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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NEPRIPAŽINIMAS
IR SOVIETAI
Per 45 metus nesprogęs "muilo burbulas”
Vytautas Meškauskas

■Galvojant apie Lietuvos
įjungimo į Sovietų Sąjungą
nepripažinimą, kartais atei
na intriguojanti mintis, o
kaip į tai žiūri sovietai ? At
rodė, kad jiems tas klau
simas mažai rūpi. Kraštą
jie valdo kaip savo, o ką
apie tai galvojama užsieny
je, praktiškai neturi dide
lės reikšmės, žinios tačiau
apie Lietuvos pasiuntinybės
veiklą Washingtone, maty
ti, nepaslaptis ir krašte,
ypač paskutiniuoju metu.
Už tat nutarta paskelbti ir
savo pažiūras į tą reiškinį.
Tam pasirinktas oficialus
Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto žurna
las Laikas ir Įvykiai, lei
džiamas du kartus per mė
nesį lietuvių ir rusų kalbo
mis. Rugpiūčio mėn. Nr.
skyriuje "Planeta šian
dien” pasirodė Eugenijaus
Bartkaus str.; "šešėliai
rampos šviesoje”. Jis prasi,
deda;
"Įsivaizduokime politinį
'šešėlių’ teatrą, kurio reper
tuare vienas vienintelis
spektaklis — "Lietuvos
laisvinimo byla”, šis spek
taklis 'su PAVYDĖTINU
pastovumu — jau daugiau
kaip keturi dešimtmečiai —
vaidinamas kai kuriuose
Vakarų pasaulio šalyse, ku
riose susirado prieglobstį
įvairios reakcinės lietuvių
emigrantų organizacijos.”
"Jungtinėse Amerikos
Valstijose šis teatralizuotas
renginys vyksta su didžiau
siu aplombu — mat čia ir
'aktorių’ daugiau, ir 'talen
tai’ ryškesni.”
Toks okupantų konstata
vimas pavergtiesiems, net
jei šiandien neturėtų dide
lės praktiškos reikšmės, tu
rėtų būti malonus, todėl au
torius, kuris nieko bendro
neturi su tautinės srovės
veikėju tuo pačiu vardu ir
ta pačia pavarde, toliau
guodžiasi, kad emigrantams
nepasiekus sulipdyti savo
egzilinės vyriausybės, jie
turi tenkintis tik vieninte
liu 'valstybingumo simbo
liu’ — diplomatine tarnyba,
pridurdamas:
"Amerikos valdžiai šie
'diplomatai' kol kas reika
lingi, nes dabartinė Vašing
tono administracija, kaip ir
jos Pirmtakės, vis dar lai-

kosi formalaus Tarybų Lie
tuvos įstojimo į TSRS su
dėtį nepripažinimo politi
kos ..

”. .. Toli nuo Amerikos,
Paryžiuje (sic!) lig šiol
tebesėdi buvęs Lietuvos at
stovas Italijoje Stasys Lo
zoraitis ... Su jo vardu 'va
duotojai' sieja iliuzijas dėl
vadinamojos savosios 'dip
lomatinės tarnybos’ tęsti
Vaizdas iš Lieuvos nepriklausomybės kovų. Divizijos štabas joja Į mūšį...
numo.”
Tai pasakęs, autorius pra
deda svarstyti diplomatinės
Laiškas iš Madrido...
tarnybos tęstinumo teisėta
me klausimą, tarytum tai
jau nebūtų 'šešėlių teatras’,
bet rimtas dalykas, pulda
mas J. Urbšį:
Kun. dr. Juozas Prunskis
"Suprasdamas, kad fašis
tinio režimo krachas neiš
Madridas dar tebegyve vėliava, o daug kur ant na jos pirmininkas Tomas
vengiamas, paskutinis žlu- na popiežiaus apsilankymo mų išlypinti popiežiaus pa Rechnagel jau pirmą savai
gančios vyriausybės užsie įspūdžiais. Kai kur dar prie veikslai ir švyti parašai:
tę pasiūlė pataisą rezoliuci
nio reikalų ministeris J. lango kabo Vatikano spalvų
Viva ei papa. Tegyvuoja jai, ragindamas įrašyti, kad
Urbšys siunčia Lietuvos
1) būtų patikinta žmonių
popiežius.
Tegyvuoja kata
diplomatinėm atstovybėm
teisė laisvai pagal savo va
likiška
Ispanija.
Tegyvuo

užsienyje telegramą, kuria
lia politiškai ir kultūriškai
ja Kristus Karalius.
praneša, kad 'įvykus katas tuometine vyriausybe (tai
apsispręsti
;
trofai’ krašte, likusios už privalėjo būtinai padaryti)
2)
garantuoti
pavieniams
DANAS SPIRGINA
sienyje diplomatinės tarny ir tuo, suprantama viršijo
asmenims
ir
grupėms
suda
BOLŠEVIKUS
savo įgaliojimus. Apie šį
bos šefu laikomas S. Lozo
ryti
Helsinkio
susitarimų
Urbšio ’parėdimą’ vyriau
raitis.’’
Bet šiuo metu centrinis vykdymo stebėtojų bran
sybės
nariai nieko nežinojo,
"Šis Urbšio žingsnis buvo
dėmesys — Europos saugu duolius, kurie galėtų kriti
neleistina rimtam politikui kai kurie pirmąsyk apie jį mo ir bendradarbiavimo, kuoti ir savo pačių vyriau
išgirdo po antrojo pasauli
saviveikla.” .
konferencija Madride, čia sybės elgesį- tų teisių klau
nio
karo.”
"Pirmiausia jis nesuderi
gerokai paspirgina bolševi simais;
(Nukelta į 2 psl.)
no telegramos turinio su
kus. Pvz. Danijos delegaci
3) Suteikti laisvę darbo

Pokalbis su Europos laikraštininkais

unijoms.

Dainava atvyksta į Clevelande;...
VOKIEČIŲ
LAIKRAŠTININKAS

Ši šeštadieni į Clevelandą atvyksta iš Chicagos Dainavos ansamblis su muzikiniu vei
kalu "Vilniaus pilies legenda” (muz. A. Jurgučio, libretas A. Balašaitienės), kuris bus suvaidintas
Euclid Senior gimnazijos salėje. Pradžia 7 v. v. Bilietus dar galima Įsigyti skambinant J. Malskiui tel. 486-9165. Nuotraukoje scena iš "Vilniaus pilies lengendos".

Man pasirodė itin suma
nus vokiečių žurnalistas dr.
Siegfried Loeffner, kuris
nuo pat pradžios seka Ma
drido konferencijos eigą.
Apie naująjį Vokietijos
kanclerį Kohl jis kalba, kad
tai geras žmogus, nors ne
labai buvo žinomas, bet gali
.tikėt, ką jis sako. Jam da
bar nemažai vidaus proble
mų. Ankstybesnė vyriausy
bė visuomenėje sukėlė daug
vilčių, kurių neįmanoma iš
pildyti. žmonės nori imti, o
ne duoti. Kohl aiškiai pasu
kęs į vakarus. Jis savo par
tijoj neturi tos kairesnių
opozicijos kaip socialistų
kancleris turėjo. Užsienio
reikalų ministeris H. D.
Genscher pasilieka tas pats1
— jis tebėra liberalų vadas.
— Ką pasakytumėte apie

(Nukelta į 4 psl.)
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SMTIHĖ POIĮTI^^
Į naują detentę? - Po Reagano ir Andropovo kalbų...
Atsitiko, kad išrinktas
prezidentas Reaganas ir
pats pasiėmęs tą postą So
vietuos Andropovas kalbėjo
vieną ir tą pačią dieną. Dėl
laiko skirtumo kalbėjęs
anksčiau Andropovas pa
reiškė, kad "detentės poli
tika jokiu būdu nereiškia
praeities ji yra ateities da
lykas”, o lyg atsakytamas
į tai Reaganas priminė sa
vo klausytojams, kad "gai
la, bet ir moderniškais lai
kais tik ginklai gali sulai
kyti karą.”
Dėl to jis ragino kongre
są pritarti jo nutarimui pa
sistatydinti 100 naujų MX
raketų, kuriom jis davė
”Peacekeeper” (taikos iš
laikytojos) vardą, ir jas
laikyti sutelkdamas 20 kv.
mylių plote. Jei sovietai su
manytų jas pirmu smūgiu
sunaikinti, jų pirmosios
raketos sprogdamos sukliu
dytų kitom raketom pasiek
ti savo taikinius, kas teo
riškai turėtų palikti dalį
MX tokiam stovyje, kad
jas galima būtų paleisti į
numatytus taikinius Sovietijoje. Trumpai kalbant,
MX ir jų išrikiavimo būdas
verčia sovietus atsisakyti
nuo pirmo netikėto smūgio
minties. Taip pagrasinęs,
Reaganas pareiškė, kad jis
ne tik sutinkąs, bet ir no
rįs kalbėti apie abipusį ato
minių ginklų sumažinimą.
Dar daugiau jo pastangos
geriau apginkluoti Ameriką
iš tikro siekiančios privers
ti sovietus rimtai derėtis.
Jau dabar, nepasiekus su
sitarimo dėl ginklų sumaži
nimo, Reaganas pasiūlė
griebtis papildomų priemo
nių — ne tik tiesioginio te
lefoninio susisiekimo tarp
Washingtono ir Maskvos —
bet kokiems nesusiprati
mams ir aksidentams iš
vengti.
žinoma, Andropovas ne
tik perskaitė Reagano kal
bos tekstą, bet ir pasiteira
vo savo specialistų ir šnipų
šiame krašte nuomonės.
Kokie yra šansai, kad tas
pasiūlymas praeitų pro
kongresą? Ar jis nesukels
didesnio n e p asitenkinimo
krašte, kokį įspūdį gali
amerikiečiams padaryti nu
manytas vyskupų ganyto
jiškas laiškas dėl moralinių
sumetimų smerkiąs atomi
nių ginklų panaudojimą ir
net grasinimą juos panau
doti? Ta prasme Reagano
kalba buvo ’nemorališka’.
Turint k o n v encionalinių
ginklų persvarą, Andropo
vui gal net apsimokėtų eiti
prie atominių ginklų išjun
gimo iš viso, nes tik jie su
laiko sovietus nuo konvencionalinės persvaros išnau
dojimo? Amerikiečiams tuo
atveju reikėtų daugiau iš
leisti apsiginklavimui, nes

konvencionalės jėgos kaštuoja daugiau negu strate- •
giniai ginklai.
Reikia tačiau atsiminti,
kad Andropovas nėra visa
galis. Tiesa, politbiuras dar
balsuoja vienbalsiai t. y. ne
vienas iš jo narių nenori at
sidurti mažumoje, nes iš
posėdžio gali išeiti visa gal
va trumpesnis. Už tat prieš
posėdžius bandoma tyliai
išsiaiškinti, kas sudaro
daugumą ir kokią pažiūrą
ji reprezentuoja. Už tat,
kas ne būtų vadas, jis turi
visados atsiminti Chruščio
vo likimą, kuris išdrįso
elgtis visai savarankiškai,
šiuo metu, atrodo, politbiu
ras nuo Brežnevo laikų yra
nusiteikęs už detentę, nes
ji Kremliui buvo reikalinga
ir naudinga. Tai nereiškia,
kad politbiuras kokiais 'mo
rališkais’ sumetimais būtų
nusiteikęs prieš karą. Ne.
Jis tik mieliau norėtų lai
mėti be karo.
Negalima užmiršti, kad
Kremlius laiko savo parei
gą padėti pasauliui atsikra
tyti kapitalizmo ir pliura
lizmo. Tiesa, jis tai daro,
kaip apskaičiuoja, kad tai
nėra jam pačiam rizikinga,
o juo labiau pavojinga. Nei
teoriškai, nei praktiškai
negalima tikėtis Kremliaus
susilaikymo, jei jis turi pro
gos pajudėti pirmyn.
Tuo tarpu Vakaruose jau
seniai nesigirdi balsų, kad
komunizmą reikia jėga su
naikinti. Tiesa, čia norima
sovietinio režimo sušvelnė
jimo, jo suliberalėjimo, bet
nėra jokio ryžto tai pasiekti
jėga.
Antra vertus, visuotinu
įsitikinimu Sovietijoje rei
kalingos reformos. Andro
povas ir jo kolegos gali ban
dyti jas pravesti padidin
dami priespaudą ir net
avantiūromis užsieniuose,
kad nukreipus savo paval
dinių dėmesį. Arba jis gali
eiti prie tikresnės, ne vie
našališkos detentės, tuo bū
du gaudamas progos suma
žinti savo karinį aparatą,
kuris smūgdo visą sovietų
ūkį. Reagano grasinimas
padidinti savo karines jė
gas — gali Andropovui pa
dėti pasirinkti antrą išeitį.

★

Rauca yra kaltinamas atsakomybe už 11,584 žydu nužudymą Lietuvoje. Tas nu
tarimas sukėlė ginčų teisi
ninkų sluoksniuose. Mat,
pagal naują Kanados kon
stituciją, kiekvienas pilietis
turi teisę laisvai "atvykti,
pasilikti ir išvykti” į Kana
dą ar iš jos. Ontario Aukš.
Teismo teisėjas Raucos by
loje nusprendė, kad ta tei
sė nėra absoliuti. Be to, su
sidurta su sekančiu teisės
klausimu. Kaip gali reika
lauti valstybė — šiuo atve
ju Vokietija, — nelegaliai
okupavusi svetimą teritori
ją, išduoti jai ten nusikal
tusį? Jei nusikaltimas įvy
ko sovietinėje Lietuvoje,
jai turėtų būti išduotas ir
nusikaltėlis.

PATIKSLINIMAS
Praeitame numery lau
žant apžvalgą buvo sumai
šytos pastraipos. Apžvalga
turėjo prasidėti pastraipa
"Valdžios vairo perėmi
mas ...” iki ”... gegužės
15 d.” Po to turėjo sekti
pastraipa "sekančią die
ną ...”

NEPRIPAŽINIMAS
IR SOVIETAI...
(Atkelta iš 1 psl.)
Antra vertus, ministras
numojo ranka į galiojančią
diplomatinę praktiką ir
tarptautinę teisę, kuri tvir
tina, kad diplomatinės tar
nybos šefas yra tik užsie
nio reikalų ministras. Su
teikdamas ’šefo’ titulą Lo
zoraičiui, Urbšys lyg perda
vė jam ir savo pareigas,
nors gerai žinoma, kad jis
tuometinei vyriausybei sa
vo atstadinimo nepateikė."
"Logiškai mąstant, toks
žingsnis buvo net būtinas.
Juk kitaip Lietuvoje susi
darytų orginali, net komiš
ka situacija — du lygiatei
siai užsienio reikalų ministeriai viename krašte. To
kio tarptautinė teisė neži
no.”
”,.. Ir trečia. Urbšys ne
galėjo nežinoti, kad, sutin
kamai su tada dar galiojan
čia Lietuvos buržuazine
konstitucija, diplomatinių
atstovų paskyrimo teisę tu
rėjo tik Respublikos prezi

■ Iš kitos pusės
Dr. Jonas Adomavičius veda patį įdomiausią skyrių
abejose mūsų dienraščiuose. Jis turi ir įdomių ne akivaiz
dinių pacientų. Pvz. vienas jam iš Kanados rašė, kad bū
damas Vokietijoje ten užėjęs pas daktarą:
”Tas surado mano ligos priežastį ir pasakė,
kad tai yra nesugyvenimo šeimoje priežastis ...
Tai tas daktaras parašė laišką vokiškai, kad nu
neščiau čia Kanadoje mano daktarui. Tame laiške
nurodoma, kad mano daktaras Kanadoje parašytų
laišką mano žmonai, kad ji susilaikytų ir nenervin
tų manęs savo piktumu. Tas mano daktaras Kana
doje, nors ir vokiškos kilmės, bet jis negali per
skaityti seno vokiško-gotiško šrifto ...”
Po to supratau, kodėl mūsų daktaras taip bara pen
sininkus, bet kartais įsibėgėjus pametamas kelias dėl
takelio:
”Dar primintinas dalykas, kad mes lietuviai
nepirktume nė vieno vaisto vaistininkui mums jo
nepaduodant j rankas. Nė vieno vaisto tiesiog
nuo lentynos dabar tegul neperka nė vienas lie
tuvis. Matom, kaip kapitalistai (? — vm) mus iš
naudoja: viešai visiems prieinamus vaistus su nuo
dais parduoda ir didelį triukšmą dabar dėl jų nuo
dingumo kelia. Atskirk nuo pakvaišusių visus vais
tus — ir nebus jokio vargo dėl bepročių beprotiš
kų darbų ... Bendrai iš vaistinių tegul pranyksta
90% visų ten esamų niekų, tada žmonės bus svei
kesni. O jau viešai be recepto parduodamų vaistų
net visas 100% panaikintinas ..
Tai man priminė Lietuvoje buvusius ginčus dėl vais
tinių tvarkymo. Iš rusų mes buvome paveldėję tokią tvar
ką, kad vaistinėm steigti buvo duodama 'privilegija’ pa
gal gyventojų skaičių. Vaistininkams buvo statomi tam
tikri reikalavimai, todėl ir jų interesai turėjo būti apsau
goti. Ypač, kad anais laikais vadinamų 'patentuotų’ vais
tų beveik nebuvo ir vaistininkas turėjo beveik kiekvie
nam atvejui ką nors sumaišyti. Ministeriu kabinete svar
stant patiekta naujo įstatymo projektą, praktiškai gal
vojąs min. pirm. J. Tūbelis labai priešinosi nuostatui, kad
vaistų negalima parduoti pigiau nustatytos kainos: ”kas
man gali uždrausti pigiau, jei galiu?” Vaistininkų inte
resų gynėjai aiškino, kad vidutinio recepto kaina tada
Lietuvoje sukosi apie 2 litus. Už tat sunku nuo nusta
tytos kainos ką nors nuleisti, nebent norėtum tyčia kon
kuruoti. Net su tuo sutikęs Tūbelis priešinosi numaty
tam traukimui teisman už nesilaikymą tų nuostatų. Gir
di: "Mūsų teismai už tą prasižengimą nebaus”... Tai
palikta tvarkyti administracijos būdu.
Nuo to laiko praslinko pusė šimto metų. Medicina per
paskutinius 25 m. padarė didesnę pažangą negu prieš bu
vusius 300 metų. Praktiškai vaistininkams jau seniai ne
reikia maišyti vaistų. Jie gauna juos gatavai sumaišytus.
Jei atrodo logiška drausti pardavinėti tokius, kurie gali
būti kaip nors pavojingi, sunkiau sutikti su mūsų dak
taru, kad kvalifikuotas vaistininkas asmeniškai turėtų
įteikti kiekvienam pirkėjui aspiriną. Tokiu atveju, už as
pirino tabletę mokėtumėm ne centus, bet po dolerį kaip
ligoninėje.
(vm)

dentas, o ne užsienio reika
lų ministras.”
"Taigi S. Lozoraičio "pa
skyrimo” "diplomat i n ė s
tarnybos šefu* užsienyje”
teisėtumas — muilo burbu
las.”
Jei tikrai taip, kodėl pri
reikė tai aiškinti keturias
dešimt trims metams po to
"burbulo” paleidimo pra
slinkus? Todėl, kad lietu
vių akyse, čia ir tenai, jis

dar nesprogo. Ir tai svar
biau negu svetimųjų pripa
žinimas ar nepripažinimas,
nes galų gale Lietuvos atei
tį nulems pati tauta.
šiuo tarpu diplomatinė
tarnyba ir visi jos talkinin
kai gali būti tįk sveikinami.
Diplomatiškai tariant, ji
net krašte sulaukė okupan
tų, jei ne ’de jure’, tai bent
’de facto’ pripažinimo.

