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Rinkimai neišsprendė
Nė vienos ūkinės ar socialinės problemos
Vytautas Meškauskas
Kai šios eilutės pasieks savo
skaitytojus, rinkimų karštligė
bus jau užmiršta, bet naktį iš
pereito antradienio j trečia
dienį atrodė, kad rinkikai bu
vo atsidūrę prieš sunkų pasi
rinkimą, kaip nustatyti savo
krašto ateitį. Žinoma, balsa
vimu negali konstatuoti kas
teisinga ir kas ne. Balsuojanti
minia neturi tam reikalingų ži
nių. Faktinai net patys kan
didatai nėra įsitikinę savo kal
bų ir idėjų teisingumu - jie
daugiau ar mažiau kalba spė
liodami rinkikų nuotaikas ir
norėdami jiems pataikauti.
Teigiama, kad šį balsavimą
nulėmė materialiniai apskai
čiavimai. Iš vienos pusės rin
kikų dauguma buvo patenkin
ta, kad infliacija sumažėjo,
bet - jei kaina už tai yra grę
sianti bedarbė - jie laiko kainą
per aukšta. Infliacija - kai
kam dabar atrodo - buvo ma
žesnė bėda už depresiją. Prie
infliacijos gali prisitaikyti ga
limai daugiau skolindamasis
ir pasiskolintus pinigus tuojau
pat investutodamas. Tuo at
veju skola automatiškai mažė
ja, o įgytų gėrybių vertė didė
ja. Bet tokia padėtis negali
amžinai tęstis. Anksčiau ar
vėliau nelieka iš ko ir ką sko
lintis. Tada ateina atsiskaity
mo valanda.
Padėtį pasunkina ir kitos
aplinkybės. Iki šiol visas ūki
nis gyvenimas rėmėsi prielai
da, kad jis visą laiką plėsis.
Bus daugiau žmonių, kurie
norės gėrybių. Iš tikro tačiau
gimimų skaičius sumažėjo, o
pragyvenimo amžius prailgė
jo. Jei kiek anksčiau buvo ska
tinama išeiti į pensiją prieš lai
ką, kad užleisti vietą darbingesniam, dabar pensininkų
taip padaugėjo, kad tenka
sukti galvą iš ko jiems mokėti,
nes jų pačių sudėtų lėšų tam
nebeužtenka. Ypač, kad pri
sitaikant prie infliacijos buvo
didinamos ne tik algos, bet ir

valstybės mokamos pensijos:
pensininkai sudaro vis didesnį
ir didesnį balsuotojų skaičių ir
pagaliau to reikalavo elemen
tarus teisingumas, nes už in
fliaciją yra kalta vyriausybė.
Tokia situacija reiakalauja
taupumo ir reikalavimų su
mažinimo, bet su tokia pasiū
la į rinkimus nedrįsta eiti nė
vienas politikas. Už tai prieš
rinkimus negirdėjome, kad da
bar reikia ilgiau pagyventi se
nuose namuose ir rečiau keisti
automobilius, bet tik ieškoji
mą kaltininkų, pirštais rodant
į savo politinius oponentus.
Girdėjome, kad reikia vėl ‘pa
judinti Ameriką į priekį’, bet
kaip tai padaryti - niekas ne
siteikė paaiškinti. Lygiai kaip
ir kitą, paties prezidento mes
tą šūkį: laikykimės to paties
kurso. Jei galvoji apie inflia
ciją ir sumažėjusius nuošim
čius, tas pats kursas neatrodo
blogai; bet jei galvoji apie be
darbę, įmonių bankrotus ir
panašiai, tas pats kursas atro
do taisytinas.
Visiškai iš demagogikos taš
ko buvo paliesta Sočiai Security sistema. Iš vienos pusės
prezidentas dievažinosi, kad
pensijos tikrai nebus sumažin
tos, o demokratai prisiekinėjo,
kad jis nori tai padaryti. Iš
tikro - be didesnių reformų čia
nebus galima apsieiti. Visų
pirma reikėtų užmiršti mitą,
kad Sočiai Security pensijos
yra pačių gavėjų sudėtos. Tie
pinigai atsiimami per porą
metų. Antra vertus, JAV yra
pakankamai turtingos, kad
leistų badauti ar kitaip skursti
savo nedarbingiems piliečiams
jei jie be jos pagalbos negali iš
siversti. Už tat būtų visai tei
singa, kad Sočiai Security mo
kėjimai nebūtų visai atleisti
nuo mokesčių. Apskaičiuota,
kad jei tik pusė tų mokėjimų
nebųtų atleisti nuo mokesčių,
Sočiai Security sistema būtų
išvaduota nuo dabartinių
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Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos nariai. Sėdi iš kairės: kun. dr. Juozas Prunskis, Teodo
ras Blinstrubas, reikalų vedėja Irena Blinstrubienė, pirm. dr. Kazys Šidlauskas, Adelė Gabalienė, dr. Jonas Valaitis. Stovi: Julius Pakalka, dr. Leonas Kriaučeliūnas, inž. Grožvydas Lazauskas,
adv. Aleksandras Domanskis, Mykolas Pranevičius, inž; Viktoras Naudžius ir Petras Bučas.
Nuotraukoje trūksta Povilo Dargio, dr. Vlado Šimaičio, Stanley Balzeko, Jr., Juozo Leko, Kas
paro Radvilos, Jono Talandžio ir Ramunės Tričytės.
J. Tamulaieio nuotr.

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas
Amerikos Lietuvių Tary
bos 42-ras suvažiavimas
Chicagoje, Tautiniuose na
muose, spalio 30 d. buvo
darbingas ir praėjo su pa
sisekimu. Jj atidarė ir pra
vedė pirm. dr. Kazys Šid
lauskas. Invokaciją sukal
bėjo kun. dr. Ign. Urbonas.
Suvažiavimui pasikeisdami
pirmininkavo ALTo vice
pirmininkai : T. Blinstrubas,

Mečys Valiukėnas

P. Dargis, inž. V. Naudžius,
dr. V. Šimaitis, dr. J. Va
laitis. Suvažiavime dalyva
vo 52 valdybos-tarybos na
riai, 12 skyrių atstovų, 10
organizacijų atstovų, 39
svečiai. Iš viso 113, bet bu
vo dar ir nesiregistravusių
svečių. Aukų surinkta 6600
dol.

Suvažiavimą sveikino žo
džiu ir raštu daugelis organi
rūpesčių. Aišku, tie - kurių zacijų, Lietuvos atstovas Wapajamas sudaro tik Sočiai Se shingtone, konsulai ir kt., ku
curity - jokio skirtumo nejaus rių visi jungė sėkmės linkėji
tų, nes jų pajamos žemiau tos mus. Man įstrigo pora, tary
ribos, nuo kurios pradedama tum kitokių, sveikinimų. J.
mokėti mokesčiai iš viso. Bet Laučka, sveikindamas ALRK
kas gali apie tai kalbėti prieš Federacijos vardu, prisiminė
rinkiminėje kampanijoje, jei anuometines, 1940 m. ALTos
36 milijonai amerikiečių nau steigėjų tarpusavio santykia
vimo nuotaikas ir kai kurių as
dojasi Sočiai Security?
Išvadoje - būtų geriausia, menų pastangas apjungti vi
jei visi išrinktieji užmirštų sa sus JAV lietuvius į bendrą dar
vo rinkiminius pažadus, bet bą. ‘Kantrybė, išmintis ir ar
elgtųsi taip, kaip jų suprati timo meilė įveikė visus nesu
mu reikalauja valstybės ir jos tikimus’ - tų savybių nestokoti
piliečių gerovė, o ne būsimų ir šiandien, linkėjo garbus vie
nas pirmųjų ALTos valdybos
rinkimų apskaičiavimai.
narių. Loreta Stukienė, svei
kindama Lietuvos Vyčių var
du, pareiškė: Vyčiai buvo ir
esame su ALTa. Ji skatino
ALTo valdybą suorganizuoti
paskaitininkų biurą, kurie ga
lėtų ir vyčiams skaityti paskai
tas apie darbuotę Lietuvos lais
vei ir įsisavinimą lietuvių kul
tūrinių palikimų .
Dr. K.Šidlauskas, ALT pir
mininkas trumpai aptarė vi
sas sritis, kuriose valdyba pas
tarųjų metų bėgyje padarė ėji
mus.
Vasario 16 minėjimas JAV
kongrese: atstovų rūmuose vadovaujant kongresmanui
Frank Annunzio, invokaciją
atliko kun. dr. V. Rimšelis,
dalyvavo ALTo atstovai dr.
Naujasis JAV LB Krašto valdybos pirmininkas dr. Antanas Butkus kalba LB tarybos L. Kriaučeliūnas ir R. Tričysuvažiavime St. Petersburge. Prie stalo dalis prezidiumo: V. Kamantas, V. Kutkus, V. Vėb tė; senate - vedėjas šen. Char
raitė, M. Drunga ir M. Krasauskas.
K. Vaičaičio nuotr. les Percy, o ALTo atstovai -

kun. J. Prunskis ir inž. V.
Naudžius. Congressional Record paskelbė ta proga pasisa
kymus 70 kongresmanų ir 16
senatorių Lietuvos klausimu.
ALTos žygiai prieš karo
nusikaltėlių bei nacių koloborantų išpilietinimą JAV val
džios įstaigose iki šiol nesusi
laukė laukiamo supratimo. Bu
vo einama ALTos vardu ir per
Jungtinį Amerikos Pabaltiečių
Komitetą. Šiuo metu norima
sukurti atskirą šiam klausimui
vesti organą.
60 metų sukakties - JAV pri
pažinimo Lietuvos, Latvijos ir
Estijos de jure - minėjimas
įvykdytas visų trijų tarybų
Washingtone, dalyvaujant
aukštiems Valstybės dept. pa
reigūnams, kongreso nariams
ir administracijos įstaigų at
stovams. Minėjime dalyvavo:
dr. K. Šidlauskas, dr. L.
Kriaučeliūnas ir kun. dr. J.
Prunskis.
ALTos atstovai dalyvavo
Madride ir aktyviai reiškėsi
informacijoje tarp Europos
saugumo ir bendradarbiavi
mo akto signatarų delegatų.
JAV delegacijos pirmininkas,
ambasadorius Max Kampelman likosi geram ryšy su ALT
inf. direktorium dr. J. Prunskiu iki šiol. 1982 m. kovo 3 d.
konferencijoje, gindamas Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisę į
nepriklausomybę, Max Kampelman pareiškė: ‘Agresijos
veiksmai prieš tris Pabaltijo
valstybes buvo imperializmo
veiksmai... Visuotinė žmoni
jos nuomonė šiandien atmeta
bet kokios valstybės teisę pa
vergti kitas tautas ...’
ALT valdyba, bendrame su
LB komitete, rūpinosi Lietu
vos Pasiuntinybės rūmų re
montu.
ALT valdyba padarė demaršus dėl Sovietų kalinamų
lietuvių išlaisvinimo: Balio
Gajausko, Vytauto Skuodžio
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■ Iš kitos pusės
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Premijų skirstyme įvyko maloni staigmena. Apie ja
taip rašė DARBININKAS:
”Daug kas reiškė nuostabų, kad pati Kultū
ros Taryba paskyrė premiją dr. Vytautui Kavoliui
už Metmenų redagavimą. Sako, kadaise jis buvo
labai kontraversinė asmenybė, esąs kalbėjęs prieš
Lietuvos vytj, išjuokęs lietuvius ir t.t.”
LB Kultūros tarybos vicepirm. V. Mariūnas atsakė,
kad skirta buvo ne nuogirdom remiantis :
"Kultūros taryba savo pirmąja premija apdo
vanojo prof. dr. Vytautą Kavolį kaip dinamišką ir
intelektualų Lietuvių Studentų Sąjungos kūrėją
ir veikėją, kaip akademinio lygio kultūros žurnalo
Metmenų steigėją ir pastovų redaktorių, sugebė
jusį į bendradarbių eiles {rikiuoti vis ir vis priau
gančių originalios minties ir aukšto intelekto ben
dradarbių ... savo įnašais į gyvosios lietuvybės ir
mūsų kultūros išeivijoj ugdymą ne daug kas ga
lėtų su dr. V. Kavolių lygintis. Kultūros taryba
šios premijos paskyrimu be jokių svyravimų di
džiuojasi."
Į tai DARBININKAS reagavo vedamuoju:
"Jei taip būtų išsireiškusi JAV LB Kultūros
pirmininkė Ingrida Bublienė, tai gal ir nesudarytų
'didelės nuostabos. Ji dar jaunuolė ir gal nepajėgia
prisiminti, kaip dr. V. Kavolis niekino Lietuvos
vytį ir lietuvių bendruomenę savo paskaitoj To
ronte 1965 spalio 23 d."
"Nepajėgiantiems prisiminti” DARBININKAS per
sispausdina savo spaudos apžvalgą, kurios autorius prof.
J. Brazaitis remiasi Praniu Alšėnu Naujienose, vis dėl to
blaiviai išvesdamas:
"Jis (Kavolis) laisvas tuo tikėti. Bet jo min
čių klausytojas taip pat laisvas juo nepatikėti.”
žinoma, apie pamirštą paskaitą Toronte neverta
ginčytis, nes ne už ją buvo duota premija, bet už tai, kas
dar STOVI PRIEŠ AKIS.
Anais jau užmirštais laikais Kavolį gal buvo galima
laikyti pradininku aštrių, netikėtų, sukrečiančių pareiš
kimų, dabar po 17 metų atsilikimo jų jaui galima rasti
net ATEITYJE. Pvz. eilėraštį apie išprievartautą Kristę
arba premijuotą Bendruomenės ryšininko Washingtone
pareiškimą, kad po 25 m. Bendruomenė prašys iš Tėviš
kės draugijos dainininkų ir šokėjų.
DARBININKO pažiūras išduoda jo fariziejiškas pa
tarimas tarybai skirti premiją ne pačiai, bet sudaryti
komisiją. Girdi:
"Ta ir paskirs ir visus audros debesis nutrauks nuo
Kultūros tarybos." Ačiū Dievui, kad retkarčiais pasitiki
ma ir savo akimis.
(vm)

Socialistą laimėjimas Ispanijoje. - Iranas krenta į sovietų
---------------

sterblę. - Išgelbėti gali tik armija.

Septyneriems metams po
diktatoriaus Francisco Franco
mirties praslinkus, socialistai
laimėjo Ispanijos rinkimus.
Tiesa, tai nėra ta pati partija,
prieš kurios valdymą koalici
joje su komunistais prieš 40
metų buvo sukilęs tas genero
las. Ji mažiau kraštutinė, jos
programoje nedaug kas liko iš
marksizmo. Nusavinti socia
listų partija ruošiasi tik elek
tros jėgaines ir kitas miestus
aptarnaujančias monopolines
įmones. Yra dar vienas skir
tumas. Kai 1931 metais pra
sidėjo pilietinis karas, monar
chija Ispanijoje buvo nuversta
Nūdien karalius Juan Carlos
praktiškai leido laimėti socia
listams, nes - jam susvyravus Ispanija ko gero jau būtų grį
žusi prie karinės diktatūros.
Dabar atrodo, kad įvyko
demokratiniams kraštams nor
malus valdžios pasikeitimas,
kurį daugiausiai nulėmė sunki
krašto ūkinė padėtis. Ji iš val
džios iššlavė iki šiol valdžiusią
Demokratinio Centro Uniją,
turėjusią 350 atstovų seime
168 vietas. Dabar ji teturės
12. Socialistai surinko 46%
visų balsų ir pravedė 201 atsto
vą, kas leidžia jiems sudaryti
naują vyriausybę be kitų par
tijų talkos. Komunistai, kurie
turėjo 23 atstovus, dabar turės
tik 5. Dešiniųjų Tautinis Są
jūdis, kuris 1979 m. buvo ga
vęs vos 5% visų balsų, dabar
gavo 25.3% visų balsų ir pra
vedė 106 atstovus. Tokie re
zultatai leistų sakyti, kad Ispa
nija skirstosi į du kraštutinius
blokus, neutraliam viduriui
silpnėjant. Kažkas panašaus
vyksta ir Vakarų Vokietijoje,
kur centro liberalų partija at
skirų provincijų rinkimuose
smarkiai pralaimėjo. Iš kitos
pusės, bent kol kas, abi didžio
sios Ispanijos partijos pasisakė
už demokratinę santvarką <

Naują vyriausybę socialistų
lyderis, populiarus ir jaunas,
40 metų amžiaus Felipe Gonzales sudarys tik gruodžio pra
džioje. Didžiausia jos proble
ma bus bedarbės, kuri dabar
siekia 16%, sumažinimas, o
tai priklauso nuo bendros ūki
nės padėties ne tik Ispanijoje,
bet ir visame pasaulyje - kuri
nepriklauso nuo Madrido vy
riausybės.
Užsienio politikoje nauja
Ispanijos vyriausybė turi tris
problemas; dalyvavimas NA
TO, amerikiečių karinės bazės
ir Gibraltaras. Ispanijos kai
riųjų tarpe galima pastebėti
baimę, kad Washingtonas
gali pritarti karių pučui. Tuo
atveju, naujoji vyriausybė ne
norės nieko bendro turėti su
amerikiečiais ir pasitrauktų iš
NATO, į kurią Ispanija jau
yra įstojusi formaliai, bet prak
tiškai dar reikia daug ką sude
rinti ir todėl amerikiečiai pe
reinamajam laikotarpiui turi
susitarti dėl bazių.
Ispanijos kariuomenė ir to
liau pasilieka politinė jėga. Jos
palankumą nauja vyriausybė
galėtų papirkti nedarydama
nieko, kas kraštą suskaldytų:
t.y. duodama dar didesnę au

tonomiją katalonams ir bas
kams, nes saugoti krašto vie
ningumą Ispanija laiko savo
‘šventa pareiga’.
Tam tikro politinio atlydžio
gali duoti popiežiaus vizitas.
Katalikų Bažnyčia, pilietinio
karo metu palaikiusi gen.
Franco, šiuo metu yra nusto
jusi dalies savo autoriteto. Ir
nors ispanai daugumoje yra
katalikai, praktikuojančių jų
tarpe tėra tik 20%. Popie
žiaus Jono Pauliaus asmeniš
kas populiarumas gali prisidė
ti prie vidaus taikos išlaiky
mo.
• ••

Artėja laikas valdžios pasi
keitimui ir Irane. Praktiškai
visagalis to krašto valdovas
Ajatola Khomeini yra 82 me
tų ir, sakoma, esąs labai silp
nos sveikatos. Jo paties paskir
tas įpėdinis Ajatola Montazeri
nėra populiarus. Faktinai visi
yra nusivylę Khomeini rėži
mu : inteligentija, verslinin
kai, netekusios teisių moterys
ir darbininkija. Rėžimo ramstis yra radikaliai nusiteikusi
dvasiškija, kuri toli gražu ne
sudaro visos dvasiškuos dau
gumos, ir minios beraščių kai
miečių, atvykusių į sostinę dar
bo ieškoti šacho pramoninės
revoliucijos laikais ir dabar gy
venančių iš valdžios pašalpos.
Montazeri esąs kairiai nusi
teikęs. Jis planuojąs nusavinti
ir vidutinius ūkius, daugumą
pramonės ir didesnės preky
bos įmones. Kai kurie jo pase
kėjai net aiškina, kad faktinai
marksizmas mažai kuo skiriasi
nuo Korano.
Maža prosovietinė komunistų partija Tudeh talkininkau
ja kairiajai dvasiškijai. Ji ne
turi daug oficialių narių, bet
daug slaptų konspiratorių
aukštose pareigose.
Daugumos iraniečių viltys
yra sutelktos kariuomenėje,
kuri viena gali pabaigti Khomeinio režimą, prieš visam
kraštui nukrentant į sovietų
sterblę. Bet jos rankos yra su
rištos karu su Iraku. Todėl ne
nuostabu, kad režimas nenori
taikos su Iraku.
Šia proga įdomu pastebėti
naują Irako strategiją. Jis pra
dėjo apšaudyti Irano teritoriją
sovietų gamybos raketomis,
kurios siekia taikinius už 160300 mylių. Kadangi jos palei
džiamos nuo sunkvežimių,
priešui sunku susekti jų pozi
cijas ir jas sunaikinti. Apšau
■
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dymas raketomis leidžia Ira
kui taupyti savo armiją ir lėk
tuvus.
Britų žvalgybos duomeni
mis, sovietai Irane turi apie
1,500 savo patarėjų, kurie
padeda Irano armijai ir kartu
tyrinėja amerikiečių F-14
lėktuvų paslaptis, kuriais ša
chas buvo pradėjęs apginkluo
ti savo aviaciją ...
Sovietų ginklais kariauja ir
Irakas, kurių tiekimą - bent
atsarginių dalių - jie nėra su
stabdę ir dabar. Sirija, kuri
iki šiol rėmėsi sovietais ir
kartu buvo Irako priešininkė,
šiuo metu, sakoma, yra linku
si leisti Irakui atidaryti naftos
tiekimo liniją iš Irako į Sirijos
uostus Viduržemio pajūryje,
kas leistų Irakui padidinti sa
vo naftos tiekimą gal net iki
prieškarinio lygio, kuris siekė
3.4 milijonus statinių per die
ną. Dėl padėties Irane londoniškis The Economist rašo:
Trane tikimasi, kad gal ar
mija galės suorganizuoti greitą perversmą, kaip tą, kuris
prieš 60 metų į sostą pasodino
šacho tėvą. Kad kas nors to
pageidautų, parodo kaip la
bai pasikeitė nuomonės nuo ša
cho nuvertimo 1979 metais.
Daug vakaruose išauklėtų ide
alistų, pradedant paskutiniuo
ju šacho ministeriu pirminin
ku Shahpur Bakntiar ir bai
giant ajatolos pirmuoju prezi
dentu Bani-Sadr, tikėjo, kad
Irane įmanoma Vakarų sti
liaus demokratija. Bet tai pa
neigė įvykiai. Šachas padarė
daug klaidų. Tačiau jo įsitiki
nimas, kad tik stipri vyriausybė gali išgelbėti Iraną nuo jo
paties, nebuvo viena jo klai
dų.’

