

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Jadvyga Budrienė
ir šeima
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nytiniai. Tačiau išėjimas
viešumon stato didelius ir
griežtus reikalavimus. Vi
šiais metais paskyrė virš suomeninė veikla reikalau
$60,000 lietuviškai kultūrai ja pilno išmųstymo.
ir švietimui palaikyti. Jo
St, Dargis
atstovo prie garbės stalo
nesimatė Pr. metais To
ronto Lietuvių Namai davė
aukų grynais $14,110 ir
$3,000 stipendijoms; be to
paskyrė į Labdaros švieti
Nekalto Prasidėjimo Putmo fondų $30,000.00, taip namo seselių ruošta pirmo
pat subsidijavo lietuviškų ji Neringos Jaunuolių Sto
parengimų ir nuomų reika vyklų Vermonte buvo viena
lų, siekiantį $59,590. Atsto iš smagiausių, kokių aš bet
vas net nepaminėtas. Netu kada lankiau. Tųi buvo tik
riu po ranka tikrų davinių, ra jaunimo stovykla, be va
bet, manau, keturi lietuviš dovų, nes 17-20 metų žmo
ki bankai: Parama, Talka, nės jau paaugę ir gali tvar
Prisikėlimas ir Litas kiek kingai elgtis.
vienais metais (ir tai jau
Seselė Igne buvo supla
eilę metų) duoda lietuviš navusi turiningų temų kiek
kiems
reikalams
apie vienai dienai. Kelios iš šių
$20,000. Kongrese jų nesi temų buvo tautosakų diena
matė.
ir vakaras, susikaupimo
Dux Magnus operos lib diena, meno diena ir talen
reto autorius K. Bradūnas tų vakaras. Meno diena bu
ir kompozitorius D. Lapins vo paskirta iškylai j meni
kas buvo pasodinti prie ap ninko Varnelio namų Stockvalaus stalo. O tokių stalų bridge, Mass. Tai nebuvo
buvo apie šimtų, šalia me namas, o tikras muziejus,
cenatų, aukščiau suminėtų, pilnas jo skulptūrų, pa
būčiau norėjęs prie garbės veikslų, knygų ir žemėlapių
stalo matyti tikruosius lie? rinkinių.
Stovykloje irgi buvo po
tuviškosios kultūros žymū
ra
paskaitų. Pirma paskai
nus: dr. J. Girnių, dr. Gai
dų, kun, Vaišnį, dr. Mus- ta buvo pravesta Algio Satęikį, dr. Vygantų, Sagį, donio (vienas iš stovyklau
Breichmanienę ir visų eilę tojų) apie lietuvių kunigų
kitų kultūrininkų. Dr. Gai vargus Lietuvoje. Kitai pa
dos nemainyčiau į du tuzi skaitai buvo pakviesta dr.
nus klebonų, nors ne visais E. Vaišnienė. Jos tema bu
klausimais mūsų nuomonės vo "Megatrends”. Dar buvo
sutampa. Dr. Gaida per pašnekesys apie Lietuvų ir
kuklus sėdėti iškilioje kė Lietuvos jaunimų, kurį pra
vedė dr. C. Masaitis.
dėje.
Kasdien buvo laikas skir
Bendruomeninė veikla jau
randasi jaunose lietuviško tas literatūros skaitymui ir
se rankose. Ir tai didis mųstymui. Reikėjo išsirink
džiaugsmas. KLB Krašto ti ir vienų iš šių užsiėmi
valdybos pirm. adv. Alg. mų : rankdarbiai, drama,
Pacevičius ir Toronto apy- dirbtuvė — medžio darbai,
lnikės pirm. dr. Birgiolas arba choras. Choras įrašė
buvo pamiršti. Ir tai skaudi juostelę lietuviškų dainų
perdavimui į Lietuvų per
klaida.
Garbės stalo svečių pri Vatikano radijų.
Į šių stovyklų atvyko jau
statymas priminė eilinę pa
rapijos vakarienę. Tai ga nimas iš įvairių vietovių.
lima trumpiau ir sklandžiau Buvo jaunimo iš Ohio, Illiatlikti. Royal York viešbu nois, Connecticut, New
tis ne mėgėjiškumui ska York, ir Massachusets, ir
net iš Floridos. Geras bū
tinti skirtas.
rys
atvažiavo iš Kanados,
Toronto lietuviškoji vi
bet
negalim
užmiršti ir tris
suomenė egzaminų išlaikė
asmenis
iš
tolimos
Argenti
su pagyrimu. Solidarumų
parodė ir tie, kurie nėra nos.
Paminėjau trumpai pirpilna to žodžio prasme baž