N. Y. Times pranešė, kad
žydų grupė, susitelkusi į
Kanados Holocausto Primi
nimo Draugiją, grasina pa
skelbti pavardes 10 taria
mų nacių karo nusikaltėlių,
kurie gyveną Kanadoje, jei
jie per keturias savaitės ne
bus suimti. Pagal tą grupę,
iš viso Kanadoje gyvena
apie 1,000 nacių karo nu
sikaltėlių, kurių tik vienas
— Albert Helmut Rauca,
Viena iš didžiausių Sovietuos problemų yra kyšininkavimas. Taip maskvinis KROKO
Ontario Aukščiausio teismo DILAS atvaizdavo tipingo aukštesnio pareigūno Boriso Sergejevičiaus prieškambarį. Kaip ma
sprendimu turėtų būti iš tome, daug jam skirtų dovanų yra užsienio gamybos, nors kai kas bando papirkti ir su gėlėm,
tremtas į Vak. Vokietiją. kas sukelia kitų juoką. Nėra tačiau tokio lankytojo, kuris nieko neatneštų!
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TAUTOS FONDAS IR JO UŽDAVINIAI
Tautos Fondas (sutrum
pintai — TF), angliškai Li
thuanian National Foundation, Ine., tai ne pelno sie
kianti korporacija, vienin
telė mūsų, lietuvių, institu
cija, pasauliniu mastu tel
kianti ir finansuojanti Lie
tuvos laisvinimo veiklą.
Tautos Fondo lėšas suda
ro: A. narių-asmenų įnašai,
B. narių-organizacijų įna
šai, C. aukos, dovanos, palikimai, D. leidinių, pramo
gų ir kit. pajamos, E. palū
kanos, dividentai, nekilno
jamo turto pajamos.
Taip skamba TF aptari
mas, imant inkorporacijos
dokumentų terminus. Kas
dienėj mūsų kalboj TF yra
Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto finan
sų skyrius. Skyrius veikian-

Stebėdami pasaulyje po lietuvio yra pareiga rūpin
litinio ir ekonominio gyve tis, kad tauta žengtų didy
nimo vykstančius reiški bės keliais ir kad niekas to tos žadintojams ir dabartinius, matom kaip mindo žengimo jai netrukdytų,
niems mūsų tautos idealis>mos tarptautinės sutartys
žmogus nutraukęs ryšį tams veikėjams. Tautos
ir žmoniškumo idėjos.
su savo tauta, su lietuviška veikėjų gerbimas yra žings
XX amžiaus civilizacija spauda, su tautos tradici nis į tautos kultą, per kurį
pasiekė istorijoj negirdėtą niais papročiais, yra tarsi vyksta mūsų asmenybės
aukštumą. Su pasididžiavi benamis, kuris savo tarpi stiprinimas ir Lietuvos va
mu ir pasitenkinimu šiais mui neberanda tinkamų są davimas.
laikais žmogus žiūri į savo lygų. Jis yra lyg išrautas iš
žodžiu, tarnavimas tautai
nuveiktus darbus. Genialūs tos žemės, kurioje gali rasti reiškiasi aktyviu darbu, gi
mokslo tyrinėtojai ir išra sau tinkamo maisto. Su to nant ją nuo žalingų įtakų,
dėjai, gabūs įmonių savi kiu savęs išravimu iš tau didinant jos fizines ir mo
ninkai, apsukrūs didžiosios tos seka ir jo sielos skurdi ralines jėgas, apsaugant
pramonės organizatoriai at nimas, nes jis nebeturi po gyvenusių kartų sukurtus
lieka nepaprastus žygius. savo kojomis tvirtos atra kultūros turtus. Vadinasi,
Technika pakeitė žemėą ri mos.
tarnavimas tautai gali būti
tulio veidą ir pasakiškai pa
Pagarbą turim atiduoti įvairus, bet tikslas tegali
didino produktingumą. Ta brangindami tautos paliki būti vienas — tautos didybė
čiau šalia milžiniškos gamy mą, istoriją praeities tau- ir garbė.
bos atsirado godumas, pa
vydumas, ištaigingumas, ir
žinoma, tautų vergimas,
autoritetų negerbimas.
Atrodo, kad tokia yra vy
Kai saulelė vėl atkopdama budino svietą.
raujanti dabartinių laikų
Tai tiktai raidės remdamies atsikėlėm...
nuotaika, kuri vienur stip
K. Bradūnas
riau, kitur silpniau reiškia
si. Kilnieji žmogaus idealai
Vėl gruodį spaudos mėne grėsmė gąsdinančiai reali.
lyg pamirštami ir žingsnis siu skelbiame, bet šį kartą Kiekvienas galime prisidė
po žingsnio smunkama ir su tokiu jo prasmės pajuti ti, kad tai ne staiga ir dar
artėjim į nesustabdomų mu kaip niekad kitais me negreit įvyktų.
politinių sūkurių naktį.
tais. Juk su jo pabaiga
Pirma — Neskriauskime
Gyvendami išeivijoje sa įžengiame į "Aušros” šimt spaudos, teisindamiesi pa
vo idealizmo ramstį pasi mečio gadynę ( kai mūsų tė blogėjusia ekonomija. Tau
rinkom tautą, ryžtamės jai vai ar protėviai "raidės pykime, atsisakydami bran
aukoti entuziazmą, laiką ir remdamies” suvokė beesą gesnių pokylių, gėrimų, bet
net jėgas. Susipratęs lietu tauta, garsios ir garbingos ne laikraščio, žurnalo ar
vis žino, kad tautos gerovė istorijos paveldėtoja. Tik knygos.
je sutelpa ir paskiro žmo tai "raidės remdamies” Va
Antra — Neatsisakyki
gaus gerovė bei jos buities sario šešioliktosios Lietuvą me nei vieno dabar prenu
prasmė.
atstatėm. Tiktai "raidės meruojamo laikraščio, žur
Juk tautos džiaugsmai remdamies” Nepriklauso nalo.
yra mūsų džiaugsmai, jos mybę dvasios ir žemės tur
Trečia — Rimtai paskai
liūdesiai — mūsų liūdesiai. tais išdabinom. Tiktai pa čiuokime, ar negalėtume
Taigi tautos didybė ir jos grindinės ar laisvosios "rai dar vieną laikraštį, žurnalą
galybė sukelia giliausių mū dės remdamies” liekame užsisakyti. Jei ne sau tai
sų būtybės gelmių entuziaz gyvi ir ištikimi tautos ko kaip kalėdinę dovaną ki
mą.
voje už laisvę.
tiems šeimos nariams ar bi
Beieškant gėrio konkre
Kas "Aušros” pirmū čiuliams.
taus pavidalo, apsistojama nams buvo tik viltis, mums
Ketvirta — šio mėnesio
ties savo tauta, nes patsai po šimtmečio yra jau kieta proga, nusipirkime bent vie
žmogaus instinktas garsiai patirtis. Ji liudija tautos li ną knygą.
sako, kad tauta yra tas šal kimą lemia jos vaikų sutelk
Visus lietuvius ir laikraš
tinis, kuris žmogų apdova tiniai planai ir darbai bei čių redakcijas, leidėjus pra
noja praeities kilniais tur kiekvieno kūryba. O visa šome aktyviai įsijungti į
tais, ir kur jis gali palikti tai bendruoju turtu pada spaudos mėnesio garsinimą
savuosius laimėjimus, tą ro ypačiai spauda: laikraš ir jo tikslų realizavimą.
šaltinį p r a t u rtindamas. čiai, žurnalai, knygos.
Taip kuriama tautos me
Visiems geriausioj sėk
Mūsų išeivija savo spau
nas, literatūra, taip gims da dar tebėra džiuginančiai mės!
ta politiniai ir ekonominiai turtinga. Bet menkėjimo,
JAV LB Kultūros
laimėjimai. Todėl kiekvieno skurdo ir pagaliau mirties
Taryba

Gruodis - spaudos mėnuo

tis savarankiškai, pagal sa
vo nuostatus, vykdąs Lietu
vos laisvės bylai finansų
telkimą, jų saugojimą bei
atskaitomybę.
Tautos Fondas į gyveni
mą pašauktas drauge su
VLIKu, Vokiečių okupaci
jos metais (anksčiau — su
Vyriausiu Lietuvių Komite
tu!), veikia iki šiol. Dar
daugiau. TF veikimo sritis
praplėsta, aiškiau sunormuota ir tie nuostatai įre
gistruoti JAV, New York
valstijoje, "bet savo užda
vinius gali vykdyti ir kito
se JAV vietovėse bei kituo
se kraštuose”. (Article I,
2).
TF narius sudaro: A gru
pė — pavieniai asmenys,
įmokėję nemažiau $100.00,
B — Vyriausiasis Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas, C
grupė — korporacijos ir ki
tos organizacijos. Nariai už
kiekvieną įmokėtą $100.00
turi vieną balsą metiniuose
narių susirinkimuose, išski
riant B narį, susirinkimuo
se turintį 45% svorį.
TF administruoja TF ta
ryba ir valdyba, išrenkamos
metiniuose narių susirinki
muose. TF paskirose vals
tybėse (Kanadoje, Anglijo
je, Australijoje, Naujoje
Zelandijoje, Pietų Ameri
kos valstybėse ir kt.), kaip
ir JAV daugelyje valstijų
veikia per savo atstovybių
ir įgaliotinių tinklą.
Pastaruoju metu, vietoje
anksčiau veikusių įgalioti
nių (Balio Vitkaus, Liudvi
ko Šmulkščio, Mečio Macke
vičiaus, Vlado šoliūno ir
kt.) suorganizuota ir dar
niai savo darbus varanti TF
atstovybė Chicagoje (koresponden c i j a i adresas:
Pranas Povilaitis, 9050 So.
Troy Avė., Evergreen Park,
III. 60642). šios atstovybės
komitetą sudaro: Jonas
Jurkūnas, pirmininkas, Le
onas Kriaučeliūnas, Edmun
das Jasiūnas, Mečys Mac
kevičius, vicepirmininkai,
Antanina Repšienė, sekreto♦
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MEčYS VALIUKĖNAS

•
rė, Pranas Povilaitis, iždi
ninkas ir Jonas Kreivėnas,
Alfonsas Pimpė, Juozas
žemaitis — nariai, o Rima
L. Skorupskaitė - Tamošiū
nienė, jur. patarėja.
šioji atstovybė, komite-,
tas jau pradėjo siuntinėti
Illinojuje gyvenantiems lie
tuviams, kurių adresus tu
ri savo kartotekoje, laiškus,
informaciją apie VLIKą ir
TF, kviesdama savo įna
šais ar auka įsijungti į TF
narius. Tolesnis ryšys su
TF rėmėjais bus palaiko
mas, siuntinėjant jiems
VLIK leidžiamas (TF fi
nansuojamas) Eltos infor
macijas lietuvių kalba. No
rintieji gauti Eltos infor
macijas kuria kita kalba
(anglų, vokiečių, prancūzų,
italų ...) prašoma įsakmiai
tai pažymėti, siunčiant sa-.
vo įnašą.
Šią trumpą TF apybrai
žą baigiu Chicagos atstovy
bės kreipiniu į rėmėjus:
"Visi lietuviai ir lietuviški
sambūriai, jaučiantieji pa
reigą palengvinti savo bro
lių ir sesių sunkią naštą tė
vynėje, kviečiami tapti
Tautos Fondo nariais. Pra
šome visų nepamiršti Tau
tos Fondo ir savo testamen
tuose”.
Testamente įrašykite: Li
thuanian National Foundation, Ine., 345 Highland
Blvd., Brooklyn, N. Y.
11207.
Susirašinėkite ir aukas
sinųskite šiuo adresu:
Chicagoje:
c/o P. Povilaitis
Tautos Fondas Chicagos
Komitetas
9050 So. Troy Avė.
Evergreen Park, II. 60642
Tautos Fondas
(arba Lithuanian
National Foundation,
Inc.)
P. O. Box 21073
Woodhaven, N. Y. 11421.

Skaitykit ir platinkit
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
Willowbrook, III. 60521
Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
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Willowbrook: (312) 789-0777
Joseph F. Gi ibauskas
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Dennis N. Gribauskas
Senior Viee-President/
Willowbrook Manager
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LAIŠKAS IŠ MADRIDO
(Atkelta iš 1 psl.)
tuos taikos bei žaliųjų są
jūdžius?

— Vokietijoje kalbama,
kad tas žalumas tai kaip pamidoro — iš pradžių žalias,
o vėliau — pasidaro raudo
nas. Brandtas nori tuos ža
liukus įtraukti į socialistus.
Neatrodo, kad daug jų lai
mėtų. Vokietijos įstatymais
partija, kuri nesurenka 5%
balsų, nebepraveda savo at
stovo į parlamentą. Libera
lai jau artėja prie to, kad
nebesurinks 5'/< balsų, jie.
suskilę, o žalieji jau ima
prašokti T'/< ■ Tik jie neturi
aiškios programos.
— Ar Jūs manote, kad
abidvi Vokietijos kada susi
jungs?

Šiapus ir anapus
Pirenėju Henrikas Stasas
Diena buvo įtempta ir pil
na įspūdžių, tačiau poilsiui
nesiruošėm.Po vakarienės bu
vo numatyta išvyka į vieną
Lisabonos naktinį fadistų klu
bą su liaudies dainų ir šokių
programa. Sėdome
į taksį.
Saulė jau skendėjo ‘Šiaudų jū
roj’ ir pilka tamsa pradėjo
gaubti miestą. Judėjimas gat
vėse buvo gana didelis, tačiau
mūsų šoferis, jaunas Madeiros
vaikinas, nepaisydamas prieb
landos, nei daugybės automo
bilių, lėkė siaurom gatvelėm,
kiek tik jo taksi nešė. Ir vis pra
vardžiuodamas kiekvieną pra
lenktą vairuotoją - ypač daug

— Labai tikiuosi, bet esu
realistas, žinau, kad tam il
gas kelias. Aš pats esu pa
sitraukęs iš Rytų Vokieti
jos ir pasiskyriau sau užda
viniu, laikyti šį klausimu
gyvu, nes vakariečiai ima
šiame reikale aptingti.

klausimas keliamas ir Eu
ropos parlamente, bet ten
gi institucija, sudaryta iš
privačių žmonių, tuo gi tar
pu Madrido konferencijoj a
— vyriausybių atstovai.
Taigi šią konferenciją gali
ma lyginti su Jungtinėmis
Tautomis.

— Kaip vokiečiai jaučiasi
amerikiečių atžvilgiu?

NUOTAIKOS
ISPANIJOJE

— Yra buvę nesusiprati
mų, bet mes jaučiame, kad
vakariečiai remia mūsų ne
priklausomybę ir todėl, jei
ir yra kokių nuomonių skir
tumų, tai vis draugų tarpe.

