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RINKIMINES TEMOS
Tikyba, patriotizmas ir 

Cernenko interview
Vytautas Meškauskas
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Tradiciniai tik po Darbo 
Dienos turėtų prasidėti tikra 
priešrinkiminė propaganda. 
Šiais metais tačiau ji jau pra
sidėjo po respublikonų kon
vencijos Dalias mieste. Iš pra
džių jai įsisiūbuoti neleido kam je ir yra persiskyrus, o Monda- 
didatės į viceprezidentes G. 
Ferraro finansiniai klausimai, 
kurių išsiaiškinimui reikėjo 
paaukoti beveik 3 savaites, 
bet tam reikalui atvėsus - ga
lima kalbėti ‘rimtai’.

Nors rinkiminės kampani
jos retai kada prasideda su in- 
vokacijomis, šiais metais, gali 
sakyti, kad taip buvo. Prezi
dentas Reaganas, tuoj po res
publikonų konvencijos, kalbė
damas evangelistų suvažiavi
me, pareiškė:

‘Tiesa yra tokia, kad politi
ka ir moralė yra neišskiriamos 
Kadangi moralės pagrindas 
yra tikyba, religija ir politika 
giminiuojasi. Mes reikalingi 
religijos kaip vadovo.’

Savaime aišku, kad toks pa
reiškimas sulaukė demokratų 
kritikos. W. Mondale, prieš 
pradėdamas savo kampaniją 
Minneapolyje, pareiškė, kad 
respublikonai sukėlė abejo
nių, ar jie vis dar gerbia sie
ną, kurią JAV steigėjai nutie
sė tarp vyriausybės ir religijos. 
Amerikoje tikyba esanti asme
niškas reikalas tarp paskiro 
žmogaus ir Dievo, tarp šeimų 
ir jų bažnyčių ar sinagogų, be 
jokias vietos tarp jų politikams. 
Prieš tą kalbą per radio, Mon
dale atsilankė presbyterionų 
bažnyčioje ...

Atvirai kalbant, prieš tą 
kampaniją apie abejų kandi
datų religinius įsitikinimus vi
sai nebuvo kalbama, nors bu
vo žinoma, kad Reaganas re
guliariai nesilanko bažnyčio- 

le yra pastoriaus sūnus, kas 
leistų spėti, kad jis pirmas pa
lies tą temą. Dar daugiau ta 
tema turėtų kalbėti Jessie Jack 
son, iš profesijos kunigas.

Antras gana keistas ginčas 
eina dėl patriotizmo. Demo
kratai baigė savo konvenciją 
mosikuodami tūkstančiais 
JAV vėliavų. Respublikonai 
ne tik neatsiliko, bet dar išlei
do Reagano-Busho medalius, 
kuriuos paspaudus pasigirsta 
valstybės himno garsai.

Visai rimtų diskusijų dar 
nesigirdėjo apie daugiau kas
dieninius klausimus: užsienio 
politiką ir ūkinę padėtį, kurie 
turėtų daugiau nusverti rinki
kų pasirinkimą. Lyg ir pasi
piktinęs tokia padėtimi Cer
nenko davė pasikalbėjimą 
Pravdai, kuriame pabrėžė sa
vo pažiūras į nusiginklavimo 
klausimą, kaltindamas JAV 
pasiryžimu įsigyti persvarą 
atominiuose ginkluose, bei 
Reagano administraciją ne
noru rimtai derėtis dėl erdvės 
ginklų, ką įrodąs nesutikimas 
derybų metu sulaikyti satelitų 
naikintuvų bandymus. Bū
dinga, kad tas Cernenko in- 
terview iššaukė prisiminimą 
jo pirmtako Andropovo inter- 

(Nukelta į 2 psl.)

JAV prezidentas ir ponia Reagan (dešinėje) Diplomatinio korpuso priėmimo metu 1984. 
VII. 1 d. Baltųjų Rūmų sode su Lietuvos atstovu dr. Stasiu Bačkiu ir ponia Ona Bačkiene.
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Clevelando lietuvių radijo valandėlės Tėvynės Garsai vadovybė 1950 m. rugsėjo 5 d. Iš 
kairės: Balys Auginąs, Jaunutis Nasvytis, Alfonsas Mikulskis ir Povilas Šukys.

Argi žodis nepalieka aido?
Clevelando radijo programai 'Tėvynės Garsai’ 35 metai

Balys Auginąs

■
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Visi mes žinome, kas yra lai
kas žmogaus gyvenime, kaip 
jis žaidžia su žmogumi ir su 
žmonijos istorija'. Ir man vai
denasi, kad mes - kaip vaikai - 
įlipę į gyvenimo valtelę, skrie
jame laiko milžiniška upe į to
lį, kol begaliniai laiko vande
nys mus nuplukdo į ūkanotą ir 
rūkais dengiamą amžinybę ...

Juk viskas nuskęsta amžiny- 

bėję - ir žmogus su savo dar
bais, ir tautos su savo viltimis 
ir troškimais. Bet ar nepalie
ka kas nors, kas liudytų mūsų 
darbus, veiklą, troškimus? O 
taip! Žmogus ir tauta išlieka 
istorijos puslapiuose ir jų dar
bai lieka gyvi kitų žmonių at
mintyje. Jie yra tęsiami kitos 
kartos. Tačiau laikas yra gud
rus, kaip šventraščio žaltys — 
jis keičia žmonių papročius, 
žmonių galvojimą, troškimus 
ir dvasią ...

Todėl, išliekant šioje laiko 
kovoje, reikia iš anksto pasi
ruošti, kad mūsų darbai ir idė
jos išliktų, kad laikas juos įšal
dytų istorijos kaleidoskope. 
Kad jei ne visume, tai bent at
skiros veiklos dalys - kaip ply
tos, išbarstytos laiko vėjų, atei
nančių kartų vėl būtų panau
dotas ir praėjusios generacijos 
statiniai liudytų mūsų kartos 
gyvenimo būdą, moralę, dar
bus.

Šios mintys gimė manyje ta
da, kai aš ėmiau galvoti apie 
Clevelando lietuviškos radijo 
valandėlės veiklą, jos nueitą 
35-rių metų kelią. Amžinojo 
laiko mastu matuojant, 35-ri 
metų laiptai yra galbūt nedi
delis sukauptų metų kauburė
lis, tačiau gyvenimo mastu jį 
vertinant - tai daugiau nei 
trečdalis žmogiškojo amžiaus. 
Todėl būtų gaila, kad sukaup
tos vertybės per tokį laiką atei 
ties vėjų būtų nupūstos užuo
marštim

J

Šiandien, švenčiant šią di
delę Clevelando lietuviškojo 
radijo ‘Tėvynės Garsai’ gyva- 
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VEIKSNIAI TVIRTAI 
GINS LIETUVIŲ 

INTERESUS

ALTo, JAV LB, PLB 
valdybų ir VLIKo atstovų 
konferencija dėl KGB su
klastotais dokumentais ap
kaltintų lietuvių bylų reika
lų įvyko 1984 rugsėjo 8 d. 
Clevelando Lietuvių namuo
se. Joje išklausyta adv. P. 
žumbakio, Lietuvių teisėms 
ginti komiteto ir Fondo bei 
Americans for Due Process 
atstovų pranešimai ir ap
tarta tolimesnė veiksnių ak
cija šioje srityje ir priimta 
sekanti rezoliucija:

1. Džiaugiamasi visų 
veiksnių tvirtu nusistaty
mą vieningai ginti Lietuvos 
gyvybinius interesus ir pa
skirų lietuvių teises;

2. Suvažiavimo dalyviai 
prašo veiksnių pirmininkų 
kuo skubiau tarti galimą 
Lietuvos inkorporavimo 
nepripažinimo iš JAV pu
sės pažeidimo reikalą;

3. Suvažiavimo dalyviai 
prašo veiksnių pirmininkus 
lietuvių teisėms ginti rei
kalo tvarkymą spręsti ilges
nės trukmės perspektyvo
je.
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sovomnĖ poutiu^^

Ką reiškia sovietą uždraudimas Honeckeriui važiuoti į Bonną? 
- Černenkos 'prisikėlimas’ iš mirusiu. - Padėtis Izraelyje.

N.Y. Times taikliai sufor
mulavo žinios reikšmę apie Ry 
tų Vokieitjos valdovo Honecke 
rio atsisakymą padaryti vizitą 
Bonnai. Girdi, nuostabu ne 
tai, kad jis atsisakė, bet kad 
jam buvo leista tiap ilgai dels- 
til

Kaip jau mes čia rašėme, sun
ku įsivaizduoti tokį nepaklus
numą Stalino, ar net Andro
povo laikais. O jei taip - reikia 
prileisti, kad Kremliaus maši
na neveikia taip sklandžiai 
kaip ankstyvesniais laikais.

Rinkiminės 
temos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

view toje pačioje Pravdoje ... 
lygiai dvi savaites prieš mirtį. 
Tada, kaip dabar, ėjo gandai 
apie sovietų valdžios viršūnės 
nepagydomą susirgimą. Ta
da, kaip ir dabar, sovietams 
rūpėjo pabrėžti, kad toji vir
šūnė vis dar funkcijonuoja.

Kaip ten iš tikro būtų, Vals
tybės D-tas tuojau pat į tą in- 
tervievv palankiai reagavo, 
pareikšdamas:

‘JAV tik bando ištaisyti Ry
tų-Vakarų apsiginklavimo ba
lansą, kurį Sovietų Sąjunga 
paskutiniais metais pažeidė 
savo naudai ... mes sveikina
me Cernenko pareiškimą, kad 
Sovietų Sąjunga irgi yra už 
rimtas ir konkrečias derybas.’

Tai lyg atsakymas į būsimą 
demokratų kritiką dėl blogų 
santykių su sovietais. Įdomus 
ta tema straipsnis pasirodė 
rugsėjo 2 d. N.Y. Times nr.. 
Jo autoriai - demokratų politi
kai W. Averell Harriman, bu
vęs ambasadorius Maskvoje ir 
Clark M. Clifford, buvęs Gy
nybos Sekretorius bei Mar- 
shall D. Shulman, Carterio 
administracijos patarėjas so
vietų reikalais - teigia, kad 
dabartinė administracija kly
do, tikėdamasi jog smarkesnis 
JAV ginklavimasis atves sovie
tus prie derybų stalo. Iš tikro 
tai tik paakino sovietus bet ko
kia kaina nenusileisti ir didin
ti savo ginklavimosi spartą. 
Šešios administracijos - Eisen- 
howerio, Kennedy, Johnsono, 
Nixono, Fordo ir Carterio - 
stengėsi sulėtinti ginklavimąsi 
derybom ne dėl to, kad joms 
patiko Sovietų Sąjunga, bet 
todėl, kad jos manė, jog nuo
saikesnis ginklavimasis yra ge
riau negu visai nesuvaržyta 
karinė konkurencija. Auto
riai, žinoma, nutyli, kad tų 
visų administracijų pastangų 
vaisius buvo toks, kad sovietai 
ne tik pasiekė JAV lygį, bet jį 
bando pralenkti. Tai apeida
mi jie tačiau padaro įdomų 
pasiūlymą: tiek demokratai, 
tiek ir respublikonai derybų 
nusiginklavimo klausimą turi 
tuojau pradėti svarstyti rim
tai, nes kokia nauda laimėju
siam kandidatui, jei jis laimės 
rinkimus, bet pralaimės tai
ką?

Černenko dėl ligos nepajėgia pats užsisegti paltą, jam pa
deda saugumietis...

čius, kad priėmimas raketų 
nesustabdys artėjimo su Rytų 
Vokietija. Jis numatė tai, ko 
kiti iki šiol nepastebėjo, bū
tent - kad siekdamas geresnių 
santykių su Rytų Vokietija jis 
sukėlia naujų problemų Čer
nenkai.

Iš tikro, gerų santykių su 
Vakarais nori visi sovietų sate
litų režimai, nes tai vienin
telė galima pagalba jų ūkiui 
sustiprinti.

Nei Reaganas, nei Kohl ne
būtų galėję to pasiekti, jei ne
būtų gavę pagelbos iš Černen
kos. Rusai būtų geriau pada
rę, jei - pralaimėję mūšį dėl 
amerikiečių raketų išrikiavi- 
mo Europoje - nuduotų besi
šypsą. Antiatominio sąjūdžio 
svarbiausias argumentas bu
vo, kad nereikia ginkluotis 
prieš rusus, nes jie nesudaro 
rimtos grėsmės Vakarams. 
Tai buvo Andropovo linija. Ji 
neatitiko tiesai, bet daug žmo
nių norėjo taip manyti. Cer- 
nenko atidarė jiems akis.

Jis ir Gromvko, o ne Reaga- 
į nas, dabar pradėjo baidyti. 

Jie parodė Sov. Rusiją kaip su- 
per-valstybę, kuri atsisako de
rėtis dėl raketų, kuri faktinai 
yra atsakinga už derybų nu
traukimą. Rezultatai buvo 
visai kitoki negu rusai tikėjo
si: Vakarų sąjunga yra tvir
tesnė negu buvo pereitais me
tais - plyšiai rodosi tik Rusijos 
Rytų imperijoje, kaip nieka
dos anksčiau.

Vyraujančiai Kremliaus se
nių trejulei - Černenkai, Gro- 
mykai ir Ustinovui - 70-tas de
šimtmetis turi atrodyti kaip 
buvęs auksinis amžius. Įkliu
vusi į Vietnamą Amerika 
leido sovietams atsiginkluoti. 
Sovietų įtakos sfera išsiplėtė į 
Afriką ir Afganistaną, Iranas 
pasitraukė iš Amerikos įtakos. 
1977 m. pradėtas SS-20 rake
tų rikiavimas privertė euro
piečius abejoti amerikiečių

Keisti dalykai atsitiko Rusi
jai ir Vakarams 1984 metams 
slenkant, rašo londoniškis The 
Economist. Metams prasidė
jus, sausio mėnesį buvo klau
siama ar Vakarų Europa liks 
ištikima JAV sąjungininke. 
Rugsėjo mėn. yra klausiama, 
ar Rytų Europa liks patikima 
Sovietų Sąjungos partnerė.

Kreditas už tai priklauso 
šiek tiek prezidentui Reaga
nui, kiek daugiau V. Vokieti
jos kancleriui Helmutui Kohl, 
bet daugiausia - jei tai galima 
vadinti kreditu - Konstantinui 
Cernenko.

Reaganas atginklavo Ame
riką, tačiau iki šiol daug kas 
nepastebėjo, kad jis yra ne
paprastai atsargus. Jis neįsi- 
kišo į Persijos įlanką, ir tik iš 
dalies į Centro Ameriką. Ide
ologiniai jis nebuvo dogmatiš
kas (palaiko gerus santykius 
su Kinija). Padaręs klaidą jis 
sugeba pasitaisyti (pasitraukė 
iš Libano, kai paaiškėjo, kad 
pradėta politika negali laimė
ti). Reagano tikroji politika 
tačiau buvo aptemdyta jo anti 
marksistinės retorikos.

Iki tam tikro laipsnio tai 
buvo reikalinga, kad pabrėžti 
atitrūkimą nuo netikros ‘deten 
tės’, pradėtos septinam dešimt 
metyje, kuri supuolė su Sov. 
Rusijos sparčiu ginklavimusi, 
Angola, Etijopija ir Afganista
nu. Bet tai Reaganas gal kiek 
per ilgai užtęsė. Šiais metais 
Reaganas buvo santūresnis. 
Tai nuramino nervus Europo
je, anti-atominis sąjūdis čia 
susilpnėjo, Anglijos ir V. Vo
kietijos keliais riedėjo skrai
dančios bombos ir Pershing II 
raketos. Rusams liko tik kauk
ti iš nepasitenkinimo.