— Pirmoji priežastis jei so
vietų valdžia subyrės, visi
kaltins dėl to mus žydus.
— Netaušk niekus! —
šaukia valdininkas, — so
vietų valdžia yra stipresnė
negu bet kada, niekad ji ne
subyrės !
— Nu, tai yra mano ant
roji priežastis.

Šypsniai iš
tikrovės...
DVI PRIEŽASTYS

Senas žydelis bando iš
bėgti iš Sovietų Rusijos į
vakarus. Prie sienos jį su
čiumpa ir KGB tardo.
— Pilieti Rabinovič, kodėl
tu norėjai išbėgti? — klau
sia tardytojas.
— Aš turėjau dvi prie
žastis, — atsako Rabinovič.
-
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MECHANICS-TEXAS
The oldest Pontiac dealer in San
Antonio needs skilled mechanic. Automatic transmission and engine repair needed now. Also accepting resumes for all arens of the service
dept. including clerks. Sent to DICK
HAZEL. TINDALL AND SONS PON
TIAC GMC. 3915 San Pedro, San
Antonio. TX. 78212. (512) 736-1561.
(41-44)

WANTED JOURNEYMAN
PLASTIC MOLD MAKERS
Mušt be able to sėt up work from
blue prints & elose tolcience “Tired
of the rat race”? Northem Michigan
tool shop is looking for top qualified
mold makers to work on small pricise
molds. Also necd onc (1) ED.M
Operator. Top wages paid in the area.
Send resume to; Milltown Tool &
Engineering, Ine., I*. O. Box 7, Grayling, Mich. 49738. An Equal Op
portunity Employer.
(43-46)

OPPORTUNITY FOR

REGISTERED NURSES
7-3 and 3-1 I shifts.
To work and live in a small congenial hospital. and o 25 bed hospital.
Good starting salary. Differential for
evening & night duties. Liberal personnel policics & frir.ge benefits.
Apply call or write to
D.O.N. or Ąd'ninUtratoc

~

NORTH RUNNELS
HOSPITAL
BOX 18S
W1NTERS>, TEXAS 79567
915-954-4553
(37-43)

.-----------
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Viešėdami Chicagoje aplankykite

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviaialud: J. JANUtAITSS ir J. MAtElKA

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

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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KĄ GALIMA LAUKTI PO
PRAĖJUSIŲ RINKIMŲ
Lapkričio 2 d. tarpiniai rin
kimai praėjo. Beveik visur
balsai suskaičiuoti. Daugely
atvejų paaiškėjo laimėtojai ir
pralaimėjusieji, išskyrus kele
tą, kada kandidatavusieji su
rinko apylygiai balsų. Prieš
atiduodant laikrašti spausdin
ti buvo maždaug aišku, kad
respublikonai užsitikrino Se
nate turėtą 54 prieš 46 Demo
kratus daugumą. Atstovų rū
muose demokratai 25 padidi
no savo persvarą, naujajame
Kongrese gaudami 269 prieš
166 respublikonus. Renkant
paskirų valstybių gubernato
rius, pažymėtinas demokratų
laimėjimas: iš 50 valstybių
savo partijų žmones turės demokratai 33 gubernatorius,
o respublikonai tik 17, šiuose
rinkimuose praradę 7 vietas.
Rinkimų rezultatams paaiš
kėjus, demokratų partijos va
dovybė pagrįstai reiškė pasi
tenkinimą, neslėpdama vil
ties po dviejų metų preziden
tiniuose rinkimuose laimėti
Baltuosius rūmus. Tai skati
no, be kitko, daugely atvejų
jų kandidatų gauta didelė bal
sų persvara prieš oponavusius
respublikonus, tuo tarpu kada
pastarieji nerfečiau laimėjimus
pasiekė daug plonesnių skirtu
mu. Kitas demokratų partijos
pasiektas svarbus dalykas yra
gubernatorių demokratų įta
ka prezidentiniais rinkimų me
tais paskirose valstybėse, kur
jų santykis bus 2 prieš 1 res
publikonų nenaudai.
Tuo tarpu ateinantiems dve
jiems metams reikšmingiau
sias dalykas yra naujojo Kong
reso sudėtis, su kuriuo prez.
Reaganui teks bendrauti. I
Baltuosius rūmus jis atėjo su
aiškia savo programa, kurią
palaipsniui stengėsi prastumti
pro Kongresą. Didelių sunku
mų jis neturėjo su respubliko
nų dominuojamu Senatu, ta
čiau Atstovų rūmuose tik savo
autoritetu ir nepaprastomis
pastangomis galėjo pasiekti
apsprendžiamą daugumą iš
konservatyviųjų respublikonų
ir tokių pat demokratų, surink
damas 245 balsus iŠ 435 visu
mos. Vienos ir kitos partijos
liberalai buvo nepalenkiami
jo programos priešininkai ypa
tingai svarbiausiuose biudžeto
dalykiuose. Kaip dabar ap
graibomis skaičiuojama, nau
jajame Kongrese Atstovų rū
muose liberalų blokas turės
mažiausia 20 atstovų daugiau,

tad ir pritarimo gali tikėtis žy
miai mažiau. Teks daugiau
derėtis ir leistis į kompromi
sus.
Būdamas gubernatoriumi,
kaip žinoma, prez. Reaganas,
respublikonas, turėjo dirbti su
abejais Californijos valstybės
rūmais, kuriuose demokratai
turėjo daugumą. Bet tai ne
buvo kliūtis nuomonėms išly
ginti ir valstybės gyventojų
gerovei naudingiems kompro
misams surasti. Tad ir po šių
rinkimų spaudai iš Baltųjų rū
mų buvo oficialiai pareikšta,
jog panašaus pralaimėjimo
buvę laukta ir jis nesąs jokia
staigmena. Prezidentas keti
nąs ateityje ieškoti kompromi
sų su Kongresu, bet tie komp
romisai turėsią būti iš abiejų
pusių. Panašiai išsireiškė ir
Atstovų rūmų primininkas
kongr. T. DNeill, demokratų
partijos vadas, pradžioje pa
brėžęs, jog šių rinkimų išdava
esąs ‘baitfus respublikonų pra
laimėjimas’, tuojau pat pridū
rė, kad ateityje teksią ieškoti
ir surasti kompromisus su Bal
taisiais Rūmais.
Jeigu taip reikalai ateinan
čiais metais dėstytųsi, jeigu
tiek senatoriai, tiek Atstovų rū
mų nariai, tiek ir abiejų poli
tinių partijų vadovybės pir
moje vietoje rūpintųsi pasta
ruoju metu ypač pašlijusiais
ekonominiais valstybės reika
lais - užuot stengęsi tuščiai po
litikuoti ir svarbiausia siekti,
kaip atgauti neseniai praras
tus Baltuosius rūmus ir juose
išsilaikyti - tada ir šiuos rinki
mus, su jų atneštais rezulta
tais, reikėtų vertinti teigiamai,
Iš tikrųjų, šiemetinis respub
likonų pralaimėjimas, .neten
kant 26 vietų Atstovų rūmuo
se, kada prieš dvejis metus jie
buvo iš demokratų paveržę 33
vietas, nėra jau toks didelis.
Statistiškai jis yra net žemes
nis už vidurkį. Tarp 1906 ir
1980 m. vidutinis valdančios
partijos pralaimėjimas buvo
36 vietos, gi 1946-1980 m. vi
durkis buvo31 vieta. 1922 m.
prez. Hardingo laikais respub
likonai neteko 75 vietų; 1938
ir 1942 m. prez. F.D. Roosevelto demokratai prarado 71
ir 45 vietas. Opozicija pasiek
davo didesnius laimėjimus vi
sada, kai krašto ekonominiai
reikalai dėstydavosi blogai,
kaip kad jie klostosi ir šiuo
metu.
Labai lengva yra kritikuoti
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Vincą Krėvę-Mickevičių prisimenant
Kai dalyvaujame ir spau
doje skaitome apie daugelį
asmeninių pagerbimų, tai
grįžta mintys ir į tuos, ku
rie iš mūsų tarpo jau iške
liavę, bet savo darbais pa
likę lietuvių tautos istori
jai nenykstančius pamink
lus. Prisimenam ir tuos
nors jie nesėdi garbės pre
zidiume ir nebepriima iš
mūsų jokių dovanų. Di
džiausia dovana jiems tų
didžių sukakčių paminėji
mas, nes jaunosioms kar
toms primena nemirštantį
jų nuveiktų darbų palikimą
lietuvių tautai. Tokios pa-

EMILIJA ČEKIENĖ

garbos verti ypač kūrėjai,
rašytojai, poetai, kurie vi
sais laikais buvo vieni svar
biausių tautos dvasinio gy
venimo formuotojai.
šiais: metais prisiminti
nas Vincas Krėvė-Mickevi
čius, nuo kurio gimimo spa
lio 19 dieną suėjo 100 me
tų. Gimė jis Subartonių kai
me, Merkinės valsčiuje,
Alytaus apskrityje. Mokė
si Vilniuje kunigų semina
rijoj, bet joje nepasiliko
siekti dvasininko luomo.
Kijevo universitete studi
javo filologiją-filosofiją ir
mokslą apvainikavo įgijęs
daktaro laipsnį Austrijos
universitete.
V. Krėvė buvo labai pla
čių kūrybinių polėkių as
menybė. Jis pedagogas,
profesorius, mokslininkas,
žurnalistas, visuomeninin
kas, politikas ir plačiausiai
pasireiškęs kūrybiniu ta
lentu rašytojas. Buvo gim
nazijos mokytoju, o nuo
1920 metų Kaune švieti
mo ministerijoje redagavo
"Švietimo Darbą" ir litera
tūros žurnalą "Skaitymus”.
Nuo 1922 metų Lietuvos
universitete buvo profeso
rius, nuo 1940 m. Vilniaus
universiteto ir 1941 m. Lie
tuvos Mokslų Akademijos
prezidentas.
šiandieninės kartos žmo
nių tarpe dar nerastume nei
vieno kuris neprisimintų V.
Krėvės dramatizuotos poe
mos "Šarūno” ir "Dainavos
šalies senų žmonių padavi
mų”. Tada skaitė jo raštus
ir apie tai kalbėjo Lietuvos
jaunimas ir senimas gėrė
josi iš gyvos tautosakos ir
kaimo žmonių pasakojimų
meniškai atkurtais. Ii- neži
nia, kuo labiau džiaugtis:
graudingu ir įspūdingu tu
riniu ar meistriškai, vaidiliškai išbaigtos formos pa
vidalu, kuriam, anot prof.
M. Biržiškos žodžių, lygaus
nerasime pas jokį kitą mū
sų rašytoją, gal net ir pas
tą patį Krėvę kituose jo kū

riniuose. Dar man tebesant
mokyklos suole ne vienas
lietuvių kalbos dėstytojas
kartodavo, kad V. KrėvėMckevičius yra žymiausias
anų dienų rašytojas, litera
tūros autoritetas, todėl visų
mėgiamas ir branginamas,
o jaunimą itin žavėjo jo
kūriniuose v a i zduojamas
senovės lietuvių narsumas.
Visų jo raštų šiuo trum
pu rašiniu neįmanoma čia
suminėti. Jų buvo moksli
nių, romantiškų, dramos
ir realistinių atvaizduojant
lietuvių gyvenimo kasdie
nybės tikrovę. Tuo pat me
tu V. Krėvė aktyviai reiš
kėsi politiniam ir kultūri
niam tautos gyvenime. Idė
jiškai bendradarbiavo su A.
Smetona, kurio redaguoja
ma tautinės minties "Vil
tis” buvo išleidusi aukščiau
minėtus du V. Krėvės vei
kalus: Šarūną ir Dainavos
šalies senų žmonių padavi
mus. 1920 m. V. Krėvei grį
žus iš Kaukazo į Lietuvą jo
santykiai su Smetona tapo
dar artimesni ir jie veikė
išvien.
V. Krėvė buvo Lietuvos
Šaulių Sąjungos centro val
dybos pirmininku ir akty
viai dalyvavo Klaipėdos su
kilimo organizavime. 1924
metų pabaigoje kai Tautos
Pažanga persiorganizavo į
Tautininkų Sąjungą ir pra
dėjo steigti skyrius, įtrauk
dama daugiau narių į poli
tinę veiklą, prof. V. KrėvėMickevičius buvo vienas1 iš
Tautininkų Sąjungos orga
nizatorių ir pirmasis pirmi
ninkas.

ir valdančiai partijai sagstyti
priekaištus, bauginant balsuo
tojus, jog jiems būsią dar blo
giau, jeigu jie balsuosią už val
dančios partijos kandidatus.
Ir, nors daugelis balsuotojų to
kius priekaištus ir gąsdinimus
priima kritiškai, sunkmečio
paliestieji iš desperacijos pa
balsuoja pagal opozicijos ska
tinimą. O šiuose rinkimuose
tokių skatinimų buvo gal net
daugiau negu paprastai. Opo
zicijos teigimus stiprino prez.
Reagano programai priešiškai
nusistatę - darbo unijų vado
vybių, už teisių lygybę kovo
jančių moterų, įbaugintų pen
sininkų - blokai, na ir visi tie,
kuriuos palietė federalinio
išlaidumo apkarpymas, ypa
tingai rasinė biednuomenė.
Nuo didesnių pralaimėjimų iš
saugojo - tai ypatingai pasireiš'
kė renkant senatorius - nuosai
kioji visuomenė, samprotavusi
jog po infliacijos aptramdymo
prez. Reaganui reikalingas
daugiau kaip dvejų metų lai
kas, kad jis galėtų pasiekti eko
nominio atkutimo, ypač be
Ir taip mūsų didysis lite
darbių procento numušimo.
ratūros klasikas V. Krėvė
Politiniai komentatoriai,
vertindami šių rinkimų išda
antrą kartą bolševikams
vas, atrodo sutaria, jog per
okupuojpant Lietuvą, jis
ateinantį pusmetį daug kas pakartu su daugeliu lietuvių
aiškėsią. Esą nemaža duome
pasitraukė į vakarus, apsi
nų prileisti, kad ekonominiai
gyveno Philadelphijoj, pro
krašto reikalai pasuksią į gerą
fesoriavo Pennsylvanijos
ją pusę, kaip iš Baltųjų rūmų
universitete, bet nepaliko
pranašaujama. Staigus akcijų
savo
talento užmarštin, jis
pakilimas tuoj po rinkimų ro
ir
toliau
reiškėsi savo įgim
dąs, jog privatus kapitalas įsi
tu kūrybiniu pajėgumu iki
tikinęs, kad prez. Reagano
pat mirties.
programa nebūsianti ateityje
demokratų žlugdoma. Jeigu
prisieisią ieškoti kompromisų,
tai galėtų kiek sumažinti federalines lėšas ginklavimosi rei
*
♦
kalams, panaikinti 10% mo ■*
>
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet >
kesčių sumažinimą dirban *
tiems, numatytą ateinančių * kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. ♦
metų liepos 1 d., sulaikyti di
dėlesnį apkarpymą socialinėm
pašalpoms, daugiau lėšų skirti
viešiesiems darbams arba be
darbių paruošimą naujoms,
Savings & Loan Association
*
saugesnėms specialybėms. Vi *
*
♦
suotiniu įsitikinimu, bet ko *
♦
1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650 »
kios derybos neliesiančios pen
♦
*
♦
sininkų, kurie ligi šiolei regu
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
♦
♦
liariai gauna pensijų čekius,
♦
♦
Willowbrook,
III.
60521
nors - abiejų partijų sutari
*•
*
mu - lauktina kai kurių pakei
♦
Phones: Chicago: (312) 242-4395
l-SiJ *
timų būsimiems pensininkams
♦
♦
Cicero: (312) 656-6330
užtikrinant reikalingus fondų
FŠL1C
Willowbrook: (312) 789-0777
*
♦
išteklius tolimai ateičiai.
*
»
♦
Dėl ekonominių sunkumų
♦
♦
Joseph F. Gi ibauskas
*
Dennis N. Gribauskas
kenčia visas pasaulis, bet visų
■k
*
Executive-Sęcretar.v
Senior
Vice-President/
♦
4
akys krypsta į šį kraštą. Kai
*
Wiilowl>rook Manager
4
amerikiečiai nusikratysią sun
♦
♦
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♦
♦
Opcn
Moli..
9-8:
Tues.,
Thurs.,
F
ri.
9-5;
Sat.,
9-1;
Closed
Wed.
4
♦
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Korupcija Sovietų Sųjungoje

ALTo suvažiavimas.
(Atkelta iš 1 psl.)

ir kt. Taip pat daryti žygiai
dėl Jurgutienės ir jos dukros
išleidimo i JAV.
Kiti valdybos nariai padarė
sekančius pranešimus: apie fi
nansinį stovį - M. Pranevičius,
apie vald. posėdžius ir rašti
nę - G. Lazauskas. Informa
cijos direktorius, kun. dr. J.
Prunskis trumpai perėjo visą
jo plačią darbuotę lietuvių,
amerikiečių ir kitų Sovietų pa
vergtų tautų visuomenėje ir
spaudoje. V. Abraitis, iždo
globėjų vardu, perskaitė paja
mų ir išlaidų patikrinimo aktąRasta viskas gerai ir tvarkin
gai vedama. Visi valdybos na
rių pranešimai priimti ploji
mu.
Rezuliucijos komisijos pirm.
V. Naudžius pateikė suvažia
vimui rezoliucijas, kurios ple
numo buvo priimtos, kaip siū
lytos.
Į naują vadovybę, ALTą
sudarančių organizacijų pa
siūlymu, įėjo šie asmenys:
Amer. Liet. R. K. fede
racija j ALTą paskyrė: dr.
J. Jerome, inž. V. Naudžių,
prof. J. Stuką, I. Senkutę,
adv. A. Domanskj, Gr. Meiluvienę, adv. S. Kuprį; Į
valdybą V. Naudžių ir A.
Domanskj. J iždo globėjus
Vytautą Yucių,
Socialdemokratų į tarybą
paskirti: M. Gudelis, A.
Mačionis, M. Pranevičius,
K. Burba, Br. Spudienė, A.
Sukauskas, dr. J. Valaitis;
į valdybą: dr. J. Valaitis,
M. Pranevičius. I iždo glo
bėjus A. Sukauskas.
Tautinės sąjungos: T.
Blinstrubas, P. Bučas, V.
Abraitis, E. Bartkus, Pr.
Kašiūba, A. Laikūnas, J.
Valkiūnas; į valdybą: T.
Blinstrubas ir P. Bučas. Į
iždo globėjus V. Abraitis.
Sandaros: A. Devenienė,
T. Kuzienė, J. Kuzas, Jr.,
dr. V. Dargis, dr. K. Šid
lauskas, Gr. Lazauskas, dr.
A. Budreckis. Į valdybą dr.
K. Šidlauskas, inž. Br. La
zauskas. Į iždo globėjus A.
Chaplikas.
Susiv. liet. Amerikoje:
E. Mikužiūtė, A. Chaplikas,
P. Dargis. Į valdybą Pov.
Dargis.

