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Dvi įdomios bylos
Gen. Westmorelnndo su CBC ir gen. 

Sharono su Time

New Yorko Manhattano 
Teisino rūmuose šiuo metu 
sprendžiama dvi labai įdo
mios bylos, galinčios turėti įta
kos į tolimesnę spaudos ir kitų 
medijos rūšių laikyseną. Buv. 
vyriausias JAV kariuomenės 
vadas Vietname, pensijon pa
sitraukęs gen. William C. 
Westmoreland reikalauja iš 
CBS TV tinklo 120 milijonų 
dolerių pabaudos už jo apšmei
žimą 1982 m. dokumentaci- 
niame filme ‘The Uncounted

Vytautas Meškauskas

karą).
Iš tikro čia būta labai bū

dingo tarpžinybinio susirėmi
mo. Vietname vyko partiza
ninis karas be jokių aiškių fron
to linijų. Vieną dieną koks 
miestelis ar kaimas yra ameri
kiečių ar pietinių vietnamie
čių kariuomenės žinioje, kitą - 
ar net tą pačią naktį - partiza
nų. Jei jie pasitraukia, ar lai
kyti likusius gyventojus - se
nius, moteris ir vaikus - ka
riais? Kariuomenė nebuvo lim Sukaktuvinio Vliko seimo, posėdžiavusio Chicagoje, atstovai. J. Tamulaičio nuotr.

Enemy: A Vietnam Decep- 
tion’(Nesuskaičiuotas priešas: - 
apgavystė Vietname). Izrae
lio generolas, dabartinis pra
monės ministeris Sharon pa
traukė teisman Time magazi
ną už jo apšmeižimą paskel
biant, kad jis paskatino liba
niečius įsiveržti į palestiniečių 
stovyklą ir išžudyti kelis šim
tus žmonių. Gen. Sharon rei
kalauja 50 milijonų dolerių.

Bylų svarstymas yra kompli 
kuotas, nes JAV Aukščiausias 
Teismas prieš dvidešimt metų 
New York Times byloje su Sul 
livanu nusprendė, kad valdi
ninkai (public officials) gali 
tik tada laikraštį traukti teis
man, jei jo leidėjai sąmonin
gai žinodami skelbė netiesą 
apie juos. Tuo laiku tas spren 
dimas buvo laikomas dideliu 
spaudos laimėjimu, ją įgalinęs 
nebijoti skundų už pareigūnų 
apšmeižimą. Paskutiniuoju 
laiku tačiau vis daugiau įsiga
li pažiūra, kad spauda ir tele
vizija tą sprendimą išnaudoja 
piktam, skubinant paskelbti 
žinias, nepatikrinus visų faktų.

Žinia, kai kuriais atvejais 
tai neįmanoma padaryti, už 
tat negalima prielaidą, kad ir 
logišką, skelbti kaip visai tikrą 
faktą. Sharono atveju Time 
korespondentas surinko žinias, 
kad Izraelio speciali tardymo 
komisija Sharono jpaskatinimą 
keršyti už prezidento Gemay- 
el (dabartinio prezidento bro
lio) nužudymą konstatavo 
slaptame tardymo protokolo 
priede, kuris nėra paskelbtas 
viešai ir laikomas valstybine 
paslaptimi. Kadangi Izraelis 
atsisako tą priedą paskelbti ir 
dabar, abi bylos šalys sutiko, 
kad būtų apklausinėti liudi
ninkai Izraelyje, kas rašant 
šias eilutes ir vyko.

Westmorelando byla dar 
komplikuotesnė. Pagal CBS 
filmą išeina, kad generolo šta
bas mažino komunistinių su
kilėlių - Vietcongo - skaičių 
pietiniame Vietname, nenorė
damas gąsdinti prezidento ir 
kongreso (nes, jei priešo skai
čius visą laiką didėja, nėra vil
ties greitai baigti nusibodusį

kusi juos laikyti kariais, bet ci
vilinė centrinė žvalgybos agen
tūra (ČIA) skaičiavo visus ir 
gavo dvigubai daugiau priešų 
negu kariuomenė, kuri visą 
laiką raportavo turinti apie 
300,000 aktyvių priešų, kai 
ČIA jų rado per pusę milijono. 
1967 m. kariuomenės apskai
čiavimu priešas turėjo tarp 
110 ir 120 tūkstančių tikrų ka
rių (Vietcongo ir Siaurės Viet
namo į Pietus permestų dali
nių) apie 25,000 pagelbinių 
dalinių, 40,000 politinių kad
rų ir 112,760 nereguliarių tal
kininkų.

1966 m. ČIA analistas Sam 
Adams gavo Vietcongo rapor
tą, kuriame giriamasi, kad 
Bin Dinh provincijoje suburta 
per 50,000 talkininkų, kas bu
vo 11 kartų daugiau, negu 
skaičiavo karinė žvalgyba. Jis 
pakėlė triukšmą, o vėliau apie 
tai parašė Harper magazine. 
Jis yra svarbiausias CBS liudi
ninkas, nes jo apskaičiavimais 
buvo paremtas visas filmas.

CBS atstovauja pažiūrą, 
kad jei Westmorelandas būtų 
raportavęs didesnį priešo skai
čių, JAV kariuomenė būtų ge-

Sukaktuvinis VLIKo seimas
Vyriausiasis Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetas veikia 
kaip seimas, kaip taryba ir 
kaip valdyba. Eilinėms se
sijoms seimas šaukiamas 
kasmet vieną kartą. Seimą 
sudaro Vliko narių — orga- 
niaczijų po tris atstovus. 
Kiekvienas atstovas turi

MEČYS VALIUKĖNAS

riau pasirengusi atremti viet
namiečių naujų metų - Tet - 
ofenzyvą, per kurią jie kartu 
puolė 36 iš 44 miestus ir net įsi
veržė į JAV ambasadą Saigo- 
ne. Ta ofenzyva buvo JAV 
spaudos išpūsta ir labai prisi
dėjo prie krašto nuotaikų prieš 
tą karą sukurstymo. Tuo tar
pu Westmorelandas teigia, 
kad ofenzyva, per kurią prie
šas patyrė labai didelių nuos
tolių ir nepasiekė nė vieno sa
vo tikslo, iš tikro buvo didžiau
sias JAV kariuomenės laimė
jimas, kuris, deja, nebuvo iš
naudotas.

vieną balsą. Vliko tarybos 
ir valdybos nariai, neturin
tieji atstovo įgaliojimo, sei
me dalyvauja patariamuo
ju balsu. Tokia pat teise da
lyvauja Tautos Fondo val
dybos nariai, kaip ir Lietu
vos diplomatinės tarnybos 
nariai, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos na
riai, ALTos valdybos na
riai ir kt.

VLIKo 1984 m. seimas 
įvyko Chicagoje, Jaunimo 
Centro patalpose, gruodžio 
1-2 dienomis. Jame dalyva
vo 43 atstovai. Patariamąja 
ir svečių teisėmis visuose 
posėdžiuose dalyvavo pilnu
tėlė posėdžių salė seimo da
lyvių.

Seimo posėdžius darniai 
vedė, jo prezidiumas: P. 
Razgaitis, J. Jurkūnas ir A. 
Norvaiša, sekretoriavo: J. 
Stiklorius, A. Skirius, ir

Vliko seimo atstovų dalis. Iš kairės: V. Vijeikis, J. Jurkūnas, M. Valiukėnas, J. Petraus
kas, K. Povilaitis, Mačėnas, Rugienis, V. Jokūbaitis, J. Šiaučiūnas. J. Tamulaičio nuotr.

I. Andrašiūnas. Pirmajame 
posėdyje buvo sudarytos 
seimo komisijos, išklausyti 
gausūs sveikinimai žodžiu ir 
laiškais, o taip pat atlikta 
rutininė seimo darbų dalis 
— apyskaitiniai praneši
mai, pasisakymai dėl jų, 
tvirtinimas ir pan.

Popietiniame tos pat die
nos posėdyje pranešimus 
padarė Tautos Fondo Ta
ryba ir Valdyba (J. Gied
raitis), o taip pat Kanados 
TF pirmininkas A. Firavi- 
čius. Po jų sekė trys pra
nešimai, paskaitos, būtent: 
M. Mackevičiaus — Pasi
priešinimas Vokiečių mobi
lizacijos planams, dr. D. 
Krivicko — Besikeičianti 
Europos politinė situacija,
L. Griniaus — Visuomenės 
teismas Kopenhagoje ir Eu
ropos sąskrydis Europoje 
1985 m. Ketvirtasis šios 
grupės pranešimas V. Šo- 
liūno — VLIKo — PLB 
valdybos pasitarimų eiga 
nukeltas rytdienai. Po šio 
pranešimo vyko diskusijos 
visais pranešimuose iškel
tais klausimais, kurias pra
vedė J. Jurkūnas.

Vakare (XII. 1 d.) seimo 
atstovai ir gausūs svečiai 
chicagiečiai turėjo malonią 
atgaivą šaunią vakarienę- 
koncertą, s u o r ganizuotą 
Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje seimui rengti komi
teto pirmininko K. Oželio ir 
talkininkių moterų grupės 
(Faustinos Mackevičienės, 
Birutės Skorupskienės, Eve- 
lynos Oželienės, Birutės 
Prapuolenienės, Stasės Pau- 
lionienės ir kt.).

Koncerto programą atli
ko Chicagos Lietuvių Ope-. 
ros choras, diriguojamas- 
jauno iškilaus muziko Arū
no Kaminsko.

(Nukelta į 3 psl.)
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SBVOITIHĖ POIĮTIU^^
Prieš Shultzo - Gromyko susitikimų. - Planai sumažinti JAV

Federalines ir karines išlaidas. - Kodėl tik
----------------- trečdalis žydų balsavo už Reaganą? ______

■ Iš kitos pusės
Minėdamas Liudo Giros 100-tąsias gimimo metines, 

ŠVYTURYS paskelbė filologijos mokslų kandidato do
cento Jonos Zinkaus straipsnį: Poetas ir žmogus — ku
riame stengiamasi nustatyti, kada tas 'LTSR liaudies 
poetas’ pasuko j komunistų pusę. Girdi:

"L. Giros posūkis įvyko ne per 1940 m. so
cialistinę revoliuciją, kaip teigia kai kurie užjūrio 
melagiai, o gerokai prieš ją, kai už tokį posūkį

Shultzo-Gromyko susitiki
mui Ženevoje artėjant, Ame
rikoje girdisi daug balsų, ra
ginančių prezidentą Reaganą 
nepraleisti progos parodyti ge
rą valią ir sovietams ... nusi
leisti. NY Times, pvz. aiški
no, kad susitarti sunku ne tiek 
su sovietais, bet dėl to, kad 
tarp Valstybės ir Gynybos de
partamentų esama pažiūrų 
skirtumo, ko reikalauti ir kur 
nusileisti.

Tuo tarpu Maskvoje pavie
šėjo ir buvo paties Cernenko 
priimtas JAV pramonininkas 
Armand Hammer, pagarsėjęs 
savo pažintimi su sovietų va
dais nuo Lenino laikų. Eina 
gandai, kad jo vizitas buvo 
Įtaigotas VVashingtono, nors 
jis pats tą neigia. Po valandos 
ir 35 minučių pasišnekėjimo 
su Cernenko, Hammeris pa
reiškė, kad - jo nuomone - ge
ra pradžia geresnių santykių 
galėtų būti JAV pažadas pir
mom nepavartoti atominių 
ginklų, ką sovietai yra padarę 
ir kas jau nuo seno yra už
drausta JT chartos. 86 metų 
Hammeris, kuris pagal išmoks
linimą yra medicinos gydyto
jas, rado jaunesnio Černenkos 
sveikatos stovį geru ir įteikė 
jam porą Markso ir Lenino 
laiškų originalus. Jis, tarp kit
ko, Maskvoje padarė biznį. Jo 
kompanija - Occidental Petro- 
leum - sutarė su sovietais, ir 
tam turėjo JAV leidimą, dėl 
vamzdžių linijos nutiesimo 
transportuoti sutriuškintas ak
menines anglis iš pietų Sibiro 
Kuznecko rajono anglių kasyk
lų į elektros jėgainę Novosibirs

Puikiausius kailius

ke -- 155 mylių ilgumo. To
kios linijos vartojamos JAV-se, 
bet toji bus pirma Sovietijoje. 
Televizijos reporteriams jis sa
kėsi Černenkos neklausęs kaip 
bus su žydų emigracija iš So
vietijos, nes prieš tai mažesni 
pareigūnai jam paaiškino, 
kad emigracija priklauso nuo 
bendrų santykių. •••

Izraelio delegatas JT gruo
džio 4 d. pareiškė, kad 
400,000 Sovietijos žydų norė
tų gauti išvažiavimo vizas, bet 
šiais metais buvo išleista ma
žiau kaip 930. 1979 m. išva
žiavo 51,000 žydų, 1980 - 
21,500,1982 - 2,700 , 1983 - 
1,315.

Užsiminus žydų reikalus ... 
tik 32 % balsavusių žydų pasi
rinko Reaganą, 66% balsavo 
už Mondale. Kodėl? Apla
mai imant, žydai iš seno yra 
daugiau liberalinio, artimo de
mokratų partijai, nusistatymo. 
Tačiau respublikonai tikėjosi 
didesnių simpatijų, nes visa 
eilė žydų intelektualų, nusi
vylę ligšioline įvykių raida, 
pasirinko konservatyvines pa
žiūras, ypač prieš Sovietų Są
jungą. Iš tikro, niekas pasku
tiniuoju laiku nepasakė tiek 
daug tiesos apie sovietus, kaip 
žydų žurnalas Commentary.

OPPORTUNITY FOR 
FAMILY PRACTICE PHYSICIAN 

General practice clinic iocuted in a 
rural community in Norlh Misnin- 
sippi denires additional physician. 
Located ncar the statė college. Pri- 
mary service area requires experi- 
ence in Obstetrics, cardiology, and 
internal medicine. Excellent compen- 
sation and comprehensive benefits. 

Call or write to Administrator 
TOM BAILEY HOSPITAL 

P. O. Box 389 
Maben, Miss. 39 750 

601-263-8321 
________________________ (46-50)

Šiais metais atrodė, kad Re
aganas susilauks daugiau ne
gu per 1980 m. rinkimus žydų 
paramos, ypač dėl Rev. Jessie 
Jacksonoišsišokimų, bet, dau
giau negu Jacksonas, juos blo
gai nuteikė respublikonų san
tarvė su dešiniojo sparno TV 
evangelistais ir kalbos apie 
‘krikščionišką valstybę’. Ypa
tingai jiems nepatiko Ref. Jer- 
ry Falvvell, ‘Morai Majority’ 
vadas, nors jis be rezervų pa
sisakė už Izraelio palaikymą. 
Girdi, jis tikįs į Biblijos prana
šaujamą galutiną Armagedon 
mūšį, kurį pergyvens tik tokie 
žydai, kurie ... virs krikščio
nimis.

Palyginti didesnis žydų nuo
šimtis (37 %) balsavo už Rea
ganą turtingesniųjų tarpe, už
dirbančių daugiau kaip 40 
tūkstančių dol. į metus. Taip 
nustatyta apklausinėjant išei
nančius iš rinkimų būstinės.

• ••

Grįžtant į Washingtoną ... 
Čia pereitą savaitę, daugiau 
kaip apie Shultzo-Gromyko 
susitikimą, buvo domimasi vi
daus politika - priemonėm su
mažinti federalinės valdžios 
deficitą. Pereitos savaitės vi
duryje prezidentas pritarė pla
nui, kuris 1986 metų biudžete 
numato sumažinti išlaidas 42 
bilijonais dolerių, 1987 - 85 
bil., 1988 -110 bilijonais. Su
taupytos 1986 m. biudžete ci
vilinio sektoriaus išlaidos bus 
apie 32 bil., o likusius 8 su vir
šum bil. norima nubraukti 
karinėje sąmatoje, tačiau dėl 
to galutinai bus nutarta tik 
Gynybos Sekretoriui Weinber- 
geriui grįžus iš NATO konfe
rencijos Europoje. Iš civilinio 
sektoriaus bus išbrauktos su
mos, numatytos pakėlimui val
dininkų algų, tačiau tai nepa
lies Sočiai Securitv mokėjimų. 
Bus nubrauktos kai kurios 
programos - pav. teisinių pa
tarimų, o kitos sumažintos, 
kaip valstybės garantijos stu
dentų paskoloms ir tiesioginė 
parama namų statybai, kaip 
Clevelando lietuvių. Bus su
mažintos išlaidos Medicare rei
kalams, užšaldant honorarus 
gydytojams ir ligoninėms šių 
metų bėgyje.