Kohl dalis tame procese bu
vo didesnė. Jo uždavinys bu
vo priversti abejojančius vo- 

. kiečius priimti naujas raketas. 
ITai padaryti jam atrodė ge

riausiai užtikrinant savo pilie-

■ Iš kitos pusės
Rugpiūčio 15 d. 4:10 vai. p.p., kaip matosi iš antspaudo, 

Jonas Soliūnas įteikė skundą Illinois’o Cook County apskri
ties teismui (Circuit Court of Cook County), kaltindamas, 
kad Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija, kuri priklausanti 
marijonų vienuolynui, 1981 m. sausio 5 d. pasamdžiusi jį 
(Soliūną) savo leidžiamam Draugo dienraščiui (a world-wide 
daily) redaktorium už 15,000 dol. algos į metus, sekančių me 
tų kovo 23 dieną jį atleido. Salia tų institucijų Soliūnas dėl 
savo atleidimo apskundė tų institucijų pareigūnus - kunigus 
Viktorą Rimšelį ir Praną Garšvą, bei Draugo administrato
rių Petrą Cibulskį.

Pagal skundą Rimšelis Soliūną priėmė tarnybon iki jis išsi
tarnaus pensiją, o Soliūnas iš savo pusės atsisakė turimo, ge
riau apmokamo, darbo. Tą žodinį susitarimą pažeidė Ci
bulskis Soliūną atleisdamas iš darbo, kas padarė jam daug 
nuostolių.

Pradėjęs tarnauti, Soliūnas gavo Draugijos asmeninės po
litikos ir taisyklių nuorašą, kurių jis laikėsi. Pagal tas taisyk
les Soliūnas po trijų mėnesių tarnybos tapo nuolatiniu tar
nautoju. Cibulskis jį atleisdamas prieš tai neįspėjo ir nedavė 
jokio paaiškinimo.

Soliūnas, kuris prieš ateidamas į Draugą dirbo Soc. Secu- 
rity administracijoje, samprotauja, kad jis buvęs atleistas dėl 
to, kad jis atsisakė liudyti netiesą. 1981 m. spalio 1 d. Rim
šelis jo prašęs padėti marijonams prašyti dėl Sočiai Security 
mokėjimų. Tam tikslui Sočiai Security administracijai rei
kėjo paaiškinti ryšį tarp marijonų ir Katalikų Spaudos D-jos. 
Rimšelis reikalavęs, kad Soliūnas iškreiptų (misrepresent) 
darbdavio-darbo ėmėjo ryšį tarp marijonų ir draugijos—ką 
Soliūnas padaryti atsisakė.
- Po to Rimšelis ir Garšva pradėję prieš Soliūną akciją, ku
rioje buvę ir rasinės diskriminacijos (jis yra vedęs juodą), tik
rino jo rašinius, nors kitų redaktorių netikrino, nepraleido 
palankių atsiliepimų apie juoduosius, nekėlė algos, visai ne- 
sitarė su juo Draugo reikalais, išvadino KGB agentu ir 1.1.

Dėl viso to Soliūnas prašo iš atsakovų priteisti jam pusę mi
lijono dolerių kompensacijos ir vieną milijoną pavyzdinės 
baudos su visom teismo išlaidom.

Apgailestaujant, kad - koks būtų teismo sprendimas - dalį 
ir aukomis spaudai surinktų lėšų reikės atiduoti advokatams, 
čia norisi pastebėti, kad bent vieną ieškinio punktą galima 
būtų išsiaiškinti ir be teismo. Trečios dalies 15 str. (b) dali
nyje teigiama, kad atsakovai prieš savaitę auto nelaimėje žu
vusią ieškovo žmonos motiną

pavadino BOBUTE, ‘Which is a ethnic slur’ .
Žvilgsnis į tremties Lietuvių Kalbos Vadovą sako, kad bo

butė yra ‘senelė; (fam) akušerė’, tačiau Dabartinės Lietu
vių Kalbos Žodynas tiksliau apibrėžia:

BOBUTE (2) 1. tėvo ar motinos motina; senelė, močiutė. 
2. priėmėja prie gimdančių moterų.

Tokiu būdu velionės pavadinimas pirmąja prasme negali 
būti laikomas įžeidimu, nes ji turėjo anūkų ir jiems buvo bo
butė. (vm)

sugebėjimu juos, reikalui 
esant, apginti.

Siame dešimtmetyje viso tos 
rusų viltys viena po kitos žlugo 
Reagano atsiginklavimo prog
rama sumažino Rusijos pirme
nybę. Pershingai ir skraidan
čios bombos atstatė amerikie
čių atominį skėtį virš Europos. 
Mozambiąue ir Angola pradė
jo ieškoti bendros kalbos su Pie
tų Afrika. Irane Rusija iki šiol 
neturėjo jokios naudos, o karo 
galo Afganistane vis dar nesi
mato. Rusija negalėjo prisi
versti padaryti kokių mažų 
nuolaidų, kad atitraukti Kini
ją nuo Amerikos ar sulaikyti 
Japoniją nuo per glaudžių san
tykių su JAV. Visa tai buvo 
nusivylimas Černenkai, kuris 
su savaisiais pasitraukė į toli
mą palapinę - rašė The Eco- 
nomis. •••

Pereitą trečiadienį Cernen
ko staiga grįžo iš 8 savaičių 
atostogų, per kurias nieko 
apie jį negirdėjom. Televizi
jos ekrane jis atrodė sveikas, 
nors labai nejudrus - kaž kaip 
priminė graboriaus nugrimuo
tą lavoną. Buvo parodyta, 
kaip jis sveikina savo kosmo
nautus kaip tik tą pačią 
čią dieną, kai į žemę grįžo 

JAV astronautai. Cernenko 
kalbėjo apie reikalą palikti 
erdvę taikai, kas reiškia, kad 
Kremlius bijo amerikiečių 
technologijos persvaros.

• ••
Prezidentas Reaganas susi

laukė neprašytos pagalbos iš 
JAV gimusio rabino Kahane, 
kuris Izraelyje buvo išrinktas į 
naują seimą, nors kiti politikai 
jo kratosi. Jis atvyko į JAV su
laikyti savo tautiečius nuo bal
savimo už ... Mondale, kuris, 
jo nuomone, atneš pražūtį 
Amerikai ir Izraeliui. Rabi
nas Kahane yra šalininkas vi
sų arabų išvarymo iš Izraelio 
teritorijos ir užkariautų sričių. 
Paklaustas per CNN TV prog
ramą ‘Crossfire’, kaip tai su
derinti su demokratijos prin
cipais, rabinas atsakė, kad ne 
jie, bet Izraelio išsilaikymas 
jam rūpi. Ar neišvarė iš savo 
teritorijų visus vokiečius Len
kija ir Čekoslovakija ir gavo 
tam prezidento Trumano pri
tarimą Potsdame?

Kahane per rinkimus gavo 
27,000 balsų, daugiausiai ka
rių ir jaunų žmonių, tačiau ti
kisi savo idėjų populiarumo 
padidėjimo. Faktinai, su savo 

(Nukelta į 3 psl.)



1984 m. rugsėjo 13 d. DIRVA Nr. 35 — 3

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

P. O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344 
6116 ST. CLAIR -AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR: VYTAUTAS GEDGAUDAS

DIRVA (USPS 157580)

Iš praeities stiprybės

TAUTA, KURI NEJAUČIA GYVYBĖS SAVO 
DIDVYRIŲ KAPUOSE, YRA MIRUSI

Aleksandras Merkelis
POSTMiASTER: Send address changes to DIRVA, 

611(5 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 44103.

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly 
by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Inc. Subscrip- 
tion per year $17.00. Single copy 35 cents.

■ Prenumerata metams $17.00, pusei metų $9.00 • Atskiro nu
merio kaina 35 centai • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone • Nespaus
dinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skelbimų 
turini ir kalbų redakcija neatsako.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS
TARPDURYJE

Rugsėjo mėnesį vėl praside
da mūsų lituanistinių mokyk
lų naujieji mokslo metai. To
kia proga labai norėtųsi tikėti, 
regėti ir džiaugtis, kad ir po 
40 metų atsineštinė naujosios 
išeivijos lietuvybė kaitina jau
nimo širdis, kiek ausys pasie
kia, skamba jo lūpose lietuviš
kas žodis, aidi lietuviška dai
na ir žydrios mažųjų akys 
šviesiai žvelgia i didelę mūsų 
ateitį. Ypač kad laikraščiuose 
kartais matome ir fotografijų, 
kuriose tėveliai veda už ran
kyčių savo vaikus į lietuviškąjį 
mokslo židinėlį, o čia juos su
tinka išskėstomis rankomis be- 
sišypsantieji mokytojai.

Deja, nors ir sakoma, kad 
optimizmas gaivina dvasią, 
stiprina jėgas ir ryžtą naujiem 
žygiams, bet jis gali ir skau
džiai apvilti, jeigu yra nepa
grįstas ir prieštarauja tikrovei. 
O mums nebūtų reikalo nė kar
toti visiems žinomo fakto, kad 
iš tikrųjų po tiekos metų kul
tūrinės veiklos ir paskifų idea
listinių pastangų vis tiek ne
sulaikomai artėjame į vadina
mos ‘gyvosios lietuvybės’ nuos
mukį. Juk, ilgai neįrodinė- 
jant, pakanka žvilgtelti tik į 
bet kurio mūsų tradicinio mi
nėjimo salę, kurioje baltagal
vius klausytojus nors ir labai 
karštai graudena baltagalvis 
prelegentas, bet dažniausiai 
jau nei jo paties vaikai, nei vai
kaičiai, jei dar koks atsilanko, 
tikrai nesupranta, ką tas jų dė 
dūkas lietuviškai šneka.

Taigi ir šių mokslo metų 
pradžioje darydami ‘lietuviš
kos sąžinės apyskaitą’, turime 
vėl sau priskirti visą eilę tokių 
senų ir naujų nusidėjimų, ku
riuos vargu ar kada atpirksi- 
me:

• Lituanistinių mokyklų ir 
mokinių skaičius per 35 ame
rikietiškus metus nepaprastai 
sumažėjo.

• LB švietimo tarybos pa
skelbtas ‘vaikų medžiojimas’ 
lietuviškoms mokykloms iki 
šiol jokių apčiuopiamų rezul
tatų nedavė, nes to uždavinio 
nei organizacijų pareigūnai, 
nei įtakingesni visuomenės at
stovai, ir nei patriotiniai pa
mokslininkai neatliko.

• Daugelis vadinamosios 
tremties senelių, deklamuoda
mi savo priesaikas Lietuvai, 
sukūrė savo vaikams tik ma

terialinės gerovės pagrindus ir 
patriotiškai dūsaudami išmi
rė, o jų palikuoniams dėl to — 
nei šilta, nei šalta.

• Iš Lietuvos atsivežta senų 
mokytojų pedagogika menkai 
galėjo patarnauti mūsiškio ‘ne 
privalomo lituanistinio moks
lo’ sąlygose, ir švietimo darbą 
tenka «dirbti tik pasišventu- 
siems ‘savanoriams-mėgėjams’ 
kurių taip pat jau trūksta.

• Stengiantis, kad į litua
nistinę mokyklą prievarta at
vestiems vaikeliams būtų čia 
tiktai linksma ir malonu pra
leisti laiką, daugeliu atveju 
švietimas virto žaidimu, o šio 
to išmokstama lyg ir netyčia. 
Dėl to kai kurie net baigusieji 
lietuviškai kalba skersu liežu
viu, rašo bendratyje nosinę ir 
neatskiria uo nuo o, ei nuo ie 
ir e.

O gal svarbiausia jaunosios 
kartos visokeriopą nutautimą 
greitinanti priežastis yra dėl 
politinių sąlygų nebuvimas ry
šio su savo tautos kamienu, 
kai juo gali laisvai naudotis ki
tų kultūringų tautų seni ir jau
ni emigrantai.

Žinoma, norint galima ra
mintis, kad toksai lietuvių jau
nimo lietuvybės blėsimas ame
rikietiškoje aplinkoje yra neiš
vengiamas, nes ir visos kitos 
baltaodės tautybės čia taip 
pat greitai ištirpsta. Bet vis 
dėlto, rodos, mes gi čia buvo
me ir dar esame ne tik politi
kai, bet ir tautybei nepapras
tai užsiangažavę. Juk nuo pat 
pradžios skelbėmės, kad mes 
nesame paprasti emigrantai, 
vien minkštesnės duonos ieško
tojai. Net ir ne pabėgėliai, o 
tremtiniai ir kovotojai! Kad 
lietuvybės išlaikymas, lietuviš
kos kultūros kūryba laisvėje ir 
jos įdiegimas mūsų vaikų vai
kams yra mūsų aukščiausias 
idealas. Be to, dar neseniai ir 
atsisveikindavome tardami: 
‘Iki pasimatymo Nepriklauso
mojoje!’ O ką gi tu ten pasa
kysi pasimatęs nesuprantan
čiam angliškai?

Ne, nutautimui pristabdyti 
ir šia proga yra per mažai tik
tai gerų linkėjimų. Tam už
daviniui reikia ne tik patobu
lintų, bet ir visai naujų būdų, 
kuriuos be baimės ir senatviš
ko užsispyrimo turėtų švieti
mo veiksniai ir visuomenė vie
šai pasvarstyti. ■

Šiemet emigracijoje vėl 
minime savo Tautos šventę, 
rugsėjo 8 dieną. Nepriklauso
moje Lietuvoje mes tą šventę 
minėdavome iškilmingai. Lie
tuva pasipuošdavo tautinėmis 
vėliavomis, didesniuose mies
tuose vykdavo kariuomenės ir 
organizacijų paradai, įvairūs 
meniniai ir kitokie parengi
mai. Mes džiaugsmingai de
monstruodavome, ką esame 
pasiekę, gyvendami savo lais
voje, nepriklausomoje Lietu
vos valstybėje. Ko mes siekia
me, minėdami savo tautos 
šventę, būdami toli nuo savo 
brangios tėvynės, nešančios 
baisų vergijos jungą.

Tautinėmis šventėmis mes 
atžymime svarbiuosius savo 
tautos gyvenimo įvykius, save 
glaudžiau susiejame su garsią
ja tautos praeitimi, iš jos se
miamės stiprybės, nes juk pra 
eitis yra gaivusis šaltinis, duo
dąs jėgų ateičiai kurti. Senas 
lotynų priežodis sako, kad 
žmonės, nežiną praeities, yra 
visuomet vaikai. Tik praeitų 
kartų veikalus pažindamas 
vaikas protiškai bręsta ir tam
pa vyru, galinčiu save kūry
biškai pareikšti. Taip yra ir 
su tauta.

Kai mūsų tauta pamiršo sa
vo praeitį, kai ainiai nebesido
mėjo, kas buvo ir ką veikė se
novėje jų protėviai, ji pradėjo 
silpnėti, pasidavė svetimų kul
tūrų įtakai. Ir tik savo praei
ties pažinimas gaivino ir stip
rino lietuvių tautinę sąmonę, 
skatino juos didingiems žy
giams. Lietuvos praeities pa
žinimas, ugdęs savo tautos ir 
jos kultūros meilę, buvo vie
nas iš pačių svarbiausių mūsų 
tautinio atgijimo veiksnių, ve
dusių prie nepriklausomos 
valstybės atstatymo.

Kai mūsų tauta iš pirmojo 
pasaulinio karo griuvėsių kėlės 
laisvam gyvenimui, kai buvo 
tiesiamas kelias nepriklauso
mai Lietuvos valstybei, kai 
pasauliniame forume buvo 
ginama Lietuvos laisvės byla, 
praeitis davė nesugriaunamų 
argumentų mūsų tautai tapti 
laisvai. Mūsų tauta siekė to, 
kas jai teisėtai priklauso, ką ji 
buvo įsigijusi kraujo aukomis 
ir nesunaikinamomis kultūros 
vertybėmis. Praeitis, istorija 
yra pats teisingiausias, galin
giausias, bet draug ir rūsčiau
sias nepermaldaujamas pa-

Apžvalga •••
(Atkelta iš 2 psl.) 

naujokynų politika, buvusi Be 
gino vyriausybė praktiškai jau 
aneksavo Vakarinį Jordano 
pakraštį. Kaip žinia, rinkimai 
Izraelyje neatnešė nei vienai 
didžiųjų partijų daugumos. 
Dabar einama prie ‘tautinės 
vienybės’ - abejų partijų koa
licijos sudarymo, kurios vy
riausybė daugiau ar mažiau 
laikysis senos politikos. 