Man buvo įdomu patirti,
kokios nuotaikos Ispanijoje
laimėjus rinkimus socialis
tams. Užklausiau kelis is
panų kunigus. Jie nesibai
mina. Sako — visų pirma,
jog buvo reikšmingas ko
munistų p r a 1 almėjimas:
vieton anksčiau turėtų 21
atstovo dabar į parlamentą
teišrinko 5. Ispanijos socia
listai ne komunistai. Jie
metodo ne ideologijos at
žvilgiu'.
— žinau socialistų, kurie
studijuoja teologiją — pa
sakojo vienas kunigas. Pa
galiau, jie išrinkti demo
kratiškai. Jei bus negeri,
kitą kartą neišrinksime.
Sutikau jėzuitą S. R. Isąuiėrdo, kuris yra Ekstremaduros valstybinio uni
versiteto rektorius. Profe
sorių išrinktas ir jis nesi
baimina ,kad socialistai jį
nušalintų. Gal tik valstybi
nės mokyklos gali gaut ma
žiau finansinės iždo para
mos.
Šiaip gyvenimas Madride
ramus,
normalus.
Tai
3,500,000 gyventojų mies
tas. švarus. Susisiekimas
nebrangus — už autobusą
apie 34 centai. Krautuvės
pilnos Gyventojai, ko pa
klausus, paslaugūs. Baimi
nausi, kad ispanams netu
rint savo žibalo, kambariai
bus šalti, bet atradau jau
šildomus.

— Koks religinis gyveni
mas Vokietijoje?

— Pusė gyventojų kata
likai, pusė protestantai. Ka
talikai gan aktyvūs. Būdin
ga, kad jau eilė metų, kai
mes turime atgailos ir mal,
dos dieną, ir tai yra valsty
binė šventė.
Iš MASKVOS
PASITRAUKĘS
POGRINDININKAS

Labai nuoširdus laikraš
tininkas Madrido konferen
cijos kuluaruose — Vikto
ras Fedosejevas. Laisvosios
Europos radijo korespon
dentas. Jis gyveno Maskvo
je, dalyvavo žmogaus tei
sių gyvenime. Rašė tekstus
žydų atsišaukimams dėl
žmogaus teisių. Atsišauki
mai buvo siunčiami Jungti
nėms Tautoms, skelbiami
užsieny. Fedosejevas ėmė
leisti "Chronicle of Jews”
— ■ pogrindžio laikraštį.
Maskva panūdo disidentinį
žydų sąjūdį palikt be vadų
ir daugeliui jų vadovybės
narių leido emigruot, taipgi
ir Fedosejevui.
— Jūs dirbate Europos
radijuje. Kaip ši institucija
stipri?

— Tikrai stipri. Mes gau
name 100 mil. dol. paramos.
Dirba 1600 tarnautojų.
Transliacijos 21 kalba.
— Ką manote apie Ma
drido konferenciją?

— Tai vienintelis foru
mas pasauly, kur galima
drąsiau kalbėti rusams
klausantis. Tiesa, laisvės
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neapykantos išliedamas portu
galams. Tačiau klubą pasie
kėme sveiki ir gyvi.
Faia Tipico - Fados folclore
restoranas buvo senoje miesto
dalyje - Alfamoje. Pastatas iš
lauko neimponuojantis, ta
čiau viduje jaukus ir skonin
gai dekoruotas. Panašių klu
bų Lisabonoje daugybė ir fado dainos čia skamba kiekvie
noj užeigoj. Galima sakyti,
kad fado yra Lisabonos dalis.
Tad būti šiame mieste ir negir
dėti fado dainos yra beveik ne
įmanoma. Gurkšnodami vy
ną stebėjome šokius ir klausė
mės griaudulingų dainų, ku
rios aidėjo tolima praeitimi su
gilia portugalų nostalgija. Juk
daugumas portugalų liaudies
dainų yra virtusios fado dai
nomis, nes jų lyrinis charakte
ris išreiškia gilų likimo skun
dą - fatum. Kaip dainose,
taip ir šokiuose ryškiai atsispin
dėjo fadistinis charakteris: šo
kėjų juodi rūbai, aptemptos
kelnės, lakuoti batai ir t.t. Vi
sur jautėsi egzotika ir portugalų temperamentas, kuris taip
ir liejosi iš gitaros akompani
mento. Šioje egzotinėje vaka
ro atmosferoje išgyvenome ir
kitą įdomią staigmeną. Vie
na prie mūsų stalo sėdėjusi
bendrakeleivė Rasa, atpažino
prie gretimo stalo sėdintį Richard Allen, buvusį preziden
to Reagano patarėją. Sėdėjo
jis čia su jauna, gražia portu
gale prie valgių apkrauto sta
lo bei keletą rūšių portugališ
ko vyno. Atkreipus mūsų dė
mesį į šiuos du laimingus ręsto
rano svečius, Richard Allen
pats prisipažino kas esąs, kad
gerai pažįstąs Chicagos lietuvisu. Po to simpatingu žestu
pakėlė taurę už lietuvius, į ką
mes atsakėme plojimu. Kiek
pabendravę, po vakaro prog
ramos atsisveikinom ir išskubėjom atgal į viešbutį, nes
rytojaus rytą turėjome vykti į
Portugalijos šiaurę, į Fatimą.

Anksti rytą palikome Lisa
boną. Miestas atrodė dar nepabudęs įprastam dienos rit
mui, todėl - esant dar mažam
judėjimui - greit pasiekėm ae
rodromą, pro kurį veda auto
strada į Portugalijos šiaurę.
Skaidrus rytas kvepėjo raso
tais oleandrų žiedais, kurie
skyrė autostradą į dvi dalis.
Pakelės medžiai skendėjo leng
vam rūke ir kylančios saulės
nušviesti atrodė kaip sfinksai
ryto ramumoj. Už jų raudo
navo žemė, iš kurios vietomis
kyšojo pilki akmenys ir sidab
ru žvilgančiai lapais alyvme
džiai. Čia augo ir liekni euka
liptų medeliai, kurie toliau ri
kiavosi į tankius miškelius. Au
tostrada vedė per vakarinę Estramadūros provincijos dalį,
per kurią tęsiasi banguojan
čios aukštumos ir žali slėniai.
Toliau privažiavome portuga
Trys lietuviai Madride
lų bulių auginimo sritį, su ža
Madride yra ir du lietu liom ganyklom ir plačiais ho
viai kunigai: vienuolis kun. rizontais. Tai garsioji Vila
Patalavičius ir kun. Br. Franca do Xira, kur nuo Ve
Jurktas. Taipgi čia gyvena lykų iki vėlyvo rudens vyksta
a .a. M. Varnienės sesers įvairios švenčių apeigos ir bu
lių kautynės. Čia portugalų
duktė Olga de Castro ište
bulių kautynių sostinė. Kiek
kėjusi už ispanų gydytojo, pavažiavus, už Vila Franca,
o dabar likusi našlė, gabi autostrada baigėsi ir toliau va
vertėja, turizmo propoguo- žiavome dviejų krypčių asfal
toja, psichologinė patarėja. tuotu keliu. Raudona žemė

dominavo ir čia, iš kurios kaip duramžių pilis, kuri šioje apy
vaiduokliai kilo, tokios pat linkėje dominavo jau burgunspalvos nuluptais kamienais dų ir vestgotų laikotarpyje.
kamščiamedžiai.
Jų žievė Vienuolynas ir prie jo esanti
paprastai nuimama tik nuo 30 katedra kadaise priklausė cismetų senumo medžių ir ši ope tercų ordinui, tad pastatų ar
racija atliekama liepos-rugpiū chitektūra pasižymi cistercų
čio mėnesiais. Kol užauga gotika, tačiau 15-me šimtme
naujas žievės sluoksnis, trun tyje karalius Manuelis čia bu
ka 9 metai.
vo atsiuntęs savo architektą
Šio krašto savotišką gamto Boytac, kuris prie senų sienų
vaizdį vietomis paįvairina se čia pristatė naujas manuelinio
ni vėjo malūnai, su charakte stiliaus dalis. Kitas ano meto
ringais sparnais, kurie atrodo architektas sukūręs nepapras
lyg vėjo ištemptos burės. Da to grožio portalą. Statyba dar
bar šie malūnai jau nebenau ir šiandien nebaigta.
dojami, tačiau anksčiau - spar Katedroje milžiniškos anksty
nams sukantis - buvo girdima vojo gotiko navos priglaudžia
savotiška muzika, kuri dirban eilę karalių ir aukštų dvasiš
čius laukuose maloniai nuteik kių karstus, kurie čia sudėti į
davo.
meniškus balto marmuro sar
Pravažiavome kaimus, ku kofagus. Išskirtini yra kara
rių pastatai čia siekia net 1000 liaus Pedro ir įneš de Castro
metų senumo. Tarp jų, žino sarkofagai, abu iškalti iš mar
ma, iškyla ir naujos sodybos. muro ir papuošti bareljefais
Visur matosi nepaprastai ano meto didžiųjų plastinio
daug naujai statomų namų. meno meistrų. įneš de Castro
Kaimai ir miestelai švarūs, buvusi jauna, graži Galicijos
nes dauguma namų padeng mergaitė, kurią princas Pedro
ti spalvuotom azulėjom. Nie pamilo ir slaptai vedė. Esant
kur pasaulyje neteko matyti to tėvui Alfonsui gyvam, jis ne
kiom, spalvotos keramikos ply galėjo savo žmonos apgyven
tėtėmis dengtų namo sienų. dinti karališkuose rūmuose,
Azulėjos yra specifinės portu todėl ją patalpino privačiame
galų glazūruotos plytelės, bute, kažkur kalno papėdėje.
kurios čia vartojamos jau nuo Tačiau karalius - bijodamas,
16- to šimtmečio. Jomis portu kad įneš broliai nepaveržtų iš
galai puošia namus iš lauko ir jo valdžios - įsakė ją nužudyti.
iš vidaus. 'Sienose išklojami iš Karaliui Alfonsui mirus, įneš
tisi vaizdai, kaip kitur įprasta de Castro kūnas buvo iškilmin
puošti audiniais, ar gobelenais. gai palaidotas šioje katedroje,
Plati jų spalvų skalė ir temų kur ir dabar ji ilsisi šalia Pedro
įvairumas. Žodis azulėja yra baltam marmuro sarkofage.
kilęs iš arabų - az-zulaij. Ta
Iš Alcobaca vienuolyno vy
čiau manoma, kad šis pavadi kome į kitą portugalų švento
nimas galėjęs kilti ir iš mėly vę Batalhą. Šios istorinės vie
nos spalvos - azul, nes šiose de tos yra labai netoli viena kitos,
koracijose dominuoja mėlyna tad netrukus pasiekėme ir Alspalva. Karalius Manuelis Ęų, .jubarotą slėnį, kur 1385 me
vo pirmas, kuris azulėjas pa tais įvyko lemiamamas portu
naudojo savo rūmų dekoravi galų mūšis su Kastilijos ispa
mui Sintroje. Tada azulėjos nais. Taigi nenuostabu, kad
buvo gaminamos italų rene ir žodis Batalha čia reiškia ne
sanso įtakoje. Aukščiausias jų ką kitą, kaip mūšį. Karalius
gamybos klestėjimas išsivystė Jonas I, laimėjęs mūšį, prisie
17- tame šimtmetyje. Azulėjų kė dangui atsilyginti ir mūšio
dominuojančios spalvos - bal vietoje pastatyti vienuolyną su
ta ir mėlyna, kiek mažiau ža gražiausia Portugalijoje Kated
lia ir gelsva, kurios atsirado ra. Portugalai Batalha dabar
vėliau, flamanų įtakoje. Tad, ir laiko savo tautine šventove,
kaip matome, azulėjos niekad nes laimėtas mūšis jiems užtik
Portugalijoje neišėjo iš mados rino laisvę ir iškėlė valstybę į
ir šiandien dar tebežavi turis pasaulinę jūros galybę.
tus, teikdamos aplinkai švarų
(Bus daugiau)
bei charakterį.
Važiuojant toliau į šiaurę, ContractOWNER-OPERATORS
carrier in Grand Rapids
Estramadūros banguojančios needs owner opera to rs to pull 45’
vans from Mlęhigan to New Jer
aukštumos netenka žalumo, o dry
sey. Georgia, Texas, Čolorado. lo'va,
also
Reefers needed to West Coast.
vietoj to iškyla juodo bazalto iš
High pereentage pay off, vveekly
kyšuliai ir kalkakmenių ske settlements. Call Fęuity 1 ranspcrlaveldros. Siame gamtos prieg tion Ine., Ada. Mich. 49301. (616)
897-8467.
(37-46)
lobstyje, nedidelio spindulio
plote, stovi žymiausi portuga
lų praeities paminklai: Alco- DRIVERS AND OWNER
baca, Batalha ir Tomar. Sa OPERATORS. Needed tohaul
kyčiau, kad tai kertiniai ak foodstuffs on long hauls. Mušt
menys šio krašto kultūros isto be 25. 2 yrs. experience with
good driving record. Fringe
rijoje.
benefits.
Weekly pay.
Pirmiausiai sustojome gar
SCHULTZ
TRANSIT, Box
siame Alcobaca vienuolyne.
406,
Winona,
MN 55987
Eleginių aukštumų apsuptas,
1-800-533-8116
(46)
jis atrodo kaip milžiniška vi

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St, Chicago, III.
1410 So. 50th Avė, Cicero, III.
Tel.; 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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Maironis Šiandieną (1)
balys auginąs

Maironio metų pastabos

NENUGALĖTIEJI

Jūratė Statkutė de Rosales
Anksčiau ar vėliau susimąstę ainiai
Pagerbt neapleis mūsų vardo
Už tai, kad tėvynę mylėjom kilniai,
Už tiesą kariavom be kardo.

Maironis. Penkiasdešim
tis metų nuo jo mirties,
šimtas dvidešimtis nuo jo

Kalbos vargai
T. Klyga
Su netinkamais žodžiais
kalboj tvarkytis gana leng
va, tik turėkim noro ir ati
dumą. Pvz. pasiryžtant iš
vengti svetimybių, juoba
turint gerų savų pakaitalų
(kaip seklyčios vietoj —
menė, svetainė, švogerįo v.
— svainis, ružavo v. —
rausvas etc.), jokios painia
vos nėra, ir tik apsileidėlis
dar svetimkūniui kaišioja
j savo kalbą. Arba ir ne
tiksliai, ne savoj vietoj var
tojamų žodžių, kaip pvz. val
dybos sąstatas — sudėtis,
atsiekti — pasiekti, laimėti
— nėra sunku atsikratyti,
kadangi daugumas jų ne
kartą jau šen ten buvo nu
rodyta.
šiek tiek kebliau su ne
gudriu sakinio sudėstymu,
nejautrumu linksnių derini
mui sakinyje. Iš paviršiaus
lyg nėra klaidos, nes visi
žodžiai dailiai lietuviški, tik
mintis kažkaip sunki, posa
kis nesklandus, bet iš karto
nesupranti, koksai kliuvi
nys čia slypi, visą išraišką
darko.
Dabar dažna mūsų nuo
dėmė — tikslo ir paskirties
naudininko su bendratimi
vengimas. O šis dviejų žo
džių junginys — tai vienas
mūsų kalbos perlų, ir ban
dant be jo išsiversti, kalbos
darnumas žalojamas. Va,
pavyzdžių keletas iš spau
dos:
Dar trūksta lėšų atstovy
bės namą atnaujinti — na
mui atnaujinti.
šaukiamas posėdis iš
rinkti atstovus į seimą —
atstovams j seimą išrinkti.
Kinija leis užsieniečius
lankyti jos 29 miestus —
užsieniečiams lankytis 29
jos miestuose.
Visa tai svarbu savos kul
tūros išlaikymui — savai
kultūrai išlaikyti.
Autoriaus laiškai turi dididelės reikšmės mums jo
kūrybą nagrinėti — labai
reikšmingi jo kūrybai na
grinėti.
Pamėginkim dažniau pri
siminti naudininką su ben
dratimi, ir stilius taps aiš
kesnis, lietuviškesnis.

gimimo. Išeivija mini Mai
ronio metus. Mūsų spaudoje
pasirodo eilė straipsnių ku
riuose ainiai pagerbia poe
tą, už tiesą kariavusį be
kardo.
žaviuos Maironiu.. Skai
tau straipsnius. Pradedu
gretinti gerai žinomas da
tas. Pavasario Balsų pirmo
ji laida pasirodė 1895 me
tais, vėliau buvo atkartota
šešis kartus Maironiui gy
vam esant, kiekvieną kartą
su autoriaus pataisymais ir
papildymais. Jaunoji Lietu
va išėjo 1907 m., o Raseinių
Magdė — 1909 metais. Tai
gi trys galingi Maironio vei
kalai jsisungė į kiekvieno
lietuvio sąmonę IR PASĄ
MONĘ paties tautinio at
gimimo metu.
Keistu sutapimu, kaip
tiktai tuo metu kai Mairo
nis išleido pirmuosius ir po
puliariausius savo veikalus,
Prancūzijoje ir Rusijoje už.
gimė kalbotyrininkų susi
domėjimas vadinamaisiais
”parole” ir ”langue” klausi
mais : buvo gretinama indi
vido aktyviai kuriami kal
bos reiškiniai (parole) ir
stebimas palaipsnis reiški
nio Įsigalėjimas visos tautos
kalboje (langue). šie tyri
mai vėliau atvėrė plačius
vartus j sisteminės kalboty
ros pasaulį, ar, tiksliau sa
kant, atžymėjo kalbotyros
mokslo naujos eros pradžią.