Prezidentas konkrečius pa
siūlymus Kongresui padarys 
kitų metų pradžioje. Tik iš
sprendęs tą problemą Kongre
sas pradės svarstyti mokesčių 
suprastinimą.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

buvo galima labai brangiai, net savąja gyvybe ap
mokėti. Posūkis, rodantis jo moralės principų skir
tumus, jo ryžtą nesitaikstyti su savo oportunistais, 
tapusiais hitlerinių okupantų, o vėliau amerikiečių 
branduolinio karo apologetų tarnais.”

Jokių įrodymų tas docentas nepateikė, išskyrus gan
dą, kad L. Gira 1937 m. pasirašė prašymą paleisti poli- 
kalinius, už ką tada niekas nebaudė, bei poeto pažintį su 
partiniu komunistu Anupru Macevičium.

Man rodos, kad aną posūkį galima daug lengviau iš
aiškinti, prisiminus sovietų pasiuntinybės Kaune veiklą, 
kuri tur būt dar yra uždrausta ok. Lietuvoje paliesti te
ma. Paskutiniais nepriklausomybės metais pasiuntinybė 
ruošdavo įvairiom progom priėmimą po priėmimo su labai 
gerom vaišėm — vodkos, Kaukazo vynų ir ikros niekados 
neilritrūkdavO — kultūrininkams ir įvairių žinybų aukš
tesniems pareigūnams. Tokios veiklos rezultatai, sovietų 
akimis žiūrint buvo puikūs. Pareigūnai galvojo kad kokį 
likimą besidrumstanti tarptautinė padėtis neatneštų, 
jiems gali praversti geri asmeniški santykiai su Poznia- 
kovu, o rašytojai buvo įtikinti, kad tik sovietinė sistema 
gali jiems duoti tokią priviligijuotą padėtį, kurios kitur 
nerasi, žinia, su sąlyga, kad ištikimai, tarnausi režimui. 
Bet kas galvos apie tą sąlygą, jei šiandien buvo sunku 
suvesti galą su galu. Palyginti visai neseniai atsikūriu- 
sioje Lietuvo išleidžiamų knygų tiražai nebuvo tokie, kad 
būtų lengva išsiversti iš honorarų. Pragyvenimui reikėjo 
turėti tokią valdinę tarnybą, geriausiai universitete, 
jei kvalifikacijos leido, švietimo ministerijoje ar pan. 
Liudas Gira, nors geras žmogus, laimės čia ne
turėjo. Pirmiausiai prisišliejo prie krikščionių de
mokratų, buvo jų RYTO redaktorium, po gruodžio 
17 d. perversmo parašiusiu pagarsėjusį vedamąjį — 
TAUTA GALI BŪTI RAMI. Nepaisant senos pažinties, 
dar iš prieškarinių Vilniaus laikų, su A. Smetona, L. Gira 
karjeros nepadarė ir po perversmo pvz. neišsilaikė Vals
tybės Teatro direktorium. Jo paties sūnus savo autobio
grafijoje rašo:

"Tėvas keitė profesiją po profesijos, namuose 
visada būdavo nepriteklius arba vidutinių mies
čionių buitinės sąlygos, matyt, ir mano tėvas ne
mokėjo gerai skaičiuoti pinigų.”

Tai patikslina ir kitas filologijos mokslų kandidatas 
Vytautas Svetulaitis tapė pačiame ŠVYTURIO Nr.:

"Materialiai nepritekliai, nesibaigiančios sko
los, matyt, ir vertė poetą taikytis prie aplinkybių, 
eiti į kompromisus, imtis kiekvieno siūlomo dar
bo ar užsakymo ...”

'Užsakymas' ieškoti draugystės su tarybinėm tau
tom, žadantis ir materialinės naudos (honorarai už verti
mus, kelionės ir pan.) atėjo iš sovietų pasiuntinybės ir 
buvo priimtas. O kai už kelių metų pribrendo laikas 'pra
šytis’ Lietuvos priėmimo į tą tautų 'šeimą', L. Gira šį 
kartą jau buvo pasiryžęs neatsisakyti likimo jam atneštų 
pozicijų. Ar, visa tai prisimenant, negraudu skaityti LI- 
TRATEŪROJE IR MENE paskelbtą jo eilėraštį:

Tuoj sparnus plačiai išskėsiu 
Ir nuskrisiu kaip erelis 
Ten, kur saulėn kopia kelias 
Per dangaus žvaigždėtą plotą 
Ir kas davė man tiek vieko 
Jog, dar vakar nusiminęs 
Ir, nustojęs, rodos, galios, — 
Nūdien skrieju kaip erelis, 
Nebijodamas ničnieko!

(vm)

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką.

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, III. 60601

Tel. kratinės (312) 263-5826; (312) 677-8489.

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkas J. Mažeika

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

Kainos lamos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 
artimiausi uždaviniai

šiais metais Clevelande 
įvykęs Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos seimas, 
nuodugniai aptaręs -Sąjun
gos problemas ir artimiau-, 
sius atliktinus darbus, Są 
jungos vairą patikėjo gana 
energingai valdybai. Sąjun
gos pirmininką dr. Leoną 
Kriaučeliūną visuomenė pa
žįsta kaip neišsiamiamos 
energijos, ryžto ir daugelio 
sumanymų vyrą, gi jo tal
kininkai — valdybos nariai 
— vicepirmininkas Petras 
Buchas, vicepirmininkė Vi
da Jonušienė, sekretorė Vi
lija Kerelytė ir iždininkas 
Viktoras Mastis taip pat 
turi didelę patirtį visuome
ninėje veikloje. Ypač džiu
gu, kad į valdybos sąstatą 
įeina jaunosios kartos vi- 
suomenininkės Vida Jonu
šienė ir Vilija Kerelytė, ku
riom valdyboje atiteko ga
na reikšmingos reikalau
jančios darbo, pareigos.

Jau pirmuose savo posė
džiuose valdyba suplanavo 
artimiausiųjų ir būtinai at
liktinų naudingų darbų.

Didelį rūpestį kelia jau
nųjų spaudos bendradarbių 
ir lietuviškojo rašto žmonių 
ugdymas ateičiai. Tiesa, tu
rime tam gana veiklių fon
dų: Daužvardžio fondas, 
globojamas Lietuvių žurna
listų sąjungos centro val
dybos, skatina jaunuosius 
spaudos bendradarbius ben-. 
dradarbiauti lietuviškoje 
periodikoje ir kartas nuo 
karto, talkinant laikraščių 
redaktoriams, tokie jauni 
spaudos bendradarbiai ap
dovanojami premijomis. Ir 
džiugu, kad iš tokių laurea
tų jau turime keletą gana 
gabių nuolatinių spaudos 
bendradarbių ir redaktorių. 
Ateities fondas taip pat 
skatina jaunuosius rašyti ir 
savo šventėse įteikia premi
jas. Ir ALT tuo susirūpinu
si. Tai labai gražu ir tokios 
paskatos niekada nebus per 
daug.

Ir štai naujoji ALT S-gos 
valdyba taip pat paskelbė 
specialų konkursą rašan
čiam jaunimui (16 iki 35 
metų), duodama temą "Lie

tuvių tautinė sąmonė išei
vijoje’.’ Tema labai gera. 
Ją rašąs jaunimas turės 
progos giliau pažvelgti į 
savo tėvų tėvynę, giliau pa
žinti lietuviškosios išeivijos 
gyvenimą, jos siekius, dar
bų plotmes ir pan. Tai pui
kus būdas jaunime ugdyti 
ir tautinį sąmoningumą. 
Na, ir premijos jau netaip 
menkos: I-ji $500.00 ir II-ji 
$250.00. Reikia manyti, 
kad mūsų jaunimas tuo 
konkursu domėsis, jame ak
tyviai dalyvaus. Tai graži 
paskata mūsų jaunimui.

Ateinančiais metais "Dir
va” švenčia savo 70 metų 
sukaktį. Taigi taip pat 
reikšminga sukaktis. Dirva 
laiko sąvartoje išgyveno 
daug bėdų, sunkumų, ta
čiau skaitytojų ir aukotojų 
bei tautinės minties žmo
nių ištvermingumu ji susi
laukė tokios gražios sukak
ties.

Lietuviškoji spauda nuo
latos išgyvena didelius sun
kumus — mažėjantis pre
numeratų skaičius, kylan
čios pašto išlaidos, sparčiai 
augančios ir kitos išlaidos. 
Tad savąją spaudą išlaikyti 
reikalinga sutelkti daug 
medžiaginių bei dvasinių iš
teklių. To neišvengia nė vie
nas mūsų laikraštis, to ne
išvengia ir Dirva.

Š. m. rugpiūčio mėn. 4 d. 
Beverly Shores, Ind. posė
džiavo Vilties Draugija, 
ALT S-gos valdyba ir Dir
vos redaktorius Vytautas 
Gedgaudas, šiame bendra
me posėdyje buvo atvirai 
ir realiai pažvelgta ir į Dir
vos problemas, dabarties 
sunkumus ir jos ateitį.

Nutarta sudaryti Chica
goje plataus masto komite
tą, kuris ruoštų didelės ap
imties lėšų telkimo vajų 
Dirvai paremti.

Ii- čia ALT S-gos valdy
ba ant savo pečių imasi di
delę darbų naštą. Vajaus 
proga Chicagoje, 1985 m. 
vasario 24 d. Jaunimo Cen
tre rengia sol. Reginos žy- 
mantaitės-Peters koncertą 
ir spalio 12 d. sukaktuvinį 
banketą, su gera, atitinka-

TF įgaliotinis Kanadoje A. Firavičius įteikia kanadiečių 
auką 50,000 dol. Iš kairės: TF pirm. J. Giedraitis, TF Kanadoje 
įgaliotinis A. Firavičius, Vliko tarybos pirm. G. Lazauskas ir 
Vliko pirm. dr. K. Bobelis. J. Tamulaičio nuotr.

Sukaktuvinis Vliko seimas
(Atkelta iš 1 psl.)

Prieš koncertą į sceną bu
vo iškviestas dr. K. Bobe
lis, VLIKo valdybos pirmi
ninkas, šiose pareigose bai
giąs antrą kadenciją, ii- čia 
pranešta visuomenei žinia, 
esą Popiežius Jonas-Paulius 
II apdovanojęs dr. Kazį Bo
belį šv. Grigaliaus komen
danto ordenu. ši maloni ži
nia spontaniškai iššaukė vi
sų džiugesį ir plojimus, o 
apdovanotasis savo jautria
me žodyje pasisakė, kad tai 
laikąs ne jo, o visos Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto akcijos pa
laiminimu.

Ta pačia proga, A. Fira- 
vičiui, TF atstovybės Ka
nadoje pirmininkui, įteikus 

ma programa.
ALT S-gos valdyba yra 

susirūpinusi ir Sąjungos 
narių reikalais, todėl kvie
čia visus Sąjungos skyrius 
verbuoti į Sąjungą naujus 
narius, stengtis įtraukti ir 
jaunimą. Valdyba numato 
glaudų bendradarbiavimą 
su skyriais ir net pramato, 
kur bus tik galimybė, sky
rius aplankyti, su skyriais 
tartis visais veiklos derini
mo reikalais. Tokie ryšiai, 
neabejojama, tik pagyvina 
sąjungos veiklą, susidaro 
galimumų ir kitose vietovė
se atlikti Sąjungai naudin
gų darbų.

Valdyba kviečia visus 
skyrius ateinančiais metais 
suruošti ir Dirvos sukak
ties minėjimus, o kur rei
kės talkos, Sąjungos valdy
ba ir čia neatsisako padėti.

Stebint Korp! Neo-Lithu
ania veiklą, džiugu, kad 
korporacijos padaliniuose 
darbams vadovauja jauni 
korporantai. Tai šviesūs 
pragiedruliai tautinės min
ties horizontuose. Kadangi 
savomis idėjomis Korp! 
Neo-Lithuania yra gimi
ninga ir ALT S-gai, tai kor
poracijos nariai galėtų būti 
ir Sąjungos didieji darbų 
ramsčiai. To, naujoji ALT 
S-gos valdyba irgi siekia. 
Atrodo, kad tie keliai ir ve
da ALT S-gą į sėkmę.

Jurgis Janušaitis 

"šių metų derlių”, 50,000 
dolerių Tautos Fondo val
dybos pirmininkas J. Gied
raitis padėkos ir pagarbos 
ženklan apdovanojo jį gra
žia plakėte su reikiamu įra
šu joje.

Gruodžio 2 d. ryte įvyko 
pamaldos: šv. M. Marijos 
Gimimo parapijos švento
vėje (atnašavo vyskupas V. 
Brizgys) ir Lietuvių Ev.- 
liuteronų "Tėviškės” para
pijos bažnyčioje (vyskupas 
Ansas Trakis).

Po pamaldų — pagerbi
mas žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę ir vainiko padėjimas 
prie Laisvės kovų pamink
lo.

Po pietų įvyko baigminis 
seimo posėdis, kurio slink
tyje jau minėtas praneši
mas apie veiksnių santy
kius, seimo nutarimų pri
ėmimas, selino pirmininko 
P. Razgaičio ir VLIKo pir
mininko dr. K. Bobelio žo
džiai.

Neabejotinai visų dalyvių 
dėmesį ir susirūpinimą iš
šaukė esamoji būklė santy
kiuose tarp Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
ir Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto. Dr. K. 
Bobelis apyskaitiniame pra
nešime seimui šiuo klausi
mu pareiškė: ”... su PLB 
po 1983 m. Pasaulio Lietu
vių Seimo santykiai vysto
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TAUPYKITI DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St.Anthony
savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero lllinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.). 

Willowbrook, III. 60521

FSLK

JOSEPH F. GRIBAUSKAS
EXECUTIVE SECRETARY

O|H>n Mon.. 9-8; Tues.. Thurs.. Fri. 9-5; Sat.. 9-1; Closed Wed. 4-
4

si teigiama linkme, nors ga
lėtų tai vykti greičiau. Tuo 
mes visi džiaugiamės”. Dr. 
T. Remeikis, PLB vykd. 
vicepirmininkas, sveikinda
mas VLIKo seimą, pasisa
kė už pliuralistinę mūsų 
veiksnių veiklą. V. Šoliū- 
nas, referuodamas PLB- 
VLIKo pasitarimų eigą, pa
reiškė susirūpinimą dėl ta- 
rimosi mažos pažangos, tie
siog užsikirtimo. To pasė
koje seimo rezoliucijų ko
misija, pirmininkaujama V. 
Mažeikos ir turėjusi 12 na
rių, atėjo į seimo plenumą 
su rezoliucijos projektu: 
”... apgailestaujama, kad 
17 mėnesių bėgyje nepa
siekta šių veiksnių suderin
tos veiklos. Seimas yra nuo
monės, kad Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės ir VLIK 
santykius reikia glaudinti, 
rūpinantis Lietuvos byloje 
bėgančių darbų atlikimu”.

Vos nuskambėjus rezoliu
cijų komisijos pasiūlymui, 
dr. K. Bobelis padarė pa
reiškimą, kad seimo posė
džių pertraukų metu buvę 
vedami pasitarimai, daly
vaujant juose PLB atsto
vams, JAV ir KanadosTB 
pirmininkams ir VLIKo 
valdybos nariams .ir esą su
tarta bendromis jėgomis 
rengtis^ būsimai Helsinkio 
akto signatarų konferenci
jai Kanadoje, o taip pat aiš
kinamasi bendri ėjimai Jau
nimo sąskrydžio ruošos dar
buose ir kt. Seimas džiugiai 
sutiko šį pareiškimą ir pa
vedė VLIKo valdybai pada
ryti reikiamą pranešimą 
santykių klausimu.