šaulio teismas. Tai, kas ver
tinga jis paženklina amžiny
bės antspaudu, o kas laikino - 
tą pasmerkia užuomarščiai;' 
Anglija galėjo sukurti didžiu
lę imperiją tik dėl to, kad ten 
mirusiųjų balsas yra galinges
nis už gyvųjų. Tauta, kuri 
nebejaučia gyvybės savo did
vyrių kapuose, yra mirusi.

Rugsėjo 8 diena mus nuke
lia į tolimus žilos praeities lai
kus, kai Lietuva buvo ne tik 
laisva, bet didelė ir galinga, 
kurios valstybės sienas skalavo 
Baltijos ir Juodosios jūros ban
gos. Tai buvo daugiau, kaip 
prieš penkius šimtus metų, kai 
Lietuvą valdė Vytautas Didy
sis, kai Lietuvos vardas ir jos 
šaunūs žygiai plačiai skam
bėjo po visą Europą nuo toli
mosios Maskvos ligi amžino
sios Romos, nuo Krymo ligi Pi- 
rinėjų. Vytautas Didysis savo 
valstybininko išmintimi ir ka
ro vado talentu sukūrė didžiu
lę Lietuvos valstybę. Tauta 
geriausiai gali tarpti, gražiau
siai išugdyti savo kūrybines jė
gas ir atlikti jai Pasaulio Kūrė
jo skirtą misiją, tik sukūrus sa
vo valstybę, nes valstybė yra 
tobuliausia laisvų žmonių 
bendruomenė. Tik valstybiš
kai tvarkydamosi tauta gali 
sėkmingai ginti laisvę, tą bran
giausią Dangaus dovaną že
mei.

Lietuvių tautos valstybinio 
gyvenimo užuomazga prasi
dėjo tuomet, kai jos laisvei 
ėmė grėsti didesnis pavojus, 
kai didesnėmis sutelktomis jė
gomis reikėjo gintis nuo gruo- 
boniškų kaimynų. Mindau
gas Lietuvos valstybę įkūrė, o 
Vytautas Didysis išugdė jos 
galybę. Dėl savo ypatingos 
geopolitinės padėties, būda
ma ant didžiojo kelio tarp Va
karų ir Rytų, Lietuva nuola
tos turėjo budėti savo laisvės 
sargyboje ir grumtis čia su ge
rai organizuotais Vakarais, 
kurie Kryžiaus vardu ugnimi 
ir kalaviju naikino lietuvių 
tautą, čia su chaotiškomis ir 
gaivališkomis rytų tautomis, 
kurios taip pat, viską naikin- 
damos, veržėsi į Vakarus. Ir 
čia Vytauto Didžiojo vadovau 
jamai Lietuvai teko didelė is
torinė misija: ji sulaikė totorių 
antplūdį į Vakarus. Jis taip 
pat Žalgirio laukuose sutriuš
kino ir vokiečių galybę, jų 
Drang nach Osten, jų verži
mąsi i Rytus.

Vytautas Didysis, sukūręs 
galingą Lietuvos valstybę,, 
sulaukęs garbingo amžiaus 
nutarė save vainikuotis Lietu
vos karaliumi ir tuo būdu tai
kiai ir galutinai Lietuvos vals
tybę atskirti nuo Lenkijos. Sį 
savo sumanymą Vytautas Di
dysis iškėlė 1429 m. savo su
kviestame Lucko pilyje Euro
pos valdovų suvažiavime, ku
riame dalyvavo Lenkijos ka
ralius - Vytauto pusbrolis - Jo
gaila, Vokietijos imperatorius 
Sigismundas, Danijos karalius 

Erikas, didysis Maskvos kuni
gaikštis Vosylius, popiežiaus 
pasiuntinys, didysis kryžiuo
čių Ordeno magistras, totorių 
chanai, daugybė kunigaikščių 
- visi su šauniais palydovais ir 
gausiais tarnais. Vytautas sa
vo garbingus svečius priėmė 
karališkai, visus stebindamas 
savo turtingumu,'vaišingumu 
ir dosnumu. Penkiasdešimt 
dienų garbingi svečiai, jų šau
nūs palydovai ir gausūs tarnai 
viešėjo ir linksminos Lucko pi
lyje. Kiek jų daug būta ir 
kaip jų viešėta, jau rodo tai, 
kad Vytautas jiems pavaišinti 
kasdieną suvartodavęs 300 jau
čių, 600 avių, 100 taurų ir 
briedžių ir 300 statinių mi
daus, be to, dar daug įvairios 
žvierienos, žuvies ir kitokių vi
sokių valgių ir gėrimų.

Lucko suvažiavime Vytau
to iškeltam sumanymui vaini
kuotis Lietuvos karaliumi pri
tarė ir Lenkijos karalius Jogai
la, o Vokietijas imperatorius 
Sigismundas jam pažadėjo at
siųsti karaliaus vainiką. Vai
nikavimo iškilmės buvo nu
matytos 1430 m. rugsėjo 8 d. 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. Į 
jas suvažiavo daug kilnių sve
čių. Tačiau imperatoriaus Si
gismundo Vytautui Didžia
jam ir jo žmonai siųsti kara
liaus vainikai neatėjo: lenkų 
didikai buvo priešingi Vytau
to Didžiojo vainikavimuisi Lie
tuvos karaliumi. Negalėdami 
kitokius būdu sutrukdyti' Vy
tauto Didžiojo vainikavimosi 
Lietuvos karaliumi,jie į Vo
kietijos pasienį pasiuntė ka
riuomenę, kuri iš pasalų už
puolė imperatoriaus Sigismun
do pasiuntinius, vežančius Vy 
tautui Didžiajam ir jo žmonai 
karaliaus vainikus ir juos pa
grobė.

Si lenkų klasta ir smurtas 
senelį Vytautą didžiai sujau
dino ir pakirto jo sveikatą. 
Vainikavimo iškilmės buvo 
atidėtos lapkričio 8 dienai, bet 
Vytautas jų nebesulaukė: 
1430 m. spalių 27 d. jis mirė 
savo mylimuose Trakuose, su
laukęs apie 80 metų amžiaus. 
Po Vytauto Didžiojo mirties 
Lietuvos valstybės galybė pa
laipsniui ėmė silpnėti ir po 
dviejų su puse šimto metų, 
XVIII amžiaus pabaigoje, Lie 
tuva, rusų pavergta, visiškai 
neteko laisvės.

Kurios priežastys sužlugdė 
Vytauto Didžiojo sukurtą Lie
tuvos galybę ir narsią, laisvę 
mylinčią lietuvių tautą pajun
gė sunkion vergijon? Tatai 
įvyko svarbiausia dėl dviejų 
priežasčių. Jau nuo XIII am
žiaus auganti rusų galybė bu
vo lemtinga gręsmė lietuvių 
tautos laisvei. Vytauto Didžio 
jo valstybininko išmintis ir ka
ro vado genijus augančią 
Maskvos grėsmę pajėgė diplo
matinėmis ir karinėmis prie
monėmis sutramdyti. Tačiau

(Nukelta į 4 psl.)
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vimo ir veiklas sukaktį, siūlau 
mieliems jo darbuotojams jau 
dabar ruoštis keturiasdešim
tai sukakčiai, jau dabar pla
nuojant ir kaupiant medžia
ga, kad mūsoji veikla ir 
darbai išliktų istorijai.

Iš tiesų, mes darome vieną 
tą pačią pagrindinę klaidą: 
mes minime, atšvenčiame 
svarbius mūsų veiklos laiko
tarpius, pasidžiaugiame, pa
kalbame ir ... užmirštame. Ir 
taip mūsų dienų darbai, viltys 
ir lūkesčiai nugrimsta į už
maršties smėlį ir laikas juos 
nukloja savo dulkėmis.

Kažkada, švenčiant Cleve
lando miesto sukaktį, ir norint 
išvilkti iš laiko klodų mūsų tau 
tiečių čia paliktą įnašą, teko 
nusivilti nerandant rašytinės 
dokumentacijos. Ir teko pasi
kliauti tik gerų, senų tautiečių 
atmintimi. Bet gi daugelis 
veikliųjų jau buvo mirę, o kuk
lieji apie savo darbus, gaub
dami juos tyla, nebuvo palikę 
žymės.

Kad šitaip nelaimingai vėl 
neatsitiktų, siūlau Clevelando 
Radijui jau dabar imtis inicia
tyvos, kad po 5-kių metų šven
čiant 40-ją sukaktį galėtume

/A 
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Dyke College will award academic scholarships totalling $100,000 
to recent high school graduates, under its President’s Scholar 

Incentive Award (PSI) program.
Scholarships will pay a full 50% of the tuition rate of $3200 per year for 

full-time students. That’s an award of $6400 for a 4-year bachelor’s 
degree candidate, regardless of need.

Būt you mušt appiy now, and register by September 15. If you wish to seek a 
business degree at a private, accredited college, and you have a 3.00 GPA or 
better, and can obtain a recommendation from your high school principai, 

call Eleanor Brant at Dyke College today, 623-5751.

1375 East 6th Street • Cleveland, OH 44114 • 623-5751 or 696-9000
>

pasidžiaugti spausdintais fak
tais. Laikas sudaryti komisiją 
veiklos leidiniui, kol dar Tėvy
nės Garsų kūrėjai yra čia pat 
mūsų tarpe, kol atmintis yra 
šviesi ir veiklos pulsas tebepla- 
ka. Ne laikas imtis darbo, kai 
po nuovargio jau reikia ilsėtis.

Mesdamas dabarties radijo 
darbuotojams šį užsidegusį 
minties deglą, noriu, kad jis 
uždegtų mūsų lietuviškąją vi
suomenę savo dėmesiu ir išleis 
tų šį radijo leidinį busimajam 
jubiliejui. Tai bus leidinys, 
kuris savo spausdintuose isto
rinės medžiagos puslapiuose 
gyvai bylos apie išlikusį lietu
vio žingsnį išeivijoje, lietuviš
ko žodžio, sklidusio radijo ban 
gomis svetingame krašte, liki- 
minę misiją. Tai bus šviesus 
meteorito švystelėjimas - pra
eities ir dabarties atminimas - 
ateities tolimose erdvėse.

Balys Auginąs

DIRECTOR OF NURSES—Modern expandmg 
community facility in beautiful Northeastern 
Pennsylvania, 102 beds, (58 hospital, 44 
skilled nursing) vvith 24 hour ER, ClCU, and 
OB, Responsible for all nursina units. Require- 
ments include critical care and 3-5 years nurs
ing management experience vvith BŠN and/or 
MSN preferred. Strong leSdership abilities re- 
quired. Competitive starting salary. excellent 
benefits Send resume to Personnel Office 
Memorial Hospital, Inc, and Skilled Nursing 
Unit, RD 1 Tovvanda, PA 18848, EOE

0

Call Today, 623-5751
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to nebeįstengė padaryti jo įpė
diniai, kurių veiksmus dažnai 
rikiavo ne išmintis ir tėvynės 
meilė, bet valdžios troškimas 
ir asmeninės ambicijos.

Antroji priežastis, palaužu
si Lietuvos galybę, buvo išsi
gimstanti Lietuvos bajorija. 
Lietuvos valstybei vadovau
jąs luomas-bajorai, anksti pa
tekę lenkų kultūros įtakon, tė
vynės meilę pavertę bajorišku 
putlumu, per dienas-naktis 
ūžė ar tarp savęs vaidijosi ir 
pešėsi. Tautos kamienas-liau- 
dis, bajorų ir didikų pajungta

Ne, ne. Bajorų mirė Lietuva, 
Ne mūs. Ji, žiemos iškentus šaltį, 
Dainuojančiu pavasariu suūš.
Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas,
Iš gilmenų sugaus gyvybę tokią,
Kad jos aidais dundės Uralo girios, 
Karpatų skiauterės ir Elbos šlaitai!
I Lietuvą žiemuojančią einu.
Prie kryžkelės stovėsiu smutkeliu, 
Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu, 
Kad speiguose po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos širdis.

Savų bajorų- baudžiavon pa 
jungta, rusų vergiama mūsų 
Motina žemė skausmo kry
žiais pražydo, pakeliais rūpes
tėliais Rūpintojėliais parimo, 
bet išliko gyva, nes buvo išti
kima milžinkapių ir savo did
vyrių kapų balsui, šaukian
čiam gyventi, kurti ir kovoti. 
Po pusantro šimto metų, de
vynioliktojo amžiaus antroje 
pusėje, kultūriškai atgimstan
ti mūsų tauta tiek sustiprėjo, 
kad po keliasdešimt metų pa- 

0

9

baudžiavon, skurdo ir duso. 
Fiziška ir morališkai išsigims
tanti bajorija Lietuvą stūmė 
klaikion pragarmėn ir, rodos, 
nebebuvo jėgos, kuri ją išgel
bėtų iš baisios pražūties. At
rodė, kad Lietuva, dusdama 
be laisvės, gula į kapą amži
najam miegui.

Aštuonioliktasis amžius -- 
Lietuvos galybės sutemos. Ir 
žvelgdami į tų laikų merdėjan 
čią Lietuvą, mes su a.a. poeto 
Balio Sruogos Kazimieru Sa
piega, Vilniaus Vaivada, gali
me kartoti šiuos anuomet dar 
pranašingus, bet vėliau realy
be virtusius teigimus:

jėgė atkurti savo nepriklau
somą valstybę.

Saka, atskilus
Klaikiam vaitojime žiemos 
Pradings, kaip vėjas be žinios.

nuo tautas,

BOSTON
GIESMĖ ŠV. KAZIMIERUI

šv. Kazimiero 500 metų 
jubiliejaus minėjimas Bos
tone pradedamas kultūriniu 
vakaru, kuris yra pavadin
tas "Giesmė šv. Kazimie
rui”. Vakaras įvyks rugsė
jo 29 d., šeštadienį, 7 vai. 
vakaro So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos sa
lėje, 368 West Broadway, 
So. Bostone.

Programoje: Literatūri
nę dalį atlieka Bostono Et
nografinis ansamblis. Kon
certinėje dalyje solistė Dai
va Mongirdaitė, akomp. 
dr. Saulius Cibas ir so- 

i listas Benediktas Povilavi- 
| čius, akomp. prof. Jeroni
mas Kačinskas.

Po programos vaišės. Bi
lietai gaunami prie įėjimo, 

j Stalus galima rezervuoti 
i pas Bronių Kruopį, telef. 
: (617) 268-7671.

Gi pats didysis įvyks 
spalio 14 d., 3 vai. p. p. šv. 
Kryžiaus Katedroje Bosto
ne. Mišias atnašaus Bosto
no arkivysk. Bernard F. 
Law. Dalyvaus gubernato
rius, senatoriai, kongres- 
manai, Bostono meras ir 
kiti aukšti pareigūnai.

KULTŪRINIS RENGINYS
Spalio 7 d., 3 vai. po pie

tų So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos salėje So. 
Bostone, Mass. įvyks jau 
50-tas, taigi, sukaktuvinis 
Laisvės Varpo kultūrinis 
renginys. Jame programą 
atliks jauni mūsų talentai 
baritonas Vytas Paulionis 
iš Toronto ir pianistas Vy-

Deja, mūsų nepriklausomo 
gyvenimo metas buvo trum
pas, vos kiek daugiau negu 
dvidešimt metų. Mes šiandien 
jj prisimenam kaip žavų gegu
žės nakties sapną. Tų pačių 
jėgų, kurios ir Vytauto Didžio
jo laikais grėsė mūsų tautai, 
grumtynėse mes netekome sa
vo nepriklausomos valstybės ir 
laisvės.

Šiandien mūsų tauta, kaip 
tas pakelės ąžuolas šiaurės 
vėjo drąskomas, laužomos ša
kos, o lapai po visus pasaulio 
užkampius blaškomi.

Ir šiandien, minint tautos 
šventę, mūsų veidai ne džiaug 
smu spindi, bet susirūpinimu 
niaukiami. Mes sielojamės sa
vu ir savosios tautos likimu. 
Šiandien mūsų tautos svar
biausias rūpestis yra išlikti gy
viems, gyviems fiziškai ir tau
tiškai. Jei išliksime gyvi, tai 
atgausime ir savo tautos laisvę 
kurios mums laisvasis demo
kratiškasis pasaulis neginčija.