NEŽINOMIEMS KARIAMS, ŽUVUSIEMS
UŽ LIETUVOS LAISVĘ.

APKLOSTYTI Gerosios žemės miline,
Jūs miegat mano tėviškės kalneliuos ir arimuos,
Sugulę poilsiui blindažuos juodžemio smaluoto------Ant kauburių užkopę, žvalgosi dangaus line,
Nepavargstą saugai — mediniai kryžiai ramūs.
Lyg už vijoklinių vielų — erškėtrožių spygliuotų ploto —
Sapnuoja kario mieganti širdis.

Už jūsų apkasų — pavasario žvalgai,
Keliaudami laukais, aguonų žydinčių šūsnis sukrauja,
Ir jos — liepsnodamos Gyvenimu — jums šviečia lyg
[raketos------Ir džiūdami dienovidžio dangaus langai
Sapnus sudrumsčia------------Tada išvystat savo karštą
[kraują,
Pasruvusį žiedais, vilnijantį daubom ir dirvomis iš
[lėto------Ir džiaugiatės brandžios Aukos grūdais------Ir jau šaltais suakmenėjusiais delnais
žegnojate mane —■ sužiebusio jūs’ Kūno mažą sėklą —
Ir aš jaučiu laimingo žemdirbio žemėtą saują,
Sugrįžusią žydėt j savo žemę pelenais------Jūs vėl sapnuojate brangius žaislus: skylėtą šalmą, ir
[šaudyklę,
Ir arklą, ir trimitą------------ Kvepiančioj vagoj kariaujat
Ir mirštate kasnakt už žydinčius laukus.
Jūs’ nieks nenugalės! Ir laiko pusnyse
Joks priešas nepaims tvirtovės jūsų ir tranšėjų! —
Tai vakaro saulėlydžių įkaitę kalavijai
Rūdija lūždami kareivių širdyse —
Nei niekas niekada jų Dvasios dar nenugalėjo —
Ir ji' šviesi sklaidys, kaip mėnesienos naktį vėjai,
O pergalę Nežinomi Kariai sapnuos------------

nis daiktas, naminės filoso
fijos šulinys”. Anot Jakob
sono, puškiniškus sakinius
kiekvienas rusas tuomet
jau gaminęs "kaip netikrus
pinigus”.

Negaliu nepastebėti, kad
tuo laiku, kai Jakobsonas
Tuo metu, kai Maironis nagrinėjo Puškino įtaką
rašė Lietuvoj, nieko apie Rusijoje, Lietuvoje mezgė
Maironį nežinąs jaunutis si tas pats, betgi žymiai
būsimas modernios kalbo ryškesnis fenomenas su
tyros kūrėjas Roman Ja- Maironio raštų pasirodymu.
kobson išleido Maskvoje Puškinas yra palyginti
vieną pirmųjų savo.veikalų prastas parole/langue saitų
užvardintą "Naujoji rusų pavyzdys,nes juk Puškinas
poezija”. Ten jis pastebi, yra įpintas į sudėtingą ir
kad esama poetų kurie su- . geografiniai platų tuometi
kuria naujas išreiškos for nės literatūrinės rusų kal
mas, o jas vėliau pasisavi bos struktūrinį bangavimą.
na visa tauta ir jos pasida Tuo tarpu Maironis yra
ro nedaloma tautos kalbos grynas atvejis, sakyčiau la
boratorijos tyrimui tinkamo
dalis.
Anais 1919 metais, jau paprastumo ir grynumo fe
nuolis Jakobsonas savo pa nomenas.
Maironis atsirado tokiu
stabas iliustravvo Puškino
pavyzdžiu. Esą, kai Puški metu, kai bendrinė lietuvių
nas rašęs, jojo naudotos kalba formavosi. Jis įsisun
poezijos formos buvusios kė į pačią giliausią tuomet
lyg perversmas rusų kalbo dar negausių Lietuvos at
je — tai buvę neįprasti, kūrėjų pasąmonę, t. y. į
naujoviški žodžių ir ritmo sielą tų kelių žmonių, kurių
dėstymo metodai, kuriuos įtakoje vėliau veikė bendri
vienas Puškino laikų laik nės kalbos tvarkytojai, Bū
raštis apibūdinę kaip "feno ga ir Jablonskis, galėjo ra
meną rusų kalbos ir eilia cionaliai surašinėti ir nor
vimo istorijoje”. Tačiau Ja minti lietuvių kalbos reiški
kobsono laikais puškiniška nius, tačiau jų pasąmonėje
kalba jau buvusi "kasdieni anuomet jau gyvavo Mairo

nio sukurtas kalbos struk
tūrinis "pattem”, nuo ku
rio jie negalėjo atsipalai
duoti, vien jau todėl, kad
tai būta nesąmoningo, nuo
jų laisvos valios nepriklau
sančio, reiškinio.
šioje straipsnių serijoje
norėčiau prabėgom paliesti

kelis Maironio kalbinės įta
kos klausimus. Neketinu
tuos klausimus čia išrišti.
Bandysiu tiktai juos ap
graibomis vieną po kito iš
kelti ir pateikti juos ne ma
no, o skaitytojo sprendimui.
(Bus daugiau)

PAGALIAU IŠSPAUSDINTAS LABAI

REIKALINGAS, SENIAI LAUKTAS

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Sudarė Algirdas Gustaitis. Braižė Kęstutis
Stropus, žemėlapiui 14-kos Lietuvos miestų herbų
nupiešė dail. T. Valius.
žemėlapio kaina 10 US dol. pasiimant, per
siunčiant brangiau, žemėlapis nelankstomas.
Išleido Lietuvos šaulių Sąjunga Tremtyje ir
Lietuvių Istorijos Draugija. Įsigyti iš leidėjų Chi
cago, Illinois — 2417 W. 43 Street, telef. (312)
376-0551 arba 6547 So. Washtenaw Avė., telef.
(312) 776-3209.
Tuo Lietuvos žemėlapiu puoškime kambarius,
įstaigas.
JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

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

Lakewood, Ohio
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taracku du kareivius išvarė vežti Paltaracko lavoną Mer
lauk, tarsi sargybom Paltarac kinėn. Volungevičius, važiuo
kui liepė suvalgyti bulvių liku damas su rusais, štai ką išgir
čius.
Paltarackas pasiėmė do: ‘Banditai sudegino Ryliš
nuo viryklos puodą su bulvė kių bažnyčią. Ją gindamas,
mis, pasistatė ant stalo ir pra garbingai žuvo liaudies gynė
dėjo valgyti tiesiog iš puodo. jas draugas Paltarackas’. Iš
Tik staiga - šūvis. Sutarškėjo Merkinės Volungevičių palei
lango stiklai, vos neužgeso lem do namo. Paltaracko lavoną
pa. Visi pašokę pamatė,kad atidavė žmonai. Laidotuvių
Paltarackas su kąsniu burnoje nebuvo. Net nežinia kur jis
susmuko ant suolo su peršauta pakastas. Dėl Paltaracko mir
galva. Savo akimis įvykį ma ties nieko nei areštavo, nei tar
tęs asmuo pasakojo: ‘Išgirdęs dė. Taip pat nebuvo bandyta
šūvį, pažvelgiau link namo; ieškoti padegėjų. Jei banditai
rijoje nesiteiravome saugumo per kelis metrus nuo lango, padegė bažnyčią, čekistai tu
sumetimais). Tame būrelyje lempos šviesoje stovėjo karei rėjo juos persekioti. Bet kam
būta ir Paltaracko. Anuomet vis, atkišęs šautuvą į langą. Po toks žygis? Liaudis ir taip pa
akimirkos sutarškojo šautuvo tikės, ką čekistai paskelbė.
Merkinėje buvo vadinamų
spyna.
Mat, išmetė iš šautuvo
(Bus daugiau)
liaudies gynėjų. Reikia many
tūtelę
ir
spyną
vėl
uždarė.
Ei

ti, kad kaip tik Paltarackui bu
damas nuo lango, užsimetė
vo įsakyta padegti bažnyčią.
OPPORTUNITY FOR
PHYS1CAL THERAP1ST
Mat kariškiai, Ryliškėse pasi šautuvą ant peties ...’
Andrew Kaul Memorial Hospital, a
Tūlas gali paklausti: kodėl 240 bed acute and skilled nursing
sukinėję, pavakare pasiėmę iš
faciiity located in ncrlhwcstem Pennis accepting applications for
kaimo pastotes, neva kažko sargybos nereikėjo, kol dar Pal sylvania,
a full-time staff physical theropist.
caseload, consiting of both
kiais reikalais išvyko. Palta tarackas nebuvo čia atėjęs? Variend
inpatients and outpat:ents. Mušt b»?
rackas su dviem kareiviais pa Kodėl sargyba buvo paskirta licensed or eligible for licensure in
iš tik ką atvykusių kareivių, o Pennsylvania. Ex<ellent salary and
sislėpė netoli bažnyčios griovio
fringe benefit program. Qualified
candidates should svbmit their rekrūmuose. Sutemus Paltarac ne iš pailsėjusių ir pavalgiu sume to or call the personnel director,
Andrew Kaul Memorial Hospital, St.
kas su savo bendrais išlindo iš sių? Kodėl nebuvo leista val Marys,
PA. 15857 (814) 781-5700,
gyti
alkaniems
kareiviams
kar

Ext. 387. An equal opportunity em
krūmų. Kartu kiek paėję stab
ployer. M/F.
(46-5)
tu su Paltaracku? Galima su
telėjo. Išdavikas Paltarackas,
OPPORTUNITY FOR
REGISTERED MEDICAL
nešinas kažkokiu indu ir sku prasti, kad čia buvo tik žiauri
LABORATORY 1ECHNOLOG1ST
apgavystė.
Paltarackui
ir
Andrew
Kaul Memorial Hospital. a
durais, pasuko prie bažnyčios
240 bed acute and skilled nursing
dviem
kareiviams
buvo
paves

faciiity
located
in northvvestern Penn
durų ir išlaužęs duris įėjo į vi
sylvania, is accepting applications for
dų. ryliškietis, tą vakarą turė ta atlikti bjaurus darbas, o full-time Registered Medical Labokad kam nors girtas nepasigir ra tory Tecnnologist. Mus*, be licensed
jęs eiti prie bažnyčios sargybą
or eligible for licensure in Pennsyl
tų
apie savo ‘žygį’ - reikėjo gar vania. Excellent salary and fringe
atėjo kiek vėliau, nes buvo
benefit program. Qualified candidates
bingai jį numarinti.
should submit their resume to or
tikras, kad rusų nebėra kaime
call the personnel director. Andrevv
Tada
vadas
įsakė
pakinkyti
Kaul Memorial Hospital, St. Marys.
- visi matė, kad tie su keliais
Pa. 15857. (814) 781-7500 Ext. 387.
arklį,
pasišaukė
kaimynystėj
An Equal Opportunity Employer. M/F
vežimais išvažiavo.
<46-5)
gyvenusį
Volungevičių
ir
liepė
Sargas prie bažnyčios artėjo
kaip tik tuo metu, kai Palta
rackas nuo durų buvo per ke
lis žingsnius. Žmogus, paži
DOVANOS GIMINĖMS
nęs Paltaracką ir žinojęs jo
LIETUVOJE
žiaurumą, apmirė iš baimėsir
stebėjo lyg apstulbęs, kai šis
PUIKI DOVANA 1982 METŲ KALĖDOMS
laužė bažnyčios duris. Su
Siuntinys No. 1. — 1982.
drausti nedrįso. Pagaliau sar
1 pora geriausių "Levi* denim jeans; 1 pora
gas nutarė patyliukais eiti ieš
”
Wrangler
” velveto jeans; 3 metrai geriausio šil
koti kitų žmonių pagalbos. De
kinio
aksomo
suknelei; 3 metrai vilnoninės eilutei
ja, atskubėję žmonės rado liep
medžiagos
su
įrašu ”A1I wool made in England”;
snojantį bažnyčios vidų, o pik
1
komplektas
vyriškų
arba moteriškų žieminių apa
tadarių jau neberado. Bažny
tinių
rūbų
;
1
svaras
geriausių
mohair vilnonių siū
čios išgelbėti nepasisekė - juk
lų;
vilnoninė
arba
šilkinė
suknelei
medžiaga.
visa medinė, o čia dar apipilta
šio
siuntinio
kaina
su
muitu
ir
persiuntimu
$400.00
benzinu ar kitu gerai degan
Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvai
čiu skysčiu, visa greit pasken
rių prekių: medžiagos galima pridėti 4 m. ir dirb
do liepsnose.
tinio minko kailio paltui 3 m.
Kai Paltarackas su savo
bendrais skubėjo pas anksčiau
žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų
išvykusią grupę, vežėjai, pali
(kaina su muitu): Avikailiai 3/4, vyriški arba mo
kę rusus Novasodų kaime, va
teriški, tikros odos viršus, dirbtinio kailo pamuša
las, graži apykaklė, sveria 5 v.
$220.00
žiavo atgal į Ryliškes namo.
Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux,
Jie, rusus nuvežę į Subartonių
sveria 5 v.
$100.00
miške prisiglaudusį Novasodų
Pigesnis minko kailis paltui, sveria 5 sv $ 88.00
kaimą (10 km. nuo Ryliškių),
Jeans, rumbuoto velveto
$ 42.00
paliko juos Sibiran išvežto ūki
Vyriškas arba moteriškas megstinis
$ 44.00
ninko Baryso name, kur laiki
Vilnonė arba šilkinė skarelė
$ 12.00
nai buvo apsigyvenusi vienos
Teleskopic lietsargis
$ 12.00
našlės varginga šeima. Vežė
Vyriški arba moteriški pusbačiai
$ 44.00
jai nesutiko grįžtančio Palta
Puiki
suknelei
medžiaga
$ 40.00
racko, nes šis, matyt, nenorėjo
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 m. $ 66.00
kad jį vežėjai pastebėtų: bus
Aksomo medžiaga kostiumui,
pirmasis vežėjus pajutęs ir pa
dvigubo pločio, 3 m.
$ 80.00
sitraukęs nuo kelio toliau.
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.
$ 66.00
Rusai, našlės užimtose pa
Angliška
vilnonė
eilutei
medžiaga,
3
m.
$ 80.00
talpose greit padarė kratą,
Angliška
vilnonė
eilutei
medžiaga,
3
m.
$100.00
pasitikrino kuo galima pasiso
tinti. Radę bulvių ir truputį
Šie produktai galima siųsti su rūbais: <4 sv.
lašinių, taukų - įsakė išvirti
arbatos — $4.00,
sv. nescafes — $6.00, 1 sv.
bulvių. Bulves skuto šeiminin
pupelių kavos — $7.00, 1 sv. šokolado — $7.00,
kė, o jai padėjo pora eilinių
40 cigarečių — $5.00.
kareivių. Kai išvirusios bulvės
Sudarant siuntinį iš minėtų prekių reikia pri
pakvipo tautkais ir svogūnais,
dėti persiuntimui $52.00.
susėdo visi rusai valgyti. Vis
Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos
ko nesuvalgė, šiek tiek paliko.
plokšteles.

Bolševikų siautėjimas
Merkinės apylinkėse
’l

Rašo ok. Lietuvos pogrindžio laikraštis Aušra

lino mirties, bet savo bažny
čios jau neberado. Trumpai
klebonavo Nedzingėje. Dirbti
1944 m. gruodžio 24 d. Ry neleido lageryje pakirsta svei
liškių bažnyčia taip pat buvo kata : jis buvo atleistas poilsiui
numatyta sunaikinti. Tačiau bei gydymuisi ir netrukus mi
tą dieną liko neliesta. Grei rė.
Kunigą Stasiūną areštavus,
čiausiai dėl to, kad ten glau
dėsi daug moterų ir vaikų, ku Ryliškių parapiją nors retkarrie čia buvo subėgę prašyti čiai aptarnaudavo is kitur at
Aukščiausiojo globos. Žmonės, vykę kunigai. Tačiau valdžia
kęsdami šaltį ir alkį, skendo greit bažnyčią uždarė. Kitaip
neviltyje. Juos palaikė bend sakant, uždraudė čia važiuoti
ros maldos. Visą laiką bažny kitiems kunigams. Ryliškių
čioje taip pat buvo kunigas parapijiečiai nujautė, jog val
Stasiūnas. Jis aukojo šv. Mi džia nori bažnyčią sunaikinti,
šias, guodė žmones, ramino, todėl nutarė ją paeiliui saugo
kėlė jų viltį. Kai kas iš bažny ti. Daugiausia ją prižiūrėjo
čios neišėjo dar ir antrąją Ka buvęs zakrastijonas. Bažny
lėdų dieną. Per vieną pamoks čią saugoti padėjo ir šunys.
lą kun. Stasiūnas smerkė kru Tais neramiais laikais žmonės
vinus užpuolikų darabus. Tą taip pergyveno visokių negan
pamokslą girdėjo Paltarackas, dų, kad ilgainiui ėmė iš šunų
tuosyk tikriausiai atsėlinęs pa lojimo suprasti, kas į jų pusę
sižvalgyti, kas dedasi bažny atvyksta. Mat šunys vienaip
čioje. Visi buvo tiek siaubo loja ginkluotus, kitaip begink
apimti, kad iš karto nesuvokė, lius, o trečiaip - žvėris. Ir kai
ko jis čia galėjo ateiti (totoriui tik artėdavo ginkluoti, žmonės
didžiausia nuodėmė lankytis iš visų pusių patraukdavo link
bažnyčios ir šitaip sutrukdy
kitatikių šventovėje).
Reikia manyti, kad Palta davo atlikti tą bjaurų darbą.
rackas sugrįžęs pas rusus viską Visų akivaizdoje kažkodėl
atpasakojo, ką kunigas kalbė vengta deginti bažnyčią, tik
jęs, ką jis matęs. Manoma, su laiku buvo sugalvota šitoks
kad bažnyčios sunaikinimą vąrijantas.
Iš Merkinės į Ryliškes atvy
atidėjo tik dėl daugybės žmo
nių joje. O kunigą Stasiūną ko būrelis kariškių. Kuriais
už tą pamokslą vėliau arešta metais tai buvo, mums nusta
vo ir nuteisė 10 ar 15 metų la tyti nepavyko. Greičiausiai
gerio. Kunigas sugrįžo po Sta 1945-51 m. laikotarpyje (KūRYLIŠKIŲ BAŽNYČIOS IR
PALTARACKO LIKIMAS

Jau išėjo iš spaudos

Dr. A. GERUČIO
veikalas

DR. DOVAS
ZAUNIUS
Mažosios Lietuvos sū
nus — Nepriklausomos
Lietuvos valstybės už
sienių reikalų ministras.