Liet. kat. susiv. Ameri
koje: Th. Mack, dr. V. Ši
maitis, V. Yucius. Į valdybą
dr. V. Šimaitis.
Amerikos liet. R. K. motaerų sąjunga: J. Rotsko,
A. Gabalienė, H. Kodis. Į
valdybą A. Gabalienė.
Lietuvos Vyčiai: dr. L.
Kriaučeliūnas, dr. L. šimu
tis, Ann Mariel Kassel. Į
valdybą dr. L. Kriaučeliū
nas.
Šiaurės Amerikos liet,
studentų s-gos: R. Tričytė,
Sv. Kerelytė, J. Bobelis. Į
valdybą R. Tričytė.
Liet, atgimimo sąjūdis:
K. Dirkis, V. P. Jokūbaitis,
K. Radvila. į valdybą K.
Radvila.
Vilniaus, krašto lietuvių
s-ga; J. Lekas, V. Gasparienė, J. Pakalka. Į valdybą
J. Lekas.
Respublikonų federacija:
A. Milunas, J. Talandis, J.
Šulaitis. Į valdybą J. Ta
landis.
Demokratų — R. Mulokas, prof. J. Stukas, St.
Balzekas, Jr. Į valdybą St.
Balzekas, Jr.
Vakare Tautiniuose namuo
se buvo nuotaikingas ALT
banketas. Jį sveikinimo žo
džiu pradėjo dr. L. Kriauče
liūnas. Banketo programą ve
dė R. Tirčytė. Jos metu dar
niai pagerbtas kun. dr. Juozas
Prunskis, švenčiantis 75 metų
amžiaus sukaktį. Iš ALTo vi
cepirmininko Povilo Dargio
sveikinimo paaiškėjo, kas su
kaktuvininkas kun. dr. J.
Prunskis yra senas ALT dar
buotojas, nuo ALT rengtojo
pirmojo Amerikos lietuvių
kongreso Pittsburghe. Sukak
tuvininkui sugiedota Ilgiausių
metų ir buvo įteiktas gražus,
įrėmuotas adresas. Po vaišių
banketo dalyviai turėjo progą
pasilinksminti, pašokti, gro
jant Ąžuolui Stelmokui.
OPPORTUNITY FOR

1ST CLASS SK1LLED
V1NYL EXTR(JS1ON D1E MAKER
with at least 6 years experience in
fabricating vinyl profile dies. Mušt be
capable of making own layouts and
proportioning of profile dies. If interested send resume to:

HOLM INDUSTRIES
P. O. BOX 4450
SCOTTSBURG, IND. 47170
Atten: STF.VE ROBERTS
(39-43)

Nesenai knygų rinkoje
pasirodė veikalas ”The corrupt Society” (išleistas
Simmon & Schuster, 316
psl. Kaina $14.95). Knygos
autorius Konstantinas Simis, 17 metų buvęs Sovietų
Rusijoj gynybos advokatu
ir profesorium. Jam buvo
prieinami Įvairūs teismų
bylų aktai. 1976 m. KGB jai
įprastais metodais patyrusi
apie profesoriaus kritiškas
pastabas dėl įsigalinčių ne
gerovių sovietų visuomenė
je, padarė kratą jo bute ir
konfiskavo rankraščius ruo
šiamai knygai. Laimingu
būdu profesorius išvengė
sovietinių "susidorojimo”
metodų. Jis buvo ištremtas
iš Rusijos ir atvyko į J.A.V.
Labai nusiminęs dėl išsigi
mimo reiškiniu tautoje, ka
daise kurtoje utopiniais šū
kiais, bet nūnai varginamo
je teroru ir prievarta, Simis
rašo: "Metai iš metų nuo
pat savo vaikystės aš stebė
jau gedimą ėdantį visuome
nę, kol galų gale šeštajam
ir septintajam dešimtmety
tapo šalimi sugedusios, ko
rupcinės visuomenės valdo
mos suktų valdytojų kli
kos.”
Visuomenės išsigimimą
Sovietų Sąjungoje Simis
kildina iš nepažaboto gobšu
mo ir kyšininkavimo komu
nistų partijos elito eilėse.
Nežiūrint gausybės privile
gijų, apie kurias visi žino,
aukštieji valstybės pareigū
nai naudojasi savo padėtimi
ir randa būdų pasipelnyti
valstybės ir visuomenės sąs
kaitom Dažnais atvejais
skandalai, Į kuriuos įsivelia
aukštieji pareigūnai, nusle
piami.. Simis mini atvejį
buvusio politbiūro nario
Frol Kozlov, užėmusio ant
rąją vietą Chruščiovo admi
nistracijoje. Buvo išaiškin
ta, kad jis turėjo sukaupęs
stambias sumas pinigų ir
brangakmenių, kuriuos jis
gaudavo už tarnybinius pa
skyrimus, paaukštinimus ir
už sulaikymą kaltinamųjų
bylų iš turtingų juodosios

NETRUKUS PASIRODYS...

KALĖDINIŲ GIESMIŲ PLOKŠTELĖ,
ĮDAINUOTA MONTREALIO LIETUVIŲ
CHORO, KVEBEKO — KANADOS
CHORŲ KONKURSO ČEMPIONO...
NE,... TAI NE EILINĖ

VILNIUS
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PLOKŠTELĖ!!!

rinkos spekuliantų. Tačiau "grietinėlės” susitikimą su
Kozlovas nebuvo pažemin atvykusiu revizorium. Auk
tas savo tarnyboje ir 1965 štasis (ir kai kam pavojin
metais miręs buvo palaido gasis) svečias apgyvendi
tas su visomis valstybinė namas mažame liuksusinia
me viešbutyje, gražiame
mis iškilmėmis.
Simis aprašo, kaip didelė Volgos krante pastatytame
ir komplikuota sovietų in revizoriaus ir kitų svarbių
dustrijos sistema gali veik Maskvos valdininkų patogu
ti išsiplėtusioje kyšininka mui ir malonumui. Viešbu
vimo sistemoje. Jis aiškiai tis randasi gražiame parke
ir kategoriškai tvirtina, kad aptvertame aukšta tvora su
fabrikų vadovai negali va spygliuotomis vielomis vir
dovauti be kyšių, norint šuje, kad ko gero koks eili
gauti savo produkcijai rei nis sovietų pilietis nesugal
kalingų žaliavų, įrankių ar votų perlipti sieną ir patek
transporto priemonių savo ti į viešbutį, skirtą tik aukš
gaminiams. Ir nors Mask tesnės klasės pareigūnams.
vos vyriausybė nuolatos se Viešbutį saugo stambūs
ka ir persekioja kyšininkus, profesionalai imtynininkai.
tačiau rūgimas negali būti Viešbutyje tarnauja virė
lengvai sustabdytas, kadan jas, kurs paruošia skanius
gi jis prasideda pačiose vir patiekalus iš šviežios Volgo
je pagautos žuvies. Be to,
šūnėse.
viešbutyje yra keletas jau
Knygoje randame eilę pa nų merginų įvairiems gar
vyzdžių, kaip sovietų pilie bingųjų svečių patarnavi
tis bando sukombinuoti pa mams .. . Svarbiausias re
pildomų pajamų.
vizoriaus tarnybinės veiklos
"Grupė Maskvos krema momentas yra tradicinės or
toriumo tarnautojų pateko gijos viešbučio pirtyje, ku
teisman už vagystes. Kada rioje dalyvauja eilė įvairių
karstas su lavonu po atsi dignitorių, jų tarpe vieti
sveikinimo pareigų būdavo niai komunistų partijos ly
nuleidžiamas rūsin, kur ran deriai, aukštesniji policijos
dasi lavonų deginimo įren karininkai ir Kuibiševo pro
gimai, krematoriumo tarny kuroro įstaigos aukštesnieji
ba atidarydavo karstą, iš valdininkai. Be to, pirties
keldavo lavoną ir paguldy baliaus paįvairinimui čia
davo jį ant šalia esamo sta dalyvauja ir keletas gražių
lo. Tuojau vieni išvilkdavo gimnazisčių.
mirusiojo drabužius, kiti
Kyšiais tvarkomoj visuo
specialiais dantisto įran menėj nieko neįmanoma pa
kiais išraudavo,jei rasdavo, siekti be "operacijos po sta
auksinius dantis. Po to la lu”. Ai’ tai būtų 10 rublių
vonas jau be drabužių, be dovana mėsininkui, ar vie
dantų ir be karsto būdavo tinei butų komisijai už kam
metamas į ugnį. Viskas šia barį, ar tai dovana gydyto
me veikime užtikrindavo jui bonka prancūziško kon
pelną. Karstas ir gėlės bū jako (gauta juodojoj rin
davo grąžinama laidotuvių koj), kad paskirtų lovą li
reikmenų tiekėjui, kuris ga goninėj.
lėdavo karstą parduoti du ar
Autorius nesmerkia visos
tris kaistus. Pelnas būdavo sovietų žmonių visuomenės.
dalinamas taip: du trečda Nors gyventojų masė vogi
liu gaudavo krematoriumo mą valstybinių ar visuome
tarnautojai, vienas trečda ninių gėrybių nelaiko nusi
lis tiekėjui. Drabužiai būda- kaltimu, dešimtys milijonų
davo siunčiami į vartotų žmonių, kurie nesvyruoja
drabužių parduotuves, o paimdami vinių, elektros
auksas parduodamas juodo lempučių ar įrankių iš fab
sios rinkos spekuliantams.” riko, statybos vietų ar įstai
Kitas pavyzdys primena gų, niekada nevogtų nei ka
Gogolio veikale aprašomas peikos nuo kito žmogaus,
"mirusias sielas” Sename šis skirtumas yra nepanei
Ruzos mieste netoli Mask giamas kaltinimas sovietų
vos vienos statybininkų režimui ir drauge duoklė il
grupės vadovas, norėdamas gai kenčiantiems žmonėms.
Pr. K.
sudaryti kyšiams reikalingų
pinigų fondą, panaudojo
OPPORTUNITY FOR
įprastą nesamų darbininkų
REGISTERED PHYSICAL
atlyginimo būdą. Bet, no
THERAPIST ASSISTANT
rėdamas būti tikras, kad tos To work and live in small congenial
and a mode r n 206 bed
įrašytos "mirusios sielos” community
J.C.A.H. Accredited hospital.
commensurate with experience
tikrai yra mirusios, jis nu Salary
& ability. Liberal personnel policies
eina į kapines ir nusirašo and fringe benefits.
APPLY CALL OR WRITĖ
nuo antkapi ų palaidotų
TO EMPLOY
žmonių vardus ir pavardes,
MERCY HOSPITAL
kurias po to įrašo į algala
1248 Kinney’s Lane
Portsmouth, Ohi<i 15662
pius. Kai kurie įrašyti buvo
An Equal Opportunity Employer
mirę net prieš Napoleono
(38-44)
žygį, kada 1812 m. Ruzą
OWNER-OPERATORS
buvo prancūzų užimta.
Contract carrier in Grand Rapids
owner opera tors to pull 43’
Kaip typišką sovietų plu- needs
dry vans from Michigan to New Jersey,
Georgia,
Texas, Coknudo, lowa,
tokratų gyvenimo vaizdelį
also Reefers needed. to West Coast.
Simis savo knygoje duoda High percentage pav off. vveekly
Call Fęuity 1 ranspcvtaKuibiševo, Rusijos pramo settlements.
tion Ine., Ada, Mich. 49301. (6lo>
897-8467.
(37-46)
nės miesto prie Volgos
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KŪRYBINĖ TEMATIKA IR
SKAITYTOJAS
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Ne be pagrindo skundžia
si mūsų rašytojai ir knygų
platintojai lietuviškos kny
gos merdėjimu. Knygos lei
džiamos mažais tiražais, ir
tos pačios guli lentynose,
nesuviliojusios skaitytojo.
Tas reiškinys kai kurių yra
aiškinamas savotiška apati
ja visam, kas verčia susi
mąstyti, galvoti. Kitiems
atrodo, kad mūsų visuome
nė nustojo domėjusis kny
ga, savo laisvalaikį mieliau
praleisdama banketuose, ba
liuose bei koncertuose ”su
vaišėmis”. Gal dalinai tai
tiesa, tačiau pažvelkime į
mūsų knygas. Yra knygų,
kurių laidos greitai išsenka,
kurių šiuo metu visiškai ne
įmanoma rasti knygų rin
koje. čia minėtini keli Jur
gio Gliaudos romanai, Pūkelevičiūtės ” Astuoni la
pai”, i rt.t. Tai knygos, ku
rias su dideliu pasigėrėji
mu skaitė visų kartų lais
vojo pasaulio lietuviai, jo
se rasdami visiems bendrų
elementų, kurie pririša skai
tytoją prie knygos, jam
leisdami rasti jų dvasios
tapatybės atgarsį. Kiek vyresniem, pokario metų gyvi
vaizdai, atkurti su talentu

NAUJOS KNYGOS
• Balys Sruoga. GIESMĖ
APIE GEDIMINĄ. Gražia

jam jaunimėliui Naujoji
laida 1938 m. Kaune Sakalo
leidyklos išleistos knygos.
Viršelis ir iliustracijos M.
Dabužinskio. Spaudė M.
Morkūno spaustuvė Chica
goje.
•

Lietuvis žurnalistas.

LžS centro valdybos nepe
riodinis biuletenis 1982 m.
Redaktorius Vytautas Kasniūnas, P. O. Box 475 Beverly Shores, Ind. 46301. šis
numeris skirtas LžS ir LRD
garbės nariui Vytautui
Alantui, sulaukusiam 80 m.
amž., paminėti. Rašo pats
sukaktuvininkas Vyt. Alan
tas, B. Brazdžionis, dr. A.
Gerutis, A. Gustaitis, J. Janušaitis, V. Kasniūnas, A.
Nakas, Br. Raila, VI. Ramo
jus, St. Santvaras, K. Tri
makas, St. Yla.
• Valė Marcinkonvtė.
TILTAS PER NERĮ. Dviejų

šeimų garbingam atmini
mui. 134 psl. Kaina 5 dol.
Viršelis J. NeverauskaitėsVasiliūnienės. Spaudė Drau
go spaustuvė Chicagoje.

ir lengvu stiliumi, ne vien
žadina prisiminimus, bet ir
mūsų gyvenimo audringas
dienas įrėmina į istorinę
perspektyvą, kuri įdomi ir
jaunimui. Dabarties gyve
nimo būties romanai ir apy
sakos, nagrinėjant žmogaus
gyvenimą toje aplinkoje,
kurioje gyvename, susidu
riant su mus supančiomis
problemomis ir mūsų dienų
realybe, randa platų atgar
sį skaitytojų tarpe. Tačiau,
net ir paskutiniuoju metu,
mūsų
beletristikon vėl
skverbiasi seniai pamiršto
kaimo fonas, svetimas ir
tiems, kurie didesnę savo
gyvenimo dalį jau yra pra
leidę už Lietuvos ribų —
(ir tai bene pati stambiau
sioji skaitytojų grupė) —
ir tiems, kurie yra augę ir
gimę šiaurinės Amerikos ar
kitų kraštų didmiesčiuose.
Štai skaitau vieno laik
raščio atkarpoje apsakymė
lį, kuriame "dėdė su dvei
giais ir plačių vagų dviplūgiu, o aš paskum su
ekėčioms”. .. štai sakinys,
svetimas ir man. Toliau
”šmvkšt, šmaukšt arkliams
per šoną . . .” ir taip toliau,
ir taip toliau. Abejonės nė
ra, kad autorius rašo tai,
kas jo buvo išgyventa prieš
daugelį metų. Tačiau sunku
suprasti, kad talentingos
plunksnos nepalietė ketu
rios dešimtys metų, praleis
tos toli nuo ekečių, dirvonų
ir plūgų. Mes savo jaunesniai kartai bandome paro
dyti Lietuvą pažangią, su
aukšto mokslo institucijo
mis, gražiais pastatais, ža
via architektūra, šalia to,
mes jaunimą mokome liau
dies meno ir liaudies dainų,
visa tai pristatydami kaip
tautos kamieno folklorą,
archyvinį ir istorinį tautos
gyvenimo aspektą. Kažko
dėl ir vėl pasineriame kai
mo garbinime, tarsi už kai
mo ribų jau nieko daugiau
nebuvo. Vistik esame bene
vienintelė tauta, kuri, gar
bindama liaudį, pamiršta
tuos, kurie tą liaudį vedė iš
tamsos į šviesą. Savo laiku
visiškai suniekinę dvarą (ir
ten būta negerovių), pa
mirštame Pečkauskaitę ar
Platerytę. Kai mūsų liaudis
buvo tamsi ir paskendusi
skurde bei svaigaluose, iš
jos išėję gydytojai (Kudir
ka, Basanavičius) dvasiš
kiai (Valančius, Maironis,
Vaižgantas), muzikai (Čiur
lionis, Gruodis, Karnavičius) rašytojai ir kiti iški
lūs mūsų tautos vaikai, ne
begrįžo į kaimą, o siekė
mus išvesti į Vakarų kul-

VYTAUTAS ALANTAS
PAVERSMIAI MURMA . . .

Paversmiai murma protėvių sena kalba,
Ir mitų vizijos tyliais žingsniais ateina.
Tarytum būtų atsvėrusi į praeitį anga,
Ir aš girdėčiau šventųjų ąžuolynų dainę.
Kažkas mane vis šaukia iš tenai. —
Regiu, pavidalai senolių moja man miglynuos
Ir šaukia: — Palik ta rūškaną pasaulį ir skubėk čionai,
Priglausim mes tave šventuose ąžuolynuos!
Ir vėl nostalgiia suglaudžia savo sparnelius. —
Paversmių murmesys nuaidi mitų tolumon.
Tu lauk, kada Likimas tau pravers vartus
Paskutinio Saulėleidžio angon ...