Emigracija stato pavojui 
mūsų tautinę gyvybę. Tautiš
kai išliksime gyvi, jei neati- 
trūksime nuo savo tautinės kul 
tūros, jei būsime savo tautos 
kamieno gyva šaka, nes, anot 
Balio Sruogos,

tas Bakšys iš New Yorko.

BAŽNYTINĖS MUZIKOS 
PLOKŠTELĖ

Bostono Šv. Jono kunigų 
seminarijos šimto metų su
kakties proga kun. Vincas 
Valkavičius, šv. Jurgio lie
tuvių parapijos klebonas 
Norwoode išleidžia bažny
tinės muzikos plokštelę tū
lo koncerto, kuris įvyko šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
joj 1969 m. Plokštelės tira
žas yra 1,000 ir yra gauna- 
nama vien tik vyskupijos 
laikraštyje The Pilot. c/o
J. MCA., 49 Franklin St., 
Bostųn, Mass. 02110. Kai
na $10.00 ir $2.00 už per
siuntimą.

VVANTED AT ONCE 
PRESSMAN

Exp., roll to roll, flexographic, 4 and 
5 color. Desirable Rocky Mountain 
living. Established film and convert- 
ing plant. ED MILLER,

303-297-3711
(34-40)

PRODUCTION MANAGER
Local manufacturer of small preci
sion springs is seeking individual 
vvith strong technical and engineer- 
ing background to manage spring 
production department. Experiencc in 
supervision of production personnel 
and manufacturing. processes re- 
quired. Excellent vvages and benefits. 
If interested, send resume to Person
nel Department,
KERN-LIEBERS USA, INC.,

P. O. BOX 396. 
HOLLAND, OHIO 43528 

An EOE
(34-39)

RAIL CAR REPAIR
SUPERVISORS

Southern Calif. car repair shop seek
ing responsible all around freight car 
repair plūs paint, blast & wash rack 
supervisors vvith a good track record 
for getting things done. Send resume 
to: LUNDEEN RAIL, P. O- Box 278, 
Daggett, Ca. 92327 or call 619-254- 
2934. (34-40)

OPERATORS
SEWING MACHINE OPERATORS, 
GOOD BENEFITS. CLEAN A /C 
FACTORV. HACKENSACK, N. J. 
201-343-6553. (34-36)
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(3)
Puzinas turėjo pergyventi 

karo galo audras šiaurinėje 
Vokietijoje, kur pokariniais lai
kais ir pastoviau apsistojo, ro
dos, Detmoldo mieste. Apie 
tą Vestfalijos vietą telkėsi ir 
daugiau lietuvių. Apsigyvenę 
paskirai ir stovyklose, tuojau 
ėmė organizuotis. Puzinas ga
vo eiti Lietuvių raudonojo kry
žiaus įgaliotinio pareigas viso
je anglų zonoje, kur pats su šei
ma gyveno. Kai kilo Pabaltijo 
universiteto steigimo projektas 
Puzinas buvo tuojau (1945.X) 
pritrauktas prie jo ruošimo, 
kaip lietuvių atstovas. Uni
versitetui įsisteigus, Puzinas 
persikėlė iš Detmoldo į Ham
burgą (1946.11). Jis tapo uni
versiteto archeologijos profeso
rium ir kartu veikė universi
teto administracijoje, eidamas 
lietuvių skyriaus dekano pa
reigas. Hamburgo-Pinneber- 
go universitete dirbo iki jo už
darymo 1949.IX., kada ir 
pats važiavo į JAV. Čia atvy
kęs įsikūrė Filadelfijoje.

Paskaitomis ir administraci 
nėmis pareigomis apkrautas, 
Puzinas neturėjo laiko bendra
darbiauti spaudoje su archeo
loginiais straipsniais. Kaip iš 
Puzino raštų leidėjo Antano 
Mažiulio teikiamo rankrašty
no (II, p. 677 t) matyti, Puzi
nas telkė Pinneberge skaitytas 
paskaitas ir iš jų ruošė Lietu
vos archeologijos veikalą. Kai 
kuriuos iš paskaitų kilusius da
lykus profesorius panaudoja 
rašiniams, skelbtiems Vokie
tijoje ir Amerikoje.

‘Ledynai ir pirmųjų žmonių 
pasirodymai Lietuvoje’ (1947) 
buvo pirmas straipsnis spaus
dintas išeivijoje. Straipsnio 
įžangoje nusakoma įspūdin
gais žodžiais lituanistus moks
lininkus ištikusi nedalia: ‘At
plėšti esame nuo gimtojo kraš
to, atskirti nuo tautos bran
duolio. Tas atitrūkimas nuo 
tėvynės visiems mums be galo 
skaudus, bet bene skaudžiau
siai tuo atžvilgiu paliesti isto
rikai ir, apskritai, visi litua
nistai. Proistorės mokslas se
miasi žinių iš senovės sodybų, 
piliakalnių, kapinynų, istorija 
iš archyvų, lituanistai iš pa
čios tautos. Dabar mes visi 
esame atskirti nuo tų visų šal
tinių. Taigi, tuo tarpu grynas 
mokslinis darbas sunkiai įma
nomas. Tačiau nereikia nu
leisti rankų. Kad ir turime 
sunkias darbo sąlygas, kad ir 
daug šaltinių trokštame, bet 
dirbti visiems privalu.’ (1, p. 
413)

Beveik visas straipsnis skir
tas net trims ledynams ir 
dviem tarpledyniams laikotar
piams. Aprašyti apie kiekvie
ną jų - smulkiai papasakoja
ma ir parodoma, kaip susida
rė vėliau prabaltų apgyvento 
ploto kraštovaizdis su fauna ir 
flora, tikęs žmogui gyventi. 
Spėjama, kad maždaug prieš 
20,000 metų pasirodė pirmieji 
žmonės pabaltijyje, kaip rodo 
tyrinėjimai Rytprūsiuose. Tai 
buvo poledinis amžius.

Antras straipsnis pavadin
tas: ‘Ankstyvųjų Lietuvos gy-

Proistoriko Jono Puzino nueitas
mokslo kelias gf-Juozas M’tas

Proistorikas Pabaltijo universitete ir išeiviskoje visuomenėje

Prof. dr. Jonas Puzinas darbo metu.

ventojų kultūros ir tautybės 
klausimas’ (1949). Straipsny
je taip pat pat kalbama apie 
ledynų laikotarpius ir dar 
apie 3 akmens amžius: senąjį, 
vidurinį ir naująjį. Pasak au
toriaus sename akmens amžiu
je pasirodė pirmieji gyvento
jai Lietuvoje. Puzino nuomo
ne jie buvo suomiai-ugrai. Jie 
vertėsi medžiokle ir žvejyba, 
nebuvo žemdirbiai. Jie buvo 
šūkinės kultūros keramikos 
žmonės. Jie ypač išryškėjo vi
duriniame akmens amžiuje. 
Jie gyveno retai pasklidę Lie
tuvoje, iki joje pasirodė indo
europiečiai — probaltai. Jie 
nusmelkė ar ištūmė suomius- 
ugrus ir patys, palikę krašte, 
davė pradžią baltų kiltims.

Puzinas parašė Vokietijoje 
trečią ten išspausdintą straips
nį : ‘Mažosios Lietuvos proisto
rės bruožai’. Ilgas straipsnis, 
kalbąs taip pat ledynmečius. 
Straipsnis pradžioje ruoštas 
planuotam leidiniui apie Ma
žąją Lietuvą ... Kai leidinys 
negalėjo būti paruoštas, auto
rius paskelbė studiją ‘Aiduose’ 
(1948). Ji tuo reikšminga, 
kad joje paminimi indoeuro
piečiai, atvykę iš pietinės Ru
sijos. Jų pirmos kiltys pasi
rodžiusios Pabaltijyje apie 
2,300 m. Iš jų susidarė pra
baltai. Apie juos mūsų auto
rius rašo: ‘Gana greitu laiku 
nuo Helos pusiasalio iki Dau
guvos susidaro atskira virveli
nė keramikos kultūros grupė, 
kurios atstovai buvo prabal
tai, mūsų tiesioginiai protė
viai, kurie ilgą laiką kitų tau
tų nepaveikti išlaikė nuostabų 
kalbos senoviškumą’. (1, p. 
445)

Puzinas čia kalba apie pra
baltus pasiremdamas Mažo
sios Lietuvos radiniais. Ma
tyt atsižvelgė į straipsnio pa
skirtį — pavaizduoti Mažosios 

Lietuvos proistorę. Tačiau pa 
lietė ir visos Lietuvos istoriją, 
kai kalbėjo apie po naujo ak
mens amžiaus sekusį žalvario 
ir geležies amžius. Žalvario 
amžiuje (1,500—400 m. pr. 
Kr.) pažymimos, kad ir ne vi
sai tiksliai, baltų gyvento kraš
to ribos. Vakaruose baltai sie
kė Persantės upės, šiaurėje 
Dauguvos, rytuose siekė ma
žiausia Borisovo (Gudijoje) ir

v

KOM UZ SPAUDA oi
JUOZAS ŽYGAS

Negalima aiškiai nusta
tyti dienos ir metų, kuomet 
susiformavo tautinė sąmo
nė. Tik atrodo, nesuklysda- 
mi galime teigti, kad tai 
įvyko spaudos draudimo 
metu. Kražių bažnyčios gy
nime jau pasireiškė ta są
monė. čia jau nebu”o vien 
religinis, bet ir tautinis pa
sipriešinimas. Kazokų bū
riai čia susidūrė jau ir su 
tautiniai bepradedančia su
siprasti minia, čia gal ir 
įvyko posūkis, iki to laiko 
vis buvo bandoma tik ginti 
savo religiją ar kalbą, bet 
neišeiti prieš valdžią ar ca
rą. Visokiom progom buvo 
reiškiama carui ištikimybė. 
Nuo Kražių įvyko posūkis! 
Jau buvo pradėta skleisti 
mintis, kad visa Rusijos 
valdžia ii- santvarka yra 
blogybė su kuria reikia ko
voti.

"Varpas” ir vėliau "Ap
žvalga” žmones jau mokė 
kaip reikia pasipriešinti ir 
vesti kovą. Nurodė ir apra
šinėjo rusų nusikaltimus: 
"Atrodo kame negyvą žmo- 

pietuose Bugo. Toliau kalba
ma apie baltų santykius su ger
manais, įsikūrusiais jų krašte, 
su vikingais. Pasakojama apie 
baltų prekybą su romėnais, 
apie jų pradėtą sėslų gyveni
mą ir žemės ūkio verslą. Taip 
prieinama prie istorinių Ma
žosios Lietuvos ir kartu visos 
Lietuvos laikų.

(Bus daugiau)

gų, — kas jį užmušė? Bur
liokas. Kilo kaime gaisras, 
kas padegė? Burliokas. Pa
vogė arklį, kas pavogė? 
Burliokas”.

Taip pat jau nebebuvo 
vengiama išeiti ir prieš ca
ro autoritetą. "Taigi caro 
nusamdyti visokie police- 
monai katalikams kankin
ti, jei tik yra budriausi va
gys ir žmogžudžiai, tai ca
ras tokius iš policeiskų iš 
karto padaro gubernato
riais”. Kaip iš šio aprašy
mo matyti, žmogžudžiai vi
suomet sudarė rusų admi
nistracijos elitą. Praėjus 
šimtui metų, tokie jau už
ima net prezidentinius pos
tus!

Vienoje korespondencijo
je net išdrįstama rašyti 
”Eina gandas, būk daugu
mas matė, kaip negeros 
dvasios cypdamos ir kauk
damos nešė per Kražius ne
senai numirusį carą”.

Kražiuose pralietas krau
jas nebuvo pralietas veltui, 
nuo čia jau prasidėjo akty
vi lietuvių kova. Žandarai 

jau nebegalėjo lietuvių 
mušti be jokios atsakomy
bės ir rizikos, pasitaikyda
vo, kad ir jiems tekdavo. 
Lietuviška spauda pradėjo 
mokinti ir raginti kaip 
jiems pasipriešinti. "Ne vie
noje vietoje jau atsitiko, 
kad tokie žandarai arba 
urėdninkai, bejieškodami 
knygų ir laikraščių žmonių 
kišenes iškratė ir pinigus 
išvogė, todėl be liudininko 
atvykusio žandaro neįsi
leisti. Imkite už apykaklės 
ir stumkite pro duris lau
kan, jeigu jis dar neklau
sytų tai duokite jam į nu
garkaulį tiek, kiek tik 
įtilps”. Lietuviai pasiskaitę 
tokių raginimų, savivaliau
jančius žandarus, ypač at
laidų metu, kur į kampą 
prispaudę gerokai aplamdy- 
davo. Sykį toks pamokintas 
atsargiau elgėsi, o žmonės 
pamatė, kad apsimoka ne
apsileisti.

Su laiku pasipriešinimas 
įgavo tokias formas, kurių 
rtysai pradėjo bijoti. "Ap
žvalga" paskelbė Rusijos 
valdžiai Prancūzijos lietu
vių protestą. "Jeigu nepa
liausite kankinti toliau mus 
tokiais prispaudimais, tai 
priversite, Maskoliai, mus 
pasielgti su jumis kaip Ai
riai su Anglais; pradėsime 
dinamitą dėti po jūsų rū
mais ir cerkvėmis, priver
site mus, kad žudytume 
jūsų gubernatorius, dides
nius perdėtinius ir kitus 
siurbikus”.

Tokie grąsinimai ir di
dėjantis pas ipriešinimas, 
pradėjo kelti nerimą rusų 
administracijos tarpe. Pa
galiau ir rusų administraci
ja pradėjo pamatyti ir su
prasti, kad spaudos draudi
mas jiems yra nuostolin
gas. Nežiūrint priespaudos 
ir persekiojimų, spaudos 
plitimo jie nepajėgė sulai
kyti, tik nustatė žmones 
prieš rusų valdžią. Buvo 
pradėta bijoti lietuviuose 
pasireiškiančių revoliucinių 
apraiškų. Tad ir Lietuvoje 
veikusi rusų administraci
ja, pradėjo spaudos draudi
mo beprasmiškumą kelti. 
Jie, žinoma, tai darė neat
sižvelgdami į teisėtus lietu
vių reikalavimus, bet gelbė
dami savo kailį.

Tamsios ir spaudžiamos 
liaudies pasipriešinimas, iš
virto į organizuotą kovą, — 
kuri išsiplėtė į tautinį są
jūdį davedusi į savo teisių 
apgynimą ir laimėjimą. 
Taip baigėsi kova trukusi 
40 metų.

OPERATORS
EXP. MERROW OPERATORS FOR 
SWEATER KN1TT1NG M1LL "LL" 
TRA1N TO ATLANTIC AVENUE, 
I IUN1US ST.. BROOKLYN. N- Y.. 
4th FLOOR. 212-498-0820. (34-36)

MACHINIST
RET1RED OR. SEMI-RETIRED MA- 
CH1N1ST WANTED FOR EST1MAT- 
1NG AND LIGHT MACHINE SHOP 
WORK. HOURS NEGOTIABLE. CALL
MR. MARKS. 215-329-3500. (34-36)
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Prie poeto Antano Miškinio
(2) paveikslo Liudas Dovydėnas

Dabar, kai dešimtmečiai 
skiria ir laikas daro sprendi
mus, pagrokim ant laibųjų, 
anot Antano. Laibaisiais be
grojant glaudžiai suartėjom 
lenkų ultimatumo pertvoti. 
Vilniui vaduoti sąjungą teko 
perorganizuoti j Tėvynės są
jungą. Kliuvo A. Juškai, as
tronomui, būti tos sąjungos 
pirmininku, man - sekretoriu
mi. Perorganizavimas - plovi
mas savo sparnų, kaip toje pa
sakoj - buvo daugiau nei skau
dus ir griaudus. Galvoti nete
ko: štai mes patys uždarom 
Vilniui vaduoti sąjungą. Pla
tus, sparningas pasivadinimas 
Tėvynės Sąjunga - taip daug 
ir taip debesuota ...