Knyga 566 psl. kietais viršeliais su aplanku.
Kaina 6 dol. Tiražas 500 egz. Išleido Viltis.
—--------------------- IŠKIRPTI-----------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
CIeveland, Ohio 44103

Siunčiu 6 dol. ir prašau atsiųsti Dr. A. Geručio vei
kalą DR. DOVAS ZAUNIUS.
Paltarackas, su savo bend
Vilties draugijos nariams kaina $4.50.
rais
atvykęs į Novosodus, tie
Persiuntimo išlaidoms pridėti 1 dol.
Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas .................................................................................

siog pasuko į Baryso namus,
kur rusai po vakarienės nenu
sirengę, kas kur kritęs miegojo.
Vadinasi, jau buvo iš anksto
susitarta, kur Paltarackas turi
prisijungti prie grupės. Palta
racko pasirodymas visus paža
dino iš miego. Uždegė lempą,
o karininkas atvykusius su Pal

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje
gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame pa
likimus prekėmis arba valiuta į Lietuvą.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB,
ENGLAND. Tel. 01 460 2592.

Nr. 46 — 7

DIRVA

1982 m. gruodžio 2 d.

Darbingas ir gausus
VLIKo Seimas
Antroji Seimo sesijos diena
Rūta Šakienė
Pietinės Kalifornijos lie
tuvių kolonijos centras ir
širdis neabejotinai yra šv.
Kazimiero lietuvių parapija
Los Angeles mieste ir jos
klebonas, nuoširdus lietu
viškų darbų rėmėjas ir ra
gintojas, prel. Jonas Ku
čingis. Jis ir šį antrosios ir
paskutinės VLIKo Seimo
dienos rytų atlaikė iškil
mingas šv. Mišias, ypatin
gai šventiškai ir didingai
skambant komp. Broniaus
Budriūno vedamo choro ir
solistų Janinos čekanauskienės, Rimtauto Dabšio ir
Antano Polikaičio gies
mėms. Auką nešė gen. kons.
V. Čekanauskas ir dr. K.
Bobelis.
Po mišių prasidėjo pa
skutinis Seimo posėdis: dis
kusijos dėl vakarykščių po
litinių paskaitų, rezoliucijų
komisijos pranešimas, dis
kusijos dėl rezoliucijų ir jų
priėmimai bei Seimo užda
rymas.
Didžioji parapijos salė šį
kartą prisirinko pilnutėlė.
Šiai paskutinei VLIKo
Seimo sesijai pirmininkavo
ALT S-gos pirmininkas inž.
Vaclovas Mažeika i^ęįįcą^
gos.
Prezidiumui užėmus vie
tas, po sveikinimų ir dėko
jimų, buvo vėl paskaitytas
valst. prezidento sveikini
mas, nes didelė dalis para
pijos salėn susirinkusių va
karykščiuose Seimo posė
džiuose nedalyvavo.
Dr. Bobelis padarė perei
tos dienos visų trijų politi
nių pranešimų sutrauktą
apžvalgą, op ko sekė dis
kusijos. Į klausimus atsa
kinėjo dr. Krivickas ir dr.
Bobelis koordinuojant V.
Mažeikai. Diskusijose da
lyvavo: J. Balvočius, St.
Pautenienė, J. Kojelis, V.
Matulaitis ir Vladas šimoliūnas, kuris, priminęs, kad
VLIKas yra mūsų svar
biausia politinė institucija
santykiuose su užsieniu,
linkėjo VLIKui tokių pačių

pastangų bandant išlyginti
santykius tarpe lietuviškų
organizacijų.
Po politinių diskusijų se
kė Rezoliucijų komisijos
pirm. dr. Krivicko prane
šimas. Svarstytos ir pasiū
lymui paruoštos rezoliuci
jos, sutrauktai, buvo pa
tiektos sekančios:
1. Pasiųsti padėką Valst.
Prezidentui už sveikinimą
Seimui ir už JAV nusista
tymą nepripažinti Lietuvos
prijungimo į Sovietų Sąjun
ga,
2. Pasiųsti padėkas vi
siems sveikinusiems Seimą
ir pažadėjusiems paramą,
3. Pareiškimas į Lietuvą,
4. Seimas pageidauja,
kad VLIKas ir L. Bendruo
menė imtųsi iniciatyvos su
kviesti konferenciją,
5. Reiškia padėką dr. Bo
beliui ir užgiria jo darbus,
6. Reiškia padėką T. Fon
do Tarybai, Valdybai, Ka
nados T. F. pirm. p. Firavičiui ir kitų tautų atsto
vams,
7. Dėl testamentų — ska
tina pasinaudoti T. Fondo
teisės patarėjais,
8. Dėl Europos Parlamen
to 'ihiclatyVos, liečiančios
dabartinę Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos padėtį, siūlo
VLIKui bendradarbiauti,
9. Dėl Sovietų keliamos
bylos prieš kai kuriuos lie
tuvius — prašo VLIKo pri
sijungti prie ALTos Valdy
bos iniciatyvos suorgani
zuoti jų gynybai specialų
komitetą
10. Reiškia pasitenkini
mą ALTo glaudžiu bendra
darbiavimu su VLIKu.
Dėl rezoliucijų priėmimo
diskusijose dalyvavo dr.
Bobelis, Mykolas Naujokai
tis, J. Giedraitis, Z. Juras,
A. Raulinaitis, T. Blinstru
bas. Pasiūlyta ir priimta,
kadangi Rezoliucijų Komi
sija susideda iš visų VLIKui
priklausančių organizacijų,
jo nutarimus be tolimesnių
diskusijų priimti en bloc.

Tautos Fondo atstovybės Kanadoje pirmininkas Antanas Firavičius Įteikia 50,000 dol.
čekį Tautos Fondo pirm. Giedraičiui, stebint seimo prezidiumo pirm. inž. J. Jurkūnui ir Vliko
pirm. dr. K. Bobeliui.

Dr. J. Valaitis padėkojo Sei
mo rengimo komitetui ir jo
pirmininkui A. Mažeikai už
gražiai suorganizuotą Sei
mą, banketo programos da
lyviams už puikų progra
mos atlikimą ir visiems,
prisidėjusiems prie sėkmin
go Seimo pasisekimo, o vie
tos klebonui prel. Jonui Kučingiui už maldas Seimą ati
darant ir iškilmingas pa
maldas bažnyčioje.
Seimą uždarė dr. Bobe
lis. Perbėgęs dviejų Seimo
darbo dienų programą ir
diskusijas, VLIKo pirmi
ninkas pasidžiaugė, kad Sei
mo posėdžiuose labai akty
viai ir nuoširdžiai dalyvavo
visi Seimo delegatai ir taip
pat nuomones bei sveikini
mus Seimas. gavo iš visų
pasaulio kraštų, kur tik gy
vena lietuviai. Dr. Bobelio
teigimu, tai buvęs vienas iš
didžiausių VLIKo Seimų.
Pirm, dėkojo ne vien tiktai
Seimo dalyviams, aktyviai
įsijungusiems ir dalyvavu
siems Seimo darbuose ir
prisidėjusiems prie naujų
VLIKo planų įgyvendinimo,
bet taip pat A. Mažeikai ir
Los Angeles komitetui, ku
rie sudarė sąlygas ir gali
mybes tikrai nuoširdžioje
atmosferoje ir dvasioje iš
sikalbėti įvairiais klausi
mais, išdiskutuoti ir, net tu
rint nuomonių skirtumų,
priimti bendrus nutarimus,
kurie būtų naudingi bend
ram laisvinimo darbui. Pir
mininkas dr. Bobelis džiau
gėsi ir išreiškė padėką, kad
toks didelis skaičius losan-

Antrą dieną į Vliko seimą, vykusi Šv. Kazimiero parapijos salėje, prisirinko išgirsti
pranešimų daugybė žmonių.

geliečių savo dalyvavimu
VLIKo bankete parodė savo
paramą VLIKui, pabrėžda
mas, kad toks tarpusavis
bendravimas su visuomene
sustiprina ryšį ir veda į
bendrą kovos laimėjimą.
Dr. Bobelis savo uždarymo
žodį baigė užtikrinimu, kad
VLIKas ir toliau skleis Lie
tuvos laisvinimo idėją ne
tik Jungtinėse Amerikos
Valstybėse, bet taip pat ir
visame pasaulyje, kol Lie
tuva bus laisva, nepriklau
soma ir vėl bus įjungta į
Europos valstybių tarpą ir
galės savo vardu kalbėti ir
ginti Lietuvos interesus ir
lietuviai broliai ir seses, ku
rie šiuo metu yra pavergti
ir kuriems yra paneigtos
visos pagrindinės žmogaus
teisės, galės patys tvarky
ti savo vidinę ir išorinę valdymosi formą, kuri nebus
priversta teroro, baimės ir
okupanto botago. VLIKo
pirmininkas ragino visus
dirbti ir toliau vieningai tą
bendrą didį Lietuvos laisvi
nimo darbą, kuris eventua
liai duos didelį laimėjimą ir
Lietuva vėl bus laisva kitų
valstybių tarpe.

sų Ramiojo Vandenyno pa
krančių kolonijoje, ačiū
tiems per ilgus dešimtme
čius pasišventusiems jo
darbuotojams. Gen. konsu
lo Vytauto Čekanausko Sei
mo sveikinimo žodžiais, nė
ra vieno idealaus mąstelio
pamatuoti ir palyginti, kiek
per ilgą eilę metų VLIKas
atliko darbų. Ir drauge su
mūsų mielu konsulu mes
linkime, kad jų darbas bū
tų neužilgo atliktas ir Lie
tuva vėl būtų laisva.
Iš LOS ANGELES
A.L.T. S-GOS SKYRIAUS
VEIKLOS

Š. m. lapkričio mėn. 6-7
d. VLIKo Seime dalyvavo
Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas inž. Vaclovas Mažei
ka ir trys buvę Sąjungos
pirmininkai, tai inž. Jonas
Jurkūnas, Teodoras Blins
trubas ir inž. Antanas Ma
žeika. Skyriaus valdyba pa
sinaudodama šia išskirtina
proga, po VLIKo Seimo,
antradienį, lapkričio mėn. 9
d. vakare Lietuvių Tautinių
Namų patalpose pakvietė į
valdybos posėdį, minėtus
Sąjungos pirmininkus ir
Po dr. Bobelio baigiamo Tautinių Namų pirmininką
sios kalbos, sugiedojus Tau Joną Petronį. Iš valdybos
tos himną, dalyviai buvo posėdyje dalyvavo Rūta Ša
pakviesti apatinėn salėn, kienė, Liucija Mažeikienė ir
kur prie šampano, kavos ir Ramūnas Bužėnas.
vietinių ponių pagamintų
Jonas Mockus skyriaus
užkandžių dar gerą valandą valdybos pirmininkas pa
dalintasi Seimo įspūdžiais sveikinęs Tautinės Sąjun
ir turėta progos susitikti su gos pirmininką ir kitus, pa
delegatais iš toliau. Pasi kvietė Sąjungos pirmininką
baigus bendram pobūviui, padaryti pranešimą-pasitavisi Seimo atstovai, įgalioti rimą.
niai ir rengimo komiteto
Sąjungos pirmininkas
nariai susirinko Lietuvių Vaclovas Mažeika suglaus
Tautiniuose Namuose vaka tai išdėstė Sąjungos Valdy
rienei, kurios fundatoriai bos nusistatymą bei atlik
buvo p.p. Mažeikos, p. Ale tų darbų eigą. Kadencijos
na Devenienė-Grigaitienė, pradžioje buvo daroma žy
p.p. Bužėnai ir p.p. Kvečai. gių surasti būdų, kaip
šiam labai maloniam pasku įtraukti į tautinės veiklos
tiniam pabendravimui Tau darbą asmenis, pasitrauku
tiniai Namai ne tik davė sius iš tautinės veiklos ak
jaukią pastogę, bet aprūpi tyvaus darbo bei dalyvavi
no gaivinančiais ir tauriais mo mūsų darbuose. Tačiau,
gėrimais.
šis noras nepasisekė įgy
Los Angeles lietuvių ko vendinti. Supažindino su
lonija dar ilgai neužmirš žurnalo "NAUJOSIOS VIL
šio pirmojo lapkričio sa TIES” persitvarkymo sto
vaitgalio. Ačiū Vyriausiam viu. Prašė, kad dėti pastan
Lietuvos Išlaisvinimo Ko gas paieškoti "DIRVAI”
mitetui, kad nutarė šį kar naujų prenumeratorių.
tą savo Seimą sušaukti mū
(Nukelta į 8 psl.)
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LOS ANGELES
(Atkelta iš 7 psl.)
Įsteigtas ALT S-gos sky
rius Floridoje, kuris apjun
gia St. Petersburg Beach,
St. Petersburg ir jų aplin
kumoje gyvenančius bu v.
kituose skyriuose narius ir
naujai atėjusius. Šio sky
riaus pirmininku išrinktas
Juozas žvynys. Pirminin
kas tikisi, kad šis skyrius
bus labai veiklus. Sąjungos
valdybos pakviestas Dr. Al
girdas Budreckis, sutiko
talkinti Lietuvių Enciklope
dijos redakcijai, parengiant
tautinės srovės žmonių bei
įvykių apybraižas Lietuvių
Enciklopedijos XXXVII to
mui.
šiuo metu mėginama gau
ti ”Tax Exempt” statusą,
kuris palikimų atveju pa
dės Sąjungai ir visiems
skyriams, nes bus atleisti
nuo federalinių mokesčių.
Ruošiamasi išleisti Tau
tinės ideologijos knygą. Ją
parašyti sutiko Vytautas
Alantas.
Antano Smetonos filmas
gana sėkmingai rodomas
įvairiose vietovėse. Yra gra
žių atsiliepimų, visuomenė
domisi filmu. Už filmo nuo
mavimą yra surinkta apie
500 dol. Dėl antrojo filmo
gaminimo pranešė, kad tam
reikalui sudaryta komisija,
kuri ieško filmui medžia
gos. šia proga Antanas Ma
žeika, tos komisijos narys,
painformavo Sąjungos pir
mininką, kad pas Povilą Ja.
siukonį yra filmų maždaug
30 min. iš Vytauto Didžiojo
Metų minėjimų. Tai labai
įdomus filmas rodantis įvai
rias Lietuvos vietoves bei
to laiko žmones, šiuo metu
dedamos pastangos surasti
panašių filmų, kuriuos pa
siskolinus būtų galima pa
naudoti naujam ruošiamam

DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius
PAMINĖTA LIETUVOS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 21 d. šv. Anta
no parapijos bažnyčioje ma
tėsi uniformuotų šaulių ir
tautiniais rūbais apsirengu
sių birutiečių. Ir tas rodė,
kad tai nėra paprastas sek
madienis, bet mūsų Lietu
vos kariuomenės šventė.
Parapijos klebonas kun.
Alfonsas Babonas už gyvus
ir žuvusius Lietuvos kovo
tojus atnašavo mišias ir pa
sakė tai šventei pritaikintą
pamokslą. Kadangi lapkri
čio 21 d. yra kartu ir baž
nytinė šventė, klebonas sa
vo pamoksle kalbėjo apie
Kristų kaip ne šio pasaulio
Karalių ir Lietuvos karius,

filmui apie Antaną Smeto
ną ir Lietuvos vaizdus.
Kalbant apie ateinančio
Tautinės Sąjungos Seimo
vietovę, Sąjungos pirminin
kas pranešė, kad yra gauti
du pakivetimai — Los An
geles ir Floridos skyrių.
Skyriaus pirmininkas Jonas
Mockus ir Rūta Šakienė
(kvietimo metu buvusi pir.
mininkė) patvirtino, kad
būtų labai malonu Seimą
rengti Los Angeles mieste.
Sąjungos pirmininkas buvo
painformuotas su esamomis
sąlygomis, kurias pirminin
kas pažadėjo perduoti Są
jungos valdybai svarstant
kurioje vietovėje geriau
rengti ateinantį Seimą.
Sąjungos pirmininko in
formacija ir pasitarimas su
skyriaus valdyba yra labai
sveikintinas, nes tai duoda
geriau vieni kitus pažinti ir
padeda Sąjungos veiklą ge
rinti.
(am)

Simon’s

TRAVEL

kviečia sutikti

Kalėdas ir N. Metus
su giminėmis Z,ietuuoje//

gruodžio 20—sausio 3 d.
Skubėkite užsisakyti vietas!!!
* Priimame užsakymus Šventinėms dovanoms giminėms Lietuvoje
(automobiliams ir Lt).
* Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant finansinę
paramą artimiesiems giminėms — tėvams, vaikams, vyrui ar žmonai,
broliui ar seseriai.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patar
navimas.