KONGRESO ATGARSIAI
KULTŪRININKŲ IR
BITININKŲ PROBLEMA

Kai ruošiamas didesnio
masto renginys, visada iš
kyla garbės etiketo reika
las. Konkrečiai, kas turi bū
ti pagerbtas ir pasodintas
banketo metu prie garbės
stalo. Tos problemos neiš
vengė ir šv. Kazimiero kon
gresas. šiaip kongresas bu
vo vykusiai ir sumaniai pra
vestas. Todėl gal ir lengva
pastebėti kai kuriuos nežy
mius trūkumus.
Visų pirma dėl tvarkos.
Kiekvienas parengimas, ku
ris peržengia lietuviškų
slenkstį, yra visų mūsų lie
tuvių reikalas. Kas kita, jei
ruošiama savose patalpose*
Už tai pagarba rengėjams.
Tiesa, prieš šešetų metų ten
vyko Pasaulio Lietuvių Die
nų vakaras ir banketas, to
dėl ten jau jaučiamės kaip
namie. Tačiau, kartoju, ei
dami į viešumų turime tai
atlikti visu lietuvišku svo
riu ir pločiu. Ir čia kongre
so rengėjai neišlaikė egza
mino. Galima turėti savo
pasaulėžiūrų, nusistatymų
ii' įgeidžius, tačiau nevalia
ignoruoti gyvenimo faktų
ir aplinkumos. Dar dau
giau ! Parodyta stoka ir lie
tuviško kuklumo. Kadangi
Centrinis komitetas buvo
sudarytas iš skirtingų vie
tovių, tai torontiškiai ren
gėjai savo vietas turėjo už
leisti prie garbės stalo ren
gėjams iš kitur atvykusiems. Bet dėlto būtų gali
ma ginčytis. Skaudžiausia
betgi, kad pamirštas ir lie
tuviškas solidarumas. Eise
na nuo miesto rotušės į ka
tedrų buvo labai reikšmin
gas ir prasmingas žygis.
Deja, mes torontiškiai savų
klebonų toj eisenoj nema
tėm. Ir kun. Staškus, ir
kun. Simanavičius, OFM
abu jauni vyrai. To negali
ma laukti iš senesnių kuni
gų. Amžius ir sveikata su
daro problemų. Tada ir pe
ticijos įteikimas kardinolui
Carteriui dėl kalinamų ku
nigų: Tamkevičiaus ir Sva
rinsko būtų buvęs daug
prasmingesnis.
Kanados Lietuvių Fondas

NERINGOS
STOVYKLOJE

Vida Jonušienė sveikina Vyčių 71-jį seimą Chicagoje ALT
S-gos vardu.
P. Malėtos nuotr.

mos savaitės programų.
Antra turbūt praėjo su
daug didesniu įdomumu.
Man liūdna, kad po pirmos
savaitės išvažiavau.
Daina Mataitė

Cleveland, Ohio
GAGE DESIGNER
Attractive opportunity for an experienced mechanical designer with an
expanding manufacturer of eleetronie
gaging systems in centrai Connecti
cut. Location offers many recreational and cultural benefitš.