Tame per galvą persiverti
me Vilniui vaduoti sąjungoje, 
pamačiau Antaną Miškini 
vienmarškinį lietuvį, žmogų - 
‘Išsirenkim iki marškinių’, ka
žin kas pasakė. Antanui Miš
kiniui lietuvis buvo čia pat, 
ranka, garsu pasiekamai. Te
nai Jeruzalėje, Berlyne, Mask
voj gal ir buvo žmogus dide
lis, turtingas, išmintingas, bet 
artimas žmogus - tai Juknėnų 
kaimo Baltrus, Čedasų mies
telio Jeronimas, Kauno Jaska. 
O tasai tolimas jeruzalinis, 
maskvinis, berlyninis — ne mū
sų dainas dainuos, ne mūsų 
pradalgius išvarys. Visaip ki
toks žmogus-lietuvis mūsų pa
šonėje, nuo amžių amžinųjų 
pėdų apačiomis išmynęs ta
kus, kasdieniniu dūmu padū
mavęs mūsų dažnai pilkoj pa
dangėj. Tai jam rašau eiles, 
tai jam tiesiu ranką, tai jo var 
gai-mano vargai, tai jo daina- 
mano daina, dūmojo Miškinis.

Su Strazdeliu, Vienožin- 
džiu, Vaižgantu, Baranausku 
išaugęs, knygnešio Bielinio raš
tus skaitęs, nemokėjau ir aš ki
taip galvot apie lietuvį-žmogų.

Tėvynės sąjungoj besekreto- 
riaujant turėjau gražaus laiko. 
Ir šioks toks rašytojas atsira
dau, net Valstybinę literatū
ros premiją paskyrė.

9% palūkanos, 9.42% metinio prieaugio 
mos metų ketvirčiais.

KASA
LietuviŲ Federalinė Kredito Unija

1445 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 60650 
(312) 656-2201

Tėvynės sąjungos miglota 
garbe pasikliaudamas lankiau 
ministerius ir viceministerius. 
‘Ar jau nusileidai iki departa
mento direktoriaus?’, kartą 
kavinėje paklausė A. Miškinis. 
Tada dar vis buvo viceminis- 
terių atsarga.

Zigmas Talevičius, Veiverių 
mokytojų auklėtinis, pulkinin
kas, kartą atsiminė kaip jie, 
lietuviai, buvo susirišę treju
kėmis. Tuo reikalu (trejukių) 
pasikalbėjau ir su pulk. Liudu 
Butkevičium, taip pat Veive
rių seminarijos auklėtiniu. 
Tenka pastebėti, veiveriškiai 
buvo tylaus, apgalvoto tauti
nio veikimo tikri patriotai, ge
ra to žodžio prasme.

Ir Talevičius, ir Butkevičius 
buvo pergyvenę Spalio revo
liuciją Rusijoje, pirmieji nepri 
klausomybės savanoriai, jie 
daug plačiau ir sumaniau pra
matė mūsų valstybės, tautos 
pavojus. Jie, kariškiai, buvo 
kur kas atsargesni sukilimo 
ruošimo šalininkai. Būnant 
Žmogaus draugijos sekreto
riumi, dažnai buvo progų pa
sikalbėti su pulk. Liudu But
kevičium, tos draugijos pirmi
ninku. Butkevičius nebegal
vojo Pirmojo karo maštabais, 
šovinių svoriu. Tankai, lėktu
vai, milžiniškas NKVD apara
tas, nepasiruošusių sukilimui 
atidengimas galįs kraštą ir tau
tą šluote nušluoti. Sukilimo 
atveju būtina išsaugoti tiltus, 
padegėjus sulaikyti, kur pajė
gūs - terorą sutramdyti. Ir 
raudonieji, ir rudieji mūsų žū
timi ašaros nenulies. Tegu jie 
mušasi.

Susimetėm trejukėse: vieno 
je buvo Antanas Miškinis ir lei
tenantas, kurio iki šios dienos 
nesužinojau. Antroje mano 
trejukėje buvo pulk. Z. Tale
vičius ir daktaras A. Garmus. 
Trečioje trejukėj buvo pulk. 
L. Butkevičius, kuris su mani
mi palaikė ryšį ir kas buvo tre
tysis - neprivalėjau žinoti.

Taip susirišo mūsų ne tokie 

■IK ;

ŪKITE Į AUKŠTESNĮ 
ŪKANU NUOŠIMTĮ.

.. Ji

Daug didesnę asmeninę naudą turėsite taupomoje 
sąskaitoje uždirbdami 9% palūkanų, negu gaudami 
tik 5.5%. Joks bankas ar Savings & Loan nemoka 
tiek, kiek moka KASA.

.... Taupomoje sąskaitoje, turėdami kad tik ir minimu
mą — $5.00, uždirbsite palūkanų 9%. Iš taupomo
sios sąskaitos pinigus išimti, arba į ją įnešti galite 
kada tik pageidaujate, be jokių baudų. Kasoje 
saugu! Saugu, nes visos sąskaitos iki $100,000 
apdraustos federalinės valdžios, National Credit 
Union Administration. Saugiau ir būti negali.
KASA yra lojali, draugiška ir konfidencijali visuose 
finansiniuose aptarnavimuose.
Ateikite ir įsijunkite į Kasos narių šeimą!

jau konspiratoriai, bet pasiti
kėjimu suglaudėję nelaimė
mis, laimėjimais.

Bolševikmečio dienose ir 
naktyse pradėjom susivokti, 
kad tos trejukės gal nepaju
dins planetos, bet pasitikėji
mą lietuviu ir žmogumi sustip 
rino. Ir vėliau, įkritę į antrąją 
okupaciją, į nacizmetį, supra
tom glaudumo ir pasitikėjimo 
esmę ir prasmę.

Išgirdęs pulk. Liudą Butke
vičių vadovaujant Kauno su
kilėliams, man prasilenkus su 
kulka, Antanas Miškinis pasi
siūlė talkon: ‘Jeigu tik kas, 
kur nors reikės - atskubėsiu’.

Netrukus prisireikė. Kažin 
koks A. Miškinio pažįstamas 
pateko sukilėlių areštan, o iš 
ten — kulka nepertoliausia. Aš 
pats ne ką galėjau padėti. Puo 
liausi prie pulk. Z. Talevi- 
čiaus. Tasai - pas Edvardą Be 
rentą, Talevičiaus pažįstamą 
iš nepriklausomybės laikų ka
riškį, majorą. Pulk. Talevi
čius atneša žinią: būsiąs iš
gelbėtas Miškinio pažįstamas, 
bet Berendt (nebe Berentas), 
pulk. Talevičiui pasakęs: ‘Ko 
mūsiškiai taip draskosi save 
naikinti? Palikim tą malonu
mą mūsų priešams’. Žodis žo- 
din taip pasakęs repatrijantas 
ir spaudos cenzorius rudoj 
uniformoj ...

Tą patį man išsitarė per 
okupaciją pasaugotas nuo 
NKVD pulkininkas Liudas 
Butkevičius. Aš ėmiau ir pa
drąsinau: ‘Gerai, kad jūs pul
kininke, ėmėtės vadovauti’. 
Atsivėrė senas pažįstamas - ne 
norėjęs, gal geresni jaunesni. 
Koks ten vadovavimas ... gal 
tik sauvaliauti sulaikęs. Jis, se. 
nas karys, negalįs matyti, gir
dėti, kai iš už kampo ar užsi
korė kur nors į pastogę, gavę 
ginklų šaudę į suvargusius, be 
ginklų, nuo sienos bėgančius 
basus kareivius. Enkavedistai 
partiečiai seniai išrūkę auto
mobiliais ir traukiniais. Mum 
nederėtų veltis į milžiniškas

Šv. Tėvas Jonas Paulius II laiko Šv. Mišias lietuviškai 1984 
m. rugpiūčio 25 d. 6 vai. vak. Castelgandolfo koplyčioje baigiant 
Šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakties minėjimą. Jam asis
tuoja prel. Audrys Bačkis. Šalia lango matyti Aušros Vartų 
Madonos paveikslas (V. Kasiulio) ir Šv. Kazimiero paveikslas.

grumtynes, dargi į nugarą pa
vargusio, pasimetusio kario ... 
Tegu tai sutvarko vokiečiai.

(Bus daugiau)

CHICAGO
SOL. A. STEMPUŽIENĖS 

KONCERTAS
Solistės Aldonos Stempu- 

žienės koncertas įvyks š. m. 
rugsėjo 23 d. (sekmadienį) 
3 vai. po pietų Jaunimo 
centro didž. salėje, Chicago
je. Po koncerto pabendravi
mas kavinėje. Tuo metu 
įvyks laimėjimų traukimas. 
Dar ne vėlu įsigyti laimėji
mų bilietus ir paremti soc. 
patarnavimų veiklą.

Į koncertą biletai gauna
mi Vaznelių prekyboje 
(2501 W. 71 St., telef.
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471-1424) ir soc. reikalų 
įstaigoje (2636 W. 71 St., 
telef. 476-2655), ten pat 
gaunami ir laimėjimų bilie
tai.

Koncertą ruošia LB soc. 
reikalų tarybos Chicagos 
skyrius ir kv/ečia lietuvių 
visuomenę gausiai atsilan
kyti ir paremti jų pastan
gas, patarnaujant vyresnio 
amžiaus lietuviams.

MARGUČIO KONCERTAS
Seniausias lietuvių radi

jas Margutis, vedamas žur
nalisto Petro Petručio, per
gyvenęs išlaidingą ir var
gingą persikėlimą į kitas 
patalpas, nė vienos dienos 
nenutraukęs transliacijų, š. 
m. spalio 7 d. (sekmadienį) 
3 vai. po pietų, Jaunimo 
centro didž. salėje, Chicago
je, ruošia solo ir duetų kon
certą.

Programą atliks Metro
politam ir lietuvių operos 
solistas baritonas Algirdas 
Brazis ir kylanti žvaigždė 
iš rytinio pakraščio, solis
tė Marytė Bizinkauskaitė, 
akomp. Arūnas Kaminskas.

Visi prašomi dalyvauti 
šiame koncerte ir paremti 
Margučio radijo laidas.

Bilietai: Vaznelių preky
boje (2501 W. 71st St., tel. 
471-1424) ir Margučio raš
tinėje (2615 W. 71st St., 
telef. 476-2242).

DIENRAŠČIUI DRAUGUI 
75 METAI

Dienraštis Draugas, lei
džiamas Lietuvių katalikų 
spaudos draugijos, Chica
goje, švenčia 75 metų su
kaktį.

Iškilmingas minėjimas- 
banketas įvyks š. m. rug
sėjo 30 d. (sekmadienį), 4 
vai. p. p., Martiniųue resto
rane (2500 W. 95th St.).
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Prisimenant Lietuvos 
prezidentą 
Antaną Smetoną
(4)

Antanas Smetona buvo 
toliaregis politikas

1938 metais jo perrinki
mo proga, jis i jo sveikin
tojus štai kaip prabilo: 
"Paskutinių kelerių metų 
įvykiai rodo, jog pairę tau
tų santykiai visur darosi 
painesni ir opesni. .. Pa
drikusių karo ugnies dūmų 
kvapas visur užuodžiamas. 
Kas yra atsitikę vidurinėje 
Europoje, tai nerimo aidu 
atsimuša į visus šonus ... 
Susidaro įspūdis, jog visur 
juda gyvenimas iš pama
tų... Po didžiojo karo su
darytosios tarptautinės su
tartys visiškai išsigalsta... 
Naujos sutartys, dabar su
daromos, visiško saugumo 
nelaiduoja. Mažieji kraštai, 
rūpindamiesi išlikti nepri
klausomi, turi būti labai 
atsargūs ...” Jis taip kal
bėjo 2 metus prieš sovie
tams įsiveržiant į Lietuvą, 
3 metus prieš sovietų-vo- 
kiečių karo pradžią.

Tais pat metais, t. y., 
1938 kalbėdamas išleidžia- 
majai kariūnų aspirantų 
laidai, jis, tarp kitko, pa
reiškė : "Graži, giedri iš
leistuvių diena pasitaikė 
jauniems atsargos karinin
kams. Bet taikos dangus 
labai apsiniaukęs. Toliau 
nuo mūsų krašto girdėti ne
rimo griaustinis ir jo žai
bai švaistosi tautų sielose. 
Rimtą valandą jie neaplen
kia ir mūsų. Tūlame veide 
žymu rimtumu ... Kas ži
no, kas gali atsitikti?"

Bet juk Lietuva buvo ne
utrali. Į ją atvirai niekas 
jokių pretenzijų nereiškė. 
Tad kodėl jis jau tada'taip 
labai ir kone pranašiškai 
nuogąstavo? — Todėl, kad 
jis pramatė artėjančią ka

Prezidentas Antanas Smetona ir ponia pagerbime Chicagoje. Toliau dešinėje, prie pagerbimo stalo diai, Vanagaičiai.

Karolis MUkovaitis

ro pabaisą ir kartu pragaišį 
Lietuvos valstybei.

Kitas jo toliaregiškumo 
pavyzdys, kurį tada labai 
daug kas nesuprato ir pa
smerkė, buvo jo pasitrauki
mas iš Lietuvos. Mane ži
nia, kad "prezidentas pa
bėgo", pasiekė Kaune, Mic
kevičiaus slėnyje, geguži
nėje. Ir aš tada pasijutau 
labai nusivylęs. Bet šian
dien panagrinėkime faktus.

Kai sovietai ėmė atvirai 
kištis į Lietuvos vidaus rei
kalus ir 1940 m. birželio 
14 dieną sovietų užsienių 
reikalų ministras Moloto
vas įteikė Maskvoje esan
čiam Lietuvos užsienių 
reikalų ministrui Urbšiui 
ultimatumą, kuriame buvo 
reikalaujama, kad būtų ati
duoti teismui vidaus reika
lų ministras gen. Skučas ir 
Saugumo departamento di
rektorius Povilaitis, ir kad 
tuoj būtų sudaryta Lietu
voje tokia vyriausybė, kuri 
būtų pasiruošusi ir pajėgtų 
patikrinti garbingą Sovie- 
tų-Lietuvos savitarpinės pa
galbos sutarties vykdymą, 
Kauno vyriausybės sluoks
niuose sukėlė didelį susirū
pinimą.

Tuoj pat naktį preziden
tūroje buvo sušauktas mi
nistrų tarybos ir kariuome
nės vadovybės posėdis, pir
mininkaujant prezidentui.

Posėdyje Antanas Sme
tona pareiškė, kad to ulti
matumo negalima priimti 
ir, jei būtų pavartotas 
smurtas iš sovietų pusės, 
reikia visomis turimomis 
priemonėmis jiems pasi
priešinti. Bet kas atsitiko? 
Prezidento nuomonę palai
kė tik krašto apsaugos mi
nistras gen. K. Musteikis, 
švietimo ministras dr. Jo-

Smetona Chicagoje...Prezidentas Antanas 

kantas ir valstybės kontro
lierius inž. Šakenis. Už ul
timatumo priėmimą pasisa
kė visi kiti ministrai, kar
tu su kariuomenės vadu 
gen. Vitkausku ir buv. ka
riuomenės vadu gen. Rašti
kiu, kuris irgi posėdyje da
lyvavo. Abu generolai: ir 
esamasis ir buvęs kariuo
menės vadai pareiškė, kad 
"mūsų kariuomenė nėra pa
ruošta pasipriešinimui”. Ir 
prezidentas, žinoma, liko 
kone vienas, ir apviltas.

Tai pagalvokime, kas jam 
beliko daryti, neturint jo
kių kozirių rankoje? Man 
atrodo, kad jo likimą tame 
posėdyje nulėmė patys mi
nistrai. Jis, kaip norėjęs ir 
raginęs savo ministerių ka
binetą sovietams pasiprie

šinti, be jokios abejonės 
būtų buvęs sovietų suimtas.