Visumoje seimas savo 
darna ir dėmesingu visų 
klausimų svarstymu buvo 
darbingas ir solidus. Lygiai 
pasigėrėtinai gražiai savo 
keliamais klausimais bei 
reiškiamais samprotavimais 
į seimo darbus jungėsi dau
gis svečių ir viešnių. Šis 
gražus susipažinimas visuo
menės su VLIKo sudėtyje 
(valdyboje, taryboje ar sei
me) dirbančiais asmenimis 
kasmet platėja ir gilėja, ži
nant kad seimai vyksta 
kiekvieną metą kitose gy
venvietėse.
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Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777
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Dennis N. Gribauskas
Senor Viee-President/
Willowbrook Manager
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LAIKO PĖDSAKAIS
Neužmirškime minėtinų sukakčių

Balys Auginąs

Be žmogui žinomų trijų 
daiktinių matų šioje žemė
je, laikas yra ketvirtasis la
biausiai "žmogiškas” ma
tas. Laikas, kurio matuoja
me savo žemiškąjį gyveni
mą yra; kartu ir žmonijos 
kultūros ir civilizacijos 
mastas. Laiku matuojame 
žmogaus gyvenimą, jo at
liktus darbus ir pasieki
mus. žodžiu, visa tai, ką 
žmogus, gyvendamas šioje 
planetoje, yra davęs savai 
tautai ir žmonijai.

Deja, laiko negalime su
laikyti: jis bėga ir nepri
klauso nuo mūsų valios, 
kartu nešdamas ir mus su 
savimi. O mes, pasirodo, vis 
labiau atsiliekame, pamiršę 
staptelti ir atsigręžti bent 
minutėlei atgal, pažvelgti į 
nueitą mūsų tėvų ir seno
lių kelią, pamiršdami daž
nai ir savo nueitų žemiškų 
žingsnių prasmę. Pamiršta
me ir svarbius įvykius, ku
riais žavėjomės, kurie buvo 
paskatinimas ir pamoka, 
kurie buvo reikšmingi, epo
chiniai mūsų tautos gyve
nime. Gyvendami ateitimi, 
žvelgdami į priekį, dažnai 
nesurišame praeities siūlo 
su dabartimi, priežastingu
mo su veiksmu, įvykio su 
būsimu ateities padariniu. 
O juk visi tautos žygiai, 
įvykiai, visi kultūriniai mū
sų apsireiškimai, kuriais 
naudojamės yra tęsinys di
delio kamuolio, į kurį pina
me visi savo mažą darbų 
siūlą. Ir kalba, ir menas, 
ir literatūra, ir mokslas, ir 
politika, ir įvairūs civiliza
cijos išradimai bei atradi
mai — yra mūsų kartų kar
tos darnus darbų tęsinys.

Ir gaila, kai pamirštame 
tuos, kurie savo žmogiška
jame gyvenime buvo pirma- 
takai, kūrę geresnį gyveni
mą savo tautai ir žmonijai, 
kurie paliko vėlesnėms kar
toms savo dvasinių ir fi
zinių darbų palikimą.

štai dėlko privalu neuž
miršti minėtinų praeities 
įvykių, nes tai yra mūsų 
dabartinio gyvenimo pa
grindas.

Laikas palieka erdvėje 
pėdsaką, nes erdvė be pėd
sako — neįmanoma. Gerb
kime ir minėkime savo tau
tos svarbius praeities įvy
kius, neužmirškime žmonių, 
kurie kūrė istoriją ir, — 
kaip lietuviški meteoritai — 
paliko pėdsakus laiko erd
vėje ...

Tiesa, šie metai jau slen
ka vakarop. Artėjame prie 
Naujųjų metų slenksčio. O 
tačiau ir šių metų saulėly
dyje turėtume paminėti ir 
prisiminti mums lietuviams 
svarbius Lietuvos praeities 
istorinius įvykius, pagerbti 
savo kultūros darbuotojus, 
kurie kažkaip pro greitą lai
ko bėgimą pamirštami ir

nebeprisimenami.

Štai, pavyzdžiui, š. m. 
lapkričio 11-toji ir 28-toji 
yra šiemet mums reikšmin
ga, nes sukanka nuo pirmo
jo žymesnio mūsų istoriko 
Teodoro Narbuto gimimo 
lygiai 200 metų. O nuo jo 
mirties — lapkričio 28-sios 
suėjo 120 metų. Tai graži, 
dviguba sukaktis. Argi ji 
nebūtų verta paminėti? Pa
gerbkime to žymaus mūsų 
romantiko ir istoriko atmi
nimą, nes Teodoras Narbu
tas nors ir rašė lenkiškai 
savo istoriją, bet buvo di
delis patrijotas ir giliai my
lėjo savo tėvynę. 1835-1841 
m. išleidęs 9 tomų patrijo- 
tinį Lietuvos Istorijos vei
kalą, jis paskelbė daug is
torinių šaltinių ligi to laiko 
mažai kam žinomų. Lenkų 
istorikams jis nepatikęs, ir 
jie teigė, jog jis kartais sa
vo raštuose panaudojus 
"abejotino tikrumo duome
nis”. Tačiau nereikia pa
miršti, kad tuo laiku vyko 
romantinės apraiškos visuo
meniniame gyvenime ir jis 
gyveno romantizmo laiko
tarpyje. šis literatūrinis ju
dėjimas kaip audra įtraukė 
į savo orbitą ir mokslą ir 
švietimą ir visuomenės gy
venimo stilių. Tad ir Teo
doras Narbutas visa savo 
asmenybe buvo romantikas, 
patrijotas ir rašytojas-isto- 
rikas.

Gruodžio 1 d. 1924 m. 
mirė kalbininkas Kazimie
ras Būga. Tad šiemet nuo 
jo mirties sukanka lygiai 
60 metų. Argi, būdami sve
timoje žemėje, pamirštame 
savo kalbos žymųjį moksli
ninką?

Gruodžio 2 d. vėlgi turė
tume švęsti dvigubą sukak
tį — tai 100 metų garsaus 
mūsų kultūrininko prof. 
Vaclovo Biržiškos gimimo 
sukaktis. O ir nemažiau 
svarbi 50 metų nuo rašyto- 
jo-pedagogo Julijono Lin
dės-Dobilo mirties sukak
tis. Ieškotume bent mūsų 
spaudoje straipsnių apie 
abu mūsų kultūrininkus. 
Jie to tikrai verti!

Gruodžio 6 d. minime 
mūsų garsaus istoriko-ra- 
120 metų mirties sukaktį. 
120 metų mirites sukaktį. 
Šis "vargo pelė” atidavė vi
są savo gyvenimą Lietuvai 
išgarsinti kitų tautų tarpe 
ir rašė mūsų pačių pasi
didžiavimui. Aušrininkams 
jis buvo jų idėjų pirmata- 
kas.

Gruodžio 16 d. sukanka 
40 metų nuo rašytojo prof. 
Juozo Albino Herbačiausko 
mirties. Jis gimęs 1876 m. 
Lankeliškiuose, Vilkaviškio 
apskr., o miręs 1944 m. Kro
kuvoje. Profesoriavo Vyt. 
Didžiojo universitete Kau
ne, dėstydamas lenki) kalbą

ir literatūrą. Tai pirmasis 
mūsų literatūroje pasireiš
kęs novatorius, naujų kū
rybinių idėjų vykdytojas, 
ekscentrikas ir beletristinių 
essay rašytojas, kovojęs 
prieš esamą nuvalkiotą li
teratūrinę formą, ieškojęs 
naujų idėjų poezijoje ir 
prozoje. Jo kūryboje daug 
mistinio elemento, fantazi
jos, dvasių, velnių ... Kū
riniai: 1907 m. jo redaguo
tas almanachas "Gabija”, 
1908 m. beletristikos rinki
nys "Erškėčių vainikas”. 
Dalyvavo su savo poezija 
suvalkiečių poetų antologi
joje "Sudūva" (1924) ir 
1929 m. išleidęs garsųjį 
savo "mistinių nuotykių” 
rinkinį "Dievų šypsenos”. 
Rašė mūsų periodikoje (Ba
re, Gaisuose, N. Romuvoje, 
Lietuvos Studente, Liet, ži
niose ...) literatūros, kriti
kos straipsnius ir visuome
ninėmis aktualijomis.

Neužmirškime, kad gruo
džio 25-tąją — kūčių dieną 
— sukanka vieneri metai, 
kai Romoje mirė ilgametis 
Lietuvos diplomatijos šefas 
ir pasiountinys Stasys Lo
zoraitis.

Paminėkite ir prisiminki
me tuos, kurie paliko mums 
savo darbų pėdsakus šiame 
besikeičiančiame, nepasto
viame ir verdančiame pa
saulyje, kurie kūrė savo 
tautiečiams, o laikas įam
žino juos istorijon. Savo at
likta misija jie visi šviečia 
mums, kaip šviesos žvaigž
dės laiko erdvėje!

MUZIKINIO VEIKALO
KONKURSAS

JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdyba skel
bia muzikinio veikalo kon
kursą. Veikalą atliks jung
tinis mišrus choras su so
listais Septintosios Dainų 
šventės programoje, 1986 
metais. Veikalo apimtis ne 
daugiau 15-20 minučių.

Pirmoji premija $3,000; 
antroji — $1,500. Jury ko
misija bus paskelbta vėliau. 
Konkurso terminas 1985 m. 
gegužės mėn. 30 d.

Konkurso reikalais kreip
tis į Dr. A. Butkų, 2370 
Canterbury Rd., University 
Hts., Ohio 44118. Telef.: 
(216) 932-9944.

WANTED 
JOURNEYMEN PRESSMEN

Medium aize. high quality «heet fed 
printing company has immediate 
openings for journeymen pressmen. 
5-10 years experience required pre- 
ferably on a Komori press.
PROGRESSIVE PRINTING CO. 

4SO5 LEXINGTON AVĖ.
JACKSONVILLE, FLA. 32210 

904-388-0746
(45-51)

WANTED JOURNEYMEN 
or Ist CLASS SK1LLED 

TOOL AND DIE MAKERS 
FIXTURE MACH1NE BU1LDERS 

. ...STEEL RULF. D1EMAKERS. ... 
MACHINIST/BORING M1LL 

Excellent opportunity, competilive 
wages, paid holidaya, medical, dental, 
pension, & profit sharing, reapond to: 

SPEARHEAD AUTOMATED 
SYSTEMS 

41211 Vincenti Ct. 
Novi, Mich. 48050

(43-49)

DR. ALINAI LIPSKIENEI

mirus, vyrui Dr. ANTANUI LIPSKIUI, sū

nums Dr. DONALDUI ir Dr. EDMUNDUI 

ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą

Pasaulio ir Amerikos
Lietuvių Gydytojų Sąjunga

DR. ALINAI RAUBAITEI LIPSKIENEI

mirus, jos liūdinčiam vyrui, Dr. ANTANUI LIPS-

KIUI ir sūnums reiškiame gilią užuojautą

Roma ir Danielius
Degėsiai

Mano jaunystės dienų draugei ir toli

mesnio gyvenimo bičiulei

A. A.

ALINAI LIPSKIENEI
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KŪRYBA IR MOKSLAS
D r. J. Jakštas

Dr. Jonas Šliupas dabarties žvilgsniu
Jo mii

Kiekviena asmenybė yra 
neatskiriamai susieta su 
savo laiko istoriniu vyks
mu. Kiekvienas asmuo yra 
savo laiko vaikas it paženk
lintas jo žymėmis. Tačiau 
asmuo įėjęs j istoriją, tam
pa lyg iškeltas iš savo laiko 
ribų ir pasidaro antlaikine 
asmenybe. Jis pripažįsta
mas gyvenęs visiems lai* 
kams, ne tik savo. Tokiems 
žmonėms tinka žinomas 
Goethes aforizmas: ”Kas 
gyveno savo laikams, gy
veno visiems laikams”. Kam

Kalbos vargai
T. Klyga

N. Metų angoj ne tik na
mus ar drabužius pasidaili- 
nam, gerom dovanėlėm pa- 
simeilijam, bet — neuž- 
mirškim ir savos kultūros 
dalykus bent kiek pagludin- 
ti. štai, Kūčios, Kalėdos, N. 
Metai, Trys Karaliai — vis 
apsčios vaišės ir kilnūs po
kalbiai. O pabandykim su 
šiom šventėm ir savo kal
boj svetimų niekalų išveng
ti, švariau žodžiais garsin- 
tis. Pvz. daugiau kad ne- 
girdėtume tokių, kaip — 
bonka ir pusbonkis, čerka 
ir čerkelė, bulkutė, bulka ir 
baranka, vokiškas cepelinas 
ir prancūzų napoleonas — 
tokiais "skonio šunmaz- 
giais” tik save žeminam ir 
mūsų turtingąją kalbą gė
dingai įžeidinėjam.

šiaip spaudoj ir viešumoj 
mūsų kalba nėra labai peik
tina (gal tiktai turinys daž
nai blankiai reiškiamas, 
tuštokas ir silpnas stilius). 
Tačiau yra keletas itin įky
rių ”terminų” — juos pa
galiau palikime už N. Metų 
slenksčio. Nesunku atsikra
tyti nedorybių, tik pajudin- 
kim savo savigarbą ir dorų 
žmonių nepiktinkim. O tas 
taip dažnas nedorybes yra 
pamėgę daugelis net rimtų 
ir mokslingų asmenų, žy
mūs veikėjai, visuomeninin
kai, todėl jos kokčiai akis 
bado. Iš tiesų šįkart pvz. 
gal bent trejetą pačių 
opiausių piktžolių išsirau
tume iš žurnalistinių darže
lių? Va, tie įžūlūs kirminai 
mūs spaudoj: atsiekti ir at- 
siekimas; to pasėkoje ir tik
rumoje; prisiųsti — pri
siuntė (laišką ar daiktą, pi
nigus išsiunčia, atsiunčia, 
nusiunčia, tik ne tas pri...). 
Taigi, vos trys dalykėliai, 
maži, bet reikšmingi, ar įsi- 
dėmėsim ir jų išvengsim? 
Juk nesunku suteikti gerą 
dovanėlę savo gražiajai kal
bai švenčių proga?

ties keturiasdešimtį 
ne kam, o ypač šliupui tin
ka šis aforizmas.

Dr. Jonas Šliūpas, miręs 
Berlyne (1944. XI. 6) siau- 
tėjusio karo audroje, prisi
mintinas mums išeiviams 
šiame jo mirties keturias
dešimt metyje dėl. jo sva
joto ir kovoto to paties tiks
lo (jo vartoto žodžio me- 
rio), kurio ir mes išeivijoje 
organizuotai siekame: Lie
tuvos laisvės. Juk mūsų po
litinių bei visuomeninių or
ganizacijų programose skai
tome įsirašytą tikslą — ko
voti dėl Lietuvos nepriklau
somybės, t. y. laisvės. Tas 
pats tikslas kartojamas ir 
mūsų viešuose sambūriuo
se. Tad mūsų išeivijoje sie
kiama to paties, ko siekė ir 
Šliūpas nuo jaunystės iki 
žilos senatvės.

Augęs šeimoje, kur galė
jo sueiti į sąlytį su knygo
mis ir raštais ir namuose 
išmokęs lietuviškai skaity
ti, tapo knygų mylėtoju ir 
jų skaitytoju. Savo auto
biografijoje rašo: "Dabar 
jau paėmė mane nesuvaldo
mas noras knygeles skaity
ti”. Kai tėvai pastebėjo šį 
vaiko polinkį, tai nuspren
dė leisti mokytis, tikėda
miesi susilaukti gero kuni
gėlio. Jam ir patiko tėvų 
puoselėta viltis, nes tikėjo
si kunigu pastojęs, galėsiąs 
rašyti knygas. "Maniau sau, 
kad rašysiu, tai rašysiu 
knygas; bent vaikai ir su
augę žmonės turės ką skai
tyti, ne taip, kaip dabar 
aš”.

Su tokia bibliofiliška dva
sia pradėjo Šliūpas gimna
zijos mokslus Mintaujoje. 
Savo knygynį troškulį ten
kino šešiolikmetis gimna
zistas išsirašydamas, kny
gas lietuviškas iš Mažosios 
Lietuvos, jų'tarpe Donelai
čio Metus, Šleicherio Lietu
vių kalbos vadovą. Net ėmė 
prenumeruotis kalbininko 
Friedricho Kuršaičio leistą 
laikraštį Keleivį. Laikraš
tis, kad ir lietuviškas, ne
buvo jam prie širdies, nes 
"vokiečių valdžios užma
čioms tarnaujantis”, t. y. 
abejingas lietuviškiems rei
kalams. Nuo lietuviškų kny
gų Šliūpas pakrypo į lietu
višką veiklą pajutęs paže
mintą lietuvių padėtį tarp 
kitų tautybių moksleivių.