VALMET INC.,
100 Production Ct.,
New Britain, Ct. 06051
or call 203-223-6784

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street,
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietiniu ir im
portuotų maisto produktų,
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro,
plokštelių, audinių, knygų
ir lietuviškų sveikinimo
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

(36-42)

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

AUTOMATIC SCREW
MACHINE SĖT UP MEN
Excellent opportunity in grovving
company for the right man. Minimum
10 years set-up experience on ACMEGridley and Browne & Sharpe. Excellent wages and benefitš, quick advancement. Call collect 817-589-7655
or send resume to: TECH-MATJC
CORP.. P. O. Box 18787, Ft. Worth,
Texas 76118.
(36-43)

OPPORTUNITY FOR PHYSICAL
THERAPIST /STAFF
RESPIRATORY THERAPY
TECHNICIAN
To work and live in small consenial
community and a 91 bed expanding
non profit community hospital. Will
accept new graduate. Progressive
community
hospital
currently
in
building program to add 30 beds.
Apply call or write:
FAUOUIER
HOSPITAL, 330 Hospital Drive, Warrington, Va. 22186. 703-347-2550.
E.O.E.

(33-39)

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai ...................... . ..
Encyclopedia Lituanica 6 tomai ............................
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai .................................
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas..................

$366.00
$125.00
$3X60

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.

MATAS & TURNER
REALTY
501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119

486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES

ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attomey
Achr. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

j____________ __ ____ J

AMBER

STUDIOS, inc.

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

505 East 185 Street,

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome

CLEVELAND, Ohio 44119

stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat
atliekam dailidės dailus.

Didelis pasirinkimas dovanoms

įvairių meno darbų.

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS f

Galerija atidaryta kiekviena dieną, išskyrus trečiadienius

Tel. (216) 531-3500

kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po

MART1NS ir GUNARS KAULINS

Laketvood, Ohio

Nr. 37 — 14

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• LAPKRIČIO 3 D. Cleve
lando Vyrų Okteto 25 metų
jubiliejinis balius šv. Jurgio
parapijos salėje.
• LAPKRIČIO 4 D. Jūratės
Statkutės de Rosales naujos
knygos pristatymas. Dalyvaus
autorė. Rengia skautininkių
draugovė.
• LAPKRIČIO 11 D 11:30
vai. priešpiet parapijos salėje
tradicinis šv. Jurgio parapijos
festivalis. Pabaiga 4 vai. popiet.
• LAPKRIČIO 17 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas,
Lietuvių salėje. Rengia L.K.
V.S. "Ramovė”.
• LAPKRIČIO 17-18 D. Dai
navos stovyklai remti parengimas-paroda.

• SPALIO 6-7 d. šv. Jurgio
baranijos Eucharistinės pamal
dų? 140 vai. atlaidai).

• SPALIO .13 D. Pabaltie
• SPALIO 6-7 D. L. S. S. čių vakaras. Ruošia Amerikos
Skautininkių skyriaus suva Lietuvių Taryba, estų taryba
ir latvių sąjunga.
žiavimas.
• SPALIO 20 D. Balfo 40
• SPALIO 6 D. Žalgirio šau
lių kuopos rudens parengimas metų minėjimas-balius Lietu
vių Namuose.
Lietuvių namuose.

tėvynes LITHUAHIAM RADIO PROGRAM
R S Al

Lambert Rl)" Cle,e,aill,>8,1
(216) 382 9268

CLEVELANDO
LIETUVIU
RADIJO
PROGRAMA

• LAPKRIČIO 24-25 d.d.
Lietuvių Dienos. Rengia LB
Clevelando Apylinkė.
• GRUODŽIO 1-2 D. Atei
ties klubo 35 metų sukakties
minėjimas.

girdima sekma dieniais
8 — 9 vai. ryto

• GRUODŽIO 9 D. Tėvy
nės Garsų radijo programos 35
metų sukakties minėjimas.

naujoje stotyje

• GRUODŽIO 16 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos
Kalėdų eglutė.

Mi9ft3 FM WCPN

W Bk CLEVELAND PUBLJC RADIO

• GRUODŽIO 24 D., pirma
dienį, 9:30 vai. vak. šv. Jurgic
parapijos bendros Kūčios pa
rapijos salėje.