Latvijos prezidentas Ul- 
manis ir Estijos Pats, abu 
yra dingę be žinios. Anta
nas Smetona, pasitraukęs 
ir išlikęs gyvas, tikėjosi 
daugiau pasitarnauti tautai, 
negu miręs. Deja, jis neti
kėtai ir nelaimingai mirė 
Clevelande 1944 m. sausio 
9 dieną.

Antaną Smetoną, be abe
jo, reikia laikyti Lietuvos 
valstybės ūkinio, ekonomi
nio bei kultūrinio atstaty
mo architektu ir — tauti
nės minties ideologu.

Antanas Smetona buvo 
vienas Tautininkų Sąj un- 
gos įkūrėjų. Būdamas pre
zidentu, 1937 m. Tautinin
kų suvažiavime, jis kaip ir 

patvirtino Sąjungos veda
mąjį, pagrindinį motyvą, 
kaip ir konsekravo Sąjun
gos ideologijos kryptį, sa
kydamas: "Tautininkų Są
junga įsikūrusi tam, kad 
skelbtų tautinės vienybės 
idėją .. . Kad ta idėja būtų 
visuomet gyva ir vaisinga, 
ji neprivalo stokoti visuo
meniškai žmoniško pagrin
do... Turi būti aišku, kad 
tautiškai vieninga sąmonė, 
pasireiškianti įvairių vi
suomenės reikalų tinkle, sie
kia ne jų suvienodinimo, o- 
jų suderinimo”.

Toliau, jis lyg ir pats sau 
pasiimdamas tautinės min
ties auklėtojo vardą, sako: 
”Kas imasi ką tautiškai 
auklėti, tas privalo būti 
auklėtojo aukštumoje.” Ir 
jis, kaip tėvas savo vaikus, 
beveik kiekvienoje kalboje, 
kiekviename straipsnyje, 
savo tautą mokė, švietė ... 
Jo idealas ir siekis buvo su
kurti gražią, vieningą, tau
tinę valstybę.

Galiausiai pažiūrėkime, 
koks yra Antano Smetonos 
tautinis ir valstybinis pali
kimas?

Jis yra dvilypis: nekilno
jamas. Nekilnojamas An
tano Smetonos palikimas 
yra tas, kuris liko Lietuvo
je; kilnojamas yra tas, ku
rį išsinešėme svetur. Išbėg
dami palikome kraštą daug 
gražesnį, daug turtingesnį, 
daug šviesesnį ir daug dau
giau susipratusį, negu per
ėmėm jį nualintą 1918 me
tais.

Antanui Smetonai val
dant įsigijome gerą vardą, 
kurį išlaikėme nesuteptą 
per dvi žiaurias okupacijas. 
O išbėgdami mes tą gerą 
vardą svetur išsinešėme, 
kurio atgarsiai netikėtai 
dar visai neseniai buvo iš
girsti vakarų Vokietijoje. 
Vasario 16-tos gimnazija, 
vis kovodama su finansi
niais neištekliais ir žemiau 
nustatyto minimumo nu
smunkančiu mokinių skai
čiumi, netikėtai išgirdo iš 
vokiečių valdžios atstovo 
tokį pareiškimą: ”Mes ne
skubam jūsų gimnazijos 
uždaryti, nes atsimenam, 
kad jūs Lietuvoje išlaikėte 
net šešias vokiškas”.

Bet svarbiausia, mes iš
sinešėme tautinę mintį, tau
tinę širdį ir tautinę dvasią. 
Mums nereikia klaidžioti po 
įvairias sroves bei organiza
cijas ir žvalgytis, kur ga
lėtumėm prisiglausti, kur 
galėtumėm pritapti. Mes 
turime savo Tautinę sąjun
gą. Mes turime, galima sa
kyti, dar visą diplomatinę 
tarnybą, kuri yra tautinio 
įsitikinimo, tautinės Lietu
vos vyriausybės, taigi, An
tano Smetonos palikimas.

OPPORTUNITY FOR PHYSICAL 
THERAPIST/STAFF 

RESPIRATORY THERAPY 
TECHNICIAN

To work and live in small congenial 
community and a 91 bed expanding 
non profit community hospital. Will 
accept new graduate. Progressive 
community hospital currently in 
building program to add 30 beds. 
Apply call or write: FAUQUIER 
HOSPITAL, 330 Hospital Drive, War- 
rington, Va. 22186. 703-347-2550. 

E.O.E.
(33-39>
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Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
• sutvarkant dokumentus iškvietimams
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę 

paramą, greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje 
palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:

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

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 
Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

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

Iššūkis Maskvos totalitarizmui
1983 m. gegužės 6 d. Lietu

vos TSR aukščiausiojo teisino 
žiaurus nuosprendis Viduklės 
klebonui kun. Alfonsui Sva
rinskui ir nutartis suimti Ky
bartų kleboną kun. Sigitą 
Tamkevičių aiškiai parodė, 
kad jau įgyvendinamas val
džios seniai puoselėtas sieki
mas panaikinti Tikinčiųjų tei
sėms ginti katalikų komitetą. 
Tai patvirtino ir saugumiečių 
griežti pokalbiai su kitais šio 
Komiteto nariais, reikalaujant 
iš jų net raštu paliudyti savo 
išstojimą iš Komiteto. Priešin
gu atveju būsią suiminėjami 
ir kiti jo nariai.

Kad valdžia neleis Komite
tui toliau veikti, abejoti nėra 
pagrindo, kadangi toks spren
dimas kyla iš tarybinės val
džios diktatūrinės, totalitari
nės prigimties - jis būdingas 
visai Tarybų valdžios prakti
kai. Jokia legali opozicija val
džiai, joks kompartijos nepa
laimintas sąjūdis, jokia nuo 
valdžios nepriklausoma ir jos 
nekontroliuojama organizaci
ja, net nekalčiausia piliečių 
veikla (pav., blaivybės) negali 
legaliai reikštis Tarybų Sąjun
goje. Šiomis dienomis tai vėl 
patvirtino ir Tikinčiųjų teisėm 
ginti komiteto negailestinga 
ataka, nežiūrint teisėto pag
rindo - konstitucijos ir TSRS 
tarptautinių įsipareigojimų - 
ant kurio jis įsikūrė. Susidoro
jimas su šiuo Komitetu vėl by
loja: partija aukščiau konsti
tucijos ir net tarptautinių su
tarčių! Tik ji gali nurodyti, 
kaip suprasti ir vykdyti ir sa
vą konstituciją, ir tarptauti
nius susitarimus. Partija ne
gali leisti, kad ją kas nors kon
troliuotų, taisytų, bartų, iš jos 
reikalautų, darytų jai spaudi
mą. Tai įmanoma tik Vakarų 
demokratinėse valstybėse, kur 
legaliai veikia daug partijų,

oponuojančių valdančiai par
tijai. Pas mus valdančios par
tijos opozicionieriai (kitaip ma 
nantys, disidentai) tegali veik 
ti tik pogrindyje, arba sėdėti 
teisiamųjų suole, kalėjimuose, 
tegali dirbti priverčiamojo 
darbo stovyklose, tremtyje, 
arba ‘ilsėtis’ psichiatrinėse li
goninėse ar kapuose ... To rei
kalauja kompartijos totalita
rizmas.

Tiesa, Tarybų Sąjungoje le
galiai egzistuoja įvairių konfe
sijų religinės bendruomenės. 
Ar tai išimtis iš bendros tai
syklės? Ir taip, ir ne. Taip, 
nes šios religinės bendruome
nės turi savo doktriną ir tiks
lus, esmėje priešingus partijos 
doktrinai ir tikslams. ...Ir ne, 
nes ir jos partijos planuose yra 
pasmerktos sunaikinimui. O 
kol ateis tam laikas — jos turi 
pasitarnauti partijos tikslams 
(o tuo pačiu ir savo greitesnei 
pražūčiai): skelbti laisvajam 
pasauliui Tarybų valstybės ... 
‘demokratiškumą’, pačios bū
damos griežtoje valdžios kon
trolėje ir taip suvaržytos įvai
riais kultų įstatymais, potvar
kiais, instrukcijomis, kad savo 
visuomenei negalėtų daryti be 
veik jokio religinio poveikio. 
Taip yra apdorotos pravosla
vų ir kitos bažnyčios Tarybų 
Sąjungoje. Į tokį kelią yra įsta
tyta ir Katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje. Tik šiuo keliu jai spar
čiai žengti dar daug kas truk
do. Nemaža kliūtis buvo ir 
Katalikų Komitetas ...

Diktatūrinė Maskvos val
džios prigimtis reiškiasi ne tik 
Tarybų Sąjungoje. Savo valią 
ji stengiasi primesti ir visoms 
socialistinėms valstybėms. Jos 
požiūriu — ir ten nieko negali 
būti nepriklausomo nuo tų ša
lių kompartijų, o jos pačios tu
ri paklusti Maskvos komparti
jai. Žinome, kaip skaudžiai

Maskvos diktatą turė patirti 
Vengrija, Čekoslovakija, Len
kija ...

Bet ir socialistinė stovykla - 
ne riba sovietiniam totalita
rizmui. Jis (kaip kadais ir fa
šistinis totalitarizmas) yra už
simojęs skleistis ir skleidžiasi 
lyg piktybinis auglys į visą 
žmonijos organizmą. Mask
vos kompartijos priešas yra 
kiekvienas žmogus, kiekviena 
organizacija, partija, kiekvie
nas sąjūdis, kiekviena valdžia 
— visa, kas tik gyvena ir veikia 
visame pasaulyje tikros laisvės 
tiesos, žmogaus teisių gerbimo 
demokratijos dvasioje! Visa 
tai turi būti taip pat nugalėta, 
sutrypta! Argi ne šiam tikslui 
(vertam ‘globalinio laisvės bu
delio’ vardo) Maskva kala tiek 
ginklų, kuria raketas, pasiun
tė šimtatūkstantinę armiją į 
Afganistaną, siunčia gausius 
būrius ‘diplomatų’ ir pana
šiais nekaltais vardais prisi
dengusių veikėjų net į mažiau
sias pasaulio valstybes, taip 
rūpinasi pavergtų ir išnaudo
jamų ‘laisve’ ir ‘gerove’, taip 
siūlo savo ‘išganingą’ pasaulė
žiūrą, santvarką ir pagalbą, 
taip stengiasi savo ‘motiniš- 
kon’ globon paimti net tarp
tautines organizacijas, judėji
mus (taikos), įsismelkti į įvai
rias institucijas ir netgi val
džias?.. Ir reikia pripažinti, 
kad šios kolosalinės pastangos 
nėra bevaisės. Pasaulį užtvin
dė neregėta apgaulė, smurtas, 
terorizmas, įvairūs ‘išsivada
vimo’ karai, nepasitikėjimas 
tarp žmonių, ginklavimosi var 
žybos ... Visa tai labai 
sparčiai stumia žmoniją prie 
totalinės katastrofos ...

Taigi šiai totalitarinei su
pervalstybei, besiruošiančiai 
diktuoti savo valią visai žmo
nijai, pačiame vergijos bastio
ne likviduoti 5-8 žmonių Ko-

Pageidavimų koncertas
Radijo feljetonas Balys Auginąs

Rugsėjo 8 d. Clevelando Tėvynės Garsų radijas švenčia savo gyvavimo 
35-rių metų sukaktį. Prisimindami praeitį, čia duodame feljetoną, kuris 
buvo suvaidintas per liet, valandėlę 1954 m. sausio 22 d. Feljetoną spe
cialiai radijui parašė ir režisavo Balys Auginąs. Vaidino: Lili Zilionytė, 
Aldona Malcanaitė, Aleksandras Liutkus ir Aleksas Laikūnas.

Dalyvauja: 1. Barštėnas, 2. Kanarka, 3. Kanarkienė, 4. Svirpliūtė.

•••

PRANEŠĖJAS: Gerb. klausytojai! Menas yra opus dalykas. Vienam, 
sakysime, patinka aukšto lygio menas, klasika, kitam - paprasti, supranta
mi dalykai. Antai, mano bičiuliui patinka viskas, kas klasiška: simfonijos, 
operos, moterys su tiesiomis, graikiškomis nosimis, vyrai su frakais ir kedila- 
kais. O kitas mano bičiulis žavisi polkomis, liaudies dainomis ir mėgsta mo
teris tik su riestomis nosytėmis. Esą tokios labiau prisiriša prie šeimos židi
nio. Štai du žmonės, o kokie skirtingi skoniai. Norėdami savo koncerte įtikti 
ne vienam, bet plačiajai visuomenei, šį vakarą nutarėme atsiklausti dau
gumos nuomonės - surengti demokratiškais pagrindais sudarytą pageidavi
mų koncertą.

Dėmesio! Jungiamės į ponų Barštėnų ką tik neseniai įsigytos rezidencijos 
salioną, iš kur girdėsime diskusijas dėl pageidaujamos radijo muzikos ir čia 
pat duosime jų pageidavimų koncertą.

(Indų triukšmas. Murmesys. Juokas.)
BARSTENAS: (Skambteli šaukšteliu į puoduką.) Gerbiamieji visuome

nės atstovail
KANARKA: (Sliurpia kavą.)

BARSTENAS: (Skambteli šaukšteliu į puoduką.) Gerbiamieji visuome
nės atstovai!

KANARKA: (Sliurpia kavą.)

KANARKIENE: (Pusbalsiu.) Tu, Domuk, tyliau su savo kava. Sliurpi, 
kaip elgeta šventoriuje. Matai, kad šeimininkas nori kalbėti.

KANARKA: Kad kavą tai jau karštą patiekė. Degina lūpas kaip pipiri
nė.

VISI: Sššš ...

BARSTENAS: Gerbiamieji, susrinkome čia pareikšti prie kavutės savo 
vertingas nuomones dėl mūsų radijo koncertų programos. Prašyčiau visų 
nesivaržyti ir aiškiai pasisakyti, kokios muzikos kas pageidautų, ką labiau
siai mėgsta. Visa tai bus perduota programos vedėjui ir jis pasirengęs kiek
vieno pageidavimus išpildyti.

VISI: Puiku, puiku! (Plojimas)

BARSTENAS: Ponas Kanarka kelia ranką. Prašau, prašau pasakyti 
savo nuomonę.

KANARKA: Tikrai puiki idėja. Aš keliu ranką už chorą, o ne už kokį 
ten privatų bliovimą ... Stovi, matykite, koks vienišas vyrukas ir bliauna 
kaip ožys ... Ir tokį, vadinas, mes turime vadinti solistu ir, ištempę ausis, 
klausytis?

KANARKIENE: Ką tu, Domai, sapalioji? Kaip gi koncertas, ypač radi
jo, apsieis be solistų! Kur gi tai girdėtai Solistai būtini, jei geras ausis turi 
ir gražūs ... O ypač - solistės ...

SVIRPLIŪTĖ: Na, miela ponia, kas ten mato per radiją, ar jaunas ar 
plikas ... Bet iš kultūrinio taško žvelgiant - kaip be solistų atrodytų radijas? 
Gerai, kad tamstos žmona ne dainininkė, o tai kibtų pačiam į kudašių ...

KANARKA: Kiekviena moteris - solistė, suprantama. Ir manoji dainuo-
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mitetą (Lenkijoj sunaikino 10 
milijonų (!) narių ‘Solidaru
mą’) - reikalas labai paprastas 
— lyg uodo sutraiškymas.

Bet šiame niūriame fone juo 
labiau sušvyti tų kelių kunigų 
heroiška drąsa, pasišventimas 
žntbūtinei kovai už laisvą, gar 
bingą žmogaus gyvenimą. Sis 
iššūkis Maskvos totalitarizmui 
ir yra tikroji ir pagrindinė Ko
miteto ‘kaltė’, už kurią bau
džiami du jo nariai, o kiti te
rorizuojami.