KELIONĖS J LIETUVĄ 1983!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gegužės 12
Gegužės 19
Gegužės 26
Birželio 23
Liepos 7
Liepos 14

7. Liepos 21
8. Rugpiūčio 11
9. Rugsėjo 1
10. Rugsėjo 8
11. Spalio 6
12. Gruodžio 19.

Skelbiamos iivykimo dienos it Toronto — vienos arba
dviejų savaičių kelionių į Vilnių, arba Vilnius bei kiti Europos
miestai.

Smulkesnių žinių teiraukitės adresu —
veikiančiu jau 23 metai
2385 Dundaa St. W., Toronto, ONT. Canada M6P 1X2
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060.
Telex 06-986766 TOR

Biuro savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai

šaulius ir partizanus ir jų
atsiektus darbus. Tuo pa
čiu paminėdamas, kad šiuo
metu mes visi esame kariai
ir vienokiu ar kitokiu darbu
dirbame dėl Lietuvos.
Pamaldų metu gražiai
patrijotines giesmes giedo
jo, muz. Sližiui vadovau
jant, parapijos choras. Solo
partijas ir duetą atliko Bi
rutė Januškienė ir St. Sli
žys. Organizacijos dalyvavo
su 5 vėliavomis.
Po mišių minėjimas ir
meninė dalis buvo pravesta
parapijos salėje.
Į salę buvo įneštos vėlia
vos. Lietuvos karių "Ramo
vė’’ Detroito skyriaus pir
mininkas kpt. Stasys šimo
liūnas pradėdamas — pa
sakė: — Rodos dar taip
nesenai lyg tai užpernai,
skambėjo gražūs atsišauki
mai, šūkiai ir džiaugsmas
mūsų karių 1918 m. atku
riant Nepriklausomą Lie
tuvą. Tada tėvas ėjo greta
ta sūnaus, sūnus su seneliu
ginti Lietuvos. Jie buvo Va
sario 16 akto vykdytojai.
Praėjo daug metų, gyve
nimas bėga nepastebimai
greitai, šiuo metu aušra lyg
pradeda švisti, šiandieną
okupanto vardas keliamas
ir jis smerkiamas. Tas ro
do, kad mums reikia budėti
ir ruoštis tolimesnei ko
vai...
Baigęs savo atidaromąjį
žodį pristatė šios šventės
prelegentą Jurgį Mikailą.
Jurgis Mikaila pranešė,
kad čia nebus jo paskaita,
bet pasidalinimas įspūdžiais
iš praleistų dienų okupuo
tojoje Lietuvoje. Jurgis
Mikaila jau keturius kar
tus lankėsi Lietuvoje ir ra
do, kad padėtis vis kas kart
blogėja.
Meninėje dalyje sol. Da
nutė Petronienė padainavo
4 dainas: ”Kur bakūžė”,
"Aguonėlės”, "Augo puti
nas1” ir "Mano sieloj šian
dien šventė”. Akompanavo
Vidas Neverauskas.
D.L.K. Birutės draugijos
Detroito skyriaus pirminin
kė Kristina Daugvydienė ir
Julija žebraitytė St. šimoliūnui, Jurgiui Mikailai ir
Vidui Neveriauskui prisegė
po gėlę, o sol. D. Petronienei
įteikė visą puokštę. Vincas
Tamošiūnas įteikė po kny
gą. Minėjimas baigtas vi
siems sugiedant Lietuvos
himną. Minėjimą rengė sa
vanoriai, ramovėnai ir birutietės.

CICERO
ALT S-GOS CICERO
SKYRIAUS VEIKLA

Skyriaus metiniame na
rių susirinkime, įvykusia
me š. m. spalio mėn. 29 d.,
buvo peržvelgta metų veik
la, patikrintas iždo stovis;
išrinkta nauja valdyba; pa
skirti atstovai į Cicero ALT
skyrių.
Veiklos pranešimą pada
rė skyriaus pirm. Pranas
Kašiuba. Informavo apie iš
centro gautus .tris aplink
raščius. Pasidžiaugė, kad
jam pavyko suorganizuoti
Prezidento Smetonos gyve
nimo filmo parodymą Cice
re, Lemonte ir dar pelnyti
virš keturis šimtus dolerių,
skyriaus naudai. Pelno davė
ir skyriaus narės S. Žemai
tienės suorganizuota, ir ki
tiems nariams talkinant,
pravesta loterija Užgavėnių
renginyje, Jaunimo centre.
Apgailestavo, kad užpla
nuota vasaros išvyka į Michiganą nepavyko, — na
riai nerangūs keliauti. Pir
mininkas palaikė tamprų
telefoninį ryšį su valdybos
nariais. Padėkojo valdybos
nariams už sklandų bendra
darbiavimą, skyriaus veik
lą vystant ir atsistatydino
iš pareigų, nes išsikelia iš
Chicagos apylinkės. Nariai
pagailestavo netekę ilgame
čio, tautinei idėjai pasišventusio pirmininko, jis
pirmininkavo visą šešiolika
metų. Kvietė nepamiršti
savo vienminčių, ciceriškių.

J. Cinkus .skyriaus iždi
ninkas pateikė iždo apy
skaitą. Skyrius dirbo — už
dirbo ir turi kelis šimtus
dolerių banko einamoje sąs
kaitoje.
Kalbėta apie skyriaus 25čio sukaktį, reikalas palik
tas naujai valdybai.
Paskirstytos ir pasiųstos
aukos: Tautos fondui —
$100.00, Lietuvos Atstovy
bės rūmų remontui — $50,
Lietuvos Nepriklausomybės
fondo leidžiamai Lietuvos
Diplomatijos istorijai —
$50.00 Šioje knygoje sky
rius bus įamžintas kaip
Garbės prenumeratorius.
Naujai išrinkta Cicero
skyriaus valdyba iš šių as
menų : inž. G. Biskis, J. Cin
kus, D. Liepienė, Z. Juške
vičienė, S. Žemaitienė. Į
kontrolės komisiją: J. šulaitis ir J. žemaitis.
Paskirti atstovai į Cice
ro ALTos skyrių: St. Lie
pas — j valdybą, J. Cinkus
ir J. žemaitis — į tarybą.
Susirinkimui pirmininka
vo P. Kašiuba, sekretoriavo
Z. Juškevičienė. Po susirin
kimo, malonūs šeimininkai,
D. ir St. Liepai pakvietė
prie vaišių stalo, kur visi
maloniai, bičiuliškai paben
dravo.
(zj)
DESIGN ENGINEERS
Experienced in de&lgning rolU. pertaining to roll forming. Career opporlunity.
ob security, competitive wage and
ringe package.
Send resume to:

/

ROLL FORM DESIGN,
INC.
■
16928 1481h AVĖ.
SPRING LAKE, MICHIGAN 494S6

Puikiausius kailius

RAMOVĖNŲ
SUSIRINKIMAS

Lietuvių karių veteranų
sąjungos "Ramovė” Detroi
to skyriaus metinis susirin
kimas yra šaukiamas gruo
džio 11 d. 12 vai. šv. Anta
no parapijos patalpose (šeš
tadienį) . Valdyba pagei
dauja, kad nariai atsilan
kytų su žmonomis.

Chicagoje pas vieninteli lietuvį kailininką

NORMANU

BURŠTLINA

185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.

CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis
PAŽINKIME VLIKĄ
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sytojas. Aiškino ar atsaki
nėjo prelegentas M. Drun
ga. Jo nuomone visų parei
ga kovoti už Lietuvos lais
vę, tik nereikia savintis
aukščiausios valdžios ir sa
vo valią primesti kitiems.

Tokiu šūkiu Vliko tary
bos komisija jaunimo rei
kalams lapkričio 19 suruošė
antrą vakaronę Jaunimo
Centro kavinėje, Chicagoje.
Vakaronę atidarė ir ją pra
Vaclovas Mažeika papa
vedė Vytautas šoliūnas.
sakojo Lietuvių tautinio są
Apie Tautos fondą, jo or jūdžio atsiradimo istoriją
ganizacinę struktūrą, bei ir paskirtį. Pradėjo nuo viltikslus kalbėjo d r. Leonas tininkų, pažangiečių ir tau
Kriaučeliūnas. Tautos fon tininkų skelbtų idėjų ir to
das, angliškai Lithuanian meto veikėjų, nes LTS ap
National Foundation Inc. jungia tautinės srovės žmo
yra savistovi organizacija, nes. LTS Įsisteigė Lietuvos
1973 m. įregistruota ir vei okupacijų metais ir akty
kia visose JAV. Tautos fon viai dalyvavo Vliko dekla
das yra Vliko iždas, finan racijos paskelbime. Pasi
suojąs visą jo veiklą. 1979 traukę iš Lietuvos LTS na
m. yra įsteigtas Laisvės iž riai tęsė veiklą ir 1948
das, kurio pagrindinė suma m.
Garmisch - Partenkirlaikoma ateities Lietuvai, o chen, Bavarijoje, priėmė
palūkanos naudojamos Vli deklaraciją, kurioje buvo
ko veiklai finansuoti. Tau paskelbta sąjūdžio tikslai
tos fondo centras yra Nevy ir veiklos gairės. LTS užda
Yorke, o atstovybės yra vi viniai yra: atkurti Lietu
same laisvajame pasaulyje, vos valstybinę nepriklauso
šiais metais Chicagoje bu mybę ir sujungti visas lie
vo sudaryta atstovybė va tuviškas žemes. Vliko tary
dovaujama Jono Jurkūno. boje LTS atstovauja V.
Dr. Yeonas Kriaučeliūnas Mažeika, o antrininkas T.
kvietė visus savo auka pri Blinstrubas.
sidėti prie Vliko veiklos iš
Kadangi LTS remia da
laikymo. Aukas siųsti į cen bartinę Vliko valdybą ir
trą New Yorke arba įteikti pritaria vedamai linijai, tai
komiteto iždininkui Pranui klausėjų atsirado vos pora
Povilaičiui.
žmonių — J. žemaitis ir K.
Šioje vakaronėje buvo su Eringis, kuriems atsakė V.
pažindinta su trimis Vliką Mažeika.
sudarančiomis ' grupėmis:
Algis Regis papasakojo
Lietuvių rezistencine san apie Lietuvių vienybės są
tarve (LRS), Lietuvių tau jūdį. Pradėjo nuo J. Ketiniu sąjūdžiu (LTS) ir liuočio "Naujosios Romu
Lietuvių vienybės sąjūdžiu vos” skleistų vienybės idė
(LVS).
jų, okupacijų metu įsistei
Mykolas Drunga kalbėjo
gusio rezistencinio sąjūdžio
apie Lietuvių rezistencinę Atžalyno ir priėjo prie Lie
santarvę. LRS įsisteigė tuvių vienybės sąjūdžio
1950 m. V. Vokietijoje. įsteigimo.
Anksčiau jos nariai veikė
LVS pagrindiniai tikslai:
tautininkuose ir liaudinin
1. Valstybė teikia glohą,
kuose. Leido žurnalą "San
bet neužmeta vienos
tarvė” vėliau savo idėjas
pasaulėžiūrinės link
skelbė Metmenyse ir Akira
mės,
čiuose. LRS yra opozicijoje
2. Valstybė užtikrina tei
dabartinei Vliko valdybai.
singumo principus,
Pradžioje veikė Europoje,
3. Pilnoji d e m okratija
vėliau Europoje ir JAV, o
reiškia visumos, o ne
dabar tik JAV, atstovas
daugumos valdžią.
yra Bronius Bieliukas. LRS
Pabaigoje, prelegentas
mato du Vilkus: vienas — kvietė vieningai dirbti Lie
veikęs okupacijos metais tuvos laisvinimo darbą, Vil
Lietuvoje ir antras — at- kui vadovaujant. Diskusijų
steigtas Vak. Vokietijoje ir metu kalbėjo Pavilčius, Pa
vėliau perkeltas į JAV. LRS bedinskas ir E. Bartkus.
nepripažįsta Vilkui manda LVS atstovai Vlike yra: J.
to atstovauti lietuvių tautą Pažemėnas, J. Andrius, A.
užsienyje. Teisiniu atžvil Skirius, A. Bagdonas ir A.
giu, arčiau atstovavimo yra Regis.
Lietuvos diplomatinė tar
Visi pranešėjai šį kartą
nyba, bet ne Vlikas. LRS buvo gerai pasiruošę ir
dalyvauja Vliko veikloje ir vaizdžiai nušvietė savųjų
prisideda prie Lietuvos sąjūdžiu veiklą ir paskirtį.
laisvinimo darbų, bet apsi Susirinko pusšimtis klausy
sprendimą palieka tautai — tojų ir jų tarpe 3 jaunuo
ten gyvenantiems žmo liai.
nėms.
Po vakaronės, JC moterų
Po pranešimo kilo gyvos klubo vadovybės rūpesčiu,
diskusijos bei paklausimai. galima buvo pasivaišinti ir
Diskusijose dalyvavo: M. atsigaivinti.
Valiukėnas, dr. L. Kriau
čeliūnas, dr. K. Šidlauskas,
PAŽINKIME VLIKĄ
T. Blinstrubas, prof. K.
Trečia vakaronė tikslu
Eringis, J. žemaitis, J. žasupažindinti
jaunimą ir vi
deikis, gal ir vienas kitas1
nežinomos pavardės klau- są visuomenę su VLIKu ir

jį sudarančiomis organiza
cijomis įvyks š. m. gruo
džio 3 d. 7 vai. 30 min. va
karo Jaunimo Centro kavi
nėje. Mečys Valiukėnas kal
bės apie VLIKo valdybą bei
jos funkcijas ir taipgi bus
pristatytos trys VLIKą su
darančios grupės,, būtent:
Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis, Lietuvos Darbo Fede
racija ir Lietuvos Laisvės
Kovotojų Sąjunga.
Visas jaunimas ir jo or
ganizacijos — Jaunimo Są
junga, Studentų Sąjunga,
skautai, ateitininkai, neolituanai ir plačioji visuome
nė maloniai prašomi šioje
vakaronėje dalyvauti.
ČIURLIONIO GALERIJAI
25 METAI

šeštadienį (XI.2O) Jau
nimo Centro kavinėje buvo
paminėta Čiurlionio galeri
jos 25 metų veiklos sukak
tis. Atidaryta dailės darbų
paroda, išklausyta dail. Ro
mo Viesulo paskaita, pasi
džiaugta Antrojo kaimo
programa, pavakarieniauta
ir pasilinksminta. Dalyva
vo apie 150 žmonių. Minė
jimą ruošė Čiurlionio gale
rijos direkcija, vadovauja
ma dail. Vandos Aleknienės.
MINĖJIMAS IR
KONCERTAS

JAV LB Vidurio Vaka
rų Apygarda, vadovaujama
Kazio Laukaičio, lapkričio
14 d. Jaunimo Centre, Chi
cagoje, paminėjo 30 metų
veiklos sukaktį. Minėjimas
susidėjo iš trijų dalių: aka
deminės, maldos ir koncer
to.
Pi'asidėjo 9 vai. ryto po
sėdžiu, į kurio prezidiumą
buvo pakviesti visi keturi
paskaitininkai: dr. Antanas
Razma, II PL Dienų organi
zacinio komiteto pirminin
kas, Zigmas Grybinas, ilga
metis East St. Louis pirmi
ninkas, Pasaulio lietuvio re
daktorius Bronius Nainys ir
Vid. Vakarų apygardos
pirm. Kazys Laukaitis. Po
sėdžiui vadovavo apyg. vi
cepirmininkas Modestas Ja
kaitis.
Maldą sukalbėjo ir tėvų
jėzuitų vardu pasveikino
tėvas Jonas Borevičius, S.
J., ilgametis LB Tarybos
narys.
Suvažiavimą žodžiu svei
kino pirmasis apygardos
pirm. Povilas Gaučys, PLB
valdybos pirm, pavad. Vac
lovas Kleiza, raštu — Juozė
Daužvardienė, Krašto val
dybos pirmininkai —• V.
Kutkus ir A. Butkus ir kiti.
Po sveikinimų, buvo įteik
tos plaketes, atžymėti LB
aktyviuosius bendruomeninkus. Jų buvo atsiųsta 15,
o įteikta 10 šiame suvažia
vime dalyvaujantiems asmenims.Tai tos pačios pla
ketes, pradėtos masiniai
dalinti Detroite, minint LB
30 metų sukaktį. Apie jų
masinę gamybią ir daliji
mą plačiai rašė spauda.
Plaketes įteikė naujasis