Lietuvška muzika, žinios, keliaujančio mikrofono reportažai,
moters pasaulis, istorinės ir literatūrinės vinjetės.

*

♦
♦

l

------------

1985

i

• KOVO 9-JO D. Čiurlionio
ansamblio 45 metų sukaktis.
Akademija-koncertas.

LATVIAN CLEVELAND CREDIT j
UNION, INO.
♦
*
*
*
*
*

*
*15203 Detroit Avė., Lokewood, Oh. 44107*
♦
*
♦
♦

Jau ketvirti šimtmečio aptarnaujanti pabaltiečių
bendruomenę Ohio valstijoje, mielai kviečia naujus
* narius, ypatingai lietuvius.
♦

*

*

*

♦
♦

♦

*

♦

*

♦
♦
♦

*
*

**
■:
♦

♦

♦

*
*

Įstaiga atidaryta nuo 5 iki 7 v.v. antradieni, penkta
dienį ir šeštadieni, nuo 1 iki 3 vai. p.p. trečiadienį, tel.
228-1996. Kitu laiku skambinti 486-4310.
Paskolos prasideda nuo 10 %, naujų automobilių 12 %
Indėliai - $10,000 ir daugiau - neša 10%. Yra nuošim
čius nešanti čekių sąskaita ir kiti įvairūs patarnavimai.
Visos taupymo sąskaitos yra apdraustos NCUA (National Credit Union Administration). Visi taupytojai iki
55 metų amžiaus gauna nemokamai gyvybės apdraudą
iki $2,000. Vyresni taupytojai gali kvalifikuotis pilnai,
ar mažesnei sumai.

♦
♦

Smulki informacija anglų kalboje galima gauti
5-tame Baltų Draugystės Vakare šeštadieni, spalio 13 d.
*
* Latvių parapijos salėje.

*

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga
Della E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbare Jakubs Schmidt

Vida Gaižutytė, buvusi clevelandietė, dabar dirbanti De
troite televizijos WDIV-TV 4 stoty, per respublikonų konven
ciją buvo pasiųsta daryti reportažus. Nuotraukoje ji su repor
teriu Bob Pisor.
• BALANDŽIO 14 D. Dievo
Motinos parapijoje popietė su
Grandinėle.
• BALANDŽIO 27 D. Šv.
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos parengimas.
• GEGUŽĖS 11 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos
Motinos dienos minėjimas.
• BIRŽELIO 2 D. Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos
mokslo metų baigimas.
PLANT MANAGER

I KLAUSYKITĖS TĖVYNĖS GARSU KIEKVIENĄ SEKMADIENI!

S

1984 m. rugsėjo 27 d.

DIRVA

♦
*
*
*
*
*
♦
♦
♦
♦
*
*
*
♦
*
♦
*
*
♦
♦
*
♦
♦
*
♦
♦
♦
*
*
♦
*

Expnnding company looking for good
person to take charge of plaątic
blow molding plunt. Mušt be expcrienccd in ull phases of blow molding,
polyethylene and PVC containers.
Send resume and salary requireinents
to: RIMCON DIV., RING CAN CORP.,
2454 HUBBARD AVĖ., DECATUR,
1LL. 62526.
(33-39)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

NATIONWIDE
INSURANCE
Nat>onw>de •» on y<xr

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIS apdraudos
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 442-6810.

SM /uperior/avino/
■

association

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

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

4

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5'/4% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior Avinę/
Pagrindinis skyrius

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119

Telefonas: 481-3008

Tel. (2161 531 7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
valandoje.- Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.

bkM

DARBO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,

šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaiyta.