Drąsiais iššūkiais Maskvos 
totalitarizmui pažymėta visa 
antroji sovietinė Lietuvos oku
pacija: ginkluota partizanų 
kova, Vasario 16-sios atžymė- 
jimai, patriotiniai Vėlinių mi
nėjimai pokario metais, Romo 
Kalantos susideginimas ir su 
tuo susijusios masinės demons
tracijos Kaune, kelios sponta
niškos antitarybinio pabūdžio 
demonstracijos Vilniuje, Simo 
Kudirkos šuolis j laisvę, 45-kių 
pabaltiečių memorandumas, 
Helsinkio grupės veikla, gar
binga Vilniaus vysk. Julijono 
Steponavičiaus laikysena, po
grindžio spauda, ypač ‘LKB 
Kronikos’ balsas, plačiai nuai

dėjęs pasaulyje, nelegalūs vie
nuolynai, nelegali kunigų se
minarija, Eucharistijos bičiu
lių tūkstantinės eisenos į Šilu
vą, kryžių statymas Kryžių 
kalne (Saulių raj.) ir Lietuvos 
pakelėse, už tautinius ir reli
ginius įsitikinimus teisiamų 
drąsios kalbos teisme ir tikin
čiųjų pareiškimai valdžiai, rei 
kalaujant elementarių laisvių 
ir teisių ... Šie ir kiti faktai 
itin ryškiai parodo ne tik sovie 
tinės sistemos nežmoniškumą, 
bet ir tai, kad ji net ir savo ti
taniška galia nepajėgia nužu
dyti laisvės dvasios mažoje 
pavergtoje tautoje.

Komiteto veiklą pilnai įver
tins ateitis. Bet ir dabar ma
tome, kad jis tapo dvasiniu va 
du kovoje prieš ateistinės val
džios vykdomą Lietuvos Kata
likų Bažnyčios griovimą. Jo 
pastangų dėka šis griovimas 
daugelyje sričių buvo sustab
dytas arba sulėtintas. Komi
tetas pakėlė tikinčiųjų dvasią, 
pažadino jų kovingumą, akty
vumą, pasitikėjimą savo jėgo
mis ; jis pažadino kovinę dva
sią, organizuotumą ir kunigų 
tarpe, smerkė kapituliantišką 

‘lojaliųjų’ laikyseną, sudarė są
lygas ir vyskupams sėkmin
giau priešintis valdžios spaudi
mui, praturtino savo doku
mentais ir raštais ‘LKB Kro
niką’, paliko vertingos medžia
gos istorijai; ‘Kronikos’ pagal
ba Komitetas pažėrė pluoštą 
tiesos spindulių sovietinės pro
pagandos klaidinamiems žmo 
nėms užsieny.

Sovietinė valdžia nebūtų 
totalitarinė, jeigu ji leistų Ko
mitetui veikti. Viešai paskelb
damas tarybinei valdžiai ir pa 
šaulio visuomenei savo įsistei- 
gimą, jis atsisakė net pogrin
dininkų ‘saugumo’, todėl jo na 
riai tapo kasdien pasiekiami 
kagėbistų akims ir rankoms. 
Savo misiją vykdyti tokiose są
lygose yra sunku. Reikia ste
bėtis, kad 1978.XI. 13 įsikūręs 
Komitetas dar veikė iki 1983. 
V.6 . Jį gynė Dievo Apvaizda 
ir pasaulio viešoji opinija, ap
vainikavusi jų drąsų žygį di
deliais laimėjimais.

Su pagarba ir dėkingumu 
čia reikia prisiminti ir stačia
tikių šventiką Glėbą Jakuniną 
įkūrusi pirmąjį tikinčiųjų tei
sėms ginti Pravoslavų komite

tą ir padėjusį su kitais vien
minčiais šią idėją įgyvendinti 
ir Lietuvos katalikų kunigams.

Nors kun. Alf. Svarinsko nu
teisimas ir kun. S. Tamkevi- 
čiaus areštas yra labai skau
dus smūgis LK Bažnyčiai, bet 
ši netektis tam tikra prasme 
yra būtina. Ką reikėtų many
ti apie Lietuvos kunigus, jeigu 
jie šiuo tikėjimo ir žmogaus tei
sių persekiojimo metu neturė
tų savo eilėse kankinių, kai jų 
turi net pravoslavų dvasinin
kija, sektantai, kai kalėjimuo
se kenčia Lietuvos Helsinkio 
grupės nariai, kai už tikėjimą 
ir žmogaus teises kentėjo ir 
kenčia kalėjimuose ir tremtyje 
tiek pasauliečių?.. Ar be kan

Join the 
Success Team 
At Cuyahoga 
Community 
College

When you choose Cuyahoga Community 
College, you join thousands of other students 
likę you. People who want personai attention 
from a caring faculty in an environment where 
everyone has an opportunity to work up to max- 
imum potential.

Join the success team at CCC and improve 
your future. Registration ends Sept. 15. Classes 
start Sept. 17. Financial aid and child care ser- 
vices are available.

Cuyahoga Community College

Just call 861 - 8535, now!

kinių Lietuvos Bažnyčia turė
tų reikiamą autoritetą ir jėgą 
moraliai stiprinti tautą?

Represuotieji kunigai dar 
didesnę moralinę įtaka veiks 
tautiečių dvasinį gyvenimą ir 
jų šventą kovą. Jie ir toliau 
liks drąsiais vadais ir tarptau
tinio fronto prieš Maskvos to
talitarizmą pirmose kovos lini
jose ir Lietuvos kovose prieš pa
vergėją, tik žymiai aukštesnia
me kankinių range.

O už kalėjimų ir lagerių sie
nų ar atsiras jų vertų kovoto
jų? Kokia bus ateityje kovos 
taktika? Kokiais keliais eis 
Lietuva į savo didžiąją perga
lę? — Tai parodys ateitis.

(Aušra, Nr. 37, 1983)
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Didelis pasirinkimas dovanoms 
įvairių meno darbų.
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

505 East 185 Street, 
CLEVELAND, Ohio 44119

Tel. (216) 531-3500

ja. Bet tik namie ir man vienam. Tačiau, apskritai, man solistės nepatin
ka. Dar kai viena dainuoja - nieko, jei ne per aukštai - gali suprasti. Bet kai 
dvi sustoja ir tą pačią dainą traukia, tai ir nežinai, ar jos barasi, ar šiaip 
spiegia, nes negali žodžių suprasti. Kniaukia kaip katės ... Tik klausos 
gadinimas! ...

BARSTENAS: Vadinasi, tamsta prieš duetus. O aš, atsimenu, kai po 
atlaidų kelis alaus bokaliukus nugerdavom, tai žavėtinai sutardavom due
tais. Kartais ir kvartetais. O jau apyaušriais, tai ir dainas sumaišydavom, 
ir ginčdavomės katras kokią dainą traukia. Bet linksmai praleisdavom lai
ką! Vis, mat, lietuviška kultūra! Ir linksmybės būdavo iki valiai! Ir pasi
keisti ne tik nuomonėm, bet ir kumščiais tekdavo. 2inai, jauni ...

SVIRPLIŪTE: Aš tai asmeniškai švelnumus mėgstu, tad pasisakau už 
moteris. Mėgstu, kai dvi moterys dainuoja ir sutaria. Gražu, nes reta ...

(Plokštelė - moterų duetas.)

BARSTĖNAS: Prašyčiau pasisakyti, kokių kompozitorių ir kokio žanro 
dalykų pageidautumėt.

KANARKIENE: Aš rimta moteris ir pageidaučiau rimtos muzikos. Bai
siai norėtųsi, pavyzdžiui, Mikulskio devintą simfoniją išgirsti, ar Gruodžio 
Gulbių ežerą ...

KANARKA: Ei, tu, nedaryk man sarmatos. Mikulskis dar tik pirmą sim
foniją, girdėjau, vasario 16-tai rašo. O Gulbių Ežerą ne Gruodis, o 
Čiurlionis parašė! Ir tai ne simfonija, o baletas ...

SVIRPLIŪTE: Fui, nemėgstu baleto. Negaliu žiūrėti, kai scenoje ant 
pirštų galų bindzinėja pusnuogė mergina. Kur padorumas? Ir netgi nedai
nuoja, o nebylė striksi kaip ožka ir maivosi. Ir šitą paleistuvystę vadina 
baletu!

BARSTENAS: Žinoma, negerai, panele, kai taip atsitinka. Bet žiūrė

kim iš rimto taško. Aš moralus, man ne tos nuogybės galvoje, bet baleto 
muzika patinka. Kodėl - gražu kai mergina moka gracingai pirštų galais 
vaikščioti. Va, manoji kai rytą atsikelia - tai visos grindys girgžda. Negali 
žmogus miegoti. Sakau, ar tu negali tyliau? O ji, reiškia, atsako - nesu bale
rina, kad ant pirštų galų vaikščiočiau, nemoku ... Bet grįžkim prie temos. 
O gal kas fleitos muzikos pageidautų! Aš tai dievinu fleitą. Visi poetai apie 
ją rašo. Tai Dievų instrumentas. Ir pats bandžiau dvejus metus kariuome
nėj pūsti.

KANARKIENE: Ne, dėkui. Piemeniškas instrumentas ir gana. Įsikiša 
tokią švilpynę į burną ir spiaudo į ją. Na, ponai, juk tai neestetiška, kaip 
sau norit!!!

KANARKA: Tu, žmon, niekus pliauški. Ir tas tavo liežuvis - kaip šlapias 
botagas!

BARSTENAS: Ponios ir ponai, o pianiną taip ir pamiršome. Piano mu
zika atgaivina jausmus ir virškinimui, sako, padeda. Aš pageidauju rimtos 
piano muzikos ...

(Plokštelė - Čiurlionio preliudai.)

KANARKA: O ką jūs turėtumėt prieš dūdų muziką, a?

SVIRPLIŪTE: Visos dūdos seniai muziejuje sukrautos rūdija. Dabar 
styginiai madoj. Aš asmeniškai gerą chorą mėgstu, ar kvartetą, jei gražūs, 
aukšti vyrai dainuoja. Yra ko paklausyti!

BARSTENAS: Sacharinas, panele, tie jauni vyrukai. Gaidžio balsais 
traukia. Žinoma, choras - neblogai, jei moterų jame dalyvauja. Visada 
mėgstu maišytus balsus ...

KANARKA: Taip, choras, matykite, būna vyriškas, moteriškas ir miš
rus, jei singeliai ir ženotos moterys dalyvauja. Aš vis už mišrų chorą ...

(Nukelta į 1C psl.)
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• Clevelando Lietuvių 
Sodybos pastatas rugsėjo 
20 d. bus užbaigtas. Raktai 
bus atiduodami užsiregis
travusiems savininkams ir 
po to tuoj prasideda sody
bos apgyvendinimas.

Lietuvių sodybos talki
ninkų komitetas rūpinsis

sodybos lietuviško charak
terio išlaikymu, darydami 
įvairius žygius. Pavyzdžiui 
šiuo metu iš kitų miestų at
vykusius sodybos gyvento
jus, talkininkai supažindins 
su pagrindiniais kasdieni
niais reikalais ir nauja ap
linka.
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Kas norėtų ir galėtų pri
sidėti prie Lietuvių Sody
bos Talkininkų Komiteto, 
prašau skambinkite ar ra
šykite pirmininkei Kazei 
Vaičeliūnneiei, 25250 Be- 
nesch Dr., Warrensville 
Twp., Ohio 44122. Telef. 
(216) 464-9513. (kv)

THE NEVI INSTANT LOTTERY.
4-CORNER RINGO 

DOURLES YOUR ININNINGS 
UPTO $100,000!

BingOhio is the new Instant 
Lottery that makes corners excit- 
ing. Because BingOhio is one 
game where it really does pay to 
šit in the corners!
How to win up to 550,000'.

Rub the covering off the prize 
box to find out how much money 
you could win. Then rub the nine 
square bingo board. Underneath 
you’ll find numbers outlined vvith 
the Statė ot Ohio. Get any three 
of those outlined numbers in a 
row... across, down or diago- 
nally. and you win the prize

shown .. .up to $50,000! Prizes 
range from "free ticket" $2, $5, 
$25 to $50,000.
How to double your 
winnings... upto $100,000!

Get any Ohio outlined num
bers in all iour corners, and 
Bingo! You double your win- 
nings.. .up to $100,000!
How to win $1 Million 
Grand Prize.

Redeem vvinning “free tickets” 
and you're automatically entered 
in the Grand Prize Drawing to be 
held at the announced conclu- 
sion of the game.
VVinning tickets mušt be validated.

MM /uperior/avino/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SASKAITA

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už Įnašus mokame $/<% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior Zciring/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

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

BARSTENAS: Ponai, mes svetimiesiems turime pasirodyti su originaliu 
lietuvišku menu, o ne su kokiom tarptautinėm talaluškom. Manau, kad 
nereikia pataikauti masėms ir tenkinti jų žemiausius muzikinius instinktus, 
užuot auklėję jaunimo skoni. Sakysim, mano akimis, gera lietuviška polku
tė yra geriau nei koks ten Čigonų Baronas ...

KANARKIENE: Tamsta užmiršti, kad Amerikoj nėra čigonų iš viso. Yra 
tik tremtiniai. O jie - aukštos kultūros. Žmonės. Todėl, mano giliu supra
timu, tokį instrumentą kaip smuikas nereiktų paneigti. Aš, pavyzdžiui, 
smuiko raudą ir rudens lapus mėgstu (atsidūsta).

KANARKA: mano žmona poetė - ji visus Vanagaičio eilėraščius mintinai 
moka.

BARSTENAS: Aš, žinoma, prieš smuiką - nieko... nieko ... Kas, kad tas 
smuikas, imkim sau, prastas instrumentas - iš avino žarnų ir medžio pliaus
kos padarytas ...

KANARKIENE: Bet gerose rankose jis verkte verkia. Nelyginant nepa
penėtas kūdikis. Ak, tai žavus ir poetiškas instrumentas ...

(Plokštelė - smuiko solo.)

KANARKA: Jūs visi čia, kaip matau, vistiek tarptautiniu menu gėritės. 
Aš sutinku su pono Barštėno nuomone — reikia mum savo muzikos, savų 
kompozitorių. Va, ar armonika nesukelia jums mielų savo namų atminimą? 
Pamenu, kai Kemeklis Bronius grodavo armonika - saldu burnoj daryda
vos... O jau merginų tai neatsigindavo. Ar ne naudingas, sakysite, instru
mentas?

SVIRPLIOTE: Ak, pamirškime kaimo idilijas. Mums, vakarų kultūros 

žmonėms, baisu ir pagalvoti apie armoniką. Nebent akordeoną pakęsčiau..

KANARKA: Dievai su jumis - duokit man akordeoną. Bet tik kas nors 
lietuviško. Aš kaime gimiau, kaime užaugau, kaimiečiu ir ...

KANARKIENE: (Pertraukia) Domuti, kas tau? Neužmiršk, jog esi pa
dorioj draugijoj ir sprendi kultūrinius klausimus.

KANARKA: Albinut, mėgstu tautinius šokius. Tą blezdingėlę, kubilą, 
mėgstu devynkvoldžius motučių sijonus, kiklikus! Aš jaučiu jų grožį ...

SVIRPLIOTE: Tie lietuviški rūbai man netinka. Tik storina per klūbus 
ir žemina mano ūgi ...

KANARKA: Aš pageidauju, jei aš galiu pageidauti? Galiu juk, Albinut, 
a? Taigi, norėčiau kiekvieno radijo koncerto metu išgirsti armoniką ... atsi
prašau, tegu būna jau akordeonas ... Ką nors va, iš liaudies šokių, taip ot 
tirlia-tita-titi-ti ...

BARSTENAS: O man, prisipažinsiu, labiausiai prie širdies tai basedlė... 
Na, jei norite - kontrabosas. Kai jis užtraukia ūką, ūką pas broliuką, visą 
mielą vakariuką — tai taip širdis j medų ir virsta ...

(Plokštelė - taut. šokis Kubilas.)

PRANEŠĖJAS: Mūsų klausytojai ką tik girdėjo iš ponų Barštėnų naujos 
rezidencijos saliono pokalbi apie muziką, kurią jie norėtų girdėti. Jų pagei
davimus stengėmės uoliai vykdyti. Jei ateityje turėtumėt kokių nors savo 
asmeninių pageidavimų dėl koncertų - prašome mums rašyti. Patenkinsime 
visus! d i * .Balys Auginąs
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TĖVYNĖS GARSŲ 
RADIJAS NAUJOJE 

STOTYJE

LITHUANIAN RADIO PROGRAM
4249 Lambert Rd., Cleveland, Oh. 44121.
(216) 382-9268

Rugsėjo 8, 10 vai. vak. 
pradėjo skrieti Clevelan
do viešosios radijo stoties' 
bangos. Tai nauja 50,000 
vatų galingumo stotis, vei
kianti FM banga 90.3.