Mintaujos gimnazijoje 
mokėsi 4 tautybių mokslei
viai: vokiečių, lenkų, latvių 
ir lietuvių. Kiekvienos tau
tybės moksleiviai skyrium 
laikėsi ir savybėje bendra
vo. Turėjo savas organiza
cijas ir gimnazijoje su sa
vais renginiais pasirodyda
vo. Arčiau lietuvių buvę

minint
latviai turėjo visokių drau
gijų, skaitė savus laikraš
čius. Lietuviai, pasklidę 
tarp kitų moksleivių, jokios 
organizacijos neturėjo. Jie 
buvo nepastebimi, nežymi, 
pažeminta tautybė. Niekas 
jos nepaisė nei mokykloje, 
nei bažnyčioje. Moksleivis 
Šliūpas pajuto pažemintųjų 
lietuvių padėtį ir paskutinio 
kaYo metu parašytoje au
tobiografijoje šiaip byloja: 
"Įkvėpimą kovoti įsigijau 
dar besimokindamas Min
taujoje, kur aš matydavau 
latvius turint savus laikraš
čius, kiekvienais metais 
švenčiant tūlas giesmių ir 
tautiškas šventes. Aš sva
jodavau, kodėl gi lietuviams 
viskas draudžiama? Taip gi 
lenkų patriotizmas man 
smigo į akis. Jie turėjo sa
vo biblioteką ir atlaikyda
vo susirinkimėlius; o lenkų 
ponija keldavo pobūvius su 
šokiais ir užkandžiais bent 
kelis kartus metuose. Mes 
gi lietuviai, nors ir buvome 
būrelis, nieko tautiško ne
turėjome .. . Katalikų baž
nyčioje būdavo lenkų ir lat
vių kalboje pamokslai. Mū
sų kapelionas ir mokiniams 
nesakydavo lietuviškų pa
mokslų ir gimnazijoje dės
tė tai vokiškai, tai lenkiš
kai, nors lenkų ten keli bu
vo, o visi kiti lietuviai”.

Taip Šliūpas jau gimna
zijoje užsigrūdinęs veikti, 
prikelti svetimybių, ypač 
lenkų, užgožtą lietuvybę, 
nuvyko 1880 m. studijuoti 
į Maskvą. Po jo atvykimo 
tuojau atsirado universite
te lietuvių studentų drau
gija. Šliūpas, tiesa, nesako 
buvęs jos steigėjas. Tik 
šiaip kalba jos pradžią pri
simindamas: ”Mes lietuviai 
įsikūrėme savo draugiją, 
dažnai susieidavome pasi
ginčyti dėl ypatingų klausi
mų ar paskaitėlę atlikti ir 
galiaus leidome hektogra
fuotą Aušrą lavinimuisi tė
viškoje kalboje”.

Apie Šliūpą ir Maskvos 
lietuvių studentų būrelį tu
rime mūsų rašomosios kal
bos kūrėjo J. Jablonskio 
liudijimą. Savo atsimini
muose jis rašo, kad nuvy
kęs studijuoti j Maskvą ra
dęs Lietuvių būrelį ir jam 
ypač krito į akį studentas 
Šliūpas, kuris jam atrodė 
"visų kruopščiausias ir visų 
darbščiausias”. Kitoje vie
toje jis rašo: "Gyvenimas 
Maskvoje tarp lietuvių 
draugų, kurių tarpe radau 
jau J. Šliūpą, tuojau per 
dirbo mane — po kiek laiko 
jaučiausi jau visas; "lietu
vis”. Jablonskio prisipažin
tas greitas persilaužimas

Dr. J. Šliup

įvyko studentų būrelio po
veikyje, to būrelio, kurio 
dvasiniu vadu ir įkvėpėju 
buvo Šliūpas.

Po dvejų studijų metų 
Šliūpas sumojo panaudoti 
vasaros atostogas vykti į 
Mažąją Lietuvą (1882). Kas 
jį ten traukė? Savo atsimi
nimuose jis sakosi važiavęs 
"susipažinti su Prūsų Lie
tuva ir ištirti, ar mes nega
lėtume Aušros (reikia su
prasti maskviškės Aušros) 
užrubežyje spausdinti”. Jei 
jo atmintis patikėtina, tai 
jis laikytinas pirmuoju Prū
sų Aušros sumanytuoju. O 
to laikraščio leidimo klau
simą tuo metu kėlė ir kiti 
mūsų veikėjai, kaip Basa- 
nanavičius, Višteliauskas. 
Gal dar daugiau rūpėjo Šliū
pui pažinti M. L. su jos lie
tuviais. Jie turėjo kelis lai
kraščius, buvo tyrinėjama 
jų kalba, tautosaka, praei
tis. Pirma nuvyko į Tilžę, 
kur susitiko su Lietuvių li
teratūros draugijos nariais, 
nes pats buvo tos draugi
jos narys. Nors draugija 
buvo vokiška, tačiau Šliūpui 
artima, nes lietuviškus da
lykus tyrinėjo. Iš Tilžės nu
kako į Ragainę, kur vieno
je spaustuvėje gavo progos 
susipažinti su M. Jankumi, 
lietuvybei triūsiančiu jau
nuoliu. Iš jo patyrė, kad 
Basanavičius ir Višteliaus
kas susirašinėja su M. Lie
tuvos laikraštininkais lietu
vių spaudos reikalais. Šliū
pas apsidžiaugė tąja žinu
te ir toliau važiavo į Klai
pėdą. čia turėjo malonų su
sitikimą su tada žinomo lai
kraščio Lietuviškos Ceitun- 
gos leidėju Martynu šernu- 
mi. Jo asmenyje Šliūpas ra
do pamaldų lietuvį, didelį 
patriotą. Jis džiaugėsi šliū

as
po sumanymu leisti Aušrą 
ir jam patiko parinktas var
das. Galimas daiktas, kad 
Šliūpo apsilankymas M. L. 
ir pagreitino Aušros išleidi
mą 1887 m. Gavęs iš šerno 
lietuviškų raštų pirktinai ir 
dovanai, apsitūlojo jais kū
ną, kad per sieną pervežtų, 
grįžo namo ir baigė atosto
gas. Pradėjo trečių metų 
studijas Petrapilio univer
sitete. čia ir griebėsi lietu
viško darbo šalia studijų. 
Neilgai truko studijos šia
me universitete. Gruodžio 
mėn. kilo studentų riaušės, 
į kurias ir jis įsimaišė. Šliū
pas atsidūrė areštuotųjų 
studentų būryje. Areštuo
tus nuvarė į kalėjimą, kur 
Šliūpas sunkiai susirgo. Po
licija nusprendė, užuot per
kėlus jį į ligoninę, ištremti 
į gimtinę pasiunčiant etapo 
keliu. Tuo pačiu metu buvo 
išbrauktas iš studentų tar
po.

(Bus daugiau)

MACHINIST IST CLASS 
Aircraft Precision Gear Mfg.: sėt up 
and operated: Gear Hobbing, Shap- 
ing & Grinding, (Reishauer). cjlin- 
drical Grinding, internal, extėrnal, 
thread grinders, Engine, Turret and 
Chucking, lathes. Located Eastem 
Queens.

Call 718-592-7106
(44-50)

ENGINEERING Manager
For San Francisco Bav Area 

metai slamping company. ME 
requlred wilh heavy press, tool 
and die, oualllv conlrol, cosl 
estimaling and tool deslgn exper- 
lence. Good communication skilia 
a mušt. Excellent salary and 
benefit program. Send resume to 
Gilro Stamping Co., 2915 Ford 
SI., Oakland, CA. 94601-2883 Att: 
Personnel.

WANTED 
EXPERIENCED PRESSMAN

Medium sized commercial printing 
company in Denver secking a quali- 
fied pressman for chief 17-2 color 
an Harris 25 single color. Steady 
work & benefits.
For more information call or write: 

303-344-9995
CHAMBERS PRINTING INC.

- 15270 E. 6TH AVĖ. 
AURORA, COLORADO 80011 

(45-51)
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CHICAGOS LIETUVIAI
VYSKUPO BALTAKIO 

VIEŠNAGĖ CHICAGOJE

Padėkos dienos savaitę ir 
gausius Chicagos lietuvių 
renginius, praturtino vys
kupo Pauliaus Baltakio 
viešnagė. Visą pilną savai
tę (XI. 19-26) naujasis ga
nytojas Paulius Baltakis, 
OFM, praleido Chicagoje, 
susipažindamas su lietuvių 
veikla, lietuviškomis para
pijomis, lietuviais kunigais, 
vienuolijomis, leidyklomis 
ir t.t.

Pirmadieni, tik pasiekęs 
Chicagą, apsilankė Margu
čio studijoje, vadovaujamo
je Petro Petručio ir savo 
viešnagės tikslus paskelbė 
radijo bangomis. Tai pir
mas atvejis, kad ganytojas 
ar kitas kuris bažnyčios 
merarkas butų tiek
daug dėmesio ir laiko susi
pažinti su organizacijų va
dovais ir savo akimis pama
tyti jų būstines. Vakarie
niavo šv. Kryžiaus ligoni
nėje pas vyskupą Vincentą 
Brizgį. čia dalyvavo ir švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos kunigai bei ligo
ninės kapelionai.

Antradieni (XI. 20 d.) 
vysk. P. Baltakis praleido 
Kunigų vienybės Chicagos 
provincijos, pirmininkauja
mos kun. dr. Igno Urbono, 
sušauktame seime šv. An
tano parapijoje Cicero, kur 
klebonauja jaunas klebonas 
kun. Jurgis šarauskas. čia 
susirinkę 34 lietuviai kuni
gai pasveikino naująjį ga
nytoją ir pažadėjo visoke
riopą paramą pastoracinia
me darbe. Po to, vyskupas 
atskleidė savo planus, pasi
tikėdamas kunigų ir žmo
nių pagalba, nes jo darbo 
laukas yra platus, o kelio
nės užims didelę laiko dalį 
ir bus išlaidingos.

Trečiadienis (XI. 21 d.) 
buvo skirtas lankyti lietu
viškas įstaigas ir susitikti 
su organizacijų vadovybė
mis. Vysk. P. Baltakis, ly
dimas kun. J. Borevičiaus,

KASA Lietuvių Federalinė Kredito Unija
CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG 

AKTYVAI 31,000,000 DOLERIU

KASOS VALANDOS:

MAROUETTE PARKE 
2615 West 71st St. 
Chicago, IL 60629 
312-737-2110

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00

Ketvirtadieniais 
_ _ iki 7:00
Šeštadieniais: 

9:00-2:00

CICERO
1445 So. 50th Avė. 
Cicero, IL 60650 
312-656-2201

Antr. 9:00-12:00 
Ketv. 3:00- 6:00 
Šešt. 9:00-12:00

New York tel.: 
212-441-6799

St. Petersburg: 
813-367-6304

Antanas Juodvalkis

SJ, po valandėlę laiko pra
leido ALTe, BALFe, Lietu
vių Fonde, Lietuvių biblio
tekos leidykloje, leidžiančio
je Lietuvos bažnyčių kny
gas, Morkūno spaustuvėje, 
socialinių reikalų raštinė
je, Lietuvos genealiniame 
konsulate, PLB valdybos 
būstinėje. Pietavo lietuviš
koje Nidos valgykloje. Ap
silankė ir arkivyskupijos 
raštinėje, susitiko su kar
dinolu Joseph Bernardin. 
čia jį atlydėjo vysk. V. 
Brizgys, kun. J. šarauskas 
ir kun. A. Saulaitis, SJ. Dar 
stabtelėjo seniausioje lie
tuvių šv. Jurgio parapijo
je. Marijonų namuose da
lyvavo ekumeninio būrelio 
svarstybose, sutiko su Jau
nimo centro ir Cicero mal
dos būrelių nariais.

Ketvirtadienį (XI. 22) 
vysk P. Baltakis atnašavo, 
Padėkos mišias Nekalto 
Prasidėjimo b a ž n yčioje, 
Brighton Parke, lankė prie
miesčiuose gyvenančius lie
tuvių veikėjus, dalyvavo A. 
Landsbergio Onos veido pa
statyme,

Penktadienį (XI. 23) Jau
nimo centre vyko konferen
cija, susitikimas su kardi
nolu J. Bernardin, susikau-. 
pimo valandėlė ir visuome
nės pabendravimas su vysk. 
P; Baltakiu kavinėje. Čia 
vysk. P. Baltakį pasveiki
no Jaunimo centro valdy
bos pirm. Irena Kriaučeliū- 
nienė ir JAV LB Vidurio 
vakarų apyg. pirm. Kazys 
Laukaitis. Vysk. P. Balta
kis savo žodyje išreiškė pa
dėką už jo nuoširdų priėmi
mą ir prašė padėti užsibrėž
tus darbus įvykdyti.

šeštadienį (XI. 24) vysk. 
P. Baltakis praleido Ame
rikos lietuvių Romos kata
likų federacijos konferen
cijoje Marijos auditorijoje. 
Vakare, iškilmingas mišias 
atnašavo švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, Mar- 
ųuette Parke.

Sekmadienį (XI. 25) iš 

TAUPYMO CERTIFIKATAI

SUMA TERMINAS KURSAS

$500
3 mėn. 9.50%6 mėn. 10.50%

-19,999
1 metų 10.60%2 metų 10.70%3 metų 10.75%
3 mėn. 9.75%

$20,000 6 mėn. 10.75%
-49,999

1 metų 10.90%2 metų 10.95%3 metų 11.00%
$50,000 ir daugiau - pagal susitarimą

IRA - 11% [metinis pieaugis 11.462%]

TAUPOMOJI SASKAITA - 9.0% 
(metinis prieaugis 9.42%)

SKOLINA tik savo nariams žemesniais 
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis.

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

ryto, Cicero šv. Antano baž
nyčioje, vysk. P. Paltakis 
atlaikė mišias ir pašventino 
naujai uždėtus parapijos 
pastatams stogus bei daly
vavo priėmime. Po pietų at
vyko į LKB Kronikos Vll-to 
tomo sutiktuves Jaunimo 
centre, pasakė kalbą ir su
sitiko su lietuviais kavinė
je prie užkandžių stalo.

Pirmadienį, aplankęs 
Draugo redakciją ir spaus
tuvę, išskubėjo į lėktuvą ir 
grįžo į savo būstinę New 
Yorke.

Tai labai bendrais bruo
žais užregistruotas vysku
po Pauliaus Baltakio atsi
lankymas Chicagoje. Per 
savaitę susipažino ir pasi
kalbėjo su organizacijų va
dovais ir susidarė bendrą 
vaizdą apie Chicagos lietu
vių kultūrinį, švietimo ir vi
suomeninį gyvenimą. Už
klaustas, kodėl pasirinko 
savo nuolatinei būstinei 
New Yorką, trumpai atsa
kė: pranciškonų vienuoly
nas suteikė pastogę, o kun. 
K. Pugevičiaus vadovauja
mas ir moderniais pagrin
dais tvarkomas informaci
jos centras, pažadėjo talką, 
ko kitur negalėjo gauti.

Vyskupas Paulius Balta
kis kviečia lietuvius kuni
gus, seseles ir pasauliečius 
prisidėti prie jam pavestų 
pareigų palengvinimo. Bu
vo sudarytos komisijos, 
darbo būreliai ir patarėjų 
rateliai. Jei suorganizuota 
talka veiks, tai vyskupo 
darbą palengvins.

Linkime, kad vyskupo ge
ri norai ir prašymai išsipil
dytų.

Viešnagės metu vyskupą 
Paulių Baltakį globojo tė
vai jėzuitai.

LKB KRONIKOS VII 
TOMO SUTIKTUVĖS

Padėkos savaitgalio ren
ginių srautas užbaigtas 
LKB Kronikos VII -to to
mo sutiktuvėmis ir vyskupo 
Pauliaus Baltakio pagerb- 
tuvėmis. Renginys įvyko 
1984. XI. 25 d. Jaunimo 
centro didž. salėje, Chica
goje. Juo pasirūpino Lietu
vos Kronikos s-gos valdyba 
ir renginių komitetas. Į sa
lę įėjimas buvo nemokamas, 
bet prisirinko tik apie 350- 
400 žmonių, beveik išimti
nai vyresniojo amžiaus.

Atidarė pirm. Stasys Va- 
nagūnas ir programai vado
vauti pakvietė Juozą Poli- 
kaitį. Susikaupimo minute 
pagerbti mirusieji KRONI
KOS skelbėjai, platintojai 
ir rėmėjai, anoje uždangos 
pusėje ir čia.