1984 m., rugsėjo 27 d.
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DIRVA
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*
♦
*
*
*

♦
♦

♦
♦
*
*
*

♦

*
*
♦
*
*

♦

• TAUPOS kredito ko
operatyvo direkcija prane
ša ir šaukia visų narių svar
bų informacinį susirinkimą
š. m. rugsėjo 30 d., sekma
dienį, 11:30 vai. ryto, Die
vo Motinos parapijos kavi
nėje. Darbotvarkėje: pra
nešimas apie kooperatyvo
veiklą, finansinė apžvalga,
paskolų davimas ir palūka
nų mokėjimas.
Kaip jau buvo skelbta
spaudoje, palūkanos moka
mos kas metų ketvirtį.
TAUPA, pradėjus savo
veikla vos tik nuo š. m.
birželio 10 d., jau išmokės
metų ketvirčio palūkanas
savo nariams. Už regulia
rias santaupas ($100.00 ar
daugiau) mokama 6%, me
tinis prieauglis 6.14% ir už
’Super’
chare
sąskaitą
($2,500.00 ar daugiau) mo
kama 9%, metinis prieaug
lis 9.3%.
Direkcija ragina visus
narius dalyvauti ir kviečia
visus kurie dar nėra na
riais dalyvauti ir jungtis į
vienintelę lietuvišką finan
sinę instituciją Ohio vals
tijoje.

♦
♦
*
*

★
*
♦

SPALIO 6 D., ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAKARO,
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE ĮVYKS

"ŽALGIRIO”

ŠAULIŲ

KUOPOS

RUDENS BALIUS
Programą pirmą kartą Clevelande atliks Detroito moterų vokalinis kvar
tetas, vaudovaujamas muziko Stasio SLIŽIO. Vakarienė, muzika ir šokiai.
Stalus prašome rezervuoti pas kuopos narius: St. Butrimą tel. 481-2130,
Henriką Belzinską 531-4607 ar Albiną Karsoką 531-9131. Bilieto kaina 12 doL
50 cent. asmeniui. Maloniai kviečiame Člevelando lietuvius atsilankyti ir links
mai praleisti vakarą.
KUOPOS VALDYBA

*
♦
♦
*
*
*
*
*
*
*
k
♦
♦
*
*
*
*
♦
♦
*
*
*
*
*
♦
*
*

• Algis Gylys Člevelando1
Vyrų Okteto pirmas teno
ras, solistas. Oktete dai
nuoja 25 metus. Algis taip
pat yra LTM Čiurlionio an
samblio vienas iš pagrindi
Šv. Kazimiero lit mokykla Clevelande rugsėjo 8 d. pradėjo mokslo metus. Nuotrau
nių dainininkų. Jį girdėsi
koje
mokiniai
su jaunąja mokytoja Audra Nasvytytė.
te su Oktetu dainuojant
V. Bacevičiaus nuotr.
Okteto 25 veiklos metų ju
OWNER/OPERATORS
FOR SALE TO SETTLE
FOR SALE
biliejiniame baliuje š. m.
Centrai Transport special handing
ESTATE
lapkričio mėn. 3 d. šv. Jur
division has lease purchase trucks
Two family brick East
available w/minimum down payment
those who quality.
gio parapijos salėje.
200 St. near Lake Shore.
4-5 bendrooms, nice start- for
We also need qualified owners operators w thi tandem tractors to pull
ed off East 185 St., alumi company trailers. Guarenteed mileage,
• Ramovė Člevelando Asking $66,000.
empty miles, return loads. TracCall:
531-2309.
(34-37)
o
num
sided, new windows, paid
tor insurance & hospitalization at
skyriaus valdyba per J. Šla
fleet rates 48 3tate authority, runfresh paint. Call: Carl Ivec- ning primarily east of the Mississippi.
• Romas ir Rasa (Petrai pelį atsiuntė Dirvai parem
Check our rates.
800-247-0047
ti
auką
20
dol.
Ačiū.
• PERKANT IR PAR Smythe Cramer Co. Telef.:
tytė) Kronai rugpiūčio 21
EOE
531-3583
or
289-3500.
(37-41)
DUODANT NAMUS prašo
d. susilaukė pirmos dukters
(37-38)
PARDUODA
me kreiptis į CIPKUS
Auksės - Kristutės vardu.
REALTY,
31715 Vine St.,
Pirmąja anūke džiaugiasi
Mūrinis namas, 2 miega
Willowick,
Ohio
44094. Tel.
Antanina ir Pranas Petrai mieji apačioj, 1 viršuje, 3
EKSKURSIJA Į AUSTRALIJĄ
943-0910.
čiai, Banė ir Romas Kronai. vonios, $49,000, 1286 East
186 St. Skambinti Romai
SU ČLEVELANDO OKTETU —
• A. A. Mykolo Smelsto- 943-2650.
• PATRIA prekybos na
SYDNEY. CANBERRA, ADELAIDE IR
riaus našlei Albinai Smelsmuose, 794 E. 185 Street,
MELBOURNE,
2 šeimynų po 3 miega Clevelande, yra didelis pa
torienei kapinėse vėliavą
įteikė P. Navickas ne šaulių mus, apdengtas aluminum, sirinkimas vietinių ir im
GRUODŽIO 22 D. — SAUSIO 14 D.
vardu, kaip buvo po nuo 46,000, 19507 Pawnee Av. portuotų maisto produktų,
Nakvynės parūpintos pas lietuvius.
trauka Dirvoje pažymėta, Skambinti Matas & Turner įvairių skanumynų, lietu
bet LKVS Ramovės vardu. Realty 486-2530.
viškos juodos duonos, o do
Kaina Iš ČLEVELANDO — $2,160,
vanų skyriuje yra gintaro,
IŠ CHICAGOS —$2,110.
plokštelių, audinių, knygų
ir lietuviškų sveikinimo
Grupė tik 32 žmonių maksimumas, dar liko
kortelių. Prašome atsilan
VISUS KVIEČIAME I
vietų.
Skambinti Valdas žiedonis — Cleveland,
kyti. Telefonas 531-6720.
Ohio (216) 481-8023 vakarais.
ČLEVELANDO VYRŲ OKTETO