Kitą sekmadienį, rugsė
jo 16, 8 vai. ryto iš šios sto
ties bus girdima ir Tėvy
nės Garsų programa. Sig
nalas būsiąs stiprus ir lie
tuvių programa turėtų bū
ti gerai girdima.

Tėvynės Garsų progra
mų laikas rugsėjo mėnesį:

Rugsėjo 16, 6:30-7 vai. 
ryto iš WLTF FM 106.5 re
liginė programa, 7-8 vai. ry
to iš WERE AM 1300 seno
ji programa ir 8-9 vai. ryto 
iš WCPN FM 90.3 naujoji 
programa.

Rugsėjo 23, 7-8 vai. ry
to iš WERE AM 1300 ir 
8-9 vai. ryto iš WCPN FM 
90.3,

Rugsėjo 30, 6:30-7 vai. 
ryto iš WLTF FM 106.5 
(religinė), 7-8 vai. ryto iš 
WERE AM 1300 ir 8-9 vai. 
ryto iš WCPN FM 90.3.

Raginame visus klausy
tis šių programų. Apie nau
jąją radijo stotį ir Tėvynės 
Garsų 35 metų sukaktį pa
rašysime kitose Dirvos lai
dose.

PRISIMINS GEN. 
VLADĄ NAGEVIČIŲ
Korp. Fraternitas Lithu- 

anica drauge su Clevelando 
birutininkėmis ir ramovė- 
nais rugsėjo 23 d., sekma
dienį, rengia gen. Vlado Na
gevičiaus 30 metų mirties 
sukakties minėjimą šia 
tvarka: 10 vai. ryto pamal
dos už gen. V. Nagevičių 
Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje ir 12 vai. aka
demija Lietuvių Namuose.

Lietuvių visuomenė malo
niai kviečiama minėjime 
dalyvauti.

Š 
s

=

Š. M. RUGSĖJO 16 D., 1 VAL. P. P
CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC 

PAVILJONE (”LE PAVILLON”) 
11021 EAST BOULEVARD 

(UNIVERSITY CIRCLE) JVYKS

pianistės 
ANGELĖS KARALIŪTĖS 
KONCERTINIS 

DEBIUTAS-REČITALIS
Programoje Bacho Angliškoji Suita G-molI, 

Beethoveno Sonata Op. 22, Mendelssohno Rondo 
Capriccioso, ir Chopino Npkturnas, Valsas, ir An
dante Spianato & Grande Polonaise Briliante.

Bilietai po 3 dolerius gaunami užsakant paštu 
iš "Friends of the Arts”, 1704 Lee Road, Cleveland 
Heights, Ohio 44118 (telefonas: 731-4675). Pra
šoma pridėti sau adresuotą voką su pašto ženklu, 
šis koncertas yra antrasis "FRIENDS OF THE 
ARTS” naujai įkurtoje serijoje jauniems lietu
viams menininkams.

CLEVELANDO
LIETUVIŲ
RADIJO 
PROGRAMA

girdima sekmadieniais 

8 — 9 vai. ryto 
naujoje stotyje

g >903 FM WCPN
W K. CLEVELAND PUBLIC RADO

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

KLAUSYKITĖS TĖVYNĖS GARSU KIEKVIENĄ SEKMADIENI!

• Clevelando vyrų okte
to 25 m. jubiliejinis balius 
įvyks ne spalio 3 d. kaip bu
vo skelbta, bet lapkričio 3 
d. šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

• Čiurlionio Ansamblis 
pradeda repeticijas šį sek
madienį, rugsėjo 16 d., 12 
vai. Lietuvių Namuose, 
Čiurlionio ansamblio patal
pose. Dainos mylėtojai, 
ypatingai jaunimas mielai 
kviečiami įstoti į Čiurlionio 
ansamblį.

• Pilėnų tuntas priima 
berniukus nuo 7 metų am
žiaus į savo gretas. Regis
traciją galima atlikti skam
binant tuntininkui Remigi
jui Belzinskui tel. 486-5634. 
Sueigos vyksta Dievo Mo
tinos parapijos salėje kiek
vieną pirmadienį tarp 7-9 
vai. vakaro.

šiems metams yra pa
ruošta nuotaikinga progra-

ma su baidarių iškylom, sa- sekančiu adresu: Mrs. Dona 
vaitgalio iškylom, Įdomiom Cipkus — manager, Lithu- 
sueigom. Yra gera proga 
berniukams i n d ividualiai 
pasireikšti savo būrelio gre
tose ir gamtoje.

• Dvke College praneša, 
kad paskyrė 100,000 dol. 
papildomai s t i p endijoms 
1984-85 mokslo metais.

College prezidentas dr. 
John Corfias ragina suinte
resuotus stipendija studen
tus greičiau atsiliepti. Pa
pildomas informacijas tele
fonu duoda Eleonor Brant 
Dyke College, 623-5751 ar
ba 696-900.

• Norintieji apsigyventi 
Lietuvių Sodyboje Cleve
lande, 34251 Ridge Road, 
Willoughby, Ohio, prašomi 
nedelsiant kreiptis pas ad
ministratorę Daną čipkienę

Center, Ine., 31715 
Street, Willowick, 

44094. Telefonai — 
943-0910 arba (216)

anian 
Vine 
Ohio 
(216)
944-6305.

Lietuvių Sodybos savi
ninkai yra Lithuanian Cen
ter, Ine. bendrovė, kurios 
prezidentu yra Bronius 
Snarskis.

• Balfo Clevelando sky
rius spalio mėn. pradeda 
metinį aukų vajų. Spalio 
20 d. Lietuvių Namuose 
įvyks Balfo 40 metų su
kakties minėjimas.

FOR SALE
Two family brick East 

200 St. near Lake Shore. 
Asking $66,000.

Call; 531-2309. (34-37)

NERINGOS TUNTO SKAUTĖS RUOŠIA 

VASARĄ PALYDINT BALIŲ.

TE„A, KAUKIU balius
ĮVYKSTA ŠEŠTADIENI, RUGSĖJO 22 D. 

Pradžia 6:45 vai. vak.
Kokteiliai ir užkandžiai, gardi vakariene, 
žavi programa, muzika ir šokiai.

Ateikite visi pasipuošę su įdomiom kaukėm ir linksmai praleiskite vakarą 
su paslaptingais svečiais. Bilietus užsakyti pas M. Puškorienę, 486-8613.

................................................................................ iiiiiiiniiimnmiii

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delta E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.
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• Teodoras Blinstrubas, 

einąs ALT pirmininko pa
reigas, dr, V. Šimaitis, Lie
tuvių kongreso rengimo ko
miteto vicepirm. ir G. Lo- 
zauskas, ALT sekretorius, 
lydimi U. Juodvalkio, ALT 
Clevelando skyriaus valdy
bos nario, rugsėjo 15 d. ap
lankė Dirvą ir su red. V. 
Gedgaudu pasidalino infor
macijomis apie artėjantį 
Lietuvių kongresą Chica
goje.

Clevelande jie turėjo 
kongreso reikalais pasita
rimą su ALT skyriaus val
dyba ir OSI reikalu su or
ganizacijų atstovais.

• Tautos Fondo Chicagos 
Komitetas Chicagoje šių 
metų rugsėjo 22 d., šešta
dienį, rengia TAUTOS 
FONDO METINĘ VAKA
RIENĘ 6:30 vai. po pietų 
Lietuvių Tautiniuose na
muose, 6422 South Kedzie 
Avė., Chicagoje.

Vakarienėje maloniai su
tiko dalyvauti VLIKo pir
mininkas dr. K. Bobelis ir 
Tautos Fondo pirmininkas 
J. Giedraitis.

Tautos Fondas yra Vy
riausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto iždininkas. 
Fondas talkina VLIKui vi
suose Lietuvos išlaisvinimo 
darbuose juos finansuoda
mas.

Maloniai kviečiame Jus 
su savo artimaisiais vaka
rienėje dalyvauti. Savo da
lyvavimu Jūs paremsite 
moraliai ir materialiai Tau

Rašytojui, Literatūros Istorikui ir Kri
tikui, Visuomeninkui

A. A.

PRANUI NAUJOKAIČIUI 
mirus, giliame liūdesyje pasilikusius žmoną 
LINA, svainį KOSTĄ ŽOLYNĄ su šeimomis 
bei kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime

Stella ir Vytautas Abraičiai 
Birutė ir Vacys Dzenkauskai 
Amalija ir Mykolas Jagučiai 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Angelė ir Antanas Kašubai 
Vladė ir Gediminas lapenai 
Irena ir Antanas Sprindžiai

Kar. Juozapavičiaus šaulių kuopos nariui

MYKOLUI SMELSTORIUI

mirus, jo žmonai ALBINAI ir kitiems arti

miesiems gilių užuojautą reiškia

Kar. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa

tos Fondo atliekamą darbą.
- Vakarienėje meninę dalį 
atliks sesutės Regina ir 
Kristina Butkūnaitės iš De
troito.

Apie dalyvavimą prašome 
pranešti iki rugsėjo mėn. 
18 d. tel. 737-1920 ir 925- 
6193. Vakarienė — $15.00 
asmeniui.

• Kazimieras Pocius, Vil
ties draugijos vicepirminin
kas, vasaros metu atsira- 
dusiems finansiniams sun
kumams nugalėti, paskolino 
Dirvai be procentų 2000 
dol. Dirva nuoširdžiai dė
koja už šią paskolą.

• Jurgiui Gliaudai paskir
ta Aloyzo Barono novelės 
konkurso premija už novelę 
”Labirinte”. Šį konkursą 
veda Lietuvių Rašytojų 
draugija ir vertintojų ko
misiją sudarė: dr. M. Gir- 
niuvienė, A. Gustaitis ir 
St. Santvaras. Premijos 
500 dol. mecenatas dr. Z. 
Brinkis.

• Tautos šventė New 
Yorke bus iškilmingai pa
minėta rugsėjo 23 d. Ap
reiškimo parapijos bažny
čioje, dalyvaujant vysk. P. 
Baltakiui.

• O. Jagutytė-šilienė, gy
venanti Floridoje, užsipre
numeravo Dirvą kaip do
vaną St. Jagučiui Austra
lijoje ir Dirvai paremti pri
dėjo auką.

Sveikiname naują skai
tytoją ir dėkojame p. Žilie
nei už talką.

• ”Jinai ir trys Gintarai” 
dainuoja rugsėjo 16 d., sek
madienį, Bostono Lietuvių 
Klubo Namų 85 metų jubi
liejiniame koncerte ir ban
kete.

• Dail. Antano Tamošai
čio Ex Libris paroda vyksta 
Detroito Universitete bib
liotekoje, McNichols Cam- 
pus, nuo rugsėjo 8 iki 22 d.

• P. Gimys, gyv. Angli
joje, siųsdamas Dirvos pre
numeratą už 1985 m., pri
dėjo auka laikraščiui pa
remti 83 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramą.

PLANT MANAGER
Expanding company looking for good 
person to take charge of plautie 
blow molding plant. Mušt be exper- 
ienced in ai) phasea of blow molding, 
polyethyiene and PVC containers. 
Send resume and salary requirements 
to: R1MCON DIV., RING CAN CORP.. 
2454 HUBBARD AVĖ., DECATUR, 
ILL. 62526. (33-39)

TEXAS OPPORTUNITY FOR 
EXPERIENCED

FORKLIFT MECHANICS 
Wanted electric forklift experience a 
mušt sleady work čt benefita. 

Apply, call or send resume 
METRO FORKLIFT CO.

P. O. BOX 6001 
ARLINGTON, TEXAS 7600S 

214-660-3377
(34-43)

BROWN & SHARPE
NO 13 OPERATOR

Experienced Machini.l, for HSS and 
Carbide Drills, Reamers. etc. Work 
from Blueprinls. Small friendly shop 
with good banefits, NOV1, 313-349- 
8880 days, 313-647-1233 evenings.

(34-35)

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• RUGSĖJO 16 D. pianistės 
Angelės Karaliūtės koncertas 
Cleveland Institute of Music.

• RUGSĖJO 16 D. 1 vai. 
prie ežero ramovėnai rengia 
gegužinę.

•'" RUGSĖJO 22 D. Vasarą 
palydint Neringos skaučių tun
to balius.

• RUGSĖJO 23 D., gen. Vla
do Nagevičiaus 30 metų mir
ties paminėjimas. Ruošia Korp! 
Fratemitas Lituanįca, Ramo
vėnai ir Birutietės.

• SPALIO 6-7 D. L. S. S. 
Skautininkių skyriaus suva
žiavimas.

• SPALIO 6 D. Žalgirio šau
lių kuopos rudens parengimas 
Lietuvių namuose.

• SPALIO 6-7 d. šv. Jurgio 
parapijos Eucharistinės pamal
dos (40 vai. atlaidai).

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PACKAGES 
TO POLAND

i
Lowest Prices 
Best Service 

Shipments every week. S 
Largest dealer in Ohio. ■ 

Since 1967
| POLISH IMPORT CENTER ■ 

6301 Fleet Avė.
429-1010

'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

^rpber Įįolidays”
1984 M. EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

Dar yra vietų šiose grupėse: 
Maskva-Vilnius-Ryga-Leningradas

Spalio 3 d. — $1268.00.
Gruodžio 26 d.

(Naujų Metų sutikimas Vilniuje) — $1247.00 

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 

mokesčiu.
1985 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ jau 

patvirtintos, pirmoji grupė išvyksta BALANDŽIO 
17 D.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MCM8EB

Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

I’RICES ARE BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įf TA 0324

LATVIAN CLEVELAND CREDIT :
*
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Jau ketvirti šimtmečio aptarnaujanti pabaltiečių 
bendruomenę Ohio valstijoje, mielai kviečia naujus 
narius, ypatingai lietuvius.

įstaiga atidaryta nuo 5 iki 7 v.v. antradieni, penkta
dieni ir šeštadieni, nuo 1 iki 3 vai. p.p. trečiadienį, tel. 
228-1996. Kitu laiku skambinti 486-4310.

Paskolos prasideda nuo 10%, naujų automobilių 12% 
Indėliai - $10,000 ir daugiau - neša 10%. Yra nuošim
čius nešanti čekių sąskaita ir kiti įvairūs patarnavimai.

Visos taupymo sąskaitos yra apdraustos NCUA (Na- 
tional Credit Union Administration). Visi taupytojai iki 
55 metų amžiaus gauna nemokamai gyvybės apdraudą 
iki $2,000. Vyresni taupytojai gali kvalifikuotis pilnai, 
ar mažesnei sumai.

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
RE A LT Y, 31715 Vine St.. 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat-oowiOe is o« y<xr a*de

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

1

OWNER OPERATORS 
WANJED

— To pull company furnished trailera 
operating in 9 mid-weatern atalea 
and paying 65% with 12% fuei sur 
charge. Two way freight and have 
Michigan terminai. Pleaae call 800- 
323-5759 or 312-689-1800 aak for 
ROY.___________________________ (30-36)

WANTED 
EXPERIENCED

HVAC
A1RCONDIT1ONING MECHANICS 

IMMEDIATE OPENING FOR APPI.I- 
CANTS WILLING TO RELOCATE TO 
CHARLOTTE. N.C. AND DUTCHESS 
COUNTY NY. EXPENSES PA1D. F1VE 
OR MORE YRS. EXPERIENCE OPERA 
TION AND MAINTENANCE REPAIR 
OR RECOP. CHH.LERS, CENTRAVAU 
CENTRIFIGAL AND PHF.UMATICS 
SYSTEMS CONTACT: TONY LOGUI- 
DICE. BETWEEN 9 AM A .3 PM 

(914) 473-2863
ORAFTER6PM 

(914)473-3636
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