JAV LB Tarybos prezidiu
mo pirm. dr. Kazys Ambra
zaitis ir pasveikino Krašto
valdybos pirm. V. Kutkaus
vardu.
Dr. A. Razma kalbėjo
apie II PL Dienas, prašė pa
ramos ir talkos apylinkių
valdybas ir kvietė dalyvau
ti visuose gausiuose rengi
niuose.
Naują ir gerai paruoštą
paskaitą skaitė Zigmas
Grybinas — Apylinkės
vaidmuo vykdant didžiuo
sius švietimo, kultūros ir
politinius darbus. Maža
apylinkė, beturinti tik 50
narių, atlieka visas lietu
viams dedamas pareigas.
Ruošia minėjimus, vykdo
vajus visiems lietuvių rei
kalams. Dirba vieningai,
nors yra įvairių pasaulėžiū
rinių įsitikinimų, bet kai
liečiami lietuviškieji reika
lai, savi įsitiknimai nustu
miami į šalį ir dirbama vie
ningai.
Kazys Laukaitis, apyg.
pirmininkas, kalbėjo apie
Apygardos vaidmenį ir pa
jėgumą, organizuojant įvai
rius bendrus darbus..
Po šių paskaitų buvo
leista įsijungti ir auditori
jai. Diskusijose dalyvavo:
K. Barzdukas, A. Juodval
kis, J. Kavaliūnas, Stp. Ingaunis, B. Vindašienė, J.
žadeikis, dr. P. Kisielius ir
kiti. Ribotas laikas neleido
išsivystyti platesnėms dis
kusijoms.
Minėjimą užsklendė Bro
nius Nainys, ilgoka pusva
landžio paskaita — Lietu
vių Bendruomenės gyveni
mo skerspjūvis. Nors savo
įžangoje pastebėjo, kad bus
tik mažo kampelio žvilgs
nis, o ne koks ištisinis pjū
vis, vis dėlto, jis palietė tik
VLIKO ir ALTos santykius
su L. Bendruomene. Tai ne
buvo pjūvis, o tik diskusi
nės nuolat kartojamos min
tys.
Sušinskas padarė skaity
tų paskaitų išvadas ir mi
nėjimas baigtas visiems su
giedojus Lietuvos himną.
Vosi nuskambėjo himno
žodžiai, visi skubėjome į
viršutinę salę pasimelsti.
Mišias atnašavo ir pamoks
lą pasakė vyskupas Vincen
tas Brizgys. asistuojamas
tėvų marijonų provincijolo
Viktoro Rimšelio ir Jono
Bilevičiaus, S. J. Giedojo
Clevelando vyrų oktetas,
vadovaujamas Ryto Babic
ko.
Koncertas

Pasibaigus šv. Mišioms,
po gero pusvalandžio toje
pačioje salėje, vyko Cleve
lando vyrų okteto koncer
tas. Oktetui vadovauja mu
zikas Rytas Babickas, o so
listė yra Irena Grigaliūnaitė.
Programoje girdėjome
karines, liaudies, pramogi
nes, linksmas ir meilės dai
nas. Pirmoje dalyje išgirdo
me 4 okteto atliktas dai
nas: Pajūriais, Pamariais
— V. Kuprevičiaus, Anoj

pusėj Nemunėlio — St.
Šimkaus, Daunoj Lylio čiuto —r J. Tallat-Kelpšos ir
Nurimk, sesut — VI. Jakubėno.
žvaigždutę — B. Dvario
no ir Mane motulė barė —
R. Babicko, atliko solistė I.
Grigaliūnaitė ir oktetas.
Kitas linksmas 6 dainas at
liko oktetas ir solo okteto
nariai — M. Motiejūnas ir
V. žiedonis.
. Po pertraukos, vėl išgir
dome 12 dainų, atliktų ok
teto, su soliste ir su akteto
solistais nariais. Visos dai
nos yra lietuvių kompozito
rių aranžuotos, išskyrus
keletą svetimų autorių. Ok
teto dainavimas įaudrino
publiką ir plojimai bei
šauksmai, nepaleido nuo
scenos. Bisui padainavo dar
tris dainas.
Rengėjai dainininkams ir
vadovui prisegė po gėlytę ir
pakvietė į kavinę paben
drauti.
Reikia pasidžiaugti daini
ninkų pasiruošimu, apran
ga ir puikia laikysena. Be
veik pilna salė publikos pa
sidžiaugė gerai atliktu kon
certu ir prasmingai užbaig
tu minėjimu.
Clevelando vyrų oktetą
sudaro: Mečys Aukštuolis,
Raimondas Butkus (atliko
ir solo partiją), Algis Gy
lys, Gytis Motiejūnas, Min
daugas Motiejūnas (ir so
lo), Romas Zylė ir Valdas
žiedonis (ir solo). Vadovas
muzikas Rytas Babickas,
solistė Irena Grigaliūnaitė.

• Lietuvių dailininkų pa
roda bus 1983 m. birželio
25 —■ liepos 5 dienomis Čiur
lionio Galerijoje, Chicago
je, II-jų Pasaulio Lietuvių
Dienų metu. Parodos rengi
mo komitetą sudaro Čiur
lionio Galerijos globos ko
miteto nariai: Vanda Alek
nienė, pirmininkė, Marytė
Gaižutienė. Rimas Griškelis, Donatas Kavaliūnas,
Vincas Lukas, Magdelena
Stankūnienė ir Algis Trin
kūnas.
Parodoje dalyvaus 32 dai
lininkai su 59 darbais. Pa
roda bus pasaulinio mąsto,

RESPIRATORY
THERAPIST
Immediate opening. Mušt be
AMA graduote, CRTT. Immediately productive. References requirea. Excellent benefitš.

Our Lady of lourdes Hospital,
Tri-Cities, Washington, has oeen
serving the area more thon 65
years. OLLH is on an exciting
threshold of a maįor expansion
progrom to better meet the needs
of our growmg populations of
125,000. ln aadition to our 80
Ikensed beds, 15 ocute care
beds, tylus a 24 bed akohol rehab unrt will be added. The TriCities, Sunshine capital of Eastem
Washington, offers the finest
guality of life; cuhure, water
sports, w-*er sports, hunting,
fishing, colleges and groduate
center.
Please send your resume to:

OUR LADY OF
LOURDES HOSPITAL
Attention: Personnel
P. O. Box 2568
Pasco, WA 99302
EOE
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BENDROS KŪČIOS ŠV. JURGIO PARAPIJOJE
Iš ŠV. JURGIO
PARAPIJOS
SUSIRINKIMO

Pagerbti Kristų Valdovą
ir pasitarti parapijos reika
lais, artėjanti j 90 metų am
žių, bet atgyjanti ir atsijau
ninanti Clevelando šv. Jur
gio lietuvių parapija š. m.
lapkričio 21 d. susirinko po
kalbiui.
Prie specialiai išdėstytų,
gražiai papuoštų ir karšta
kvapnia kava bei įvairiau
siais pyragais nukrautų sta
lų susėdo didelis būrys pa
rapijiečių. (Reikia džiaug
tis, kad dalyvavimas sek
madienio mišiose po truputį
tiesa, lėtai kyla. Gal čia pa
deda ir kai kurių faktų rea
lizacija. štai eilę metų lauk
tas ir tikėtas kitos rasės
žmonių užplūdis nepasitvir
tino. Artimiausiuose ketu
riuose surašymo rajonuose
■— census tracts —- šalia šv.
Jurgio bažnyčios, pačiais
paskutiniais daviniais bal
tos rasės žmonių gyvena
57'/ — tarp jų 3% ispanų
kilmės ,gi juodųjų 53% . Pa
starųjų 10 m. būvyje gy
ventojų pasikeitimas buvo
tik virš 3% juodųjų nau
dai).
Parapijos jaunajam ad
ministratoriui kun. Juozui
Bacevičiui sukalbėjus mal
dą t rijų dalių pranešimą
padarė parapijos tarybos
pirm. Algirdas Kasulaitis.
Pirmiausiai jis pabrėžė,
kad Kristaus KaraliausValdovo šventė yra vienin
telė kurią mes švenčiame
ne tik Bažnyčiose aukodami
nekruvinąją Jo auką ant
savo altorių, bet norime jos
šventimą pratęsti už Baž
nyčios sienų į įstaigas ir
fabrikus, sales ir teatrus,
mokyklas ir gatves. Kris
tus atėjo į pasaulį nestik
mirti už mūsų nuodėmes,
bet pakeisti mūsų gyveni
mą. Jis atėjo atnaujinti
tautas ir valstybes, menus
ir mokslus, paročius ir tra
dicijas, jaunimą ir senimą,
vyrus, moteris ir vaikus. Jo
karalystė nesiriboja Bažny
čia ir zakristija, bet siekia
pačių giliausių sielos gel
mių, socialinio teisingumo,
valstybės konstitucijų ir
tautų misijų.

Antroje savo pranešimo
dalyje Kasulaitis pastebėjo,
kad nuo pastarojo parapi
jos susirinkimo gegužės 23
d. jau prabėgo lygiai pus
metis. Tame susirinkime
parapijos taryba tarė imsiantis kai kurių .darbų. Per
pusmetį kai kas ir padary
ta.
A. Kasulaitis čia pasi
džiaugė atliktais bažnyčios
remontais, Maironio minė
jimu, Lietuviškų Parapijos
Metų pristatymu, tarybos
komisijų veikla, klebono ir
kai kurių parapijiečių gra
žiu darbu Kunigų Vienybės
ir Vyčių seimuose, žolinių
švente Tautos šventės pro
ga Clevelando Vyrų Okte
to koncertu-parapijos ba
lium, šilinės švente, Eucha
ristine švente, šv. Pranciš
kaus minėjimu ir tik praei
tą sekmadienį gražiai pra
ėjusiu mini-festivaliu. čia
tarybos pirmininkas gražiu
žodžiu visiems festivalio
darbininkams padėkojo. Jų
buvo daug ir tik jų dėka
popietis buvo jaukus, gy
vas ir smagus.

Jis dar pastebėjo kad da
bar kun. Bacevičiaus siste
mingai vykdomas parapi
jiečių lankymas, kuris nu
sitęs į kitus metus dar la
biau suvienys parapijiečius
vienon jaukion krikščioniškon šeimon.

Buivo taip pat painfor
muota, kad jau baigiamas
svarstyti 1983 m. parapijos
veiklos kalendorius, kuria
me šalia šv. Jurgyje tradi
ciškai švenčiamų švenčių,
ypatingas dėmesys bus
kreipiamas į atgaivinimą ir
puoselėjimą lietuviškų re
liginių tradicijų ir papro
čių.
Trečiuoju punktu buvo
pasiūlyta svarstyti bendrų
Kūčių reikalą, kuris vis
dažniau parapijiečių užsi
menamas. Po gyvo pokalbio
nutarta bendras Kūčias
ruošti ir rengimo komisipos pirmininke išrinkta J.
Budrienė. Visi parapijiečiai
buvę parapijiečiai ir kiti
kviečiami iš anksto regis
truotis pas pirmininkę ar
klebonijoje.
(a)

Padėkos dienos Clevelando skaučių sueigos dalis programos išpildytojų su vadovėmis.
J. Garlos nuotr.

PALM BEACH
NAUJŲ METŲ
SUTIKIMAS

LB Palm Beach apylin
kės valdyba rengia Naujų
1983 Metų susikimą š. m.
gruodžio 31 d., 9 vai. vak.,
Hilton viešbučio gražioje
salėje, Singer Island, apie
5 mylios į pietus nuo Juno
Beach. Bus duodama šilta
vakarienė, šampanas. Veiks
baras, šokiams gros geras1
orkestras. Kaina asmeniui
25 dol. Dėl rezervacijų pra
šom kreiptis į bet kurį val
dybos narį. Šiuo metu val
dybą sudaro: pirm. Bronius
Aušrotas, vicepirm. Povilas
Mikšys, sekrt. Apalionija
Pažėrienė, ižd. Jonas Šta
ras, parengimų vad. Jonas
Jakubauskas, Lietuvių fon
do įgal. Veronika Aušrotienė. Rezervacijų paskutinė
diena gruodžio 29 diena.
Rezervacijas darant telefo
nu, prašom kreiptis į Jaku
bauską 305-626-3841 arba į
Pažėrienę 305-626-1845 ar į
Štarą 305-585-8638.
JAMEIKIENĖS
KONCERTAS

LB Palm Beach apylin
kės valdyba rengia vyres
nio amžiaus lietuvių, sulau
kusių 80 ir daugiau metų
pagerbimą, o taip pat pa
gerbimą sulaukusių 50 me
tų vedybinę sukaktį. PagerOPPORTUNITY FOR

MATAS &TURNER
REALTY
501 E. 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
486-2530

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER
DALIA KASULAITIS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

REGISTERED NURSES
to work & ljve in a small congenial
community and 132 ted
teaching
hosspital.
Nurses needed in PED1A7RICS, 1CU,
N1CU. MED/SURC.ICAL and PSYCIATRICS.
Excelient salary. Plūs shift differential. Excellent benefits. Relocation
allovvance, One month free housing.
Available.
APPLY CALL OR WRlTE TO

ST. CATHERINE HOSPITAL
608 N. 5TH ST.
GARDEN CiTY. KANSAS 67846
50 years of people carinę for people.
Equal

Opportunity - Employer
(46-2)

WANTED JOURNEYMAN
PLASTIC MOLD MAKERS
Mušt be able to sėt up work from
blue prints & close toleience "Tired
of the rat race”? Northem Michigan
tool shop is looking for top qualified
moi d makers to work on small precUe
molds. Also necd onc (I) EDM
Operator. Top wages paid in the area.
Send resume to; Milltovvn Tool &
Engineering, Ine., P. O. Box 7, Gray*
ling, Mich. 49738. An Equal Op
portunity Employer.
(43-46)

bimas įvyks 1983 metų
sausio 15 d., 1 vai. p. p.,
Holiday Inn viešbučio pui
kioje salėje, prie 95 kelio.
Viešbučio a d m inistracija
patieks šiltus pietus. Kai
na asmeniui 15 dol. Pager
bimo metu įvyks sol. Onos
Blandytęs-Jameikienės kon
certas.
(Pm)

MIAMI
PAMINĖTA LIETUVOS
KARIUOMENĖS
SUKAKTIS

Lapkričio 14 d., sekma
dienį, Miami ir apylinkės
lietuviai iškilmingai pami
nėjo 64-ją Lietuvos kariuo
menės įkūrimo sukaktį. Mi
nėjimą ruošė, Aušros šau
lių kuopos nariai. Iškilmes
pradėjo šv. Mišiomis, ku
rias atnašavo dr. kun. V.
Andriuška, jautriais žo
džiais apibudinęs Lietuvos
kariuomenės įkūrimo pras
mę ii- jos atliktus uždavi
nius. Po maldos, minėjimas
buvo tęsiamas Miami klube.
Tai proga pritaikintą pa
skaitą skaitė kpt. Zigmas
Strazdas.
Meninėje dalyje, ’p.p.
Norvaišienė, Šatienė, šiaputienė ir Vaičiukonienė
padainavo porą liaudies dai
nų, kurias piano garsais pa
lydėjo muz. Liaugminienė.
Pabaigai, Gunda Kodatienė
padeklamavo a. a. kpt. Šu
kio sukurtą eilėraštį "Pa
galvok”. Minėjime taip pat
dalyvavo du Lietuvos ka
riuomenės kūrėjai-savanoriai, Jonas Karvelis ir Vla
das šapėnas. Minėjimas už
baigtas Lietuvos Himnu.

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _
• GRUODŽIO 4 D. Lietuvių
Dienos. Rengia LB Clevelando
apyl. valdyba.

• GRUODŽIO 5 D. LB Ohio
Apygardos suvažiavimas.
• GRUODŽIO 19 D., 4 vai.
Religinis koncertas Dievo Mo
tinos šventovėje. Programoje:
soL Aldona Stempužienė, sol.
Vytautas Paulionis, deki. Arū
nas Čiuberkis, režisuoja Rūta
Giedraitytė.
• GRUODŽIO 19 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos
Kalėdų eglutė.

1983 m.
• VASARIO 12 D., 6:30. v.
v. — Lietuvos laisvės vigilija.
Rengia Dievo Motinos parapija.
• VASARIO 12 D. Pilėnų
tunto blynų balius.
• VASARIO 13 D. Lietuvos
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Rengia Amerikos Lie
tuvių Taryba.
• VASARIO 19 D. Jaunųjų ta
lentų muzikos konkursas. Ren
gia LB Kultūros taryba Dievo
Motinos parapijos auditorijoje.
• VASARIO 20 D. Neringos
skaučių tunto vėliavos šventi
nimas.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street,
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų.
Įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro,
plokštelių, audinių, knygų ir
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

(k)

BOSTON
• Naujųjų Metų sutiki
mas Bostone įvyks penkta

dienį, gruodžio 31 dieną, 8
vai. vak. So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos di
džiojoj salėj. Rengia So.
Bostono Lietuvių Piliečių
Draugija. Visus maloniai
kviečiame.

WANTED JOURNEYMAN
OR 1ST CLASS SKILLED

TOOL & DIE
MAKER/MACHINIST
Mušt be experienced on engine & tuvret lathe be able to sėt uo work from
blue prints and close tolerance for
niajor ornamentai metais fabricator.
Minimum 10 vears experience. Starting salary $25,000.00 ana full bene
fits.