Kun. Kaizmieras Kuz
minskas pasveikino daly
vaujantį vysk. P. Baltakį 
ir papasakojo apie Kroni
kos leidimo ir finansavimo 
sunkumus. Lietuvių kalba 
išleistas LKB Kronikos VII 
stambus tomas. Kronika lei
džiama ispanų, prancūzų, 
vokiečių ir portugalų kal
bomis. Siuntinėjama vys
kupams, vyriausybių na
riams, parlamentarams, vie

nuolijoms, Jungtinių tautų 
a m b asadoriams, spaudai, 
radijui ir kitiems vadovau
jantiems asmenims. Gau
nama gražių atsiliepimų ir 
padėkos laiškų, šis milžiniš
kas darbas reikalauja ir di
delių išlaidų, kurių KRONI
KOS sąjunga neturi, o ten
kinasi gaunamomis aukomis 
bei palikimais. Dirbama tal
kos būdu, be atlyginimo. 
Kalbėtojas nepaminėjo ar 
vyskupai ir kiti, siųsdami 
padėkos laiškus, prideda ko
kią nors auką, nes puikiai 
žino, kad tokie leidiniai ne
nukrenta iš dangaus, o yra 
labai išlaidingi. Nors kalbė
tojas nepaminėjo, bet atro
do, ir mūsų fondai bei 
veiksniai paramos neteikia, 
o jei ir duoda, tai nereikš
mingas sumas. Kronika 
skleidžiama svetimomis kal
bomis, dažnai atlieka amba
sadorių darbą ir supažindi
na su esama okupuotos Lie
tuvos padėtimi. Kronikoj 
ryškinami tikėjimo ir žmo
gaus teisių pažeidimai, dėl 
ko rūpinasi visos demokra
tinės valstybės. Visi turė
tumėm Kronikų leidimą 
dosniau remti.

Gen. konsule Juzė Dauž- 
vardienė oficialiai pasveiki
no lietuviams skirtą vysku
pą Paulių Baltakį ir palin
kėjo ištvermės ganytojiš
kame darbe. Pasidžiaugė 
LKB Kronikos VH-ju tomu 
ir stebėjosi kun. K. Kuz
minsko ryžtu, kantrybe ir 
ištverme, skleidžiant infor
maciją apie tikinčiųjų per
sekiojimą ir žmogaus teisių 
laužymą okupuotoje Lietu
voje. Tai tikras stebuklas, 
kad sovietinio režimo ir 
KGB teroro sąlygose, gali 
LKB Kronika pasirodyti ir 
mus pasiekti.

Visa eilė sveikintojų 
džiaugėsi ne tik Kronikos 
nauju tomu, bet ir naujai 
paskirtu vyskupu Pauliu 
Baltakiu. Reikšmingas pa
skutinio sveikintojo kun. 
dr. Igno Urbono, Kunigų 
vienybės Chicagos provinci
jos pirmininko pareiški
mas, kad abi Kronikos,, lei
džiamos anglų kalba sąsiu
viniais New Yorke ir Lietu
vos Kronikos sąjungos Chi
cagoje, bus vienodai remia
mos (kaip žinome, anks
čiau taip nebuvo).

Antras įdomus pasiūly- 
mas buvo ALTos pirm. T. 
Blinstrubo. Jis asmeniškai 

į paskyrė Kronikos s-gos val
dybai 100 dol. ir prašė su
daryti fondelį, iš kurio būtų 
duodamos premijos tam 
jaunimui, kurie papasakotų 
seno tomo turinį.

Knyga stambi, gražiai iš
leista, o ar daugelis jaunuo
lių ir suaugusių ją paskai
to?

Apie LKB Kronikos Vil
tą tomą kalbėjo gyvas liu
dininkas, prieš penketą me
tų atvykęs iš ok. Lietuvos, 
buvęs kunigų seminarijos 
auklėtinis ir sovietinių Gu
lagų įnamis, inž. Povilas 
Vaičekauskas. Jis trumpai 
ir vaizdžiai nušvietė tenykš

tę tautiečių padėtį ir Kro
nikos bei kitų pogrindžio 
leidinių leidimo sąlygas, su
pažindino su knygos turiniu 
ir čia sutinkamais finansi
niais sunkumais.

Kronikos trumpą ištrau
ką paskaitė jaunuolis Al
bertas Kerelis.

Akademinę dalį užsklen
dė vyskupas Paulius Balta
kis, pareikšdamas savo pa
lankią nuomonę Kronikos 
leidėjams, dėkojo už jo 
malonų priėmimą ilgesnės 
viešnagės metu. Prašė viso
keriopos talkos ir paramos 
pastoraciniame darbe.

Visiems programos daly
viams Kronikos VII tomą 
įteikė Kerelių atžalynas — 
Daina ir Albertas.

^Meninėje dalyje solistai 
Margarita ir Vaclovas Mom
kai, akompanuojant Alvy- 
dei Eitutytei, padainavo ke
letą dainų solo ir duetu. 
Pirmąją dainą — Jubilate 
(muz. J. Zangel), skyrė 
vyskupo garbei, o susirin
kusieji atsistoję išklausė ir 
pagerbė savo ganytoją.

Chicagos kanklių ansam
blis, vad. Emilijos Saka- 
dolskienės, pakankliavo ke
letą dainų.

Solistai ir kanklininkės 
susilaukė karštų katučių, o 
rengėjai apdovanojo gėlė
mis.

Po programos, užtruku
sios beveik 3 vai., kavinėje 
pasivaišino ir pabendravo 
su mūsų visų vyskupu Pau
lium Baltakiu.

Lietuvos katalikii bažny
čios Kronikos VH-me tome 
telpa 1981-83 m. pogrin- 
gyje išleisti sąsiuviniai Nr. 
Nr. 50-59. Išleido Lietuvos 
Kronikos sąjunga, 6825 So, 
Talman Avė., Chicago, III.,
U. S. A. Spaudai paruošė
M. Morkūno spaustuvė, o 
spaudė Kingsport Press, 
Kingsport, Ten., 1984 m. 
Knyga turi 741 psl., kietais 
viršeliais, kaina 7 dol.

TORONTO GINTARAS 
ŠOKO IR DAINAVO 

CHICAGOJE

Į Padėkos savaitgalio 
renginių srautą įsijungė ir 
Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblio GINTARO kon
certas, įvykęs lapkričio 24 
d. Jaunimo Centre, Chica
goje. šį koncertą ruošė Chi
cagos tautinių šokių grupė 
Grandis, vadovaujama il
gametės mokytojos Irenos 
Smieliauskienės.

Gintariečiai ne tik šoka, 
bet dainuoja ir muzikuoja. 
Dainininkių grupę sudaro 
septynios mergaitės, ku
rioms toną duoda akordeo
nistė A. Biskytė. Joms tal
kina ir solo dainuoja Rimas 
Paulionis, praturtinęs pro
gramą savo sodriu balsu, 
šokėjų atvyko 28 poros, 
pašokusios 13 tautinių šo
kių. Ypatingo dėmesio su
laukė paskutinis šokis — 
aštuonytis, pasižymėjęs 
įvairiomis figūromis, gra
žiais perėjimais, tiksliais ir 
greitais judesiais.
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LIETUVOS KARIUOMENĖ MUSU 
LAISVES GYNEIA

Lietuvos kariuomenės at- 
steigimo 66 metų sukaktis 
buvo iškilmingai paminėta 
Toronte š. m. lapkričio 25 
d., sekmadienį, kurį suren
gė VI. Pūtvio šaulių kuopa. 
Pamaldos už žuvusius ka
rius įvyko 11 vai. r. Lie
tuvos Kankinių šventovėje, 
kuriose dalyvavo su vėlia
vomis kuopos uniformuoti 
šauliai ir Katalikių moterų 
draugijos narės, pasipuošu
sios tautiniais rūbais. Mi
šias koncelebravo kun. dr. 
Gutauskas ir kun. dr. Pr. 
Gaida. Atitinkama pamoks
lą pasakė kun. J. Staškus. 
Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. J. Go- 
vėdo.

Pagrindinis minėjimas 
vyko Toronto Lietuvių na
muose, prasidėjęs 3 vai. p. 
p. Dalyvavo per 350 tautie
čių. Iškilmės pradėtos VI. 
Pūtvio šaulių kuopos, estų 
ir latvių veteranų, Lietuvos 
savanorių kūrėjų, skaučių 
"Šatrijos” ir "Baltijos” 
šaulių kuopos vėliavų įne
šimu, kurios buvo išrikiuo
tos salėje prie scenos. Or
kestrui sugrojus Kanados 
himną, VI. Pūtvio šaulių 
kuopos pirm. St. Jokūbaitis 
pasakė įžanginę kalbą, api
būdinęs šios šventės pras
me ir tikslą. Ev. kun. P. 
Dilys sukalbėjo minėjimui 
skirtą invokaciją, kurią pa
lydėjo orkestras, pagrojęs 
"Marija, Marija”.

Minėjimui vadovavo pirm. 
St. Jokūbaitis, kuris po 
įžanginės dalies supažindi
no publiką su dalyvaujan
čiais estų, latvių ir lietuviš
kų organiacizjų svečiais. 
Minėjime dalyvavę kūrėjai 
savanoriai St. Banelis, VI. 
Kazlauskas, St. Paciūnas ir 
A. Zubrys buvo pagerbti 
prisegtais gėlių žiedais. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos gen. konsulas dr. 
JJ. žmuidzinas, estų ir lat
vių veteranų atstovai.

Pagrindinis iškilmių kal
bėtojas Trento universiteto 
prof. R. Vaštokas skaitė tu
riningą paskaitą apie Lietu

Lietuvos kariuomenės sukakties minėjime Toronte buvo pagerbti kūrėjai savanoriai. Iš 
kairės: St. Paciūnas, St. Banelis, VI. Kazlauskas ir A. Zubrys. S. Dabkaus nuotr.

vos kariuomenės atsteigimą 
ir jos reikšmę kovose dėl 
laisvės praeityje ir dabar
tyje. Prelegentas paskaitos 
įžangoje priminė, kad Lie
tuvos kariuomenės atstei- 
gimo sukakties minėjimas 
yra skiriamas pagerbti tuos 
vyrus ir moteris, kurie tau
tos laisvę statė aukščiau už 
savo gyvybę. Jie paaukojo 
savo dabartį už tautos atei
tį, kurie beviltiškoje kovo
je neprarado vilties ir savo 
gyvybių aukomis nurodė 
mums kelią į šviesesnę mū
sų tautos ateitį. Iš praeities 
kovų aukų turime semtis 
stiprybės ir ryžto, nes lais
vės kova nėra baigta. Nors

Prof. dr. R. Vaštokas skaito 
paskaitą Lietuvos kariuome
nės minėjime Toronte.

S. Dabkaus nuotr.

ginklai pasikeitė, mūsų da
barties kova yra tęsinys tų 
pačių pirmųjų laisvės kovų 
tikslų.

Antroje paskaitos dalyje 
prof. dr. R. Vaštokas ana- 
liavoz 1918-20 m. Lietuvos 
beviltišką padėtį, kai bolše
vikai iš rytų, bermontinin
kai iš šiaurės ir lenkai iš 
pietų veržėsi į mūsų gim
tąjį kraštą tikslu sunaikin
ti laisvės siekimus. Tik mū

Lietuvos kariuomenės sukakties minėjime Toronto Lietuvių namuose dalyviai. Iš kairės 
pirmoje eilėje: spaudos atstovai — St. Varanka ir J. Varanavičius-Varčius, prof. dr. R. Vašto- 
kas, ev. kun. P. Dilys ir kūrėjas savanoris St. Paciūnas. S. Dabkaus nuotr.

sų jauni vyrai, susibūrę j 
savanorių būrius, be jokio 
raginimo pradėjo ginti Lie
tuvą. 1918 m. lapkričio 23 
d. silpna Lietuvos vyriau
sybė išleido įsakymą kurti 
kariuomenę ir ministerio 
pirmininko M. Šleževičiaus 
1918. XII. 27 atsišaukimas 
į tautą padarė gilų įspūdį 
lietuviškoms širdims. Suju
dėjo visa Lietuva. Vyrai pa
liko savo gimtuosius namus, 
apsiginklavę savais primi
tyviais surūdijusiais šautu
vais, apsirūpinę savo mais
tu ir drabužiais, stojo j Lie
tuvos kariuomenę savano
riais, kurie pirmieji, negai
lėdami savo gyvybės, pra
dėjo sunkią kovą su Lietu
vos nepriklausomybės prie
šais. Juos rėmė susiorgani
zavę šauliai, užfrontėje vei
kiantieji partizanų būriai 
ir visi Lietuvos gyventojai. 
Didelėmis aukomis buvo ap
ginta Lietuvos nepriklauso
mybė, tik liko neišlaisvinta 
mūsų krašto sostinė Vil
nius. Pasibaigus kovoms. 
Lietuva kiekvieną dieną 
šviesėjo, jaunimas kariuo
menės tarnyboje sustiprėjo 
kultūriškai ir tautiškai ir 
buvo pasiruošęs ginti savo 
kraštą.

Po 22 metų laisvės, Lie
tuva II Didžiojo karo vyks
me vėl buvo pavergta bol

ševikų, nacių ir vėl bolše
vikų, kurie jau daugiau 40 
metų naikiną mūsų kraštą 
žiauriausiomis teroro prie
monėmis. Nors mūsų ka
riuomenė buvo sunaikinta 
pirmomis bolševikų okupa
cijos dienomis, bet jos pa
liktas testamentas mylėti 
savo kraštą ir ginti jos lais
vę pokario metais buvo ap
laistytas 50 tūkstančių žu
vusių vyrų bei moterų par
tizanų krauju ir keletos 
šimtų tūkstančių tremtinių 
kančiomis Sibiro taigose.

Trečioji paskaitos daly
je prelegentas nagrinėjo 
mūsų tautiečių pareigas iš
eivijoje. šiandien kova dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
vyksta ne su šautuvu, bet 
su idėja. Mūsų ginklas yra 
ne fizinis, bet moralinis, 
šios kovos arena yra pla
čioji pasaulio sąžinė. Kovo
jame ne mes vieni, bet visa 
Rytų Europa, pavergta Ru
sijos imperijos. Pasaulio is
torijos eigoje visos imperi
jos, diktatūros žuvo. To ne
išvengs ir sovietinė imperi
ja.

Mūsų išeivijos pagrindu 
uis uždavinys yra išlaikyti 
savo tapatybę, savo tautinį 
jausmą, neprarasti tikėju 
mo mūsų tautos nepriklau
somybės atstatymu. Pa
vergtoje Lietuvoje dvasinis 
tautiečių atsparumas yra 
stiprus ir tautinis pasiprie
šinimas nesusilpnėjęs. Mū
sų pareiga išeivijoje neduo
ti priešui ramybės, neleisti 
sovietinei diktatūrai veikti 
tyliai ir slaptai. Privalome 
demaskuoti priešo vykdomą 
mūsų tautos naikinimą, 
nuolat informuoti apie tai 
laisvąjį pasaulį, belstis į 
tarptautinę sąžinę su tiesa, 
su faktais, su idėjomis, kad 
padarytos skriaudos būtų 
atitaisytos ir teroru įvesta 
vergija būtų panaikinta. Jei 
šiuos uždavinius atliksime, 
tai išeivija pateisins savo 
egzistenciją kaip lietuvių 
kovoje dėl Lietuvos laisvės.

Oficialioji dalis, užtruku
si valandą, buvo užbaigta 
Lietuvos himnu. Po trum

pos pertraukos vyko kon
certas, kurį atliko estų dū
dų orkestras "Estonia” ir 
mūsų torontiškis solistas 
Algis Simanavičius. Tai bu
vo maloni staigmena minė
jimo dalyviams, nes pagrin
diniai koncerto atlikėjai 
buvo mūsų to pačio likimo 
draugai kaimynai, kurie pa
ruošė lietuviškų dainų, mar
šų programą. Orkestre gro
jo 23 muzikantai įvairiais 
instrumentais: klarnetais, 
trumpetėmis, fleitomis, sak
sofonais ir kitais.

Koncertą pradėjo orkes
tras populiariu muz. B. Jo
nušo maršu "Romovėnai 
žengia”. Po nuotaikingo 
maršo, solistas A. Simana
vičius, pritariant orkestrui, 
padainavo muz. M. Petraus
ko "Kur tas šaltinėlis”, R. 
Rodgers "Prieblandoj ža
vingoj” ir G. Verdi operos 
"La Traviata” ariją "Pali
kau tėvų kapus”. Antrą 
koncerto dalį sudarė or
kestro atliktas lietuvių dai
nų popuri "Trimito aidai”, 
kurių muziką instrumenta- 
vo A. Pralgus. šis orkestras 
daugeliui priminė nepri
klausomos Lietuvos šaulių 
reprezentacinius orkestrus, 
kurie dalyvavo ne tik iškil
mingų švenčių eitynėse, bet 
ir suruošdavo gražius kon
certus parkuose bei salėse.