Iš Vytauto Alanto eilėraščių rinkinio "Paversmiai”.
Išleido Ignas Andrašiūnas, Simas Kašelionis ir mecenatas
Vytas Uznys. Iliustravo dail. Danguolė šeputaitė-Jurgutienė. Spaudė M. Morkūno spaustuvė Chicagoje. Kietais
viršeliais, 222 psl. Kaina 10 dol.

tūros plotmes. J liaudį ne
atėjo šviesa iš jos, bet iš tų,
kurie iš jos išsiveržė.
Sunku mūsų jaunimą pri
versti skaityti lietuvišką
knygą ne vien dėl to, kad
jis skaityti nenori, bet ir
dėl to, kad vietinėse mokyk
lose yra reikalaujama skai
tyti daug. Aukštesniųjų

mokyklų moksleiviai neturi
daug laisvalaikio tuo labiau,
kad ir lietuviški reikalai
dalį jų laisvalaikio atima,
kaip lituanistinės mokyklos,
jaunimo organizacijos, šo
kių grupės, chorai, ir t.t.
Todėl, kartą pavykus įbruk
ti lietuvišką knygą "malo
numui”, ją reikia nepapras

tai kruopščiai parinkti, kad
jaunas lietuvis joje rastų
ko nors, kas patenkintų jo
smalsumą ir jo vaizduotei
suteiktų dėkingos, jam su
prantamos medžiagos. Nei
kalbant apie plūgus, nei
apie botagus ar ekėčias,
prie lietuviškos knygos jau(Nukelta į 6 psl.)
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis
LIETAUVAITĖ — GROŽIO
KARALAITĖ

Mano, anksčiau rašyti lin
kėjimai, išsipildė. Sydnė
jaus gražuolė lietuvaitė
Elena Žukauskaitė buvo iš
rinkta Fairfield miesto fes
tivalio princese. Prieš šio
festivalio princesės rinki
mus, keturias savaites vie
tinėje spaudoje buvo rekla
muojama įvairių tautybių
gražuolės, smulkiau apra
šant ir apie jų atstovauja^
mus kraštus. Gražiai buvo
aprašyta ir lietuvaitė E.
Žukauskaitė, bei Lietuva.
Festivalio metu buvo visa
me mieste didžiulė šventė,

Kūrybinė tematika...
(Atkelta iš 5 psl.)
nimas nebus pritrauktas. O
ir vyresnieji, gerokai išle
pinti savajame krašte lei
džiamų aukštos vertės kny
gų, dažnokai iš pareigos
jausmo nuperka lietuvišką
knygą, perskaitę keletą pus
lapių, ją padeda j lentyną.
Nenuostabu, kad jaunesnio
amžiaus skaitytojai mielai
skaito "Mieste nesaugu” ar
"šamo ežero sėklius”, o vy-.
resnieji išperka Cinzo, Spa
lio ir Gliaudos knygas.
Rašytojai turi susirūpin
ti tematika, mesdami tą
lengviausią prisiminimų ke
lią, o ieškodami šių dienų
gyvenimo problemų gvilde
nimo. Skaitytojo ryšys su
knyga turi būti glaudus ir
intymus, o tą intymumą pa
laiko tik sugebėjimas pra
bilti į skaitytojo dvasią.
Nemanau, kad bent vie
nas mūsų rašytojas dabar
benorėtų grįžti į savo apra
šomą kaimą ir eiti paskui
plūgą. Kūryboje yra būtina
kūrybinė tikrovė, be kurios
kūrinys nustoja savo es
mės, o lieka vien gražiu žo
džių kratiniu. Aplinka ra
šytojui turi neišsemiamų
tematikos šaltinių, tačiau
jie yra reikalingi gilios
analizės ir noro, išsilaisvi
nus iš praeities, su jais su
sipažinti ir juos tiksliai pri
statyti. Tik tada mūsų kny
ga išgyvens renesansą ....
Nebijokime rašyti apie in
teligentiją, menininkus, pro
fesionalus ar net... buvu
sius dvarininkus.

iškilminga procesija ir vė
liau įvairūs parengimai, ku
rių pagrinde buvo prince
sės
rinkimas.
Teisėjų
sprendimu buvo išrinkta
mūsų gražuolė Elenutė. Jos
karūnacija vyko didžiulia
me atsargos kareivių klu
be, festivalio baliaus metu.
Gi sekančią dieną per visą
Fairfieldo miestą vyko di
džiulis paradas ir naujoji
princesė važiavo labai iškil
mingai. Karūnacijos iškil
mėse dalyvavo ir nemažai
vietinių lietuvių, kurių var
du princesę pasveikino ir
gėles įteikė A. ir L. Kramiliai.
Elenutė Žukauskaitė yra
16 metų gimnazistė akty
viai dalyvaudama ir Sydnė
jaus lietuviškame gyveni
me, šokdama tautinius šo
kius ir dainuodama Dainos
chore. Geriausios sėkmės
mūsų gražiajai princesei.

teratūros vakaras, jaunimo
susipažinimo vakaras, tau
tinių šokių vakaras, meno
paroda, dainų šventę, L. B.
Krašto Tarybos, bei įvairių
paskirų organizacijų suva
žiavimai, N. Metų jaunimo
ir visų kitų svečių sutiki
mai ir po viso to skautų
stovykla.
Visos Australijos lietu
vių daugiausiai yra laukia
mi mūsų garbingieji svečiai
iš užsienio kurie atvyks iš
Los Angeles New Yorko ir
Chicagos. Laukiamas PLB
pirmininkas inž. Vytautas
Kamantas, Lietuvos gen.
konsulas Vytautas Čeka
nauskas, "Lietuvių Dienų”
žurnalo redaktorius ir lei
dėjas Antanas Skirius ir
Los Angeles "Spindulio”
dainų ir šokių ansamblis,
susidedantis iš 50 asmenų.
IŠKILUS ARCHITEKTASSPORTININKAS
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TALKA PASAULIO LIETUVIU DIENOMS
linkės. Aukų rinkėjais čia
tampa LB apylinkių valdy
bos.
Antrųjų Pasaulio Lietu
vių Dienų sąmata yra
$600,000, arba dvigubai di
desnė, negu pirmųjų PL
Dienų Toronte 1978 metais.
Laukiant gausiausio daly
vių ir žiūrovų skaičiaus vi
sų penkių renginy progra
mose, iš bilietų ar mokes
čių galima tikėtis apie
$450,000 pajamų, o likusius
$150,000 reikės sutelkti au
komis. Todėl greta visų ki
tų aukų rinkimo pastangų,
Lėšų telkimo komitetas ver
buoja mecenatus, aukojan
čius po $500.00, kuriems
skiriami du bilietai į visų
II PLD renginių progra
mas.
Lėšų telkmas vyks ir II
PLD laimėjimų bilietais.
Juos gavę platinkime savų
jų ir svetimtaučių tarpe.
Kai spauda ir rengėjai
kvies į II PLD lėšų telki
mo pokylius, juos gausiai
lankykime, kad mūsų socia
linis bendravimas suteiktų
finansnę talką II PLD.
Ne visi pajėgiame būti
operos garbės rengėjais ar
II PLD mecenatais, tačiau
visi galime kokia nors fi
nansine talka prisidėti prie
II Pasaulio Lietuvių Dienų
surengimo, šios dienos ir
visų mūsų talka jų suruo
šimui yra nepaprastai svar
bi tolimesniam mūsų lietu
namų ir ūkio reikalai, K.
vybės išlaikymui.
Protas ir J. Karpavičius —
Bronius Juodelis
pramogos.
Prieš pora metų prie klu
• Rimantas Dirvonis,
bo pastatyti priestatai, pa
darė klubui didelių finansi 8913 So. Leavitt Avė., Chi
nių sunkumų ir klubas įsi cago, III. 60620, USA regis
vėlė į nemažas skolas, ku truoja visus lietuvius spor
rių yra apie šimtas tūks tininkus norinčius dalyvau
tančių ir kurios reikalauja ti 1983 m. birželio 26-30 d.
didelių procentų mokėjimo. d. Pasaulio Lietuvių Dienų
Klubo valdyba kreipėsi į metu įvykstančiose Sporto
savo narius sydnėjiškius, žaidynėse.
prašydama aukų ar beprocentinės paskolos. Į tai bu
Skaitykit ir platinkit
vo labai greitai atsiliepta ir
D I R V 4
jau yra pasiūlyta apie
50,000 dolerių.

Antrosios Pasaulio Lietu
vių Dienos, rengiamos Chi
cagoje 1983 m. birželio 25
— liepos 4 dienomis, su
PLB seimu, sporto žaidynė
mis, dainų švente, kultūri
niais renginiais ir jaunimo
kongresu, yra pirmas toks
platus lietuvių renginys
laisvajame pasaulyje.
Vienas toks kultūrinių
renginių bus Lietuvių ope
ros spektaklis ”1 Lituani”
Auditorium teatre, kuris
pareikalaus didelių lėšų ir
net visus bilietus išpardavus, trūks apie 30,000 dol.
ką reikės padengti aukomis.
Kultūrinių renginių ko
mitetas visus kviečia būti
operos garbės rengėjais su
$1000 auka, kuriems skiria
šešių vietų ložę operos spek
taklyje, vaišes ir įrašus
programoje. Operos rėmė
jais kviečiami asmenys ir
su mažesnėmis aukomis,
kaip ir kiekvienais metais,
visus aprūpinant bilietais I
Lituani operos spektakliui
1983 m. liepos 1 d. Audito
rium teatre Chicagoje. Vi
sa eilė iškiliųjų lietuvių jau
tapo operos garbės rengė
jais ir jų pavardės bus pa
skelbtos vėliau.
Lėšų telkimas antroms
Pasaulio Lietuvių Dienoms
vyksta ir per JAV ir Kana
dos LB apygardas ir apy-

Buvęs žymusis mūsų Aus
tralijos lietuvis krepšinin
kas, žaidęs už Australijos
ir lietuvių rinktines Anta
PAKVIESTI
nas Lapšys iš Adelaidės,
SLIDININKAI
šiuo metu pasižymi kaip iš
Išvykos į Pasaulio Lietu kilusis Australijos archi
vių Sporto šventę Organiza tektas. Adelaidės miestas
cinis komitetas gavo oficia iki šiol neturėjo tarptauti
lų pakvietimą iš Clevelando nio masto viešbučio. Prieš
ŽAIBO žiemos sporto šven 10 metų tarptautinis Hilton
tės vadovo Vytenio Čiurlio International buvo paskel
nio, kviečiančio ŠALFASS bęs viešbučio plano konkur
S-gos vardu, Australijos są, kurį laimėjo su savo
lietuvius žiemos sporto partneriu australu archi
šventės mėgėjus dalyvauti tektas Antanas Lapšys, ku
busimojo žiemos sporto ris vėliau prižiūrėjo ir šio
šventėje, įvykstančioje va liuksusinio viešbučio staty
sario 5-6 dienomis. Kaip ra bą. Viešbutis yra 18 aukš
šo vadovas, Clevelando žai tų, turintis 400 kambarių
bui rūpi, kad australiečiai ir kainavo 44 milijonus
slidininkai būtų tinkamai dolerių.
priimti ir kad ne vien var
žybos būtų įdomios, bet
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
ir pramoginiai slidinėjimai
KLUBAS
įvairiuose kalnuose.
Įvykusiame metiniame
. šis pakvietimas yra jau
klubo
narių susirinkime bu
paskelbtas ir, reik tikėtis,
vo
išrinkta
nauja klubo di
kad ir australiečiai daly
rektorių
valdyba
kuri pasi
vaus baltojo žiemos sporto
skirstė
pareigomis:
Vyt.
varžybose Amerikoje.
Simniškis — pirm. A. Dūdaitis — vicep. K. Protas
SVEČIAI Į MELBOURNO
— sekr. A. Migus — ižd.,
LIETUVIŲ DIENAS
V. Burokas ii- B. Barkus —
šių metų pabaigoje Mel
bourne įvyksta XII Austra
=
lijos Lietuvių Dienos, šiai
didžiausiai, kas dveji metai
įvykstančiai Australijos lie
tuvių šventei, ruošiamasi
yra jau senai ir visi paren
giamieji darbai jau yra ko
ne baigti. Lietuvių Dienų
programoje bus: Iškilmin
gas atidarymas, kur daly
Tvarkome keliones (pavieniem
vaus Melbourno katedroje
Viktorijos arkivyskupas Sir
asmenim ir grupėm) po Ameriką
ir
i užsienį —
dr. Fr. Litlle ir visos orga
nizacijos su uniformomis
ar tautiniais drabužiais pa
LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
sipuošę. Iš katedros visi per
pagrindines Melbourno gat
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas,
ves, žygiuos į oficialų
ir užsakome mašinas nuomavimui.
šventės atidarymą Dalias
Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:
Brooks salę, šventę atida
11745 Southwest Highvvay
rys Australijos Federalinio
Parlamento prezidentas Sir
Palos Heights, Illinois 60463
B. Snedden. Tolimesnėje
šventės programoje vyks:
Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė
Tel. 312-448-7420
Sporto šventė su savo iškil
Savininkė
312-785-9393
mingu atidarymu, jaunimo
pamaldose, tautosakos — li

r

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS

z
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REDAGUOJA OKULISTU KOLEGUA

musų šlovę palikuonių aky
se.
Taigi nuoširdžiai ir en
tuziastingai sveikiname re
organizuotos istorijos gim
dytojus, jeigu tokių tikrai
yra, ir pasižadame juos pa
remti dar ir kitais pasiūly
mais.

MUMS RAŠO
MAN NE VISAI AIŠKU

Valio už naują idėją!
Mums pasiekė širdį links
Mūsų nuomone nederėtų
minantis gandas, kad išei minėti ir tai, kad Vytautas
vijoje esą rengiamasi išleis Didysis politiniais sumeti
ti visiškai nauja — reorga mais net tris kartus persi
nizuota Lietuvos istorija. krikštijo, nes tai primena
Vadinasi tokia, kurioje ne Liudo Giros ir kai kurių čio
būty to, ko nereikia žinoti, nykščių veikėjų panašų
o gražiai pavaizduota tai, partijų ir pažiūrų kaitelioko tikrovėje nebuvo. Jeigu jimą.
žinomąjį Erodą Čičinską
šis gandas pasitvirtintų, tai
čia yra tikrai geniali idėja, be didelio nusižengimo tei
kuriai ir mes šimtu procen sybei būtų galima paskelbti
tų pritariame, nes ji nauja pirmuoju Lietuvos istorijo
mokslo šviesa nušviestų ly je bedieviu ir atentatiningiai praeiti ir ateitį. O svar ku, kadangi jis nušovė net
biausia, kad tokioje istori gi kunigą.
joje bus galima reorgani
Be to, reorganizuoti is
zuoti faktus taip, kad jie torikai turėtu rimtai pagal
atitiktų mūsų šių dienų in voti, ar negalima būtų Au
teresus. Tad būsimiems to gustiną Voldemarą visai iš
mokslinio veikalo rašyto kirpti iš šiame pasaulyje
jams mes jau dabar drįsta gyvenusių asmenybių tar
me pasiūlyti tokias bent po. Juk tuo būdu išnyktų
svarbesnes mūsų praeities ir visi su juo susiję erzeliai
pataisas:
bei nemalonūs atsiminimai.
Karalių Mindaugą reikia
Kalbant apie naujausius
palikti gyvą nužengusį Į amžius, ypač būtina toje is
Anapielių, nes dabar labai torijoje pabrėžti, kad mes
nepatogu skelbti, kad jau ir nesame nuo bolševikų pabė
senovėje lietuvių tarpe bu gę, o tik planingai persi
vo brolžudžių, kaip ir bol grupavome ir užėmėme pa
ševikų laikais.
togesnes strategines pozici
Dėl tos pat priežasties jas sprendžiamam mūšiui
reikėtų ištrinti ir kitų isto prie Kybartu. Tokia teisybė
rijų skelbiamą faktą, kad ne tik sustiprintų mūsų ko
vos dvasią, bet padidintų ir
Jogaila užsmaugė Kęstutį.
NEPRARANDANT VILTIES

Kadangi Lietuvos Krikš
čionių Demokratų Tarybos
suvažiavime dėl pašlijusios
sveikatos negalėjau daly
vauti ir apie jį skaičiau tik
"Draugo” korespondento J.
Jk. aprašymą, tai man liko
keletas labai svarbių klau
simų iki galo neišaiškėję.
štai tenai "Tėvynės sar
go” redaktorius skundžiasi,
kad savų žmonių "rašančių
trūksta”, kad "Tėvynės
sargą” remia svetimi, kad
"remia įvairių srovių žmo
nės raštais ir pinigais ...”
Taigi iš tokio prisipažini
mo man kyla įtarimas, kad
šį mūsų krikščionišką leidi
nį savais sumetimais bei
savo naudai remia net viso
kie bedieviai. O administra
cija, iš jų gavusi pinigų,
dar "šviesiai žiūri j ateitį”.
Vadinasi, kas mus iš tikrų
jų veda už nosies ir kur
mes einame?
Be to, A. Kasiulaitis su
važiavime pareiškęs, kad
mums "nepasaulėžiūrinės
politikos iš viso nėra". Tad
mano galvoje iš tokio tvir
tinimo klostosi mintis, kad
ir Lietuvą turi vaduoti
kiekviena partija atskirai
ir tik sau, — savo būsimai
pasaulėžiūrinei valdžiai.
Nors čia ir maloni teisy
bė, kažin ar mes, jau likę
tik žili seneliai, tai suspėsi
me ir pajėgsime padaryti?
Sergantis krikščionis
demokratas
VAIKAS ATKERŠIJO
TĖVAMS

"Nors mūsų vyresniosios kartos gretos ir pastebimai
retėja, bet niekad nenustokime vilties. Kol čia liks bent
vienas lietuvis, neištirps ir mūsų lietuvybė, jeigu tik pa
rodysime, ką lietuviška protėvių dvasia gali nuveikti.”
(Iš laikraščio patriotinio straipsnio).

Kaip mūsų koresponden
tas praneša, Čikagoj už au
sies į lituanistinę mokyklą
atvestas 8 metų berniukas,
žinomos veikėjų šeimos sū
nus, ėmė piktai rėkti, pra
šydamas mokytojus priimti
į tą pat mokyklą ir jo tė
vus, nes ir jie namie kalba
si tik angliškai ir neskaito
jokios lietuviškos knygos.
Toksai sūnelio išdavikiš
kas elgesys ir aplinkinių
žmonių juokas taip sujau
dino gimdytojus, kad moti(Nukelta į 8 psl.)

S U
RUDENS

VĖJU
Kaip greitai mes pakintame, bičiuliai.
Drauge su vėju, rudenio giedra!
Nors ir sakai: esu toks pat lig šiolei,
O iš tiesų — tavęs jau nebėra:
Nei rankų tų, kurios draugingai glaudė,
Nei skruostų tų su ašaros perlu,
Nei žodžių, per dainingą Aisčio graudį
Lydėjusių lig našlio patalų.

Kur kaktoje aušros žvaigždelės švietė —
Lyg šuliny nei kibirkšties žėros,
Net ir straublys — lyg pernokus avietė
Nuo išgertos gyvenimo kaitros.
Kur šiandien tas, kuris į priekį veržės
Ir stumdė mus alkūnių smaigaliais,
Kai prieš akis — tiktai Praamžiaus veršis
Mauroja, kol prie pašaro prileis?
Kur ta dielė, kuri mums širdį kando,
Kurion dievus ir sąžinę mainei,
Kai vienumoj tarp suverstų rakandų
Tiktai antiųue naktiniai marškiniai? ..

NET IR MES NETIKIME TOKIU STEBUKLU

Vienas labai kietas okup. Lietuvos ir net giminių lan
kymo priešininkas mums atsiuntė šias dvi fotografijas su
gana ilgu savo pažiūras paremiančiu straipsniu. Tarp kit
ko jis ten aiškina, kad jo kaimyno vaikas, su tėvais be
veik porą savaičių pabuvojęs Lietuvoje, propagandos pri
maitintas esą taip pasikeitė, kad dabar negalima jo atpažinti ir praeidamas net rodo straipsnio autoriui liežuvį.
PAKELIUI Į ATEINANČIŲ METŲ PREMIJŲ TURGŲ
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Pro mėlynus
akinius...
(Atkelta iš 7 psl.)
na neiškentusi trenkė savo
prieaugliui kumščia į nuga
rą, o tėvas net nusijuosė
kelnių diržą, ir tik mokyto
jai sulaikė jų patriotines
rankas nuo dar griežtesnių
bausmių.

IŠ OKUPUOTOS
PADANGES
PRASTI ATEISTINĖS
VEIKLOS REZULTATAI
”Bezbožninkas” Gintaras
Jatkonis, "Lit. ir M.” ragin
damas rašytojus ir žurna
listus kovoti už "ateistinę
kultūrą” ir patsai ją platin
damas "tarp žydų ir pago
nių”, tarp kitko taip prasi
taria:
"Manau, neatskleisiu pa
slapties, pasakydamas, kad
ir mūsuose rasime tikintį
jį, kuris bus labiau apsi
švietęs, dvasiškai turtin
gesnis už pasaulėžiūros
klausimais nesidomintį be
dievį. Kokie motyvai šian
dien atveda mūsų visuome
nės žmogų į tikėjimą, klup
do jį prie altoriaus, skatina
rinktis kunigo kelią? Ne
daug ką čia galėtų paaiš
kinti ir sociologas ar rašy
tojas”.
Bet mes ateistinės propa
gandos nepasisekimą gali
me paaiškinti tuo, kad ir
patsai bedievis G. Jatkonis
savo straipsnyje tarpais vis
sušunka: "neduok dieve",
"gink dieve”, o kiti ateisti
niai rašytojai dar dažniau
mini Dievo, angelų, dan
gaus, pragaro ir velnių var
dus, šitaip patys stiprinda
mi tikėjimą.