25 VEIKLOS METŲ

JUBILIEJINĮ BALIŲ
Šeštadienį 1984 m. lapkričio 3 d.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE
Programa:
7:30 v. Kokteiliai
8:00 v. Vakarienė
9:00 v. Naujos Okteto plokštelės pristatymas
9:15 v. Oktetas dainuoja mėgiamiausias dainas
10:00 v. šokiai ir žaidimai.

25 dol. auka padengia — šokius, programą, vaka
rienę ir VISUS gėrimus, bei prisideda prie Okteto
kelionės į Australiją ! ! 1
Stalus prašome rezervuoti pas V. Butkuvienę —
732-8250 ar pas V. žiedonienę — 481-8023.

FOUNDRY PATTERN MAKER
Major manufacturing firm located in
the Catskill Mt. valley, ha© a poaition available for an accomplished
pattern maker for our modern bronze
foundry. Shell pattern and shell care
box experience necessary. Candidate
mušt be a self-starter and able to
take charge. Liberal company bene
fits. Salary commensurate with experience. Send resume to P. O- Box
128, Coxsackie, N. Y. 12051. Attn.:
Frank Crowe or phone Frank Crowe
collect 5 18-731-8181.
(36-38).

T 1 I IV) 1 VIENINTELIS LIETUVIŲ
A 11P A KREDIT0 KOOPERATYVAS
I 11 UI n OHIO VALSTIJOJE.
BŪSTINĖ: DIEVO MOTINOS PARAPIJOS PATALPOSE.
SKYRIUS: ŠV. JURGIO PARAPIJOJE.

Darbo valandos: sekmadieniais nuo 11:00-1:00 p. p.
PATARNAVIMAI

PACKAGES
TO POLAND

Į

Lowest Prices
Best Service
Shipments every week. ■
Largest dealer in Ohio.
Since 1967
POLISH IMPORT CENTER ■
6301 Fleet Avė.