Programos atlikėjams 
širdingą padėką pareiškė 
programos pranešėjas pirm. 
St. Jokūbaitis ir publika au
dringais plojimais. Minėji
mo uždarymo žodį tarė KLB 
Toronto apylinkės valdybos 
pirm. A. Vaičiūnas, pareiš
kęs padėką rengėjams ir 
dalyviams, kurio kalbą pa
lydėjo "Estonia” orkestras 
darniai pagrojęs muz. B. 
Jonušo marša "šėriau žir
gelį”.

PRINTING
Strippers needed for rapidly growing 
commercial and publications printer 
in Midland, Mich. 4 color -iourneytnan 
preferred būt will also fili positions 
with talenled 2 year apprentices and 
2-3 color strippers.

JIM HOUVENER. 517-496-3333 
PENDALL PRINTING INO.

1700 JAMES SAVAGE RD. 
MIDLAND. MICH. 48640 

(40-49)
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BALFo 40 metų minėjimas-akademija 1984. XI °Alg.čepulio nuotr.

laiškai Dirvai
APIE KOJŲ KAIŠIOJIMĄ 

BENDRUOMENINĖJE 
VEIKLOJE

PHILADELPHIA

BALFO 40 METŲ
MINĖJIMAS

Lapkričio 11 dieną, sek
madienį Philadelphijoj įvy-. 
ko BALFo 40 metų minėji- 
mas-akademija. Už BALFo 
gyvus ir mirusius rėmėjus 
ir darbuotojus kun. K. Sa
kalauskas šv. Andriejaus 
bažnyčioje atlaikė šv. mi
šias ir pasakė jautrų pa
mokslą iškeldamas BALFo 
reikšmingą darbą. Mišių 
auką nešė Marija Rudienė, 
Regina Raubertaitė ir Fe
liksas Andriūnas.

Tuoj po pamaldų šv. An
driejaus parapijos salėje 
įvyko BALFo 40 metų mi
nėj imas-akademija į kurią 
gausiai atsilankė Philadel
phijos visuomenė. Su pra
nešimu buvo atvykusi 
BALFo Centro valdybos 
pirmininkė Marija Rudienė 
ir Wilkes Kolegijos prof. 
d r. Bronis Kasias. Minėji
mą atidarė ir žodį tarė Phi
ladelphijos BALFo skyriaus 
pirm, ir direkt. F. Andriū
nas, į garbės prezidiumą pa
kviesdamas BALFo centro 
valdybos pirmininkę M. Ru
dienę, kun. kleboną J. De
guti, LB Philadelphijos 
apylinkės pirmininkę T. Ge
čienę, 
va uti 
ninkė 
dr. B.
lauską ir Carol čeledinaitę 
Alcorn.

o jai negalint daly- 
atstovavo vicepirmi- 
Julia Dantienė, prof. 
Kasią, kun. K. Saka-

TĖVAS IR SŪNUS

tad jis galėtų pats informa
cijoje pridėti "originalu- 
mo .

Kas liečia PLB valdybą, 
tai aš išvardinau keletą pa
sitaikančių nes klandumų 
santykiuose su JAV LB 
Krašto valdyba ne vien tik 
savo, kaip pirmininko, bet 
drauge ir visos JAV LB 
Krašto valdybos vardu. 
Santykiai su dabartine PLB 
valdyba buvo diskutuoti KV 
posėdžiuose (kurių protoko
lai siunčiami PLB valdy
bai) ir B. Nainys gali juos 
pasiskaityti. KV valdyba 
prašė manęs tuos klausimus 
iškelti Dainavos konferen
cijoje.

Organizacinę konferenci
jos eigą aprašydamas, B. 
Nainys drebia ir savus iš
vedžiojimu: "Nežinia kodėl, 
bet vis kas nors koją pa
kiša tarpusavio susiprati
mo ieškantiems PLB ir JAV 
LB pareigūnams. Su Kana
dos LB susitarti visada yra 
kažkaip lengviau”, čia tik
ra) įdomus B. Nainio suly
ginimas, nes iš jo "išlenda 
yla iš maišo” ir paaiškėja 
kas iš tikrųjų kaišioja ko
jas. Tutbūt B. Nainys pa
miršo, kad Kanados LB KV 
narys, Dainavoje kalbėda
mas apie tarpusavio santy
kius ir finansus pareiškė, 
kad jeigu kas į jų sodą kė
sintųsi obuoliauti, tai gau
tų šratų į "užpakalinę 
minkšto kūno dalį", šį aiš
kų ir griežtą Kanados LB 
KV nario pareiškimą dėl 
PLB kišimosi į jų teritori
jos veiklą, konferencijos 
dalyviai priėmė plojimu, o 
PLB valdybos atstovas juos 
užtikrino, kad PLB į Kana
dos LB teritoriją nebelįs. 
PLB yra JAV LB teritori
joje, bet tas dar jai nesu
teikia teisės savarankiškai 
tiesioginiai veikti į JAV 
lietuvius, prašant aukų, ar 
kitokių patarnavimų. Bū
dami čia svečiai, kaip sve
čiai turėtų ir elgtis. Pana
šias mintis pareiškiau Dai
navos konferencijoje ir 
X-tosios JAV LB Tarybos 
3-čioje sesijoje Hartforde 
savo ir visos JAV LB Kraš
to valdybos vardu, nes 
mums toks PLB valdybos 
elgesys yra pagalių, ar kojų 
kaišiojimas į tarporgani- 
zacinę veiklą.

Dr. Antanas Butkus

Su apgailestavimu turiu 
atsiliepti į "Pasaulio Lietu
vio" redaktoriaus Broniaus 
Nainio man padarytą viešą 
užmetimą, kad aš tik vie
nas esu kaltas dėl blogų 
santykių tarp PLB ir JAV 
LB valdybų. Pasaulio Lie
tuvis yra Lietuvių Bendruo
menės mėnraštis ir jame 
spausdinami straipsniai lyg 
ir turi oficialų PLB valdy
bos pritarimą, kurios tar
nautojas yra PL redakto
rius. Nutylėjimas reikštų 
melagingam tvirtinimui pri
tarimą.

PL redaktorius Bronius 
Nainys to laikraščio lapkri
čio mėn. numeryje rašo apie 
"Naujus vėjus Lietuvių 
Bendruomenėje”. Ten apra
šomas Bendruomenės dar
buotojų pasitarimas Daina
vos stovykloje, kuriame da
lyvavo PLB, JAV ir Kana
dos LB kraštų valdybų na
riai, bei Jaunimo S-gos at
stovai. Korespondencija už
baigiama Nainiui būdin
gu "nešališkumu”. Cituoju: 
"Turbūt įdomiausias buvo 
JAV LB Krašto Valdybos 
pirmininko Dr. A. Butkaus 
noras. Trumpu įvadiniu žo
džiu jis priekaištavo PLB

BALFo arfos koncertą Philadelphijoje 1984. XI. 11 atlieka valdybai nebendradarbiavi- 
Carol Čeledinaitė-Alcorn. Vyt. Suopio ir Alg. Cepulio nuotr. laikraštininkams objek

tyvumo stoką ir su PLB 
valdyba ieškojo geresnių 
santykių, visiems jau nebe 
dabar pastebėjus, kad tie 
santykiai nuo jo laikysenos 
tik ir priklauso". (Mano pa
braukta AB). Vienam saki
nyje tiek kartų prasilenkti 
su tiesa reikia didelio suge
bėjimo, o B. Nainiui to, at
rodo, netrūksta.

Būtų įdomu sužinoti nuo 
kada B. Nainys skaito save 
"visi”, kai jis tvirtina, kad 
"visiems jau nebe dabar pa
stebėjus”. Antra, ką kon
krečiai pastebėjo jis ir tie 
jo tariamieji "visi”? Trečia, 
kas tie "visi”? Ketvirta, 
nuo kada B. Nainys pradė
jo galvoti, kad jis yra "visi 
laikraštininkai”, nes aš Dai
navos konferencijos įvadi
nėje kalboje paminėjau tik 
PL redaktorių, kuris atsi
sakė spausdinti Septinto
sios laisvojo pasaulio lietu
vių tautinių šokių šventės 
Clevelande rengimo komite
to informacinį komunikatą 
reikalaudamas, kad jam bū
tų siunčiama "originali in
formacija”. Ir eiliniam ko
respondentui (B. Nainys 
tikriausia tokiu save nelai
ko) turėtų būti supranta
ma, kad "originalumo” in
formaciniam k o m unikate 
beieškant, lengvai būtų ga
lima paklysti netikslioje in
formacijoje ir tuo suklai
dinti skaitytojus. Be ja, B. 
Nainys yra vienas iš labai 
nedaugelio LB darbuotojų, 
kuriam yra mokama alga,

Kun. kleb. J. Degučiui 
sukalbėjus invokaciją at
sistojimu ir minutės susi
kaupimu buvo pagerbti mi
rusieji skyriaus BALFo 
darbuotojai ir rėmėjai, ypač 
daug nusipelnę kun. Juo
zas čepukaitis, Pranas Plu- 
kas, Sofija Ramanauskienė, 
Adolfas Bachas, Marija 
Vasienė ir Justinas Ge- 
čiauskas.

Centro valdybos pirm. M. 
Rudienė padarė platų, išsa
mų pranešimą paliesdama 
aktualijas su kuriomis šian
dieną turi susidurti. Prof. 
dr. B. Kasias kalbėjo apie 
teisinę veiksnių struktūrą 
jrikiuodamas BALFą pagal 
jo paskirt}.

Po oficialios dalies sekė 
arfos koncertas, kurį atliko 
Carol čeledinaitė Alcorn su

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St„ Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

giliu įsijautimu ir dideliu 
subtilumu. Arfos koncertai 
yra retai girdimi ir visuo
menėje sukelia didelį susi
domėjimą. Carol čeledinai
tė Alcorn atsisakė honoraro 
ir tuomi gražiai parėmė 
BALFą.

Po koncerto sekė pietūs, 
bufetas, loterija. BALFo 
darbuotojos B. Karaškienės 
ir jos talkininkių I. Barta- 
šienės ir M. Runkevičienės 
apruoštais kaip visada labai 
skoningais pietumis visi ga
lėjo lepinti savo skonius, o 
su kava gardžiuotis BALFo 
ponių iškeptais labai ska
niais pyragais. Loterijai do
vanos buvo gautos iš: J. 
Augaitytės, B. Karaškienės, 
R. Raubertaitės, J. Skladai- 
čio ir č. Tamašausko. Kas
met sceną, stalus ir salę iš
puošia gėlėmis K. B. čiko- 
tai. Fotografijos darbus pa
darė Vyt. šuopio ir Algirdo 
Čepulio studija. Dalyvavu
sių nuomone BALFo šventė 
yra gražiai pasisekuesi, — 
neabejotinai prie to labai 
prisidėjo nuoširdūs BALFo 
talkininkai. (a)

INSPECTION
So. Jersey manufaclurer sceks ex- 
perienced inspector or manufactured 
& purchased paris. Familiarity vv/all 
shop practices (I. E.) foundry, ma
chining, grinding, finishing, gearing. 
heat treating & molding a necessity. 
Knovvledge of federal, tech- sociely, & 
mililary specif icaliona Ac slandards 
helpful. Full time position vvith bene- 
fits.

609-456-2511.
(45-51)

f

1MMEDIATE OPENINGS FOR 
REGISTERED NURSES 

ICU & ŠTAFF POSITIONS 
For 3-11 and 11-7 Shift 

To work and live in a small conge- 
nial community & a 57 bed hospital. 
Salary commensurate with experience 
flc ability. Plūs shift differential.

Apply call or write to 
DIRECTOR OF NURSES 
GRIMES MEMORIAL

HOSPITAL
210 S. JUDSON 

NAVASOTA, TEXAS 77868 
409-825-6585

(45-51)

MACHINIST
Engine Lalhe and/or rnilling machine, 
Small lot, close tolerance production 
vvork. Mušt be able to work alone or 
vvith minimai asaislance. Mušt have 
ovvn tools including 1. D., O. D. mi- 
crometers. 5 years minimum ejcperi- 
ence, references vvill be checked. Stale 
salary requirements and send resume 
to:

BEARING BRONZE CO.
3515 EAST 82 STREET 

CLEVELAND, OHIO 44105 
(45-51)
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DARBINGAS VEIKSNIŲ
PASITARIMAS

Chicagos tautininkų prieššventinės nuotaikos

VLIKo Seimo metu Chi
cagoje, 1984 m. gruodžio 1 
d. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės būstinėje įvyko 
pazityvus ir gražių pro
švaisčių tarporganizaciniam 
bendradarbiavimui duodąs 
pasitarimas, kuriame daly
vavo: Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto at
stovai — dr. K. Bobelis, VI. 
šoliūnas, adv. E. Armanie- 
nė, T. Blinstrubas, inž. L. 
Grinius; Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės nariai — dr. 
T. Remeikis, M. Drunga, B. 
Jasaitienė, S. Jokubauskas, 
R. Dirvonis ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkas adv. A. Pa- 
cevičius.

Atidarydamas šį pasita
rimą jjy. K. Bobelis pabrė
žė, kad tai ne formalus po
sėdis, o sušauktas tikslu pa
sikalbėjimo formoje aptar
ti ateinančiais 1985-tais me
tais gegužės mėn. Ottawoje, 
Kanadoje, įvyksiančią žmo
gaus Teisių pažeidimo kon
ferenciją (išplaukiančios iš 
Helsinkio Baigminio Akto), 
ir 1985-ais metais siūlomą 
veiksnių konferenciją. Po 
diskusijų dr. T. Remeikiui 
pasiūlus buvo sudaryta ko
misija iš inž. L. Griniaus, 
adv. A. Pacevičiaus ar jo 
atstovės Joanos Lasienės, ir 
PLB atstovo (minėtas bu
vo p. Gečys, tačiau jis turi 
dar būti patvirtintas PLB 
valdybos). Komisija susi
rinktų VVashingtone. Ji įpa
reigota paruošti konkretų 
projektą minimiems įvy
kiams vystyti. Projektas 
turėtų būti paruoštas ne vė
liau sausio 15 d. ir prista
tytas atitinkamoms valdy
boms patvirtinti.

Tą pačią dieną įvyko ant
rasis platesnio pobūdžio pa
sitarimas, kuriame be anks
čiau minėtų atstovų daly
vavo : Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdybos nariai — 
T. Blinstrubas, P. Bučas, 
dr. J. Valaitis, M. Pranevi
čius, G. Lazauskas, ir vė
liau atvykę VLIKo valdy
bos nariai — dr. D. Krivic
kas, dr. K. Jurgėla, dr. J. 
Stiklorius ir JAV Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
pirm. dr. A. Butkus, šiame

zf
Draugus, bičiulius ir vienminčius 

sveikina ir linki
GERIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir
SVEIKIAUSIŲ NAUJŲ 1985 METŲ

Chicagos tautininkai lap
kričio 25 dieną sušaukė, sa
vojo skyriaus narius ir pa
aiškino kas per praėjusius 
metus padaryta, ir kaip nu
matyta ateinančiuosius su
tikti.

Susirinkimą atidarė Chi
cagos skyriaus pirmininkas 
Karolis Milkovaitis, jam 
pravesti pakviesdamas sky
riaus vicepirmininkę Matil
dą Marcinkienę, o sekreto
riauti — Feliną Braunienę. 
Pirmieji keturi darbotvar
kės punktai, baigiant pra
eito susirinkimo protokolo 
paskaitymu, buvo įprastu 
būdų labai greit atlikti, 
nors Mečys Šimkus buvo 
padaręs mažą pastabą dėl 
praeitame susirinkime val
dybos pririnkimo procedū
ros. Deja, tenka pasakyti, 
kad tame susirinkime ne
buvo jokio valdybos pririn
kimo, nes buvusiam pirmi
ninkui dr. Leonui Kriauče- 
liūnui pasiūlius, susirinki
mo buvo tiesiog išrinktas 
nauju valdybos pirmininku
K. Milkovaitis, vicepirmi
ninke — M. Marcinkienė ir 
kasininke — S. Kerelytė.

