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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Už taikų ir gerovę
Pasisakė Reaganas ir jo varžovai
Vytautas Meškauskas
Nors logiškai prezidento Re
agano kandidatūros antram
keturių metų terminui reikėjo
laukti, iki penkios minutės
prieš 11 vai. sekmadienio va
karą dar buvo kiek abejonių,
kurios kėlė įtempimą. O gal
jis pasijus pavargęs ir per se
nas? Pagaliau, jei patikėti
jam, kraštas eina pažangos ke
liu - ūkinė situacija gerėja,
kariniai jis stiprėja. O jei taip,
kodėl, kraštą išvedus į teisingą
kelią, nepasitraukti dar su pil
na pagarba?
Politiškai leisti tokioms spe
kuliacijoms kursuoti buvo gud
ru, jos kėlė susidomėjimą jo
asmeniu ir, kaip sakėm, kėlė

PASKIRTOS
PREMIJOS
JAV LB Kultūros Tary
ba savo 1984 vasario 1 po
sėdyje 1983 metų radijo
premiją paskyrė Broniui
Railai. įvertindama jo be
veik 50 metų kūrybingą ra
dijo žurnalistikos darbą.
Tuo darbu jis lietuvių tau
tai didžiai nusipelnė, ne tik
būdamas Kauno valstybinio
radijo nuolatiniu bendra
darbiu, bet ii- išeivijoje tal
kindamas radijo Liberty
programoms gerai išmąs
tytais komentarais, skirtais
okupuotos Lietuvos klausy
tojams.
Šitie komentarai yra iš
leisti dviem knygom, pava
dintom RAIBOS AGAVOS
ir KITOKIOS LIETUVOS
ILGESYS, kiekvienoje po
šimtą prakalbų. Bronys
Raila spaudai ruošia ir tre
čiąją radijo prakalbų knypą.

★

JAV LB Kultūros Tary
ba savo 1984 vasario 1 po
sėdyje nutarė 1983 metų
kultūros darbuotojo premi
ją paskirti Broniui Kvikliui,
įvertindama jo šakotus ir
vaisingus etnografinės sri
ties darbus. Daugelį metų
jis paskyrė, rinkdamas me
džiagą, rašydamas ir leisda
mas tris tomus MŪSŲ LIE
TUVA, po tomą apie kiek
vieną Lietuvos vyskupiją
bei kraštotyriniais klausi
mais talkindamas Lietuvių
Enciklopedijai.
Neįkainojamos vertės tu
ri jo sunkiomis sąlygomis j
žsienį išvežti bei išsaugoti
' ivių senieji raštai, drau
džiamoji ir pogrindinė
spa n

politinei kampanijai, kaip ir
sportinėms rungtynėms, rei
kalingą įtampą. Kartu tai pa
rodė, jog prezidentūra suma
naus politiko rankose yra tokia
palanki perrinkimui aplinky
bė, kad beveik kiekvieną pre
zidentą verčia pabandyti savo
laimę.
Pasisakydamas kandidatuo
siąs, Reaganas nurodė į pa
gerėjusią ūkinę būklę ir kari
nį sustiprėjimą, kuris leidžia
siekti saugios bei ilgesnės tai
kos ir apsiginklavimo suma
žinimo, bet tas visas darbas
dar nepabaigtas, jį reikia to
liau tęsti ir todėl jis kandida
tuojąs kartu su viceprezidentu
Bush.
Prezidento gražbylystės ga
li pavydėt kiekvienas politikas.
Ji daug padeda, tačiau ilgai
niui vien tik ja negalima rem
tis. Reikalingi faktai, kurie ją
bent iŠ dalies pateisintų. Ant
ra vertus niekas tikrai nežino,
kokie tie faktai bus ryt ar už
metų. Todėl artėjančiuose rin
kimuose daug nulems pasitikė
jimas kandidato sugebėjimu
vadovauti bet kokiose aplinky
bėse. Ar jis pakankamai šal
tas pavojaus metu, ar turi pa
kankamai entuziazmo išjudin
ti tautą depresioje? Už taiką
ir gerovę faktinai pasisakė visi
kandidatai, rinkėjams palik
dami sprendimą, kuriam iš jų
daugiausiai galima pasitikėti.
Čia padeda gražbylystė, lai
kymasis scenoje — ypatybės,
kuriomis Reaganas, atrodo,
yra apdovanotas.
Jos, plūs aukščiau minėta
prezidentūra, labai apsunki
na opozicijos pasireiškimą.
Reikia turėti labai stiprius ar
gumentus, kad išeiti tik lygio
mis. Čia tačiau gali nulemti
rinkikų filosofinis nusiteiki
mas. Prezidentas save laiko
konservatyviai nusiteikusiu ir
tikisi, kad tokia yra amerikie
čių dauguma. Tačiau jo kon
servatizmas yra pragmatiškasJausdamas vienokį ar kitokį
tautos nusiteikimą, preziden
tas greitai eina į kompromisus
dešiniųjų konservatorių pasi
piktinimui. Bet ar jie turi kitą
kandidatą?
Bandant nustatyti rinkikų
filosofini nusiteikimą, N.Y.
Times/CBS apklausinėjimas
štai ką rado:
%
1981 m. 1984 m.
29%
Konservatyvai
37%
Nuosaikūs
40%
43%
20%
16%
Liberalai