429-1010
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

MOKAME:
6% už indelius
($100 ar daugiau)
9% už ’Super’ share
sąskaitą
($2,500 ar daugiau)

DUODAME PASKOLAS
Asmenines ir prekybines,
nuošimčiai mažesni kaip
kitose finansinėse
institucijose.

Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS
raštinėje. Visos santaupos apdraustos su National
Deposit Guarantee Corporation,

SAVI — PAS SAVUS! VIENYBĖJE— GALYBĖ!

DIRVA
gerbimas įvyks kongreso
banketo metu spalio 27 d.
7 v. v. Quality Inn Midway
Amerikos Lietuvių Kon salėje, 5001 W. 79th Street,
greso metu bus specialiai Chicagoje.
pagerbti mūsų pasižymėję
Banketų su nuoširdžiu
visuomenininkai — buvę
rūpestingumu
organizuoja
Amerikos Lietuvių Tarybos
moterų
komitetas,
kurio
pirmininkai: a. a. Leonar
das Šimutis, pirmininkavęs pirmininkė yra Birutė Skoper 25 metus, inž. Antanas rubskienė, o narės: dr. Bro
Rudis, inž. Eugenijus Bart nė Motušienė, Česlovą Bakus, dr. Kazys Bobelis ir činskienė, Angelė Kateliedr. Kazys Šidlauskas. Pa nė ir Teodora Kuzienė. ViPAGERBS BUVUSIUS
ALT PIRMININKUS

Visuomenės veikėjui

JONUI MOCKUI
staigiai mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia
me jo žmonai — Skautininkų Ramovės se

niūnei, vyr. skautininkei — NELEI MOC-

KUVIENEI, dukroms ir sūnui bei jų šei

moms, giminėms ir artimiesiems.

Liūdėdami kartu su Jumis
Los Angeles skautės ir skautai,
skautininkės ir skautininkai,
Akademinis Skautų Sąjūdis

A. A.

JONUI MOCKUI
mirus, jo žmonai NELEI, dukroms RŪTAI
ir VILIJAI, sūnui GINTARUI, jų šeimoms ir

visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą

reiškiame
Ramunė, Linas,

Amerikos Lietuvių kongreso banketo rengimo komisija. Sėdi iš kairės: Č. Bačinskienė,
B. Skorubskienė, A. Katelienė. Stovi: T. Kuzienė dr. B. Motušienė.
V. A. Račkausko nuotr.

sos patyrusios visuomeni• A. Gilvydis, Detroite,
ninkės, daugelio renginių atnaujindamas Dirvos pre
ruošėjos.
numeratą, pridėjo auką 30
Pagerbimo metu bus ir dol. Ačiū.
meninė programa. Dainuos
solistė Praurimė Ragienė,
• LB Cape Cod valdyba
fortepionu palydint Man- Dirvai paremti atsiuntė au
girdui Motekaičiui. Taip ką 25 dol. Ačiū.
pat dalyvaus akordeonistas
Ąžuolas Stelmokas. Į pa
• Bronius Kasakaitis,
gerbimo banketą rezervaci Chicagoje, atnaujindamas
jas galima daryti kreipian Dirvos prenumeratą 2 me
tis j ALT įstaigą Chicago tams, pridėjo auką 26 dol.
je, 2606 West 63rd Street, Ačiū.
tel. 778-6900 arba skambi
nant komisijos pirm. Biru
REIKALINGA
tei Skorubskienei 863-4236.
AUKLE-SEIMININKE
Pažymėtina, kad banketas
ruošiamas sukaktuvinio —Advokatai-lietuviai (Condešimtojo — Amerikos Lie necticut), ieško šeimininkės
tuvių Kongreso proga.
gyventi ir prižiūrėti namus su
• Mečys Valiukėnas, Vil

ties draugijos valdybos se
kretorius ir Dirvos bendra
darbis Chicagoje, praeitą
savaitę, širdžiai sunegala
vus, buvo paguldytas į li
goninę tyrimams.
Šiuo metu jau namuose.
Linkime jam sustiprėti ir
grįžti prie spaudos darbo.