Apie praėjusį ALT kon
gresą Chicagoje pranešimą 
padarė Mečys Valiukėnas. 
Pradėdamas savo žodį iš
kart pastebėjo ,kad jis čia 
nemanąs papasakoti visą 
kongreso eigą, nes lietuviš
koje spaudoje tas kongre
sas jau platokai aprašytas. 
Jo manymu, šis ALT kon
gresas reik skaityti gerai 
pasisekęs.

Naujų Metų sutikimo, 
ateityje kultūrinių popie
čių ir naujų narių verbavi
mo klausimais pasisakė val
dybos pirm. K. Milkovaitis. 
Priminęs, kad skyrius ruo- 

pasitarime buvo svarstoma 
Lietuvių Teisėms Ginti Ko
miteto veikla. Nutarta šio 
komiteto veiklą sustiprinti. 
Lietuvių Teisėms Ginti Ko
mitetas yra remiamas visų 
veiksnių ir visuomenė pra
šoma jo nemaišyti su Ame
rikos For Due Procesš ir 
jos vedama akcija. Buvo 
sutarta, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenė ir Amerikos 
Lietuvių Taryba koordinuos 
Lietuvių Teisėms Ginti Ko
miteto veiklą ir paruoš ati
tinkamą atsišaukimą į lie
tuvių visuomenę kurį visi 
veiksniai bendrai paskelb
tų. VLIKas sutiko paruošti 
projektą JAV Valstybės se
kretoriui Shųltzui, apibūdi
nantį Lietuvos ir lietuvių 
padėtį vokiečių nacių oku
pacijos metu ir dabar iš tos 
o k u pacijos išplaukiančius 
kaltinimus, šis pareiškimas 
irgi bus pristatytas visų 
veiksnių valdyboms apsvar
styti ir pasirašyti. Lietuvių 
visuomenė prašoma visas 
aukas Lietuvių Teisėms 
Ginti Komiteto veiklai siųs
ti šiuo adresu:

Lietuvių Teisėms Ginti 
Fondas, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636.

Inž. L. Grinius pristatė 
1985 m. liepos 23-31 dieno
mis Pabaltiečių Pasaulinės 
Santalkos ruošiamą viešą 
Sovietų Sąjungos teismą 
Kopenhagoje ir "Taikos ir 
Laisvės’’ ekskursiją Balti
jos jūra. Pasitarimo daly
viai principiniai šiam pro
jektui pritarė, tačiau galu
tinas sprendimas dėl bend
ro veiksnių dalyvavimo bus 
padarytas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, ALTui, JAV 
Lietuvių Bendruomenei ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menei gavus šiuo reikalu 
platesnę informaciją. Inž. 
L. Grinius pristatys reika- - 
lingą informacinę medžia
gą artimiausioje ateityje. 
VLIKas būdamas Pabaltie
čių Pasaulinės Santalkos 
narys jau yra šiam projek
tui užsiangažavęs ir nuo š. 
m. vasario mėn. aktyviai 
d a 1 yvauja paruošiamuose 
darbuose. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė jau 1978 me
tais buvo susitarusi su

su VLIKo valdyba dalyvau
ti PPS lietuvių delegacijo
je, bet iki šiol savo atstovo 
dar nėra paskyrusi. Tiki
mės, kad šį klausimą grei
tai pavyks išspręsti.

Bendroje išvadoje, šie pa
sitarimai buvo draugiški, 
nuoširdūs ir praėjo pasireiš
kusiu noru bendradarbiau
ti. Tikimės, kad tai yra tei
giamas ženklas tolimesniam 
veiksnių kooperavimui.

(ELTA)

FORGE DIE SINKERS

A large & lįst growlng tool 
& dle |ob shop, Tn the South 
East, has an openlng for a 
person that Is experlenced 
in the repalr and maklno of 
foroe dles for small hand 
tools. Top wages for top 
quallfled parson. Also a 
good benefft program.

UNITED TOOL & DIE, INC.
P.O. BOX 5227 

West Columbla. SC 29171 
803-796-Š850

Eoual Opportunltv Emplover

(45-50) 

šia L. Tautiniuose namuo
se Naujų Metų sutikimą, 
kuriame vakarienė, šampa
nas ir šokių muzika tekaš- 
tuos asmeniui tik 17.50 dol., 
prašė pasiskubinti užsisaky
ti stalus, nes vėliau gali 
vietų pritrūkti. Kai dėl kul
tūrinių popiečių, pirminin
kas manąs, kad jos reikia 
ruošti, nes publika gausiai 
lanko. Kiek sunkiau, anot 
jo, tai su naujų narių ver
bavimu. Pirmininkas ir čia 
rado išeitį, pasiūlydamas 
ateinančiais metais kiek
vienam skyriaus nariui su
rasti bent po vieną naują 
narį.

Palietus priešpaskutinį 
darbotvarkės punktą — 
klausimai ir sumanymai, 
jų atsirado nemažai. Pir
miausia, dr. L. Kriaučeliū
nas visai priešingai pasisa
kė apie ALT kongresą, kaip 
kad jį buvo apibūdinęs M. 
Valiukėnas. Jo manymu 
kongresą reik laikyti nela
bai pavykusiu, nes nei kon
greso metu vykusios paskai
tos, nei kongreso patalpos 
negalima laikyti tokiam rei
kalui tinkamomis.

Neiškenčiau ir aš nepri
kišus savo trigrašio. Prisi
minęs paskutinį skyriaus 
valdybos posėdį, kai iškilo 
jaunimo į Sąjungą įtrauki
mo klausimas, ir kai sky
riaus jaunoji kasininkė Sva
jonė Kerelytė taip pat pa
teikė klausimą: ”0 koks 
yra tikrasis Tautinės Są
jungos tikslas, kad jis bū
tų galima jaunimui paaiš
kinti taip, kad jie jį supras
tų ir įvertintų?”, ėmiau tą 
jaunuolės klausimą ir pa
sakiau viešam susirinki
mui. žinoma, šiuo klausimu 
buvo nusanprotauta, kad 
reik stengtis patekti į jau
nimo sueigas bei lituanisti
nes mokyklas ir ten aniems 
išaiškinti tikruosius Tauti
nės Sąjungos tikslus. Tek
tų pasakyti, kad tai nėra 
taip jau lengvai visa tai 
Įvykdoma, kai matai kokio
mis nuotaikomis amerikie
tiškas jaunimas gyvena.

Kostui Ramonui paklau
sus, ar ALT Sąjungos* val
dyba yra reagavusi į "Drau
ge” spausdinamų LKB Kro
nikų aprašymą, kad buvu

SICU NURSES
PARKLAND HOSPITAL IN DALLAS

WANTS TO TALK TO YOU!
We are expanding and that means many new staff posi- 
tions. Requires 1 year of progressive experience in the 
SICU/Trauma environment.
If you would likę to work in a major teaching hospital 
and live in excitmg Dalias. Call for detail and intervievv 
arrangements. 1-800-527-0333, in Canada call collect 
214-637-8992.

sios laisvosios Lietuvos tau
tininkų vyriausybės netei
singai apkaltino prelatą Ol
šauską moters nužudymu, 
buvo pasisakyta, kad po 
tiek laiko dabar nevertėtų 
reaguoti į tokius reiškinius. 
Be to, kažkas pasakė, kad 
šiuo reikalu jau buvo kai 
kas padaryta.

Nebeatsiradus daugiau 
klausimų, buvo pakviesta 
žinoma visuomenės veikėja 
Dalia Kučėnienė padaryti 
pranešimą apie jos pasku
tinę kelionę į Pietų Ameri
ką. D. Kučėnienė gana įdo
miai nupasakojo lietuvių 
gyvenimą Argentinoje ir 
pačios Argentinos politinę 
bei ekonominę padėtį. Anot 
jos, ten lietuviškas jauni
mas gyvena daug vargin- 
giau, kaip amerikietiškas, 
bet jų gyvenimo stilius ir 
elgsena mažai kuo skiriasi 
nuo lietuviško jaunimo 
Amerikoje. Iš vis ten žmo
nės gyvena tik ta diena, nes 
niekas nesirūpina ateitimi. 
Komunistai lenda į visokias 
organizacijas, ir demokra
tinę valdžią nori paversti 
komunistine. Yra daug su- 
komunistėj u s i ų lietuvių, 
ypač tų tarpe, kurie ten 
atvykę iš laisvosios Lietu
vos dar prieš Antrąjį Pa
saulinį karą. Lietuviškos 
organizacijos mažėja. Dau
guma lietuvių jaunuolių 
kalba tik argentinietiškai. 
Kai kurios lietuviškos šei
mos, esą gerokai praturtė- 
jusios, bet iš jų maža nau
dos, nes jie beveik nekrei
pia dėmesio į vargstančius.

Po oficialios susirinkimo 
dalies prasidėjo kavutė. Su
sirinkusieji buriavosi pa
skiromis grupėmis, dalino
si įvairiais įspūdžiais.

Juozas žemaitis

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos Chicagos sky
rius šiais metais, kaip ir 
praeitais, L. Tautinių Na
mų patalpose ruošia Nauju 
Metų sutikimą. Pradžia 8 
vai. vakare.

Stalus grupėmis bei pa- 
vienias vietas užsakoma 
šiais telefonais: V. Lenke- 
vičienė 776-3547, arba B. 
Kasakaitis 778-7707. Vietas 
užsisakyti prašome ligi 
gruodžio mėn. 27 dienos.

Nora ir Aleksandras 
Griauzdės

Avon, Mass. 1984 m. gruodis.

OFFSET 
PRESSMAN/WOMAN

I color. Miehle 29 exp. req’d., clean. 
well organizcd, vinyl printing fac. 
Call Stuart Wucher at 215-699-7041 
collect. Rate commensurate w/exp. 
leve]. e
KEL-ART PLASTICS INC.

207 PROGRESS DR.
MONTGOMERYVILLE. PA. 18936 

(44.J)

PARKLAND 
MEMORIAL HOSPITAL

Dalias County Hospital District
5201 Harry Hines Boulevard
Dalias, Texas 75235
Equai opportjnrty/attifrnat.ve acticr employei’
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ne
AMBER 
STUDIOS, inc.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS 1$ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų Įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND. OHIO 41114

Didelis pasirinkimas dovanoms 505 East 185 Street,
įvairių meno darbų. CLEVELAND, Ohio 44119 THE WORLD FAMOUS
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius Tel. (216) 531-3500 SALAMANDER Shoes

NEW YORK
tautodailės paroda

NEW YORKE

Lietuvių Tautodailės In
stituto New Yorko skyrius 
gruodžio 1-2 dienomis Kul
tūros židinio salėje surengė 
mezgimo ir įvairių lietuvių 
tautodailės darbų parodą ir 
prieškalėdinį apsipirkimą. 
Parodoje didžiausią lanky
tojų dėmesį atkreipė tauti
niais raštais kilimai, suk
nelės, megstiniai, raštuotos 
pirštinės, juostos ir kt. Bu
vo galima pirkti gintaro ir 
lietuviškų valgių: sūrio, 
duonos, grybų, pyragų ir 
kt. Daugiausia mezgimo sri
tyje pasidarbavusių darbai 
buvo: I. Alksninienės, B. 
Kidolienės, .T. Kregždienės 
ii- M. Raugienės. Buvo lauk
ta ir S. Kačinskienės darbų 
iš Floridos, bet jų negauta.

Parodos atidarymas įvy
ko šeštadienį, 7 vai. vak. 
Atidarymo žodį tarė Tauto
dailės instituto New Yorko 
skyriaus pirm. Lilė Milu- 
kienė ir pasveikino atvyku
sį vyskupą Paulių Baltakį 
ir kitus svečius.

Šis Lietuvių Tautodailės 
skyrius New Yorke dar ga
na jaunas, bet iš jo čia jau 
įvykusių kelių renginių pa
sirodė vietos lietuvių ir net

STEEL SHOP HELP
Sle* shop 100*108 for indivkluifs 
witti exp in stMl wor*. Muši be 
exp'd wlth eood ettitude end wllllnfl 
to learn. Openinos tof Shop Fore- 
man/w, Geni Mechanic, Wdders & 
Burners (wilh lools) and Helpers. 
Exc pay i benefits For appolnf- 
menl 201-752-4414.

iš toliau atvykstančių mė
giamas. Jam vadovauja L. 
Milukienė ir šį kartą dau
giausia pasidarbavo Ramu
tė čėsnienė, Irena Alksni- 
nienė, Danutė Bobelienė, 
Jadvyga Kregždienė ir Mil
da Kvedarienė. (eč)

PASISKIRTĖ 
PAREIGOMIS

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos šuva žiavime 
spalio 27 d. išrinkta nauja 
Federacijos valdyba pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai: LMKF pirmininkė — 
Aldona Noakaitė-Pintsch, I 
vicepirm. Salomėja Valiu- 
kienė, II vicepirm. Vaiva 
Vėbraitė-Gustienė, sekreto
rė Dangira Budrienė, iždi
ninkė Dr. Dalia Kavaliūnai
tė, visuomeniniems reika
lams Giedrė Kulpienė, Sofi
ja Skobeikienė ir Dr. Jad
vyga Vytuvienė, spaudos 
reikalams Dr. Marija Žu
kauskienė, narės — Euge
nija Donohue ir Vanda Sut
kuvienė.

Revizijos komisijon įei
na Viktorija čečetienė, Mal
vina Klivečkienė ir Eugeni
ja Treimanienė. Pabaltijo 
Moterų Tarybos atstovė 
Viktorija Čečetienė.

LMKF valdybos adresas: 
162 High Crest Drive, West 
Milford, N. J. 07480.

• LMF Waterburio klu
bas, per ižd. A. Paliulienę, 
Dirvai paremti atsiuntė 20 
dol. auką. Ačiū.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street. 
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.

[i NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat.oow.de •* on you' **<*•

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

are a long lasting Christmas gift. We have a 
large seleetion in

shoes, different styles and colors 
for ladies and gentlemen 

Winterboots and warm houseshoes.

..... SALAMANDER
SHOES

imported from West Germany
4164 Lorain Auenua. Cl*»»tind. Ohio 44113 - T*. (216) 281 7003

BUSINESS HOURS:
Mo. 9-4; Wed. & Thur. 9-4; Fri. 8-6; Sat. 8-5; 

Sun. til Christmas 1-5.
CLOSED ON TUESDAYS.

The only Salamander Shoe Store in the Statė of Ohio.

MATAS & TURNER 
REALTY

501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
486-2530

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

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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SM /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

| Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
Į $ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,
c r

■ kvalifikuotų studentu mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /avinę/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

j DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00;
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.
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KALĖDŲ EGLUTĖ
šv. Kazimiero lituanisti

nės mokyklos Kalėdų eglutė 
įvyks š. m. gruodžio 16 d., 
sekmadienį, 11:30 vai. ryto 
Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje. Mokinių 
džiaugsmui jų papuošta eg
lutė kvies visus ratelin.

Programą atliks pradi
nės mokyklos mokiniai. At
silankys Kalėdų senelis su 
dovanomis.

Mieli tėveliai iš anksto 
numatykite vaikams dova
nėles. Mokykla pageidauja, 
kad dovanėlės būtų lietuviš
kos knygos, lietuviškų pa
sakų, dainų plokštelės. Mi
nėtas dovanas atneškite 
gruodžio 16 d., sekmadienį, 
prieš pamaldas j parapijos 
salę ir įteikite ten budin
čiam mokytojui.

• Užuojautose dėl a. a. 
Stanislavo Čiurlionio mir
ties (Dirva Nr. 47) padary
ta korektūros klaida. Vie
toj užuojautą reiškiant Ka
sei Martienei, atspausta 
Kazei Martienei. Atsipra
šome.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS TARYBA 

ruošia

KŪČIŲ VAKARIENĘ
gruodžio 24 d. parapijos salėje.

Pradžia 9:30 vai. vakaro.

Rezervuoti vietas klebonijoje, telef.: 431-5794 ir
pas parapijos narius. Kaina asmeniui $5.00.

T 1 IIR I VIENINTELIS LIETUVIŲA 11P A KRE,)IT(> KOOPERATYVAS | HUl “ OHIO VALSTIJOJE.
18022 Neff Road. Cleveland, Ohio 44119 

BŪSTINĖ: Dievo Motinos parapijos patalpose. 
SKYRIAI: adv. A. širvaičio įstaigos patalpose, 

(Lietuvių Namai) ir šv. Jurgio parapijoje.
Tel.: 692-3253, 531-8687, 442-90-91.