Tai rodo, kad nuotaikos bu
vo dešinesnės tuoj po Reagano
išrinkimo negu dabar, kas sa
ko, kad jos daugiau nukrypo į
vidurį. Liberalai padidėjo be
veik tiek pat kiek nuosaikieji
(moderate).
Koks skirtumas tarp tų pa
saulėžiūrų? Nūdieniai libera-

Nepriklausomybės laikais Kaune statytame karo muziejaus bokšte iškilmingomis progomis
skambėdavo Amerikos lietuvių padovanotas Lietuvais laisvės varpas.

Gąsdinimo politika

Pr. Karalius

c.

Amerikos ir NATO valstybių
pastangos sustiprinti V. Euro
pos apsaugą galimo Sovietų
puolimo atveju gerokai įkaiti
no šaltojo karo atmosferą. So
vietai bandė sutrukdyti vidu
tinio nuotolio branduolinių ra
ketų įrengimą NATO valsty
bių teritorijose. Tam tikslui
buvo sukelta Kremliaus diri
guojama ir finansuojama pro
paganda, sakytume, tikras
nervų karas’, kurio aukomis
tapo daugybė Vakarų Euro
pos ir Amerikos gyventojų.

lai pageidauja didesnės valsty
bės globos ir mažiau naciona
listinės užsienio poli tikos. Vie
nas iš labai kenkiančių Reaga
nui priekaištų yra - kad jis
nejautrus
neturtingesniems
sluoksniams, mažina jiems
pašalpas, o padeda turtinges
niems. Konservatyvai, apla
mai imant, yra daugiau paten
kinti Reagano žodžiais negu
darbais. Bet, kaip sakėme, jie
neturi kito pasirinkimo, ne
bent demokratai staiga pa
kryptų į dešinę. Tai nėra vi
sai išskirtina galimybė, jei jie
pastebės, kad ta kryptimi eina
tautos nuotaikos, ko dar nega
lima konstatuoti šiandien. Tai
priklausys nuo tolimesnės ūki
nes ir politinės plėtotės.

(Nukelta į 2 pgl.)

Propagandos tikslas buvo
sukelti žmonėse baimės psi
chozę, numatant neišvengia
mo atominio karo galimybę
tuo atveju, jeigu Amerika ir
NATO valstybių vyriausybės
nepakeis savo sprendimo dėl
aukščiau minėtų raketų įren
gimo. Negana to, kad šimtai
baisių trigalvių raketų nu
kreipta į V. Europos miestus
ir milžiniška karo mašina pa
ruošta puolimui gresia Vaka
rų Europai, Sovietai bando
paveikti ir Amerikos žmones ir
vyriausybę. Nesenai įvykusioj
spaudos konferencijoj sovietų
maršalas Nikolai Ogarkov pa
reiškė, kad sovietų povande
niniai laivai jau priartėjo prie
Amerikos krantų pakankamai
arti, kad savo balistinėmis ra
ketomis per 5 minutes gali pa
siekti rytinių pakraščių mies
tus. Vos 5 minučių laiko tarp
raketų iššovimo ligi taikinio
vargu beužtektų Amerikos pre
zidentui iš Baltųjų rūmų pa
siekti helikopterį ...
Ogarkovo gąsdinimas turė
tų būti sutiktas lietuvišku po
sakiu lazda turi du galu!’. Jei
rusai gali atsiųsti savo povan
deninius laivus su balistiniais
sviediniais (SLBM ) 5 minučių
atstumu nuo Amerikos kran
tų, tai ir amerikiečiai gali sa
vo povandeninius laivus lai
kyti arktikos vandenyse arti'