Vaclovas Mažeika su Sunny Hills golfininkais. Iš kairės: Mažeika, Zubavičius, Balčiūnas,
Baltutis, Žukauskas, Lukas, kun. Jaraška.

susirinkusiais dalyviais bei
supažindino juos su savo
žmona bei kitais jo rinkimi
nio štabo bendradarbiais.
Su juo taip pat atvyko ir
kandidato į Floridos guber
natoriaus "Skip” Bafalis
štabo nariai.
Savo trumpoje kalboje T.
Lewis pabrėžė, kad jis re
mia Prezidento R. Reagan
namų ir užsienio politiką,
tikėdamas, kad dabartiniai
ūkiniai sunkumai netrukus
pradės mažėti. Jis taip pat
teigiamai pasisakė dėl dau
gelio vietinių problemų tin
kamo išsprendimo, be per
didelės biurokratijos sukū
rimo. Po savo trumpo žo
džio p. T. Lewis atsakinėjo
į paklausimus.
Baigus oficialią dalį Klu
bo pirm. p. Z. Strazdas pa
dėkojo šen. T. Lewis už ap
silankymą lietuvių respub
likonų klube, primindamas,
kad visi klubo nariai steng
sis, jog respublikonai laimė
tų rungtynes ir į Kongresą
ir į Senatą. Baigus šias po
litines svarstybas Marta
Strazdienė pakvietė visus
susirinkusius atsigaivinti
prie vaišių stalo.
Tenka pasidžiaugti, kad
lietuviai suranda progų su
sipažinti su kylančiais kraš
to politikais, kurie mums
ateityje gali padėti kovo
jant už Tėvynės išlaisvini
mą.
As.Br.

lankiusius golfo vilkus, Plu- tuviams, buvo ir yra didelė
paguoda.Su jo atvykimu čia
ką ir Labutį.
Mielų Mažeikų viešnagė prasidėjo, reguliarios sek
MAŽEIKAI
madieninės ir šiaip tautinių
čia tapo tartum šventė.
ATOSTOGAUJA
Subuvimus mano Aneliu švenčių proga, lietuviškos
FLORIDOJE
tei pradėjus, jie vystėsi tai pamaldos. Muzikui MamaiVanda ir Vaclovas Ma pas Beleckus, tai Rumšas, čiui suorganizavus chorą,
žeikai iš Chicagos pasirodė tai Balčiūnus, tai Baltušius pamaldų ... metu jaučiamės
čia visai savaitei atostogų. tai pas pačius Mažeikus. lyg Šeduvoje, o dabar prisi
Jie ne slapukai, tuojau Kartą, lyg tai atsilyginimui dėjus kun. Antanui Kardui
prisistatė duodami apie sa ir atsisveikinimui tapome ir abiem celebruojant šv.
ve žinoti, savo seniems pa jų ištempti į garsų Cpt. Mišias jaučiamės lyg ka
žįstamiem, draugams, vi Anderson restoraną, Pana tedroje.
Jo 65 metų gimtadieniui
siems lietuviams, o ypač ma City.
Galutinis,
su
mielais
Mapaminėti,
kurį ruošė pats
golfininkams. Mat jis senas
žeikais
atsisveikinimas
vys

kun.
Pranas,
jau 12 vai.
golfo mėgėjas nors šaudo ne
tėsi
spalio
22
d.
Balčiūnų
rinkosi
parapijiečiai
ir sve
geriau už mane jauną mė
rezdencijoje.
čiai
suruoštoms
vaišėms
ir
gėją. žinoma, nėra'ką kal
Užbaigti
Mažeikų
išleis

pagerbimui.
bėti apie tokius, čia besituvinių pietų likučius, spa
Sugiedota "Ilgiausių me PAGERBTAS PRELATAS
J. BALKONAS
lio 22 d., po golfo žaidimų tų” anglų, lietuvių ir len
visi golfistai su žmonomis kų kalbomis. Man ir Genu
Puikioje Mykolo Kuraičio
ratūros, Maskvos muitinin ir dar prisijungus mielam tei Beleckienei, teko garbė
St. Petersburge rezidenci
kai vieną mūsų turistę tik Zorubai, rinkomės pas Bal pasveikinti jį, mūsų pačių
joje rugsėjo 29 d. susirinko
rindami ne tik nuogai išren tučius.
sukurtu lietuvišku drulia, daug lietuvių atšvęsti M.
gė, bet davė išgerti dar ir
Vaišinguose namuose ta drulia kupletu.
Karaičio vardines. Buvom
stiklinę ricinos . . . Deja, po gražiai pralįstos kelios
Sekančią dieną, po šv. maloniai nustabinti, kai
krupščiai nagrinėdami tų valandos.
lietuviškų mišių, kun. Pra Karaitis pristatė sukaktu
vaistų rezultatus, kagėbis
nas dėkojo visiems už lin vininką prelatą J. Balkūną
NIEKO DRAUDŽIAMO
tai rado tik žymiai geresnio
KUN.
PRANUI
kėjimus ir dovanas ir pa švenčiantį 80 metų sukaktį,
NERADO
maisto liekanas, negu tame
JARAŠKAI 65 METAI
kvietė vėl užsukti į klebo parekšdamas, kad neįmano
Bijodami, kad neįvežtų j pat kūno organe nešiojasi
Spalio 23 d. šventėme jo niją ant likučių, žinoma, ma suskaičiuoti visų darbus
Lietuvą antitarybinės lite- tarybiniai piliečiai.
65 metų amžiaus, 10 metų užsukom. Dar kartą linkė kiek jis daug lietuviams ir
kunigystės ir netoli dviejų dami spaudėm jam ranką ir Lietuvai yra padaręs.
Kun. J. Gasiūnas sukal
metų buvimą čia tarp mūsų skirstėmės su viltimi, kad
jis
dar
ilgai,
ilgai
pasiliks
bėjo
maldą palaimindamas
sukaktis.
tarp
mūsų.
visus
susirinkusius ir ant
Dar vaiką, įsikūrus Ne
K.
Žukauskas
stalų
sudėtus
įvairius gra
priklausomai Lietuvai, tė
žiai
išpuoštus
valgius.
vai parsivežė į tėviškę. Ten
Dienos eigą pravedė kun.
jis augo ir mokslinosi. Bai
Stašys.
gęs Palonų, Baisiogalos
Prelatas J. Balkūnas savo
vals. pradžios mokyklą, tęsė
REMIA RESPUBLIKONĄ kalboje jautriai išdėstė vi
mokslą Šeduvos progimna
SENATORIŲ T. LEWIS sus gyvenimo sunkumus,
zijoje, po to Kėdainių gim
nazijoje.
Jau keli metai Palm ką jis patyrė per dešimt
Būdamas 22 metų išvyko
Beach County veikia Lietu metų nuvykęs į Nepriklau
į Italiją studijoms. Prasi
vių respublikonų klubas. somą Lietuvą, iš kur vėl te
dėjus Lietuvos okupacijoms
Šiam klubui sumaniai vado ko sugrįžti į Ameriką, siek
ir užsidarius galimybėms
vauja Zigmas Strazdas, o jo ti užsibrėžto tikslo: būti
grįžti tėvynėn pasiliko Ita
vicepirm.-ižd. yra Jonas Ja sielos vadovu. Lietuvybės
lijoje.
kubauskas, sekr. Marta idealai stiprinantieji tautos
Vėliau pasirinko kunigo
Strazdienė. Prieš rinkimus, gyvastingumą pasiliko jo
luomą ir prieš 10 metų, Ro
spalio 25 d. klubo pirm. Z. širdy visam gyvenimui. Jo
moje buvo įšventintas ku
Strazdas sukvietė į savo na duotu mums pavyzdžiu ma
nigu.
mus klubo narius ir prijau tome kaip reikia dirbti vie
Kaip Amerikos pilietis ir
čiančius, kad jie visi asme ningai ir aukotis savo kraš
kunigas atvyko Amerikon
niškai susipažintų ir rem to laisvei atgauti.
Sukaktuvininkui prel. J.
ir dirbo įvairiose lietuviš
tų į JAV Kongresą mūsų
Balkūnui
ir šeimininkui
kose parapijose. Beveik
rinkiminės apylinkės kan
prieš dvejus metus įsikūrė
didatą, Floridos senatorių Mykolui Karaičiui — var
duvininkui ir vaišingai Kačia Sunny HilJs, kaip vienas
Tomą Lewis.
iš čia esančios misijos ku
Kandidatas punktualiai raitienei sugiedota Ilgiau
nigų.
atvykęs į p.p. Strazdų na sių metų.
Jo atvykimas, mums lie
mus susipažino su gausiai
(ov)

SUNNY HILLS

ST. PETERSBURG

PALM BEACH
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

VILNIAUS PILIES LEGENDA
Lietuvių meno ansamblis
Dainava, kiekvienais metais
pastato lietuvių sukurtus ori
ginalius veikalus. Šių metų
spalio 30-31 d.d. jie parodė
naują 3-jų veiksmų muzikinį
veikalą - VILNIAUS PILIES
LEGENDA. Libreto autorė
Aurelija Balašaitienė, lietu
viams daugiau pažįstama
kaip pareiginga ir šmaikšti
daugelio laikraščių bendra
darbė, o taip pat ir rašytoja,
nesenai išleidusi patrauklų novelių rinkinį ‘Susitikimas pamary’.
Vilniaus pilies legendoje apdainuojama gilios senovės lie
tuvių gyvenimas, krivių įtaka
valdovui ir žmonėms. Libre
tas nepasižymi didesnėmis
įtampomis, ypač pirmame
veiksme. Veiksmui vykstant,
pamažu dėmesys auga ir tre
čias veiksmas baigiamas įspū
dinga džiaugsmo daina.
Kompozitoriaus Aloyzo Jurgučio sukurta muzika yra ori
ginali ir pritaikyta esamoms
vokalinėms jėgoms. Choras dvariškių, karių, šauklių vaidmenyse - savo pareigą atliko
puikiai.
Dail. Ados Sutkuvienės su
kurtas, o Sigito Ramono per
keltas į drobę scenovaizdis - di
dingų ąžuolų pavėsis - sudarė
puikią panoramą veikalo vyks
mui. Tos pačios dailininkės
suprojektuoti ir Mėtos Gabalienės paruošti moterų ir vyrų
rūbai buvo originalūs ir spal
vingi.
Jaunoji režisierė Liucija Buivydaitė-Ambrosini pasirodė
jau subrendusi savo pareigose
ir sugebėjo tvarkyti masę žmo
nių, kiekvienam surasdama
savo vietą. Dail. Vanda Alek
nienė buvo gera daugelio dar
bų talkininkė.
Choreografas Jaunutis Puo
džiūnas sukūrė kardų šokį, pa
įvairinusį visą veikalą.
Šiais laikais apšvietimas at
lieka labai didelį uždavinį,
kuriuo rūpinosi - daugelio pa
našių renginių nepailstantis
vadovas - Česlovas Rukuiža su
visa eile jaunų talkininkų. Gi
sunkius scenos reikalus pavyz
dingai tvarkė Paulius Usvaldas su savo padėjėjais. Scenos
produkcija pasirūpino akto
rius Julius Balutis. Akompa
niatorius - Thomas Zeman,
chormeisterė - Rasa Soliūnaitė.

Girdimą ir matomą įspūdį
žiūrovams palieka solistai, cho
ras ir dirigentas. Nuo jų vaid
mens atlikimo priklauso visas
spektaklio pasisekimas. Vil
niaus pilies legendoje dalyva
vo šie solistai (pasirodymo tvar.
ka): Bronius Mačiukevičius Rimtunas, valdovo patarėjas,
Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė - Laima, Rimtūno duk
tė, Julius Panka - šauklys,
Vytas Radys - Panerių valdovas, Valentinas Liorentas - Nygaila, vyr. krivis, Karolis Avižienis - Tauragis, jaun. krivis,
Julita Sermukšnytė -Burgės Vakario motina, Viktoras
Mieliulis - Vakaris, vienturtis
sūnus. Didelį vaidmenį atliko
choras (24 vyrai ir 27 moterys)
Juos matėme dvariškių, karių,
šauklių ir kituose vaidmenyse.
Šeštadienio premjeros spek
taklis nesulaukė publikos rei
kiamo dėmesio ir neužpildė
salės. Sekmadienį buvo ge
riau, bet ir tai matėsi šonuose
tuščių kėdžių. Prašosi daroma
išvada, kad čikagiškė publika
jau pradeda pavargti nuo renginių gausos. Spalio 30 d., šeš-

Antrojo veiksmo scena. Iš kairės: Nygaila — Valentinas Liorentas, prie sosto valdovas —
Vytas Radys ir dešinėje — Vakaris — Viktoras Mieliulis.

deda prie lietuvybės išlaikymo
Siame renginyje, vienokia ar
kitokia talka jungiasi visa šim
tinė žmonių, kurių didžiausią
naštą neša choristai ir meni
niai vadovai. Visų metų re
peticijos reikalauja sugaišti
daug laiko ir dirbantiems ati
ma kiekvieną savaitę bent po
porą dienų. Dalis tų pačių
dainaviečių matomi ir mece-

Neolituanų šventė
Korp! Neo-Lithuania 60
metų minėjimas įvyks lap
kričio 13 d. (šeštadienį) šia
tvarka:
10 vai. ryto pamaldos tė
vų jėzuitų koplyčioj, ir žu
vusių laisvės1"'kovotojų pa
gerbimas prie Laisvės pa
minklo.
7 vai. vak. Lietuvių Tau
tiniuose Namuose iškilmin
ga sueiga, V. Janušienės
paskaita, spalvų uždėjimas,
vakarienė ir šokiai, grojant
Korp! Neo-Lithuania or
kestrui, vad. Al. Modesto.
Į vakariene rezervacijas
priima šiais telefonais: 7787707 ar 925-0035.
Visi korporantai su drau
gais ir giminėmis bei visa
visuomenė kviečiama daly
vauti.
POSĖDŽIAVO PLB
VALDYBA

Rim tunas — Bronius Mačiukevičius ir Laima — Audronė
Simonaitytė - Gaižiūnienė.

tadienį, visos lietuvių laiko
mos salės buvo užimto įvairių
organizacijų renginiais, kas
gal ir lėmė per mažą dalyvių
skaičių.
Dainavos ansamblis atlieka
didelį kultūrinį darbą ir prisi-

Danguolė Ilginytė jaunų dvasiškių tarpe.

natų eilėse. Jie atsisako ne tik
poilsio valandų, bet prisideda
ir pinigine auka, įgalindami
ansamblio vadovybę ryžtis di
desniems renginiams.
Nežiūrint kai kurių trūku
mų, Vilniaus pilies legendą
verta pamatyti.
Po sekmadienio spektaklio
dainaviečiai, rėmėjai ir bend
radarbiai susirinko į LT Na
mus atšvęsti pabaigtuves. Po
būvį pravedė pirm. V. Jasinevičius, kalbėjo libreto autorė
A. Balašaitienė, kompozito
rius ir dirigentas A. Jurgutis,
o globėjų vardu - dr. L. Kriau
čeliūnas. Jis pasiūlė paminėti
buv. ansamblio vadovo Sodei
kos 20 metų mirties sukaktį,
pastatant veikalą Nemunas
žydi. Sveikinimo žodį tarė B.
Juodelis, II-jų PL Dienų orga
nizacinio komiteto vardu.
Dainavos ansamblio valdy
bą sudaro: pirm. Vytautas Ja
sinevičius, vicepirm. Alfredas
Urba, vicepirm. Danguolė IIginytė, sekretorė Julita Burgės,
ižd. Vytas Radys, fin. sekr.
Mėta Gabalienė, narys - Juo
zas Vieraitis.

PLB valdybos posėdis
įvyko 1982 m. spalio 28 d.
Jaunimo Centre, Chicago
je. Posėdį pravedė pirm. V.
Kamantas. Rūpestį kelia.
PLB iždo padėtis, nes su
mažėjus įplaukoms, sunku
padengti išlaidas. Nuosto
lingas yra "Pasaulio lietu
vio" leidimas. Svarstant
prenumeratos mokesčio pa
kėlimą, atsižvelgta į sun
kią ekonominę padėtį ir nu
tarta palikti tą pačią — 10
dol. metams, tikintis pre
numeratorių savanoriškos
aukos.
Pirm, pavad. V. Kleiza
painformavo apie PL Die
nų pasiruošimo eigą ir PL
seimo komiteto veiklą. Dr.
A. Razmos vadovaujamas
PLD organizacinis komite
tas sudarė įvykių kalendo
rių, patvirtino sąmatas ir
pradeda finansų telkimą.
Finansų komitetui vadovau
ja pats pirm. dr. A. Razma,
o pavaduotoja sutiko būti
Birutė Bagdonienė.
PLB seimui rengti ko
mitetas ieško pirmininkų
numatytoms komisijoms:
švietimo, kultūros, politi
nės, jaunimo ir organizaci
nės.