PATARNAVIMAI
MOKAME UŽ

Reg. indėliai 67c 
($100 ar daugiau) 
’Super-Share’ 9% 

($2,500 ar daugiau)

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

TAUPOS DARBO VALANDOS
Treč. ir šeštadieniais nuo 10 iki 1 vai. p. p. 

adv. A. širvaičio įstaigos patalpose.
Sekmadieniais nuo 11 iki 1 vai. p. p.

Dievo Motinos ir šv. Jurgio parapijose.
TAUPYKITE IR SKOLINKITES TIKTAI TAUPOJE

• Vincas Benokraitis, Cle
velande, u ž p renumeravo 
Dirvą Jonui Budriui, gyv. 
Floridoje kaip kalėdinę do
vaną. Sveikiname naują 
skaitytoją.

NERINGOS TITNTO 
SUEIGA

Lapkričio mėn. Lietuvių 
Skautija šventė 65 metų 
sukaktį, šia proga Nerin
gos tunto skautės pakvietė 
Skautininkių draugovę pra
vesti sueigą. Skautininkės 
norėjo parodyti jaunoms 
skautėms kaip sueigos vyko 
Lietuvoje. Tai buvo įdomu. 
Skautininkės atidarė suei
gą su komandomis tuntui 
ir perėmė visą tunto vado
vybę. Po to sekė trumpa 
paskaita apie skautijos įsi
kūrimą Lietuvoje ir skau- 
tybės tąsą čia Amerikoje.

Vėliau vyko smagumai. 
Išmokome 2 naujas dainas, 
rišome gerąjį mazgą, ieš
kojome paslėptų laiškų ir 
žaidėme įvairius žaidimus, 
kurie ugdė orientaciją. Mer
gaitės labai juos mėgo. Tu
rėjome ir progos peržiūrėti

SKOLINAME
Asmeninės paskolos 

Automobiliams 
Namų pagerinimui 
Nuošimčiai mažesni 
Sąlygos geresnes.

VISI CLEVELANDO LIETUVIAI NUOŠIRDŽIAI 

KVIEČIAMI DALYVAUTI

VLIKO 40 METU SUKAKTIES

MINĖJIME
š. m. gruodžio 16 d., sekmadienį, 4 vai. po pietų 

LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.
Programoj e:

VLIKo kūrėjo agr. BALIO GAIDžICNO paskaita ir Clevelando Vyrų Ok
teto, vadovaujamo RYTO BABICKO, trumpas koncertas.

įėjimas — auka.
VLIKO SUKAKTIES MINĖJIMUI 

RENGTI KOMITETAS

sesės Budrienės senas nuo
traukas iš pirmųjų Lietu
viškos skautybės dienų. Ten 
buvo net nuotraukų iš sto
vyklos, kuri įvyko 1948 m. 
Alpėse.

Sueigai pasibaigus, tun- 
tininkė visas dalyves ska
niai pavaišino. Neringos 
tunto sesės labai dėkingos 
už tokią ypatingą sueigą. 
Prašome dažniau su mumis 
pabendrauti.

A. Nasvytytė

• Lietuvių klubas drauge 
su Čiurlionio ansambliu ren
gia Naujų Metų sutikimą 
pirmadienį, gruodžio 31 Lie
tuvių namų salėje. Pradžia 
8 vai. vak. Vakarienė tiekia
ma 9 vai. vak. Visi gėri
mai ir šampanas nemoka
mai. šokiams gros žymusis 
Joe VVendell orkestras. Kai
na asmeniui 25 dol. Visas 
rezervacijas reikia padary
ti iki gruodžio 21 dienos. 
Bus priimta tik 200 svečių. 
Rezervacijas galima pada
ryti, paskambinus į klubo 
raštinę Birutei Vedegienei 
telef. (216) 531-2131.

• Parduodamas mūrinis 
namas Dievo Motinos para
pijos rajone, 1 šeimos, 3 
miegamieji, įrengtas rūsys, 
garažas ir t.t. Kaina 42,000. 
Arba galima jį išsinuomoti. 
Tel.: 481-8950.

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

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

A. A.

ANELEI KARSOKAITEI-KUŠLIENEI

mirus, jos broliui ALBINUI KARSOKUI ir jo

šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą

Antanina ir Pranas 
Petraičiai

Judita ir Kęstutis 
Petraičiai

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga 

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

• žiemos stovykla Ver- 
monto kalnuose, rengiama 
studentų ateitininkų s-gos, 
įvyks nuo gruodžio 26 iki 
sausio 1 d. Dėl smulkesnių 
informacijų skambinti Al
girdui Lukoševičiui (718) 
849-6083 arba Ramintai 
Pemkutei (312) 426-2120.



DIRVA
SERGA I)R. A. GERUTIS

Lietuviu radijo Vatikane 
vedėjas K. Lozoraitis pra
neša, kad Berne, Šveicari
joje, gyvenantis Lietuvos 
diplomatas dr. Albertas Ge
rutis nuo š. m. lapkričio 19 
dienos yra ligoninėje, kur 
jam buvo padaryta sudėtin
ga operacija. Po operacijos 
dr. A. Gerutis jau sveiksta, 
bet jam dar teks išbūti ke
lias savaites ligoninėje.

Nuoširdžiai linkime dr. 
A. Geručiui greitai pasveik
ti ir. pilnai atgavus jėgas, 
vėl grįžti prie svarbaus lie
tuviško darbo.

GYVAI ATSILIEPKIME 
PAVOJAUS 

AKIVAIZDOJE

Ateinančių metų pra
džioj, sausio mėn. pirmoj 
pusėj, JAV valdžios įstai
gos darys ypatingos svar
bos sprendimą, būtent, ar 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos inkorporacijos į Sovie
tų Sąjungą nepripažinimas 
leistų į okupuotas Pabalti
jo valstybes išsiųsti tuos, 
kuriems būtų atimta JAV 
pilietybė.

Jeigu būtų nuspręsta, 
kad išgabenimas į Maskvos 
okupuotus kraštus yra ga
limas, tai suprantama, kad 
iš vienos pusės grąžinamie
siems tas gręstų arba ilgų 
metų kankinimu darbo ver
gų stovyklose, arba net mir
timi. Iš kitos gi pusės — 
inkorporavimo nepripažini
mo principas būtų skaudžiai 
pažeistas.

Todėl nepaprastai svar
bu, kad šio kritiško pavo
jaus akivaizdoj, lietuviai 
kuo skubiausiai siųstų tele
gramas arba vadinamas 
mailagramas ar laiškus Val
stybės sekretoriui George 
P. Shultz, adresu Depart- 
ment cf Statė, 2201 C St.
N. W., Washington, D. C. 
20520, primenant, kad de
portacijų vykdymą į Mask
vos okupuotus kraštus būtų 
nesuderinamas su JAV per 
daugelį metų pakartotinai 
skelbiama inkorporacijos 
nepripažinimo politiką ir 
skaudžiai paliestų dabar 
JAV pilietybę turinčių tei
ses.

Mūsų brangiam prieteliui

STEPONUI MALĖNUI

mirus, jo žmonai STASEI, dukroms 
GIEDREI ir ALDONAI su šeimomis, 
reiškiame gilią užuojautą

STEPAS IR ALDONA 
MACKEVIČIAI

Norintieji tekstus laiš
kams ar telegramoms gali 
gauti kreipdamiesi j Ame
rikos Lietuvių Tarybos cen
trinę būstinę, 2606 W. 63rd 
St., Chicago, III. 60629.

Reikalas ypatingai svar
būs ir visų prašome greitos 
ir ryžtingos akcijos.

Amerikos Lietuviu 
Taryba

• Stasys ir Pnidencija 
Jokubauskai, Palos Park, 
III., a. a. Jono Mockaus at
minimui paaukojo Dirvai 
25 dol. Ačiū.

PARAMA DIRVAI
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
V. Vaičjurgienė,

Dorchester ..,................25.00
Susivienijimas Lietuvių

Amerikoje 14 kuopa
Clevelande.....................50.00

Dr. V. Raižys, Vokietija 50.00 
A. Vaitiekaitis, Detroit .. 8.00 
J. Mockaitis, Lansing .... 10.00 
A. Česonis, Linwood .... 3.00 
J. Briedis,

W. Bloomfield ............. 10.00
V. Mitchell, Taylor......... 1.00
J. Petrauskas, Detroit .. 3.00 
V. Zdanys, W. Hartford 2.00 
J. Juška, Warren ..........20.00
J. Vodopalas, Great Falls 5.00 
Ig. Stankus, Cleveland .. 8.00
K. Karalis, Jacksonville 15.00 
J. Asminas, Delrary Beach 3.00
N. Juškus,

Downers Grove ...... 8.00 
A. Drasutienė, Chicago . 20.00
R. Nemickas, Highland .. 8.00 
Dr. L. Kriaučeliūnas,

Lockport........................ 50.00
T. Mečkauskas, Lansing 6.00 
Z. Vyšniauskienė,

Malvern ........................10.00
V. Civinskas, Cleveland 20.00 
Ed. Brazauskas, Wickliffe 3.00
S. Puškovas, Argentina .. 3.00 
V. Numgaudas, Chicago 8.00 
A. Vasis, Cleveland .... 5.00 
A. Stempužienė, Cleveland 3.00 
T: Dambrauskas,

Hot Springs ... ;......... 10.00
A. Puškoriūtė,

Highland Hts.................10.00
J. Krištolaitis, Cleveland 10.00
J. Maciulskas, Cambridge 10.00 
Ed. Modestas,

Willow Springs............. 8.00
H. Šiaurys, Toronto ....10.00 
F. Andriūnas, Wyncote .. 15.00
K. Čėsna, Worcester ....10.00
J. Černius, Los Angeles 3.00 
A. Karsokas, Cleveland .. 5.00
J. Kaunas, Cleveland .... 3.00
V. Tervydis. Collinsville 3.00
V. Kecorius, Toronto .... 3.00

Dalis publikos Lietuvių Rašytojų draugijos literatūrinių premijų ir literatūros vakare spa
lio 28 d. Chicagoje, Jaunimo centre. Iš kairės: kun. J. Borevičius, S. J., Lituanistikos katedros 
vedėjas dr. B. Vaškelis, dr. V. Kelertienė, S. Vaškelienė, rašytojas P. Gaučys, poetė J. Švabaitė- 
Gylienė, poetas A. Šešplaukis-Tyruolis, laureatas L. Lėtas ir kun. V. Bagdanavičius, MIC. LR 
D-jos premija, kurios mecenatas yra Lietuvių Fondas, buvo įteikta Leonui Lėtui už 1983 m. 
knygą, poezijos rinkinį "Trakas” ir Jurgiui Gliaudai už novelę "Labirinte”. Šios premijos mece
natas yra dr. Z. Brinkis. Ta pačia proga buvo pagerbtas rašytojas-vertėjas P. Gaučys, laimė
jęs Brazilų Meno kritikų draugijos premiją už "Lianų Liepsnos” — poezijos antologijos-vertimą 
iš portugalų į lietuvių kalbą. Literatūros vakare dalyvavo laureatas L. Lėtas, poetė J. Švabaitė- 
Gylienė su proza, poetas K. Bradūnas ir rašytojas-vertėjas A. Šešplaukis.

J. Tamulaičio nuotr.

B. Maželis, Cleveland .... 10.00
E. Rašytinis, Detroit .... 25.00 
A. Paškonis,

Downers Grove .........10.00
S. Jokubauskas,

Palos Park................... 25.00
U. Juodvalkis, Providence 8.00 
VI. Bačanskas. Baltimore 13.00
J. Glebus, Cleveland ....20.00
L. Miccolis, Santa Monica 20.00
M. Tijūnėlis, Euclid ....10.00
J. Kuncaitienė,

Mayfield Hts................. 10.00
K. Miškinis. Rochetser .. 10.00
V. Šenbergas, Cleveland 8.00 
J. Matusevičius, Evanston 8.00
L. Kerulis, Chicago .... 3.00 
A. Juška, Sterling Hts. .. 8.00 
L. Radzvickas, Ann Arbor 8.00 
Č. Kiliulis, Lexington .... 3.00
J. Cijunskas, Cleveland 25.00 
P. Razgaitis, Seven Hills 3.00 
V. Benokraitis, Cleveland 3.00
K. Puskunigis, Chicago .. 5.00 
A. Šalkauskas, Juno .... 8.00 
P. Pajaujis, Mt. Clemens 5.00 
J. Daniliauskas, Stamford 8.00 
J. Penkiūnas, Baltimore 8.00
I. Oksas, Los Angeles .... 8.00
J. Skavičius, Parma .... 5.00
V. Kliorys, Euclid ......... 3.00
E. Matulevičienė,

Worcester .................... 25.00
L. Knopfmileris,

Lehigh Acres ............. 3.00
LMF Waterburio klubas 20.00 
V. Jasiukaitienė, Cicero 10.00
J. Gužaitis, Peotone .... 3.00
M. Vansauskas, Lyons .. 8.00 
A. Veliuona, Baltimore .. 8.00
K. Balaišis, Cleveland .. 3.00
O. Mekešienė,

Los Angeles .................10.00
VI. Šniolis, St. Peterburg 25.00 
D. Siliūnas,

Pompano Beach......... 100.00
A. Lileikis, Norwood ....10.00 
G. Trečiokienė, Union . .31.00 
Pr. Damijonaitis,

Ormond Beach............. 8.00
Dr. V. Dubinskas,

Chicago .......................10.00
O. Jokūbaitienė,

Cleveland ................... 15.00
G. Miller, Wheeling .... 3.00
B. Galinis, Norvvell......... 3.00
R. Nelsas, Fullerton .... 5.00
K. Sragauskas, Detroit .. 3.00
P. Kašiuba, Las Cruces .. 20.00 
V. Stuogis, Cleveland .. 10.00 
St. Pociulis, Kenosha .... 8.00
S. Jakubonis, Chicago .. 8.00 
O. Siliūnienė, Chicago .. 8.00 
Dr. N. Nogės, Halifax ..18.75

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

PADĖKA IR SVEIKINIMAI
Ateina valanda, kai žmogų nutrenkia vienokia ar 

kitokia negalia. Lapkričio 3 d., lyg žaibas iš giedrių 
padangių, ir mane palietė tokia nelemtis.

Būčiau norėjęs, kad tas įvykis nugrimztų į nežinią, 
kad legenda apie žemaičių ąžuolo stiprybę ir toliau 
keliautų per žmones. Bet žinia pasklido, įvykio "isto
rija” pasidarė gan Sudėtinga: vieni mano bičiuliai kas
dien vežiojo Alę į ligoninę, kiti su dovanom ir dvasios 
stiprinimu mane ligoninėje lankė, dar kiti skambino 
telefonu, rašė laiškus su maldom ir sveikatos linkėji
mais, atsiuntė puikių gėlių puokštes ...

Žinoma, labai norėčiau savo Bičiuliam asmeniškais 
laiškais padėkoti, bet gydytojai patarė apie porą mė
nesių laikytis ramybėje, neapsikrauti įtampom. Tik dėl 
to visom ir visiem, kurie mane prisiminė ligos metu, 
reiškiu viešą ir tikrai nuoširdžią padėką. Prie tų mano 
padėkos žodžių jungiasi ir Alė, prabėgusiom dienom 
daugiausiai rūpesčių pakėlusi.

Tuo pačiu metu abu su Ale nuoširdžiausiai svei
kiname savo Bičiulius metinių švenčių proga. Tegu vi
siem būna malonios šv. Kalėdos, kupini sveikatos ir 
laimės Naujieji 1985 Metai!

Jūsų
ST. SANTVARAS

DIDYSIS 1985 METŲ
SUTIKIMAS

Kultūros Židinyje New Yorkel

Rengia liaudies ir estradinės 
muzikos vienetas

JINAI IR TRYS GINTARAI
PROGRAMOJE:

Skanus maistas (su garuojančia sriuba) 
Kilnūs gėrimai 
Šampanas 
Lietuviškas midus
Puošni salė
Ir, žinoma, linksma nuotaika 

Šokiam groja JINAI IR TRYS GINTARAI

Puotos pradžia 9:30 v.v. iki.........
Kaina asmeniui 25 dol., porai — 45 dol.

Stalus ir vietas užsakyti iš anksto iki 
gruodžio 27 pas:
Romą Kezj — dienos metu — 718 769-3300 
S. Karmaziną dieną ir vakare — 718 441-1252 
J. Naką — dienos metu 516 549-5441, vakare 
— 516 795-7930

Taip pat iš anksto reikia sumokėti. Čekius siųsti: Mr. 
Juozas Nakas, 236 Normandy Rd., Massapequa, N.Y. 
11758
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