Rusijos krantų ir taip pat gali
sunaikinti Sovietų Rusijos did
miesčius.
Lygiai tą patį galėtume tvir
tinti ir dėl sovietų SS-20 rake
tų, nutaikintų į Vakarų Euro
pą. Žinoma, jeigu sąjunginin
kai turės pakankamą kiekį ra
ketų, kuriomis, atsakant į
SS-20 puolimą, būtų sunaikin
ti ir Rusijos miestai. Sovietų
Rusijos politikos ir karo spren
dimus daro ne vienas asmuo,
bet politbiuras ir kompartija.
Tat yra pagrindo tvirtinti, kad
jie, bijodami ir patys būti su
naikinti, tos savižudybės pra
dėti neišdrįs. Problema būtų
komplikuotesnė, jeigu Rusiją
valdytų vienas diktatorius
(kaip Hitleris savo laiku Vo
kietiją). Tada atominio karo
pavojus būtų didesnis: toks
diktatorius pamišimo ar pyk
čio priepuolio momentu galė
tų paspausti raketų mygtu
kus ...
Nesenai matėme filmą The
Day after’. Buvo pademons
truota beviltiška Amerikos
miesto gyventojų, visiškai
nepasiruošusių sutikti atomi
nio karo grėsmę, būklė. Vaizdai sukėlė ne tik pasibaisėjimą
bet ir beviltišką prielaidą, kad
masinis priešo atominių bom
bų puolimas galėtų sunaikinti