Lit. katedros finansų tel
kimo reikalu pranešė Pa
saulio lietuvių fondo iždi
ninkas P. Kilius. Finansų
telkimas eina labai pamažu.
Vis dar nepavyksta sudary
ti pilną komitetą. Kontak
tuojami tolimesnių vietovių
lietuvių veikėjai ir kvie
čiami įsijungti į finansų
telkimą.
Priimtas tekstas memo
randumo popiežiui Povilui
Jonui II prašant Vilniaus
vyskupiją prijungti prie
Lietuvos bažnytinės provin
cijos. Memomandumą pa
ruošė Alg. Gureckas.
Apie Europos studijii sa
vaitę ir susitikimą su Kraš
tų valdybų pirmininkais bei
atstovais, pranešė V. Ka
mantas, dalyvavęs tuose
įvykiuose.
Aptarti bėgamieji reika
lai, padėkota M. šilkaičiui
už brošiūros anglų kalba —
LITHUANIA — paruošimą.
Tai vieno lapo, sulankstomo
į 4 dalis informacija apie
Lietuvą.
Posėdyje dalyvavo: V.
Kamantas, V. Kleiza S.
Kuprys, kun. A. Saulaitis,
A. Juodvalkis, D. Kojelytė,
P. Kilius, Z. žiupsnys,
PLJS pirm. G. Aukštuolis
ir reikalų vedėja D. Korzonienė.
(ai)

PA2NKIME VLIKą
Antroji vakaronė su tikslu
supažindinti jaunimą ir visą
visuomenę su VLIKu ir jį su
darančiomis organizacijomis,
įvyks š.m. lapkričio 19 d. 7
vai. 30 min. vakaro Jaunimo
Centro kavinėje. Vakaronėje
bus paskaita apie Tautos Fon
dą, jo organizaciją bei tikslus
ir taipgi bus pristatytos trys
VLIKą sudarančios grupės:
Lietuvių Rezistencinė Santar
vė, Lietuvių Tautinis Sąjūdis
ir Lietuvių Vienybės Sąjūdis.
Visas jaunimas ir jo organi
zacijos - Jaunimo Sąjunga,
Studentų Sąjunga, skautai,
ateitininkai, neolituanai ir pla
čioji visuomenė maloniai kvie
čiami šioje vakaronėje daly
vauti.
VLIKo Tarybos Komisija
Jaunimo Reikalams
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Maloniai kviečiame

Rūta Šakiene

Prieš dvidešimt penke
rius metus, 1957 m. balan
džio 20-tą dieną, dalyvau
jant vienuolikai suintere
suotų asmenų, Los Angeles
mieste buvo įsteigtas D. L.
K. Birutės Draugijos sky
rius. š. m. balandžio 20-tą
dieną Los Angeles birutietės skyriaus sukaktį kuk
liai atžymėjo šv. Mišomis
už prieš dešimtį metų mi
rusį skyriaus iniciatorių a.
a. maj. Kostą Liaudanską
ir vaišėmis artimųjų tarpe
Šv. Kazimiero parapijos
apatinėje salėje. Jubilieji
nės iškilmės, narių nutari
mu, buvo atidėtos iki žie
mos pradžios, gruodžio 5
dienos.
Ii- štai, ta didžioji diena
jau čia pat. Birutiečių tarpe
užvirė dideli pasiruošimo ir
organizavimo darbai, kad
iškilmės atitiktų šventės
svarbą. O švęsti tikrai yra
ką: per tą ketvirtį' šimtme
čio skyrius išaugo iki virš
šešiasdešimt narių, kurių
didžioji dalis priklausė
draugijai dar nepriklauso
moj Lietuvoj ir iš Tėvy
nės atsivežė gražiąsias, kil
nias birutiečių tradicijas.
Jau per steigiamąjį Los
Angeles skyriaus susirinki
mą buvo nustatytos veiki
mo gairės, kuriose pasaky
ta, kad kviečiamos įstoti

įus

=

dalyvauti

LST KORP! NEO-LITHUANIA 60 M. IŠKILMINGAME

visos geros valios lietuvės
■
moterys ir mergaitės, no
rinčios dirbti šalipos ir kul
tūrinius bei visuomeninius
kuris įvyks 1982 lapkričio mėn. 20 d. 7:30 vai. vak
darbus. Todėl metams bė
Tautinių Namų salėje, 3356 Glendale Blvd.. Los Angeles
gant, silpstančių ir nebepa
jėgiančių narių pareigas
IŠKILMINGOS ŠVENTĖS PROGRAMA:
perima naujos, jaunesnės,
Iškilmingas Korp! posėdis — Vakarienė ir šokiai
birutiečių tikslus ir siekius
gerbiančios bei vertinan
Šokiam gros K. Kavecko vad. orkestras
čios losangelietės lietuvės,
Kaina—$15
Studentams—$10
savo energija, darbštumu
ir idėjomis prisidėdamos
Apie dalyvavimą šventėje prašome pranešti iki lapkričio mėn. 15 d.
prie skyriaus veiklos ir šiai
Ed. Balceriui — tel. 394-1711
V. Burokui — 474-0211
garbingai organizacijai pri
Em. Jarašūnui — 453-2149
R. Mulokienei — 368-2032
deramo orumu išlaikymo.
L.S.T. KORP! NEO LITHUANIA
Per šiuos dvidešimt pen
LOS ANGELES
kerius veiklos metus sky
rius suruošė daug kultūri
nių bei pramoginių rengi
nių ir visus savo pastango
mis uždirbtus pinigus, apie le prabėgusius dvidešimt Audronienė — sekretorė, paprastai praėjo su dideliu
25,000 dol. yra paskyręs penkerius skyriaus gyvavi Nelė Apeikienė — iždininkė pasisekimu. Radijo valan
siuntiniams už geležinės mo metus, Los Angeles bi- ir Filomena Galdikienė — dėlės rėmėjų ir draugų pri
sirinko sklidinai pilnutėlė
uždangos ir išeivijos kulf">- rutietės tikrai turės kuo pa narė.
Rūta
Šakienė
Šv. Kazimiero parapijos di
rinių organizacijų, spaudos, sidžiaugti ir pasigėrėti.
džioji salė. Teko girdėti,
Džiaugiamės, kad mūsų
bei jaunimo reikalams.
kad buvo tokių, kurie, laiku
KVIETIMAS
iškilmėse
dalyvaus
skyriaus
Vien tik šiemet j Suvalkų
nepasirūpinę
bilietais, ne
įkūrėja
iigarbės
narė
Ona
Trikampi pasiųstas pen
Visi Los Angeles ir apy
begavo
salėje
vietos.
siuntiPulkaunikienė
iš
Beverly
kiasdešimt vienas
linkės lietuviai maloniai
šokiams
grojo
mėgiamas
Shores,
Ind.,
kuri
niekuo

nys, virš 1000 svarų rūbų
kviečiami dalyvauti iškil
austrų
orkestras
ir,
nors di
ir avalinės. Jau ateina pir met nenutraukė su savo mingoje LDK Birutės drau
delėje
spūstyje,
svečių
nuo
mieji padėkos laiškai ne įkurtuoju skyriumi tamp gijos Los Angeles skyriaus
taika
buvo
puikiausia.
Vik
vien už labai reikalingą ma rių ir nuoširdžių ryšių. Taip dvidešimt penkių metų ju
terialinę paramą, bet ir už pat laukiame atstovų iš kitų biliejinėje šventėje, gruo rios šeimininkės bandė (bet
tai, kad Amerikos lietuviai draugijos skyrių. Nuošir džio 5 d., sekmadienį, Pikes nebuvo joms lengva) karš
neužmiršta savo brolių ir džiai visus kviečiame ir ti Verdugo Oaks restorane, tais, viliojančiais kvapais
sesių jų ypatingai sunkioje kimės viešnių ir svečių iš Versailles salėje, 1010 N. alkį dilginančiais patieka
dviguboje komunistų ir len arti ir toli.
Glendale Blvd., Glendale, lais nešinos, visus sausa
šių
metų
valdybą
suda

kų priespaudoje.
California (kampas Glen kimšai sustatytus stalus
Taigi, šių metų gruodžio ro: Rūta Šakienė — pir dale Blvd. ir Verdugo Rd.). drauge apibėgioti ir ne vi
suomet kantrius svečius
penktą dieną, švęsdamos mininkė, Elena Pažėrienė Pradžia 12:30 vai. p. p.
vienodai
aptarnauti. Pasi
darbo ir pasiaukojimo ženk- — vicepirmininkė, Aldona
Iškilmių eiga numatyta
sotinusią
publiką smagiai
sekanti: akademija, meninė
dalis ir pietūs. Po iškilmių prajuokino Los Angeles
Dramos Ansamblio trum
restorane, šventę tęsti sve
pas,
vakaro nuotaikai ir te
čiai kviečiami į Lietuvių
mai pritaikintas, vaidini
Tautinius Namus, 3356
mėlis.
Glendale Blvd., tolimesniam
Kalifornijos Radijo Klu
pabendravimui prie šampa
bui, į kurio veiklą šiemet
no taurių ir pačių birutie
įsijungė daug naujų ener
čių keptų tortų bei kitų
gingų jėgų, jau daug metų
skanumynų. Auka — viso
sėkmingai vadovauja Da
tik $12.50 asmeniui. Dėl bi
nutė Kaškelienė. Linkime
lietų kreiptis ir stalus už
ir tolimesnės sėkmės Radi
sakyti pas Aldoną Audrojo Valandėlei, mielai ir lau
nienę, tel. 243-6850, Eleną
kiamai šeštadienio popiečių
Pažėrienę — 662-7832, Mar
viešniai.
(rs)
celę Vaičienę — 392-3315.
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Kalifornijos Radijo Klu
bo rudeninis balius š. m.
spalio 30-tą dieną, kaip ir
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EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

cal 1 s
MARIAN MANOR,

SOUTH BOSTON
268-3333
ST. PATRICK'S MANOS,
■FRAMINGHAM
879-8000

!
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ST. TERESA'S MOTHERHrįSE
80X 218
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'

NAME

i

ADDRESS

NY 12526

Norintieji pirkti ar parduoti prašom kreiptis
Į mano įstaigą.

ZIP

TEL. NO

Turime namų Cuyahoga, Lake ir Geauga
apskrityse, ypač apie naują parapiją. Taip pat ir
naujoj lietuvių kolonijoj, SUNNY HILLS, Flori
doje, 955 mylios nuo Clevelando.
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Šiapus ir anapus
Pirenėju Henrikas Stasas
Dabar erdvę užviešpatavo
Godžiu žvilgsniu pereitais
metais stebėjau Egipto dyku- tamsa. Niekas aplinkui neju
je stūksojančias piramides, dėjo ir atrodė, kad ir pats lėk
kada - kaip naujų laikų pili tuvas užmigo motorų ūžesio
grimas - keliavau per Galilėją užliūliuotas. Tačiau lėktuve
Samariją, Judėją ir galiausiai, apie miegą niekas negalvojo,
lyg anie Panatėjų dalyviai, nes grakščios patarnautojos,
Atėnuose nusilenkiau Akro prisikrovusios vežimėlius įvai
raus maisto ir gėralų, šypsoda
polio olimpinei didybei.
Šiais metais ‘Laiškai Lietu mos patiekė vakarienę. Po jos
viams’ suteikė progą mėgstan visi geroj nuotaikoj stebėjome
tiems keliauti aplankyti Por ekrane filmą ir taip nejučiom
tugaliją, Ispaniją, Maroką ir prabėgo tamsios nakties valan Prancūziją. Ispaniją, Portu dos. Pirmiems saulės spindu
galiją ir Prancūziją esu jau ke liams pasiekus lėktuvo langus,
letą kartų lankęs, todėl, gal buvome jau netoli Iberijos pu- *
kiek nukrypdams nuo šios pas siasalio. Horizonte matėsi švie
kutinės kelionės plano, savo šiai geltona Ispanijos krantų
juosta, kuri ryškiai skyrėsi nuo
įspūdžius truputi praplėsiu.
Liepos 3 d. Iberijos bendro mėlynojo Atlanto.
Dar plačiai praktikuojama Pirenėjuose transporto priemonė...
Netrukus jau skridome virš
vės oro milžinu Boeing 747, iš
New York Kennedy aerodro pusiasalio. Lėktuvas nusilei mieji raudonų plytų daugia siai į aerodromą.
pločio mares, kurias portuga
mo, pakilome pakeliui i Mad do kiek žemiau ir, skaidriam aukščiai pastatai, kurie gru
Į Madridą dar sugrįšime ir lai vadin ‘Šiaudų jūra’ - Mar
ridą. Bematant pilki New Yor rytui šviečiant, aiškiai matėsi pėmis iš visų pusių supo Mad apie šią elegantišką Ispanijos da Palha. Mat, saulėlydžio
ko dangoraižių siluetai paliko raukšlėtas ir mėlynom juostom ridą. Garsiakalbyje pasigirdo sostinę parašysiu vėliau.
spinduliams nudažius vande
toli horizonte ir, vakarui artė išvagotas žemės veidas. Pusia lėktuvo kapitono balsas, pra
Kai pakilome iš Madrido, nį auksine spalva, marios at
jant, paskutiniai saulės spin salis atrodė šių juostų lyg su- nešdamas, jog esame jau virš oras buvo nepaprastai skaid rodo lyg būtų paklotos šiau
duliai neilgai mus telydėjo piaustytas į gabalus - tokią Madrido ir už keliolikos minu rus ir joks debesėlis netemdė dais. Todėl šias plačias Tejos
virš banguojančio Atlanto. Mo iliuziją sudarė šio krašto di čių nusileisime. Nusileidome žemės matomumo.
Aiškiai žiotis ir vadina ‘Šiaudų jūra’.
notoniškam lėktuvo ūžesy pa džiosios upės, kurios vingiais net nepajutę susidūrimo su že matėsi kalnuota ir šaulės nu
Prie dešiniojo upės kranto
skendęs gėrėjausi apačioje čia skina sau kelią į Atlantą. me.
deginta Ispanijos žemė. Tarp prisiglaudusi ir pati Lisabona.
plaukiančiais sniego baltumo Vaizdai žemėje slinko gana lė
Skaidrus, saulėtas sekmadie kalnų, slėniuose, kaip grybai Stebėjau ją iš lėktuvo skendėdebesėliais, kurie greit su gęs tai, nedaug keisdami spalvą ir nio rytas švitėjo virš Madrido grupėmis švitėjo balti, raudo jančią popietės saulės spindu
tančia saule keitė spalvą, kol paviršiaus reljefą. Besigėrint aerodromo. Išlipus iš lėktuvo, nais stogais nameliai, o tarp jų liuose ir ji man atrodė, kaip
jais, netrukus pasirodė ir pir- pirmuosius mūsų žingsnius Is į viršų stiepėsi tamsiai žali ki kokia orientališka karalienė, iš
pagaliau visai išnyko.
panijoje sutiko lengvas Quada parisai. Kaip filme keitėsi skleidusi plačiai savo granitinį
ramos kalnų vėjelis, nešdamas vaizdai: kalnus pakeitė lygu apsiaustą net per septynias
saldų
oleandrų ir pušų kvapą. mos, o parudavusi žemė kas kalvas. O vienoje šių kalvų iš
DOVANOS GIMINĖMS
Pagal kelionės planą turėjo kart įgijo vis daugiau žalumo kilusi S v. Jurgio pilis atrodė
LIETUVOJE
me tuojau išskristi į Lisaboną, ir gyvybės. Priekyje plačiu ho lyg būtų šio miesto karūna.
tačiau, tvarkaraščiui pasikei rizontu išsitiesė žalia lyguma,
PUIKI DOVANA 1982 METU KALĖDOMS
Taip besižavint Lisabonos
tus,
Madride
teko
pabuvoti
iki
kurią
į
dvi
dalis
skyrė
ilga,
vin

panorama
net nepajutau,
Siuntinys No. 1. — 1982.
po pietų. Sužinojome, kad ne giuota mėlyna juosta. Portu kaip pasiekėme žemę. Buvo
1 pora geriausių "Levi” denim jeans; 1 pora
numatytą laisvalaiki užpildys galai ją vadina Tėjo (Težo). jau vėlyva popietė ir išlipus
”Wrangler” velveto jeans; 3 metrai geriausio šil
panoraminė kelionė po miestą. Atrodė ji kaip kelrodis į Lisa mus sutiko gaivi vėsuma, kuri
kinio aksomo suknelei; 3 metrai vilnoninės eilutei
Aerodromo aikštėje mūsų jau boną, nes lėktuvas visą laiką į čia sklido nuo Atlanto ir
medžiagos su Įrašu ”A11 vvool made in England”;
laukė du autobusai ir vado skrido jos tėkmės kryptimi.
‘Šiaudų jūros’.
1 komplektas vyriškų arba moteriškų žieminių apa
vės: raudonplaukė Teresė,
Priartėjome prie Tejos žio
tinių rūbų; 1 svaras geriausių mohair vilnonių siū
temperamentinga ir aštroka is čių. Upė čia išsilieja į 6 km.
(Bus daugiau)
lų; vilnoninė arba šilkinė suknelei medžiaga.
panė, ir Barbara - taip pat is
šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $400.00
panė, tačiau simpatinga ir
Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvai
ramaus būdo pagyvenusi pa
rių prekių: medžiagos galima pridėti 4 m. ir dirb
nelė.
tinio minko kailio paltui 3 m.
Madridas gana toli nuo ae
žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų
rodromo, tad teko ilgokai va
(kaina su muitu): Avikailiai 3/4, vyriški arba mo
žiuoti. Tačiau pro autobuso
teriški, tikros odos viršus, dirbtinio kailo pamuša
langus slenką nematyti Ispa
las, graži apykaklė, sveria 5 v.
$220.00
nijos vaizdai gaivino mus po
Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux,
ilgos ir nemiegotos nakties. Pri
sveria 5 v.
$100.00
•T T*
važiavus Madridą pasigedo
Delio E., William J. Sr.,
Pigesnis minko kailis paltui, sveria 5 sv $ 88.00
me mums įprastų priemiesčių
Jeans, rumbuoto velveto
$ 42.00
William J. Jakubs Jr. ir
su vienos šeimos nameliais ir
Vyriškas arba moteriškas megstinis
$ 44.00
žaliais sklypais. Prieš mūsų
Barbara Jakubs Schmidt
Vilnonė arba šilkinė skarelė
$ 12.00
akis iškarto iškilo didžiuliai
Teleskopic lietsargis
$ 12.00
modernios statybos daugia
Licenziįuoti direktoriai ir balzamuotojai
Vyriški arba moteriški pusbačiai
$ 44.00
aukščiai pastatai. Mieste visur
Puiki suknelei medžiaga
$ 40.00
936 East 185tti Street, Cleveland, Ohio 44119
dvelkė sekmadienio ramumas
šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 m.
$ 66.00
- mažas judėjimas pėsčių ir va
Tel. (216) 531-7770
Aksomo medžiaga kostiumui,
žiuotų. Tad galėjome geriau
dvigubo pločio, 3 m.
$ 80.00
ir laisviau stebėti saulės nu
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.
$ 66.00
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
šviestas Madrido gatves, didin
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.
$ 80.00
valandoje. Didelė aikštė automobi
gus pastatus, aikštes, istori
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. $100.00
liams pastatyti.
nius paminklus ir spalvingus
šie produktai galima siųsti su rūbais; % sv.
gėlynus. Yač į akį čia krito šio
miesto architektūrinis savitu
arbatos — $4.00, U sv. nescafes — $6.00, 1 sv.
pupelių kavos — $7.00, 1 sv. šokolado — $7.00,
mas: gražiai suderinta istorinė statyba su modernia plieno
40 cigarečių — $5.00.
ir stiklo žvilgančia konstrukci
Sudarant siuntinį iš minėtų prekių reikia pri
ja.
Be to, Madridas labai šva
dėti persiuntimui $52.00.
PETKUS
rus
ir
jaukus miestas, kuris tu
Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos
ristus visada sutinka saulėtu ir
plokšteles.
besišypsiančiu veidu - kiekvie
Sudarome testamentus, administruojame nuo
TĖVAS IR SŪNUS
ną atvykusį tiesiog užburia!
savybes, tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje
Neveltui sakoma, kad Madri
MARQUETTE FUNERAL HOME
gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame pa
das
tai
prieškambaris
į
dan

likimus prekėmis arba valiuta į Lietuvą.
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
gų!
Tačiau šioje panoraminėje
BALTIC STORES & CO.
2533 West 71 St„ Chicago, III.
kelionėje
grožėjomės
juo
tik
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
(Z. Juras)
pro autobuso langus, nes mū
Tel.; 476-2345
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB,
sų laikas - iki skridimo į Lisa
ENGLAND. Tel. 01 460 2592.
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
boną - buvo ribotas. Pietavo
me miesto centre, La Grilage
restorane ir iš ten vykome tie

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga
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OMAHOS LIETUVIAI
J- Povilaitienė
LIETUVIŲ PARAPIJOS
JUBILIEJUS

Negausi parapijiečių skai
čiumi, Omahos šv. Antano,
lieuvių parapija, gražiai ir
iškilmingai atšventė 75-kių
metų jubiliejų.
Š. m. spalio mėn. 3 d. šv.
Antano bažnyčioje arkivys
kupas Daniel E. Sheehen
koncelebravo šv. mišias da
lyvaujant daug dvasiškių,
bei pilnai bažnyčiai tikin
čiųjų. Skoningai perdažyta
ir išpuošta bažnyčia džiugi
no akis, o gražus choro
Rambynas giedojimas džiu
gino širdis. Giedota lietu
viškai, lotyniškai ir angliš
kai.
Vakare, dideliame Anthony’s restorane įvyko banke
tas. Reginos
ir Danos Sulskienės, puošniai de
koruoti stalai ir salė, suda
rė labai jaukią ir šventišką
nuotaiką. Dalyvavo virš
300 žmonių. Nemažai dva
siškių ir kviestinių svečių.
Jų tarpe arkivyskupas Da
niel E. Sheehen, vysk. Anthony Milone, JAV senato
rius Edward
Zorinsky,
Omahos
miesto
meras
Maike Boyle ir bažnyčios
bei parapijos pradininkų
vaikai: Dr. John Butkus ir
Robert Warsocki, miesto
gaisrininkų viršininko asis
tentas.
Iš visų garbingųjų sve
čių susilaukta gražių svei
kinimų. Daug katučių gavo
šen. Edward Zorinsky. Jis
emigrantų sūnus, labai gra
žiai atsiliepė apie etninių

vienetų reikšmę šiam kraš
tui ir Omahos miestui. Se
natorius yra buvęs Omahos
miesto meru. Daug kam iš
lietuvių pažįstamas dar
prieš savo karjeros pradžią.
Labai nuoširdžiai sutikta
dr. John Butkaus ir Robert
Warsocki kalbos. Jie ban
keto svečius "nuvedė” j
praeitį, į tuos laikus, kada
jie lankė šv. Antano para
pijos mokyklą ir tarnavo
šv. mišioms.
Gauti sveikinimai raštu
iš vysk. Vincento Brizgio ir
buv. ilgamečio Omahos lie
tuvių parapijos kun. Juozo
Tautkaus.
Programoje Aušros šokė
jų grupė, kuriai vadovauja
Gražina Reškevičienė ir
Laima Antanėlienė, pasigė
rėtinai gražiai, sušoko Blez.
dinginį Jonkelį, Oželį ir Ru
gučius. A. Mikulskio har
monizuotus kelis dalykėlius,
kanklėmis paskambino Lai
ma ir Kristina šarkaitės.
Angliškai solo išpildė Kris
tina Kartanienė
Climb
Evr’y Mountain. Pabaigai
solistės: Irena Matz ir Kris
tina Kartanienė išpildė St.
Šimkaus duetą Plaukia sau
laivelis ir angliškai duetą I
Believe.
Banketas praėjo labai ge
roje nuotaikoje. Dėl gra
žaus ir kultūringo jo prave
damo galėjo pasididžiuoti
ii* labai surambėjęs lietu
vis. Kitataučiai turėjo rim
to pagrindo šiuo renginiu
pasirėrėti, o Benius Šulskis,
jubiliejinio renginio komi-