Darius ir Gintautas

V i t k a i
Laima ir Algis
Jurkūnai

Vincentina ir Jonas

Jurkūnai

A. A.

JONUI MOCKUI
mirus, jo žmoną NELĘ, dukras ir sūnų ir jų
šeimas bei artimuosius nuoširdžiai užjau

čiame

Antanas ir Veronika
G a r m a i

Jonas ir Stefa

KAS BUS TIE
LAIMINGIEJI?

Šią savaitę Dirva išsiun
tinėjo savo skaitytojams
laiškus prašant paremti lai
kraščio leidimą.
Atsiliepusiems į išsiunti
nėtą laišką bus burtų keliu
paskirtos keliasdešimt do
vanų, tarp kurių stambiau
sia yra:
Moteriški kailiniai ver
tės 1400 dol., dovana Nor
mano Buršteino, kailių pre
kybininko Chicagoje;

dviem mergaitėm (mokyklinio
amžiaus).
Puikios sąlygos su alga virš
$500 i mėnesi, kambarys ir iš
laikymas, su apmokėta Sočiai
Security ir medicinos apdrauda, pagal susitarimą.
Reikalingos rekomendaci
jos ir, jei įmanoma, mašinos
valdymas, idant galėtų pati
apsipirkti ir padėti vaikams,
vadovaujant namams. Skam
binti po 8 vai. vakare (collect)
203 / 531-8044 Marijui arba
Jūratei. Atsiliepti skubiai dviejų savaičių laikotarpyje.

BALFO VAJUS
DETROITE

Š. m. spalio mėnesį Balfo
76-tas skyrius vykdys savo
tradicinę metinę rinkliavą.
Valdyba maloniai prašo au
kas įteikti aukų rinkėjams
prie visų trijų lietuviškų
bažnyčių per pirmuosius du
sekmadienius, spalio 7 ir
14 dienomis, arba pasiųsti
paštu skyriaus iždininkui
Vladui Staškui, 10037 Hazelton, Redford, Mi. 48239.
Čekius rašyti "United Li
thuanian Relief Fund’’. var
du. Jūsų koperdavimas la
bai palengvintų naštą va
jaus darbuotojams.
ENGINEERING TECHNICAL
Fire sprinkler design grovving com
pany needs experienced designers &
field construction personnel. Excellent benefits.
Apply or call to; DON M1TCHELL
GULF F1RE SPRINKLER
3300 Dilido Road
Dalias, Texas 75228
214-328-3287
(37-46)

GRINDER HANDS
I. D. AND O. D.
NIGHT SHIFT ONLY
3 years minimum experience on aircraft perta.
NORWOOD PRECISION PROD.
J9540 Allen Rd.
Melvindale, Mich.
313-383-5700
(37-43)

TEXAS OPPORTUNITY FOR
EXPERIENCED

FORKLIFT MECHANICS
Wanted electric forklift experience a
mušt steady work & benefits.
Apply, call or send resume

METRO FORKLIFT CO.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

P. O. BOX 6001
ARLINGTON, TEXAS 7600S
214-660-3377
(34-43)»

Buv. Clevelando ALT S-gos skyriaus
pirmininkui

A. A.

Medžio skulptūros, dova

JONUI MOCKUI

nos skulptoriuj. Daugvilos
ir P. Vėbros;

mirus, jo žmonai NELEI, dukroms RŪTAI,

Paveikslai ir kitos dova
nos.

VILIJAI ir sūnui GINTARUI su šeimomis

• J. ir M. šarkos, Oma-

bei kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią

hoje, Dirvai paremti at
siuntė auką 30 dol. Ačiū.

užuojautą

G ar1ai
Povilas ir Elena

Mikšiai
Lina Siabokienė

• LB Hot Springs apy

linkės valdyba, kuriais pirImininkauja S. Ingaunis,
įvertindama spaudos sun
kų darbą, Dirvai paremti
atsiuntė 20 dol. Ačiū.

Kazimieras, Jonė ir Asta
Karaliai

Florida.