W1LLING TO RELOCATE.
Send resume starting experience
refercnces

&

GICHNER IRON WORKS
6601 Aminendale Rd.
Beltsville, Md. 20705
(46-47)
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Lietuvių Dienos Clevelande...

v

Šeštadienį, gruodžio 4 d. 7 v.v

Dainavos ansamblis su muzikiniu veikalu
VILNIAUS PILIES LEGENDA
PAMINĖTA
KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ

Lapkričio 20 d. LKV Ra
movė Clevelando skyriaus
ruoštame Lietuvos kariuo
menės 64 m, atkūrimo mi
nėj i me-baliųj atsilankė apie
160 dalyvių bei svečių. Dau
guma dalyvių sudarė Žalgi
rio ir Karin. A. Juozapavi
čiaus kuopų šauliai-ės, ramovėnai, šaulių — ramovėnų šeimos nariai ir svečiai
šiaurės Amerikos Lietuvių
sporto s-gos atstovai, tą
dieną posėdžiavę Clevealnde.
Minėjimą atidarė Ramo
vės skyriaus pirm. K. Gai
žutis. Trumpa tylos ir susi
kaupimo minute buvo prisi-,
minti ir pagerbti kariai,
šauliai ir partizanai žuvę ar
mirę už laisvę ir nepriklau
somybę. Paminėti ir pa
gerbti kūrėjai - savanoriai
gyvenantieji Clevelande.
Svečias iš Toronto, St. Jo
kūbaitis, skaitė jautrią pa
triotinę paskaitą. Po to, sce
noje pasirodė G. Karsokienės vad. Clevelando' ramovėnų vyrų choras ir padai
navo 6 kariškas dainas.
Gražia, taisyklinga lietuvių
kalbos tartimi pranešėja V.
Nasvytytė pranešinėjo ir
apibūdino dainuojamas dai
nas. Po programos, Dievo
Motinos parapijos klebonui
kun. G. Kijauskui sukalbė
jus, skirta šiam minėjimui
maldą, vyko vakarienė. Vė
liau, gausi loterija ir gro
jant Mačio orkestrui, links
moje nuotaikoje vaišės tę
sėsi ligi vidurnakčio.
Abiejų parapijų švento
vėse buvo užprašytos mi
šios už žuvusius ar miru
sius karius. Dievo Motinos
šventovėje, lapkričio mėn.

28 d. 10 vai. mišių laiku gie
dojo ramovėnų vyrų choras,
vad. G. Karsokienės.
Prisidėjusiems prie šio
minėjimo darbu, gausios lo
terijos laimikių aukotojams,
visiems šio minėjimo daly
viams ir svečiams, skyriaus
valdyba širdingai dėkoja.
L.K.V. Ramovė
Clevelando skyriaus
valdyba

• šv. Jurgio parapijoje

gruodžio 9 d. 7:30 v. v. St.
Clair — Superior Coalition
rengia kalėdinį pobūvį su
žaidimais, dainomis ir vai
kus aplankys Kalėdų sene
lis. Galima bus laimėti daug
dovanų.
• Kun. Algimantas Kezys

Muzika ALOYZO JURGUČIO. Libretas AURELIJOS BALAŠAITIENĖS.

Bilietai po 12, 10, 8 ir 6 dol. Visos vietos numeruotos. Įsigyti
galima skambinant J. Malskiui, Tel. 486-9165.
Vaidinimas įvyks Euclid Senior gimnazijos auditorijoje.

Sekmadienį, gruodžio 5 d.

MENO PARODA - dail. M. Stankūnienė
Dievo Motinos parapijos salėje
• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS
REALTY, 31715 Vine St.,
Willowick, Ohio 44094. Tel.
943-0910.

atvyksta iš Chicagos atida
ryti gruodžio 5 d. 12 vai.
dail. M. Stankūnienės paro
dą Dievo Motinos parapijos
auditorijoje.
LITUANISTINEI
MOKYKLAI REMTI PIETUS

Visi maloniai kviečiami i Sv.
Kazimiero Lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto ruošia
mus pietus š.m. gruodžio 5 d.
tuojau pošv. Mišių, Dievo Mo
tinos parapijos svetainėje.
Savo atsilankymu paremsite mokyklą ir tuo pačiu pasi
vaišinsite lietuviškais patieka
lais ir skanėstais.

• OHIO AUTO BODY.
savininkas Jonas Švarcas.
35571 Vine St.. East lak e.
Ohio 11091. sąžiningai ir
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašaukius.
automobili atitempia į savo
dirbtuves ir greitai pataiso..
Skambinkite tel. (216) 9128038 ir viskas bus sutvar
kyta.

FOR RENT

NATIONWIDE
INSURANCE
Nabo*">wicJe is on yov »•<*•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBEI.ENIS apdraudos
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 161-3500.

Religinis koncertas
Dievo Motinos
šventovėje
Sekmadienį, gruodžio 19 d., 4 vai. p.p.
Dalyvauja solistai:
ALDONA STEMPUŽIENĖ
VYTAUTAS PAUL10NIS
Prie vargonų - RITA KLIORIENĖ

Deklamuoja - ARŪNAS ČIUBERKIS

Režisuoja - RŪTA GIEDRAITYTĖ

East 156 & Lake Shore. 2
bedroom bungalow with stove
and refrigerator. $285/month
plūs security and utility. References. No pets, no children
Call: 481-3903

NAUJA KNYGA

Tik ką pasirodė knygų
rinkoje Dr. A. Rušos istori
nis veikalas "Kovos dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės”
III tomas. Tai kovos su len
kais 1920-1923 m. 523 pus
lapiai, 30 schemos, vardy
nas, kieti viršeliai.
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, USA.
Knygos kaina 17 dol.,
plius 1 dol. už persiuntimą.
NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio
Telef. office 481-6900, res. 531-2190
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.

Norintieji pirkti ar parduoti prašom kreiptis
į mano įstaigą.

DIRVA
VILTIES DRAUGIJOS
NARIŲ {NAŠAI

Br. V. Mikliai, St. Petersburg;

Atsiliepdami į Dirvos
kvietimą paremti laikraščio
leidimą, j Vilties draugiją
Įstojo, arba jau esantieji
nariai padidino savo įna
šus.;
500 dol. Korp! Neo-Li
thuania vyr. valdyba;
100 dol. dr. J. Maurukas,
Elyria;
50 dol. J. žemaitis, Chi
cago; V. Mažeikienė, Lake
Zurich; E. Švažienė, Downers Grove; M. Eimontas,
Cherry Hill;
40 dol. J. Cijunskas, Cle
veland ;
35 dol. A. Valiulis, Los
Angeles;
30 Uul. 2S. Oboianis, Cleve
land ; K. čeputis, Evanston;
E. Rašytinis, Redford Twp.;

28.35 dol. V. Kazlauskas,
Toronto;
25 dol. J. Stelmokas,
Lansdowne; Pr. Kašiuba,
Las Cruces; V. Jasiukaitienė, Chicago; dr. J. Bakšys,
St. Petersburg; St. Vilinskas, Windsor; Br. Auginąs,
Lyndhurst; L. Izbickas, W.
Roxbuiry T. Lirbaitis, Mayfield Hts.; dr. R. Sidrys,
Streator; Br. Galinis, Norwell; S. šimoliūnas, De
troit; J. Petronis, Los An
geles ; Br. Kavaliūnienė,
Rochester;

V- Abraitis, Palm
A. Griauzdė, Avon;
°fu aol. J. Daugirdas, Chi
cago; M. Kasniūnas, Tinley Park.
20
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A. A.

ADELEI

BAJALIENEI

mirus, jos vyrui HENRIKUI gilią užuojautą

reiškia

Olga ir Vladas Bakūnai
Danutė Kaškelienė

Liucija ir Antanas Mažeikos
Josefina ir Bruno Gediminai
Jadvyga ir Kazys Karužai

Brangiam tėvui
A. A.

mokytojui JONUI MIŠKINIUI
mirus, sūnų VYTENĮ ir šeimą nuoširdžiai

užjaučiame

Vyr. Skaučių židinys
Cleveland

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami j mūsų pra
šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:

P. Rulis, Warm Springs 5.00
LB Floridos Auksinio
Kranto apyl. valdyba .. 25.00
L. Izbickas, W. Roxbury 25.00
V. Rėklys, Walnut Creek 2.00
T. Dambrauskas,
Hot Springs ................. 35.00
A. Dikinis, Park Forest .. 5.00
E. Keresevičienė,
Miami Beach ............. 10.00
S. Petokas, Chicago .... 10.00
K. Čeputis, Evanston ... 30.00
F. Navickas, Cleveland .. 10.00
X. Y., Cleveland............. 25.00
J. Andrašūnas, Chicago 25.00
J. Žemaitis, Chicago .... 50.00
I. Galinienė, Norwell .... 25.00
D. Alseikienė, Los Angeles 5.00
V. Petukauskas,
Cleveland .................... 10.00
V. Mackus, Chicago .... 5.00
Pr. Sideravičius, Cicero 5.00
A. Radzevičius, Detroit .. 3.00
A. Zaparackas, Ryoal Oak 5.00
A. Musteikis, Detroit ... .20.00
K. Pocius, Beverly Shores 50.00
H. Gavorskas, Venezuela 43.80
I. Bumelis, Ormond Beach 5.00
J. Kazitėnas, Kenosha .. 3.00
N. R. Shutterly,
Silver Spring ............. 8.00
M. Tonkūnas, Chicago .. 20.00
J. Kazickas, Greenvrich . .20.00
V. Domeika, Fairfield .... 3.00
J. Janulevičius, Livonia 3.00
G. Špakauskienė,
Dearborn .....................10.00
A. Jonynienė, Detroit .... 10.00
L. Kaulinis, Philadelphia 23.00
Amerikos Lietuvių
Balsas Detroite............. 20.00
Šv. Antano parapija
Detroite ....................... 10.00
DLK Birutės Draugija
Detroite ....................... 20.00
Dr. M. Vygantas,
Winnetka .................. .19.00
Dr. J. Bakšys,
St. Petersburg ............. 25.00
P. Vėbra, Chicago .......... 30.00
V. Jasiukaitienė, Cicero 25.00
V. Povilčius, Chicago .... 10.00
A. Valiulis, Los Angeles 35.00
E. Jocius, Cleveland ....10.00
V. Sutkus,
Bad Kreuznach ............. 133.00
J. Petrauskas, Los Angeles 5.00
M. Prakevich,
Virginia Beach............. 6.00
Br. Tarutienė, Willowick 13.00
J. Pupininkas,
St. Petersburg ............. 8.00
J. Mačiulis, Lakewood .. 15.00
D. Adomaitis, Chicago .. 10.00
S. Vilinskas, Windsor ..25.00
St. Bliudnikienė,
Rochester........................ 5.00
K. Stundžia,
St. Catharines ............. 25 00
Ed. Milkauskas, Detroit 25.00
B. Gražulis, Flint........... 10.00
J. Draugelis, Brooklyn ..25.00
Dr. T. Savickas, Monticello 8.00
E. A. Rašytinis, Redford 30.00
B. Auginąs, Lyndhurst .. 25.00
S. Kasnickienė, Harbert 15.00
J. Sabanas, Chicago ....15.00
Br. ir V. Mikliai,
St. Petersburg ............. 30.00
Dr. J. ir D. Maurukai,
Elyria ........................ 100.00
J. Staškus, Yonkers .... 5.00
J. Žukas, Woodhaven .... 3.00
B. Klovas, Chicago......... 8.00
J. Naujokaitis, Cleveland 15.00
A. Ragelis, Gulfport ....10.00
A. Burneika, Hartgford . .13.00
J. Pilkauskienė. Hamilton 20.00
A. Juozaitis, Cleveland .. 3.00
R. Macionis, Southgate .. 3.00
V. Džigas, Omaha .......... 15.00
A. Mackuvienė, Cleveland 12.00
O. Mekišienė,
Los Angeles ................. 10.00
Dr. O. Mironaitė, Chicago 20.00
O. Rinkus, St. Petersburg 5.00
J. Jašinskas, Boston .... 1.00

VI. Šniolis, St. Petersburg 6.00
H. Johansonas, Willowick 3.00
J. Šoliūnas, Chicago .... 30.00
L. Gilvydis, Fermington .. 8.00
V. T. Urbaičiai,
Mayfield Hts................. 25.00
M. Gureckas, Waterbury 15.00
J. Mikonis, Cleveland .... 10.00
V. Vaičaitis, Seven Hills 10.00
A. P. Griauzdė, Avon .... 20.00
J. Zugra, Euclid ............ 10.00
A. R. Petrauskiai,
Rocky River................ 15.00
V. Kavaliūnas, Cleveland 5.00
J. Pivoriūnas, Cleveland 10.00
S. Liubartas, Phoenix .... 8.00
K. Algenis, Voodhaven 20.00
Dr. R. Sidrys, Streator ..25.00
S. Sližys, Dearborn .... 3.00
I. Vinclovienė, Mayfield 10.00
O. Čenkus,
Howard Beach............ 3.00
M. Lembertienė,
Santa Monica .............25.00
D. Venclauskaitė, Wolcott 25.00
J. Mekeša, Eastlake .... 8.00
Br. Kazukauskas,
Silver Spring ............. 5.00
V. Zdanys, Wethersfield 20.00
J. Kažemėkaitytė, Racine 10.00
V. Kažemėkaitis, Racine 10.00
O. Mitinąs,
Fremont Center .......... 10.00
R. Smith, Vokietija ....10.00
V. Mažeikienė,
Lake Zurich................. 50.00
J. Janusevičius, London 14.67
A. Kruvelis, Chicago ....20.00
B. Kemažaitė, Chicago . .20.00
M. Kasniūnas,
Tinley Park ................. 10.00

Br. Ščepanavičius,
St. Petersburg ............. 10.00
P. Steikūnas, Chicago .. 10.00
Dr. J. Stankaitis,
Chesterland ................ 5.00
A. Drasutienė, Chicago .. 10.00
T. Gaurilis, Cleveland . 5.00
V. Balsys, Surfside......... 3.00
G. Žilionienė, New York 10.00
A. A. Kavaliūnai .......... 10.00
P. Žilinskas, Hemet ....10.00
Č. E. Gedgaudai,
Santa Monica ............ 25.00
Dr. B. Paprockienė,
Richmond Hill ............ 20.00
Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba ............ 500.00
Pr. Naujokaitis,
River Edge .............. 5.00
J. Lauraitis, Panania .... 20.00
J. Vanagaičio šaulių
kuopa Bostone............. 25.00
K. Zemeckas, Indinapolis 10.00
Dr. S. Jasaitis, Boston .. 15.00
O. Vaičaitienė, Largo .... 5.00
H. Chvedoukas, Toronto 8.00
St. Šimoliūnas, Detroit .. 25.00
G. Stepulionis, Surfside 10.00
J. Rastapkevičius, Dutton 3.25
A. Patamsis, Stoney Creek 8.10
Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• Česlovas šadeika, gyv.
Farrington, Mich,, atsiųs
damas 30 dol., padidino sa
vo įnašą Vilies draugijoje,
tuo būdu tapdamas dvigubu
šimtininku.

A. t A.

JONAS

MIŠKINIS

Pedagogos, visuomenės veikėjas. Daugelio
laikraščių bei žurnalų bendradarbis. J.A.V. išgy
veno 33 metus, rašydamas straipsnius "Drauge”,
"Dirvoje”, "Laisvojoje Lieuvoje”, "Laiškai Lieuviams", "Moteryje” ir kt. Kelių knygų bei vado
vėlių autorius.
Mirė staiga lapkričio 19-tą dieną Rochester,
N. Y. 87 metų gimęs Musteikos km., Marcinkonių
valsčiuje, Lietuvoje.
Giliam liūdesy liko žmona Magdalena Miški
nienė, sūnus Kęstutis ir marti Kazimiera, sūnus
Vytenis, marti Aldona ir vaikiai: Danutė Belzinskienė su vyru Remigijum, Dalia ir Algirdas, žen
tas Raimundas Kiršteinas ir vaikaičiai: Raimun
das, Darius ir Rūta. Sesuo Agota su šeima Austra
lijoje ir kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

PADĖKA
A. A.

DAIL. ANTANUI PETRIKONIUI
taip staiga ir netikėtai iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai
dėkojame visiems mūsų brangiems draugams ir pažįs
tamiems už mums pareikštas užuojautas spaudoje ir
asmeniškai, dėkojame už šv. Mišių aukas.
Ypatinga padėka p.p. Civinskų šeimai už tokią ne
paprastą globą mūsų didelio skausmo valandose, dr.
Jono Šalnos šeimai, brangiems Genutei ir Kaziui Tre
čiokams.
Širdinga padėka Juno Beach lietuviams už atsi
lankymą koplyčioj, už aukas Lietuvių Fondui šviesiam
A. A. Antano atminimui įamžinti. Ačiū I.. B. Palm Beach
apylinkės valdybai už auką Lietuvių Fondui. Dėkojame
M. ir V. Kriaučiūnams už auką Balzeko muziejui A. A.
Antano atminimui. Nuoširdi padėka sol. Jameikienei už
taip įspūdingai sugiedotą giesmę.
Nuoširdus ačiū p. Civinskui ir p. P. Jurkui už ne
krologus.
Dėkojame už užuojautą Margučio radijo vedėjui p.
Petrui Petručiui ii- Dirvos redakcijai.
Nuoširdus ačiū visiems padėjusioms mums išgyventi
šias sunkias mūsų sievarto valandas.

Nuliūdę:
ŽMONA LIUCIJA
DUKTĖ ANGELĖ SU VYRU
BROLIS JUOZAS SU ŠEIMA
BROLIS VIKTORAS
ŽMONOS SESUO GRAŽINA
STANKŪNIENĖ SU VYRU
JONU IR ŠEIMA