Omahos choras "Rambynas” su dirigentu Algimantu Totila (viduryje). Jo dešinėje sėdi
Algio Praičio nuotr.
vargn. Aldona Tanner.

teto pirmininkas, galėjo
lengvai atsikvėpti, nes vis
kas gerai praėjo. Parapijos
klebonas, Amerikos lietuvis,
kun. Petras žarkauskas,
buvo sujaudintas kaip nie
kados, nuoširdžiai dėkojo
visiems, kurie šią šventę
padarė išskirtinai gražią.
Jis pabrėždamas sakė, kad
didžiuojasi lietuviais ir sa
vo parapija.
Reikia pasidžiaugti vis
kuo kas gera, bet reikia
pripažinti, kad būna ir liūd
nokų apraiškų ir parapijos
ir bendruomenės gyvenime.
Tačiau nežiūrint visa to,
dar yra kuo pasitikėti ir
pasidžiaugti. Turime ne
vieną visuomenininką, ku
riems rūpi parapijos liki
mas. Tie asmenys dažnai
imasi labai nedėkingo dar
bo, kuris pareikalauja daug
pastangų, atima daug po
ilsio valandų ir finale, susi
laukia daug kritikos. Vie
nas tų dirbančių asmenų
asmenų yra Benius Šulskis,
buv. jubiliejaus pirm, orga
nizatorius. Kitas visuome
nininkas LB pirm, ir baž
nytinio senato narys, Albi
nas ReškeviČius. Viktoras
Dainauskas ir Gediminas
Drazdys uolūs parapijos
reikalų gynėjai ir jos dar
bininkai. Alg. Antanėlis vi
sados dalinasi savo organi
zacine patirtimi bendruo
meniniuose ir parapijos rei
kaluose. Algis Praitis savo
puikiomis n u o t rankomis
įamžina kiekvieną kultūri
nę, lietuvių apraišką Omahoje. Jo gražios nuotraukos
iš lietuvių gyvenimo puošė
The Catholic Voice laikraš
čio puslapius, kuriame buvo
įdėtas B. Sulskio aprašy
mas apie lietuvių parapijos
įsikūrimą ir jubiliejų.
Gražiai atšventus lietu
vių parapijos jubiliejų būtų
labai skaudu, jei liktų už
miršta kokiems tikslams
mūsų tėvynainiai pastatė
Šv. Antano šventovę. Būtų
garbingai pasielgta, jeigu
šiais, lietuviškų parapijų
metais, visi įsipareigotų iš
laikyti lietuvių parapiją ir
jos bažnyčią ilgiems me
tams. Jos ribose lietuviai
nieko nekliudomi, gali tau
tiniai ir kultūriniai reikštis.
Parapijos patalpų durys,

kol kas, yra atdaros kekvienam vienetui bei organiza
cijai. Todėl kam rūpi lietu
vių gyvastingumas Omahoje turėtų rūpintis ir para
pijos išlikimu.
(jp)
NAUJA KNYGA

Tik ką pasirodė knygų rin
koje Dr. A. Rukšos knyga:
"Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės” III tomas.
Tai kovos su lenkais 19201923 m. 523 puslapiai, 28
schemos, vardynai, kietais
viršeliais.
Išleido LKVS "Ramovė”

Centro valdyba, talkinant
Kario redakcijai.
Šią labai vertingą knygą
galima įsigyti pas "Ramo
vės” skyrių valdybų na
rius; Clevelande pas sky
riaus pirm. K. Gaižutį,
18108 Hiller Avė., Cleve
land, Ohio 44119. Telefonas
481-0791.
Knygos kaina 17 dol.,
plius 1 dol. pašto išlaidoms
padengti.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Clicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.
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LAISVĖS PAMINKLAS CLEVELANDE
VĖL SVEIKAS
*

VIKTORAS MARIŪNAS

1981 m. kovo 27 naktj
jauni Įkaušę keleiviai, pra
radę automobilio kontrolę,
visu greičiu atsimušė Į Die
vo Motinos parapijos aikš
tės pakrašty stovėjusį Cle
velando lietuvių Laisvės pa
minklą ir visiškai jį sudau
žė. Visai nepaliesta išliko
tik Rūpintojėlio statula, su
kurta ir parapijai padova
nota skulptoriaus Ramo
jaus Mozoliausko.
Griuvėsiais paverstas pa
minklas dar nebuvo nei de
šimties metų amžiaus. Su
manymą jį pastatyti 1981
m. iškėlė Lietuvių Bend
ruomenės Ohio apygardos
valdyba. Sumanymui prita
rė ir paminklą Dievo Moti
nos parapijos ribose staty
ti leido tuometinis klebonas
kun. Juozas Angelaitis. Pa
minklo statybai vesti buvo
sudaryta komisija: pirm.
Kazys žiedonis, Juozas Sa
dauskas, inž. Vladas čyvas
ir ach. Eduardas Kersnauskas. Statyba baigta ir pa
minklas pašventintas 1973
gegužės 13 d.
Paminklą sugriovus, Die
vo Motinos parapija, vado
vaujama kun. Gedimino Kijausko, tuojau pat pradėjo
ruoštis jį atstatyti. Atsta
tymas užtruko pusantrų
metų. į talką atėjo visa ei
lė lietuvių inžinierių, kurie
dirbo be atlyginimo. Vis
kam vadovavo arch. E.
Kersnauskas. Su juo visą
praėjusią vasarą dirbo gra
žus būrys savanorių para
pijiečių. Spalio 24 dieną pa
minklas jau buvo gatavas
šventinimo iškilmėms.
Po pradinių projektavi
mų ir svarstymu buvo ap
sispręsta paminklą atstaty
ti tokį koks buvo origina
las. Padaryti tik tokie pa
keitimai : paminklas nukel
tas giliau į aikštę, paaukš
tintas, detalėse sustambin
tas, žymiai padidintas apso
dinimo plotas. Vietoj buvu
sių suolelių išlieti šeši gelž
betoniniai, architektūriškai

a p i p avidalinti stulpeliai,
kurių paskirtis — apsaugo
ti paminklą nuo automobi
lių.
Paminklo komponentuose
vėl iškalti tie patys žodžiai.
Centrinėj lentoj: Give me
liberty or give me death —
Dieve, Lietuvą gink! Auku
re po kario galvos reljefu
(skulp. R. Mozoliauskas):
Redde Quod debes (atiduok,
ką privalai). Taip pat sta
tybos personalo ir aukotojų
pavardės.
Vėsoką, bet giedrų spalio
24, sekmadienio, rytą 9 vai.
30 min. atstatytąjį pamink

Ona ir Juozas Žilioniai uždega Laisvės paminklo aukuro ugnį.

Vysk. James P. Lyke ir šalia jo paminklo statytojas arch.
Ed. Kersnauskas ir Dievo Motinos parapijos klebonas kun. G.
J. Garlos nuotr.
Kijauskas, S. J.

lą pašventino vysk. James
P. Lyke. šventinimo iškil
mės buvo gerai paruoštos
ir sklandžiai pravestos.
Procesijai ateinant ir Al
giui Miškiniui trimituojant

Beethoveno 9-tosios simfo
nijos refreną "Odė džiaugs
mui” (kuris šioje para
pijoje giedamas lietuviškai
kažkieno parašytu tekstu,
užvardintu "Pergalė Kris

tui”), Mirga Bankaitytė
paskaitė du B. Braždžionio
religinius eilėraščius. Tarpe
skaitymo vyskupas atliko
trumpas šventinimo apei
gas. Po skaitinių Izabelė
Jonaitienė į paminklo žemę
įbėrė Lietuvos žemės žiups
nį, visiems giedant "Lietu
va brangi”,. Trimitui gro
jant "Nurimk, sesut” ir ly
dint Grandinėlės, Neringos
skaučių tunto, Pilėnų skau
tų tunto, Klaipėdos vietininkijos ir moksleivių atei
tininkų atstovams, uždeg
tą deglą atnešė pirmąjį
aukurą uždegusio a. a. Sta
sio Barzduko anūkas Da
nius Barzdukas. Dabar,
perėmę deglą, aukurą užde
gė Juozas ii' Ona žilioniai.
Į tris pastovius stiebus bu
vo pakeltos Amerikos, Lie
tuvos ir Vatikano vėliavos.
Amerikos himną giedojo
Vladas Plečkaitis, Lietuvos
ir Marija, Marija — visi.
Suėjus Į šventovę, mi
šias atnašavo vysk. Lyke,
asistuojamas klebono kun,
G. Kijausko, kun. J. Kidyko
ir dviejų amerikiečių kuni
gų. Mišių tekstus skaitė LB
Clevelando apylinkės pirm.
Jurgis Malskis.
Vyskupas pasakė ilgoką
ir turiningą pamokslą. Jo
pagrindinė mintis: šio kraš
to katalikų bendruomenė,
medžiaginių sąlygų ir galimybių išlepinta, visokia
prasme laisva, savo tikėji
mu yra tik drungna, yra ta,
kuriai reikia gauti. Lietu-

J. Garlos nuotr.

vos tikintieji, medžiagiškai
skurdūs, varžomi, persekio
jami, baudžiami, vis dėlto
yra tie, kurie visai krikš
čionybei duoda.
Iškilmingos pamaldos bu
vo užsklęstos Mirgai Bankaitytei kanklėmis ir Daliai
Miškinytei fleita grojant
"Šiluvos Marijai".
Ketvirta valandą po pietų
Įvyko Clevelando Filharmo
nijos orkestro koncertas.
Buvo pagrota "Karnavalo
uvertiūra” (Antonin Dvorak), "Koncertas fotepijonui Nr. 1" (Ludvik van
Beethoven) su pianistu An
tanu Smetona ir Simfonija
Nr. 4 (Johannes Brahms).
Ir pianistui, ir orkestrui
publika dėkojo ilgais ploji
mais ir atsistojimu.
Klausytojų atsilankė virš
400.
Parapijos vadovybės ir
talkininkų o r ga n izuotos
Laisvės paminklo atstaty
mo užbaigtuvės buvo sėk
mingos ir įspūdingos.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Slreet.
Clevelande. yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų.
Įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro,
plokštelių, audinių, knygų ir
lietuviškų sveikinimo korte
liu. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-8720.

MATAS & TURNER
REALTY
501 E. 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
486-2530
RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

Iškilmės buvo baigtos simfoniniu koncertu. Vidury dirigentas William B. Slocum
J. Garlos nuotr.

DALIA KASULAITIS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas,
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CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• GRUODŽIO 19 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos
Kalėdų eglutė.

1983 m.

• VASARIO 12 D, 6:30 v.
• LAPKRIČIO 13-14 D. L. v. — Lietuvos laisvės vigilija.
S. S. Vidurio Rajono vadovų-ių Rengia Dievo Motinos parapija.
sąskrydis Lietuvių Namuose.
• VASARIO 12 D. Pilėnų
• LAPKRIČIO 14 D. Šv. tunto blynų balius.
• VASARIO 13 D. Lietuvos
Jurgio parapijos rudens miniNepriklausomybės šventės mi
festivalis parapijos salėje.
• LAPKRIČIO 20 D. Ka nėjimas. Rengia Amerikos Lie
riuomenės šventės minėjimas tuvių Taryba.
ir balius Lietuvių namuose. • VASARIO 19 D. Jaunųjų ta
Rengia L.K.V.S. Ramovė.
lentų muzikos konkursas. Ren
• GRUODŽIO 4 D. Lietuvių gia LB Kultūros taryba Dievo
Dienos. Rengia’ LB Clevelando Motinos parapijos auditorijoje.
apyl. valdyba.
• VASARIO 27 D., 4 vai —
• GRUODŽIO 5 D. LB Ohio Koncertas dalyvaujant sol. Al
Apygardos suvažiavimas.
donai Stempužienei ir kanklių
solistei Mirgai Bankaitytei Die
• GRUODŽIO 19 D. 4 vai. —
vo Motinos parapijos auditori
Detroito moterų kvartetas šv. Antano bažnyčioje. Prie vargonų S. Sližys (vadovas), Religinis koncertas Dievo Mo
joj. Rengia Dievo Motinos pa
tinos
šventovėje
pristatant
Ba

Č. Pliūrienė, B. Januškienė, N. Sližienė ir A. Tamulionienė.
K. Sragausko nuotr.
rapija.
lio Gaidžiūno poetini kūrinį
• KOVO 6 D. Dirvos koncer
"Bernelių mišios” ir dalyvau
mo Kovos dėl Lietuvos Ne
tas
Dievo Motinos parapijos
priklausomybės platinimo jant sol. Aldonai Stempužienei. auditorijoje.
Rengia Dievo Motinos parapija.

DfTKOlTO LIETUVIAI

Antanas Grinius
Iš ŽURNALISTŲ
VEIKLOS

Išdiskutavus, atviručių iš
leidimą — reikalas buvo
pavestas balsavimui. Leisti
atvirutes, ar neleisti. Bal
suojant slaptu balsavimu
balsu, buvo paduota: už
leisti 12, už neleisti 14 ir 3
susilaikė. Tokiu būdu svei
kinimo atviručių išleidimas
sulaikytas.
Susirinkime nutarta: 1983
m. surengti kuopos 25-rių
metų minėjimą, laikomą
Lietuvių namuose kuopos
biblioteką perkelti į šv. An
tano parapijos patalpas,
Vilniaus Krašto lietuvių is
toriniams veikalui anglų
kalba išleisti paskirta 500
dol. Pinigus išmokėti iš su
sidariusių banke procentų.

L. ž. S-gos Detroito sky
riaus valdybos posėdis įvy
ko spalio 30 d. šv. Antano
parapijos mokyklos klasėje.
Dalyvavo skyriaus pirmi
ninkas Vladas Pauža,sekre
torius Stasys Sližys ir ižd.
Antanas Grinius. Nutarta:
1. Saulių šimoliūną koop
tuoti į skyriaus valdybą
spaudos reikalams anglų
kalba, 2. surengti trs popie
tes ir paskaitininkais pa
kviesti: medicinos daktarą,
muziką-dainininką ir Lietu
vių kalbos žinovą, 3. vasa
ros metu surengti išvyką ir
4. 1983 metais rudenyje
kartu su parapijos choru
Spaudai paskirta: Kariui
koncertą-vakarą.
300 dol., Draugui, Dirvai ir
Laisvajai Lietuvai po 50
STASIO BUTKAUS
dol. Knygoms Kovos dėl
ŠAULIŲ KUOPOS
Lietuvos
Nepriklausomybės
SUSIRINKIMAS
75 dol., knygai Lietuvos
Susirinkimas įvyko spa bažnyčios — Vilkaviškio
lio 31 d. Šv. Antano parapi Vyskupija 20 dol. ir žiburio
jos mokyklos klasėje. Kuo lituanistinei mokyklai 200
pos pirmininkas Vincas Ta dol. Atremontuoti Felikso
mošiūnas padėkojo kuopos Motuzo padovanotą biblotevaldybos nariams, šauliams kai Vytauto Didžiojo albu
ir šaulėms už turtingą kuo mą. Susirinkimas baigtas
pos veiklą, sveikinimo kor visiems sugiedant Lietuvos
telėms išleisti komisijai — himną.
Antanui Norui, Vladui
Staškui ir Mykolui Abariui.
RAMOVĖNAI
Susirinkimui pravesti bu
POSĖDŽIAVO
vo pakviesti: pirmininku
Ramovėnų valdybos po
Edvardas Milkau skas, se
sėdis
įvyko spalio 28 d. sky
kretorium Jonas Bartkus ir
riaus
pirmininko Stasio šibalsams skaičiuoti Juozas
moliūno
namuose. Dalyvavo
Leščinskas.
Pirmininkas Vincas Ta pirmininkas Stasys šimomošiūnas savo pranešime liūnas, vicepirmininkas Ka
pasakė, kad sudėtinis komi zys Daugvydas, birutinintetas minės Aušros 100 me kių skyriaus pirmininkė
tų sukaktį ir kuopai teks Kristina Daugvydiėnė, se
mokėti 200 dol., 1983 m. kretorius Juozas Leščins
sausio 30 d. įvyks visuoti kas, kasininkas Vincas Ta
nas kuopos šaulių susirinki mošiūnas ir svečias Kazys
mas, o vasarą pas S. ir A. Sragauskas.
1. Apsvarstyta kariuo
Vasiulius kuopos išvyka.
menės
šventės minėjimas
Kuopos iždininkas Matas
ir
nutarta
šventę paminėti
Baukys pranešė, kad kuopa
lapkričio
21
d. pamaldomis
savo kasoje turi 25,167 dol.
šv.
Antano
bažnyčioje
ir po
Sveikinimo kortelėms iš
leisti komisijos pirmininkas pamaldų parapijos salėje su
Antanas Norus pranešė, paskaita, kurią skaitys inž.
kad metai kai jis susiraši Jurgis Mikaila ir po jos bus
nėja kortelių išleidimo rei meninė dalis.
2. Knygos II ir III to
kalu.

klausimą apsvarsčius pa
aiškėjo, kad tų knygų pla
tinimas nėra sėkmingas,
todėl nutarta iš skyriaus
kasos lėšų nupirkti po sep
tynias knygas kiekvieno to
mo, sumokėti $210 ir tokiu
būdu paremti šių knygų iš
leidimą.
3. Iš skyriaus kasos pa
skirta 200 dol. Lietuvos Pa
siuntinybės rūmams Washingtone atnaujinimui, o
Baltui vajaus mėnesio pro
ga 15 dol.

JEI .11 MS KEIKIA l /.DENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR

PAŠALINU VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

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

Lakeuood. Ohio

BM /uperior/aving/
■
ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS

ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS
ČEKIU SASKAlTA

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /aving/
Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

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

Šv. Jurgio lietuviu parapijos tradicinį metinį

MINI - FESTIVALI
ŠI* SEKMADIENI,t’ LAPKRIČIO 14 D. ŠV. JURGIO SALĖJE.
GYVENIMO ŠUKIŲ
MOZAIKA

ŠALFAS S-GOS
SUVAŽIAVIMAS

Tokia tema Lietuvių Ben
druomenės Clevelando apy
linkės vakaronėje kalbės
Viktoras Mariūnas, aptar
damas naująjį Icchoko Me
ro romaną "Sara”.
Vakaronė įvyks lapkričio
18 d., ketvirtadienį, 7:30 v.
v. Dievo Motinos parapijos
mažojoje salėje. Visi mielai
laukiami.

Metinis visuotinis šiaurės
Amerikos Lietuvių Fizinio
Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos suvažiavimas įvyks
1982 m. lapkričio 20 d., Cle
velando Lietuvių Namuose,
877 East 185 St., Cleveland,
Ohio 44119. Telef. (216)
531-2131.
Suvažiavimo pradžia, šeš
tadienį, lapkričio 20 d., 11
vai. ryto. Sekmadienį, lap
kričio 21 d., suvažiavimas
bus tęsiamas tuo atveju, jei
darbotvarkė nebus užbaigta
šeštadienį.
Suvažiavime sprendžia
muoju balsu dalyvauja
sporto klubų rinktieji at
stovai ir rinktieji bei skir
tieji ŠALFAS S-gos parei
gūnai. Patariamuoju balsu
kviečiami dalyvauti sporto
darbuotojai, fizinio auklėji
mo mokytojai, sporto vete
ranai, lietuviškų organiza-.
ei jų bei spaudos atstovai ir
visi lietuvių sportiniu gyve
nimu besidomį asmenys.
Pagrindinis darbotvarkės
punktas bus sekančiais me
tais Chicagoje įvykstančios
Il-sios Pasaulio Lietuvių
Sporto žaidynės. Iš kitų,
pažymėtina 1983 m. ŠAL
FAS S-gos varžybinis ka
lendorius Australijos lietu
vių sportininkų viešnagė
sekančiais metais šiaurės
Amerikoje, sporto istorijos
leidinys, ŠALFAS S-gos
santykiai su kitomis lietu
viškomis organizacijomis,
finansiniai bei organizaci
niai reikalai ir, be abejo,
pranešimai bei apyskaitų
priėmimai.
Organizacijos ar asme
nys, norį gauti smulkių in
formacijų ar patiekti pasiū
lymų, prašomi kreiptis į
ŠALFAS S-gos Centro Val
dybos vykdomąjį vicepirmi-

• Lietuviu Bendruomenės
Clevelando apylinkės susi
rinkimą lapkričio 7 d., at
šaukus, šaukiamas gruo
džio 12, sekmadenį, 12 vai.
Dievo Motinos parapijos
svetainėje.
BILIETAI J DAINAVOS
SPEKTAKLI

Bilietų į Chicagos Daina
vos ansamblio spektaklį su
komp. Aloyzo Jurgučio mu
zikiniu veikalu "Vilniaus pi
lies legenda” pagal A. Ba
lašaitienės libretą jau gali
ma užsisakyti, skambinant
Elenai Malskienei tel. 4869165, arba Albinai Petukauskienei tel. 531-3872.
Spektaklis įvyks gruodžio
4 d., šeštadienį, 7 vai. va
karo Euclid Senior High
School auditorijoj. Po spek
taklio — vaišės su dainaviečiais Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje. Dėl jų
teirautis pas Jurgį Malskį
tel. 486-9165.

HOUSE FOR SALE
By owner, 23820 Greenwood Rd. 3 bedroom, 2į4
bath, brick and cedar sided,
located in nice area off
Euclid, mušt see to appreciate, clear, moving condition, all offers considered.
In 70,000. Call: 486-2713.
(42-44)

Skaniausi pietūs prieinama kaina. Pradžia 11:30 vai.
Veiks bufetas. Įvairiausi laimėjimai, daug kalakutų prizų.
PAGRINDINIS PRIZAS - M,000. Antras prizas - $500,
trečias - *300, k etvirtas ir penktas po *100.
Bilietus po $1.00 piniginiams laimėjimams jau dabar galima
įsigyti šv. Jurgio parapijos klebonijoje.

Iš šv. Jurgio parapijos veiklos
Gražiai paminėję tautos dai
nių Maironį ir Sv. Pranciškų,
bei atšventę Tautos šventę ir
Šilainę, Sv. Jurgio parapijie
čiai dabar sukruto netrukus
ateinančiam tradiciniam, me
tiniam mini-festivaliui - pie
tums ir žaidimams, kurių vi
sas pelnas eina parapijai pa
remti.
Mini-festivalis įvyks šį sekma
dienį, lapkričio 14 d. ir prasi
dės pietumis parapijos salėje
po sumos, 11:45 vai. Ren
gėjai yra suplanavę ypatingai
įdomių laimėjimų ir nuošir
džiai kviečia visus lietuvius ir
lietuvių draugus atsilankyti.
Tiek rūpestis savomis lietu
viškomis parapijomis, tiek skel
bimas Lietuviškų Parapijų Me
tų nebus prasmingas, jei tikin
tieji lietuviai labai konkrečiu
darbu, malda ir auka savo pa
rapijų nerems. Mini-festivalis
yra vienas būdas nevien žo
džiu talkinti lietuviškai para
pijai.
Speciali, iškilmingesnė bei
šventei pritaikinta liturgija
planuojama K.rtaus Valdovo

ninką Rimantą Dirvonį,
8913 South Leavitt St., Chi
cago, III. 60620, tel. (312)
239-2179, arba į vicepirmi
ninką, gen. sekretorių Al
girdą Bielskų, 3000 Hadden
Rd., Euclid, Ohio 44117, tel.
(216) 481-7161.

šventei lapkričio 21 dieną.
Jau tuojau bus metai, kai
Sv. Jurgis - kaip vieną iš lėšų
telkimo būdų - yra įsivedęs
mėnesinę loteriją. Iš jos gau
tos pajamos apmokėjo ne vie
ną reikalingą pataisymą ir
pagerinimą. Pajamos, tiesa,
kuklios ir būtų gera, kad dau
giau lietuavių bandytų joje
savo laimę.
Parapija jau pradėjo ruoštis
ir Bernelių mišioms, kurias šie
met, kartu su kun. J. Bacevi
čium, aukos ir vyskupas
James Lyke. Choras, kaip ir
paprastai, pusę valandos prieš
vidurnaktį duos kalėdinių gies
mių koncertą.
Jau kelis pastaruosius metus
eilė parapijiečių pageidavo
bendrų kūčių. Šiam ir kitiems
reikalams aptarti, š.m. lapkri
čio 21 d. po mišių, parapijos
salėje įvyks parapijos susirin
kimas. Visų dalyvavimas yra
labai pageidaujamas.
Naujųjų Metų sutikimą, po
ilgesnės pertraukos, Sv. Jurgio
salėje rengia parpijos vetera
nai. Džiugu, kad socialinis
gyvenimas parapijoje vėl at
gyjaParapijos taryba lapkričio 1
dienos posėdyje pradėjo svars
tyti 1983 m. veiklos kalendo
rių. Ir, nors parapija save vi
sų pirmiausiai suvokia kaip
besimeldžiančią Dievo bend
ruomenę, ji yra atvira ir kul
tūrinėms bei tautinėms ap
raiškoms. Dėl to ir ateinan

čiais metais Sv. Jurgyje bus
pačios parapijos organizuoja
mų tautiniu ir kultūrinių ren
ginių.
(a)

.• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKŲS
REALTY, 31715 Vine St.,
Willowick. Ohio 44094. Tel.
943-0910.
»-- HOUSE FOR SALE

By owner. Our Lady of
Perpetual Help area. Beautiful 3 bedroom colonial.
Newlv remodeled. Make Of
fer. Call: 486-8841. (43-44)

• OHIO AUTO BODY,
savininkas Jonas Švarcas.
35571 Vine St.. Eastlake.
Ohio 14094. sąžiningai ir
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašaukitis.
automobilį atitempia į savo
dirbtuves ir greitai pataiso.
Skambinkite tel. (216) 9128038 ir viskas bus sutvar
kyta.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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MALONIAI KVIEČIAME Į

LIETUVOS KARIUOMENĖS
ATKŪRIMO 64 METINIŲ

MINĖJ IMĄ-BALI Ų
1982 m. lapkričio mėn. 20 d.,
šeštadienj, 7 vai. vak.
LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 E. 185 ST.
Kalbės torontiškis S. Jokūbaitis. Meninę dalį
atliks ramovėnų vyrų choras, vadovaujamas G.
Karsokienės. šilta vakarienė, šokiai.

Kaina 15 dol. asmeniui.
Bilietus prašom rezervuotis tel. 481-0791 iki
lapkričio 15 d.

Skyriaus valdyba
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AMBER STUDIOS, in<

Tel. (216) 531-3500

505 East 185 Street,

CLEVELAND, Ohio 44119

Galerijoje rasite didelį pasirinkimą sekančių menininkų tapybos ir
grafikos kūrinių:
• Leach
• žumbakienė
Ignas
• Zulik
Kezys
• Palubinskienė
• Nackowitz
•
Petrikonis
Rimas
Hicks
Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuc 12 iki 6 vai.
vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.
Rimas Laniauskas, prezidentas
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DIRVA
NAUJI VILTIES
DRAUGIJOS NARIAI

prenumeratą, pridėjo auką
25 dol. Ačiū.

Atsiliepdami j Dirvos
kvietimą paremti laikraščio
leidimą, j Vilties draugiją
nariais įstojo šie asmenys:

• LB Palm Beach apylin
kės valdyba (pirm. Br. Auš
rotas ir ižd. J. Štaras), įver
tindama Dirvos leidėjų pa
stangas palaikyti gyvą lie
tuvišką spaudą išeivijoje,
atsiuntė paramą 30 dol.
Ačiū.

Su 40 dol. įnašu: dr. Florian Tallat-Kelpša, Evergreen Park;
Su 25 dol. Liudas Dovy
dėnas, Clarks Summit;
PREMIJA
Bruno šilas, Elizabeth; Rū
JAUNIMUI
ta Šakienė, Glendale; Jonas
ir Marija Šimoniai, Santa
Dr. Leono ir Irenos KriauBarbara; dr. Justas Kun- čeliūnų šeima savo miru
caitis, Novelty; Tadas Bu- siam sūnui ir broliui prisi
kaveckas, Chicago;
minti skiria kasmetinę
EUGENIJAUS
Be to, šie Vilties draugi
KRIAUČELIŪNO
jos nariai savo įnašus pa
PREMIJĄ.
didino :

30 dol. A. Patalauskas,
Detroit;
25 dol. J. Rimkūnas, New
Buffalo; A. Kuolas, Toron
to;
10 dol. Č. Bogushas, Middlebury.

• Jonas Balbatas, Gleveland, Ohio, kultūrinių dar
bų rėmėjas, Dirvai paremti
įteikė auką 50 dol. Ačiū.
• Dr. Algimantas Keler
tas, Brookfield, III., atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 50 dol.
Ačiū.

• Dr. F. Juras, Lake Vil
ią, atnaujindamas Dirvos

Premijai skirti sąlygos
yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dolerių premiją
skiriama lietuviui jaunuo
liui, geriausiai pasireišku
siam raštais (lietuvių, ang
lų, ar kita kalba), veikla,
organizaciniu veiklumu, ar
jaunimo vienetui (sambū
riui, tautinių šokių grupei,
jaunimo chorui, sporto bū
reliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuvius ir Lietu
vą vienerių metų bėgyje;
2. Premijai gauti asme
nis ar vienetus raštu pasiū
lo jaunimo organizacijų va
dovybės, jaunimo grupės,
vyresniųjų organizacijos ar

paskiri asmenys iki kiekvienerių metų gruodžio 31
d. (pašto antspaudas);
Atsiliepdami į mūsų pra
3. Premijuotino asmens šymą, savo auka Dirvą pa
ar jaunimo vieneto tinka rėmė šie skaitytojai:
mumui įvertinti sudaroma Dr. V. Maurutis. Kirtland 10.00
Jury komisija, kurion po St. Jokūbą viskas,
vieną atstovą skiria Pasau
Palos Park................... 25.00
lio Lietuvių Bendruomenės A. Rastauskas.
Richmond Hts............... 10.00
jaunimo reikalams vadovas,
V.
Radys, Beverly Shores 5.00
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
J.
Baškauskas, Brockton 5.00
sąjungos valdyba ir JAV
X.
Y.,
Detroit ................. 30.00
Lietuvių Jaunimo sąjunga,
E. Krygerienė,
o du atstovus paskiria
Missoury City ............ 5.00
Kriaučeliūnų šeima;
J. Straukas, Chicago .... 5.00
4. Jury komisija, aptaru A. Johansonas, Cleveland 5.00
si asmens ar vieneto tinka St. Mikalauskas,
mumą premijai, ją skiria
Cleveland .....................10.00
balsų dauguma iki sekančių Br. Aušrotas, Juno Beach 10.00
metų vasario 15 d. ir susi J. Dumbrys,
Fairview Park ............. 5.00
taria su Kriaučeliūnų šeima
J.
Rimkūnas,
dėl premijos įteikimo laiko
New Buffalo................ 25.00
ir pobūdžio;
A. Yankus, Rochester .. 5.00
5. Premijai asmenys ar P. Balynas,
vienetai siūlomi raštu, nu
Dearborn Hts.................10.00
rodant tiksliai premijai tin A. Misiūnas, Detroit ....15.00
kamumo motyvus, ir siun J. Jurgelevičius,
čiami : Eugenijaus KriauDorchester.................... 10.00
čeliūno Premijos Komisijai Dr. F. Juras, Lake Vilią 25.00
12500 Pawnee Rd., Palos J. Balbatas, Cleveland .. 50.00
J. Strazdas, Toronto ....10.00
Park, Illinois 60464.

DIRVOS RĖMĖJAI

• Lietuvos Diplomatinės
Tarnybos istorijai leisti au
kojo šie asmenys:
100 dol. K. Karečka;
Po 50 dol. - dr. J. Bartkus,
B. Masalaitienė;
Po 25 dol. - A. Kantautas,
V. Jokūbaitis, L. Knopfmileris, J. Virbalis.

Aukoję 100 dol. ar dau
giau bus įrašyti Į knygą
kaip garbės mecenatai, 50
dol. ar daugiau, kaip garbės
rėmėjai ir 25 dol. kaip gar
bės prenumeratoriai.
Aukas siųsti prašome:
Lithuaman Independence
Fund, Ine., 87-80 Street,
Woodhaven, N. Y. 11421.

JAUNŲ DAILININKŲ
RINKTINĖ MENO
PARODA
1983 m. birželio 21 — lie
pos 9 d. d. Pasaulio Lietu
vių Dienų metu įvyks Pa
saulio Lietuvių Jaunimo
Sąjungos jaunų dailininkų
rinktinė meno paroda, kuri
tęsis tris savaites ir bus iš
statyta Illinojaus universi
teto Chicagoje architektū
ros fakulteto (School of Architecture. Art and Urban
Planning) meno galerijoje.
Parodos atidarymas įvyks
birželio 24 d. 5-7 vai. vak.
Lietuvių kilmės jaunimas
iki 33 m. amžiaus kviečia
mas savo darbų skaidres ar
nuotraukas įteikt komisi
jos pirmininkei Birutei šontaitei, PLB Raštinė, 5620 S.
Claremont Avė., Chicago,
III. 60636. Kiekvieną skaid
rę ar nuotrauką reikia pa
žymėti savo vardu ir pavar
de, pavadinimu, technika ir
dydžiu. Skaidres ir nuotrau
kas prašoma įteikti iki ko
vo mėn. 1 d. Skaidrės ir
nuotraukos bus grąžinamos
tik atsiuntus adresuotą ir
apmokėtą voką (self-addressed, stąmped envelope).
ši paroda suteiks progą
pasirodyti ne tik lietuvių,
bet ir plačiai amerikiečių

M. Brakas, Sioux Falls .. 10.00
J. Roland, San Francisco 10.00
LB Palm Beach
apyl. valdyga .. .............. 30.00
Dr. F. Tallat-Kelpša,
Evergreen Park ......... 40.00
Ed. Leleiva,
Richmond Hill ............. 8.00
M. Slavinskas,
Singer Island ............ 25.00
J. Žostautas,
Redington Beach.........25.00

visuomenei. Jauni lietuviai
dailininkai skatinami savo
darbų skaidres kuo greičiau
įteikti. Turį klausimų, pra
šomi kreiptis tuo pačiu ad
resu.

PHILADELPHIA
BALFO KONCERTAS IR
PIETŪS
.

Nesenai pradėtas Balfo
piniginis
vajus
vyksta
sklandžiai — jau surinkta
1,300 dol. Tuos, kurie dar
nėra paaukoję, prašoma tai
padaryti galimai greičiau.
Pereitais metais buvo su
kaupta apie 1,200 dol.
Yra tradicija, kad vajui
prasidėjus ar jį baigus, suruošiami pietūs Balfo para
mai. šiemet tokius pietūs
su koncertine dalimi orga
nizuoja lapkričio 14, tuojau
po lietuviškos sumos (apie
12 vai.), šv. Andriejaus pa
rapijos salėje, 1913 Wallace St., Philadelphijoj. Vy
riausia šeimininkė yra pri
tyrusi kulinarė Bronė Karaškienė. Pagrindinis patie
kalas bus jautienos keps
nys. Auka tik 6 dol. Bilie
tus galima Įsigyti pas val
dybos narius, Šv. Andrie
jaus parapijos klebonijoje
ir, jei kas pavėluotų, prie
įėjimo. Vyr. šeimininkė pa
geidauja, kad bilietais žmo
nės apsirūpintų galimai
anksčiau, nes tada jai bus
lengviau su produktų supir
kimu. Tenka dar pastebėti,
kad į Balfo valdybą yra pa
kviestas senas Balfo dar
buotojas Vytautas Suopis.
(bv)

A. Vaičienė, Cleveland .. 3.00
Z. Tamošauskas,
Hot Springs ................. 10.00
Gr. Natkevičienė,
Willoughby . i............ 10.00
L. Dovydėnas,
Clarks Summit............ 25.00
J. Ūsienė, Cleveland .... 3.00
V. Gerdvilis,
N. Zelandija ................ 3.00
J. Preibys, Detroit ......... 10.00
J. Kriščiūnas, Canton .. 3.00
J. Povilaitienė, Omaha 20.00
Pr. Kaspariūnas,
St. Petersburg............. 10.00
A. Bernotas, Waterbury 10.00
M. Gruzdys, Euclid......... 1.00
H. Andruška, Woodhaven 15.00
J. Citulis, Cleveland .... 10.00
J. Graužinis, Chicago .. 15.00
R. Šakienė, Glendale ....25.00
Dr. A. Kelertas,
Brookfield .................... 50.00
A. Kuolas, Toronto..........25.00
V. Grinius, Chicago.......... 15.00
T. Bukaveckas, Chicago 25.00
J. Šimonis,
Santa Barbara ............. 25.00
Ig. Navickas, Lemont ... .10.00
M. Rumbaitis, Ponce Inlet 10.00
V. Gruzdys, Philadelphia 10.00
Dr. J. Kuncaitis, Novelty 25.00
J. Švedas, St. Petersburg 8.00
J. Juška, Chicago ..........10.00
O. Vasienė, Parma ......... 5.00
X. Y., Miami Beach ....10.00
I. Grigaliūnas, Euclid .. 3.00
C. Bogushas, Middlebury 10.00
V. Miškinis, Toronto .... 5.00
Kl. Martinkus, Chicago .. 5.00
J. Adomaitis, La Šalie . .20.00
V. Garlanskas, Sparta .. 25.00
V. Tamulis, S. Euclid . .. .20.00
K. Linkus, Miami Beach 10.00
Br. Gediminas,
Garden Grove ............. 10.00
P. Didelis, Philadelphia .. 5.00
A. Valaitis, Eastlake .... 10.00
V. Skirgaila, Weston .... 8.00
K. Žukauskas,
Sunny Hills ................. 10.00
A. Repšys, Hamilton .... 8.10
V. Kazlauskas, Toronto 28.35
S. Sližys, Dearorn ........ 5.00
J. Cinkus,
Downers Grove .........10.00
A. Dilba, Philadelphia .. 5.00
P. Petrušaitis, Racine .... 10.00
A. Lapinskas, Chicago .. 3.00
J. Krištolaitis, Cleveland 10.00
Dr. A. Palaitis, Racine .. 5.00
J. Kalnietis. Baltimore .. 10.00
Br. Šilas. Elizabeth ....25.00
J. Lepeška. Port Orange 15.00
Pr. Petraitis, Cleveland 10.00
A. Sandargienė.
Ormond Beach............ 10.00
Dr. V. Raulinaitis,
Santa Monica ............ 20.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
ATITAISYMAS

Praeitame Dirvos nr., apra
šyme apie Los Angeles neolituanų veiklą, per klaidą buvo
renkant praleista skyrių lan
kiusios vyr. valdybas narės,
Irenos Mažeikaitės pavardė.
Atsiprašome.

Nuotrauka (13 psl.) vaiz
duoja neolituanus ne su Stepo
no Vykinto, bet su R. Spalio
palaikų urna.

NATIONWIDE
INSURANCE
Nat>onwide »s on y<XJr S'Oe

A P D R A U D O S rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si Į OBELENIS apdraudos
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 161-3500.