(Nukelta į 3 psl.)
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Reagano biudžetas ir deficito problema. - Beveik 20% valstybės
išlaidu numatoma padengti paskolom. - Reikalingos reformos
---------------- yra neįmanomos rinkiminiais metais--------------------Prieš ateidamas i valdžią išleidžia naujus pinigus į apy tik išlaidos socialiams reika
Ronaldas Reaganas savo klau vartą.
lams. Jos smarkiai padidėjo
sytojus gąsdino vis augančiu
Tos institucijos pirminin ilgėjant gyventojų amžiui —
valstybės deficitu, tačiau pe kas, dar Carterio paskirtas res ilgiau reikia mokėti pensijas ir
reitą trečiadieni pasiūlytame publikonas Paul A. Volcker, gydyti. Būdinga, kad kainos
naujo biudžeto projekte jis dar sumažino naujai išleidžiamų gydymosi reikalams paskuti
numato 184 milijonų deficitą. pinigų srovę, siekdamas su niais metais didėjo dvigubai
Iš viso biudžetas numato apie mažinti infliaciją, kuri iš tikro daugiau už bendrą infliacijos
925 bilijonus išlaidų. Kaip pasiekė labai pavojingą aukštį. lygį. Kitaip sakant, gydytojai
prie to prieita?
Volckerio priemonės infliaciją ir ligoninės naudojasi monoAtsakymas labai paprastas. grąžino iki pakenčiamų 3-4 % politine padėtim: kiek jie ne
Užėjusi 1981-82 metų depresi tačiau jos turi ir nemalonių pa prašytų, valstybė per medija reikalavo ne padidinti mo šalinių padarinių. Nuošimčiai care’ ir kita sprogramas vis
kesčius, kad padengti didėjan už paskolas paliko tokie aukš tiek sumokės. Galima teisinti,
čias valstybės išlaidas, bet juos ti, kad graso tolimesniam ūki kad tai prisidėjo prie paskuti
(mokesčius) sumažinti - taip niam atkutimui - jau kalba niais metais padarytos nepap
sakant, skolintis iš ateities. Ad ma apie naują recesiją tuoj po rastos medicinos pažangos, ta
ministracijos atstovai tada aiš rinkimų. Aukšti nuošimčiai čiau tikrai nepalengvino vals
kino, kad mokesčių sumažini taip pat palaiko labai aukštą tybei suvesti savo biudžetą be
mas prisidės prie ūkinio atku dolerio vertę palyginant su ki deficito. Žinoma, čia galima
timo, kuris savo keliu atneš tom valiutom, kas savo keliu rasti kokią išeitį, kuri sumažin
daugiau pajamų.
skatina importą ir trukdo eks tų dažnu atveju tikrą valsty
Pagal 1981 m. įstatymą - portui - visa tai veda prie pre bės lėšų eikvojimą, tačiau visi
Economic Recovery Act of kybos su užsieniais deficito (pe. bandymai toje srityje sulaukia
1981 - buvo numatyta suma reitais metais netoli 70 bilijo tokio pasipriešinimo, kad da
žinti asmeniškus (personai nų), JAV gaminių pareikala bar pasiūlytam biudžete lėšas
income) mokesčius 463 bilijo vimo užsieniuose sumažėjimo, tiems reikalams nenumatyta
nais dolerių per ateinančius kas reiškia bedarbių padidėji kiek daugiau apkirpti.
tris metus (1982-1986). Apie mą. Be to, valstybė, skolinda
150 bilijonų dolerių buvo nu mas! savo išlaidų padengimui
Iš viso, dėl tos pačios prie
kirpta’ iš įmonių mokamų mo privačioje rinkoje, ne tik pa žasties negalima apkirpti ir
kesčių. Be to, taupymui pa kelia % už paskolas, bet ir ne kitų išlaidų. Pažiūrėti, ką iš
skatinti, nuo mokesčių buvo palieka laisvų pinigų pramo viso galima būtų sutaupyti,
atleisti pinigai padėti į asme nės ir prekybos įmonių padi prezidentas Reaganas buvo
niškus pensijų fondus (Indivi- dinimui.
paskyręs specialią komisiją,
dual Retirement Account ir
Tą paskutinį argumentą pramonininko Peter Grace
Keogh plans). Sumažinti mo Reaganas atmeta, aiškinda vadovaujamą. Ją sudarė pri
kesčiai už kapitalų uždarbi mas, kad visai vistiek ar vy- vatūs asmenys,kurie neėmė
nuo 28% iki 20% ir nutarta, " r i ausy b ė • - pi ui gu s p as i skol i n a jokio atlyginimo (jie finansavo
kad aukščiausias
mokestis ar atima mokesčiais - vienaip ir kitas komisijos išlaidas). Ko
nuo asmeninio uždarbio gali ar kitaip jų nelieka kapitalo misija surado tūkstančius bū
siekti tik 50 % vietoje buvusių rinkoje. Iš principo, deficitui dų išlaidom sumažinti ir na
70%. Visa tai sudėjus į krūvą panaikinti jis siūlo ne padidin šumui padidinti. Pav. - vė
per tris metus sudaro 750 bi ti mokesčius, bet sumažinti iš liau pradėti mokėti valstybės
lijonų dolerių. Vėliau dalis tų laidas, kurios neproporcingai pensijas ir atšaukti Davis-Bea
con Act, kuris reikalauja vals
mokesčių apkirpimu buvo se pajamoms kasmet didėja.
kančiais metais atšaukti, kas
Kadangi vis didėjančių iš tybinėse statybose dirbantiem
tačiau vistiek paliko beveik laidų kariniams reikalams dėl darbininkams mokėti daugiau
600 bilijonų deficitą per tris tarptautinės situacijos mažinti negu privačiose! 1980 metais
metus.
negalima, apkirpimui lieka kandidatas Reaganas pasižaGalima aiškinti, kad mokes
čių sumažinimas iš tikro padė
jo kraštui atsipalaiduoti iš ūki
nės depresijos, ar tiksliau re
cesijos, bet kas ją iššaukė? Da
PETKUS
bar aiškinama, kad recesiją iš
tikro iššaukė Federal Reserve
Board institucija, kuri šiame
TĖVAS IR SŪNUS
krašte atlieka tokias pareigas,
kaip N. Lietuvoje ir kituose
MARQUETTE FUNERAL HOME
kraštuos emisijos bankai. Jie
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Už taiką ir gerovę
(Atkelta iš 1 psl.)
Užsienio politika irgi turės
reikšmės. Kokia bus situacija
Libane? Šiuo metu dauguma
pageidauja marinų iš ten at
šaukimo. Ar prezidentui pa
siseks tai padaryti ‘nepraran
dant veido’, o svarbiausia nepažeidžiant JAV interesų?
Pagaliau dar lieka santykiai
su sovietais, kurie priklauso ir
nuo Maskvos ateities spėjimo.
Jei ji apsispręs, kad reikia san
tykius bloginti, kad tuo pa
kenkti Reaganui, Maskva kar
tais nenoromis gali Reaganui
padėti, sukeldama pasipikti
nimą šiame krašte.
Vienu žodžiu — iki rinkimu
dar 10 mėnesių. Jų rezultatas
priklauso nuo tiek daug ‘jei’,
kad iki to laiko tikrai neišsemsime visų jų temų.

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

Iš kitos pusės

Kartais atrodo, kad spaudoje per mažai pasitikim
vien tik savo vardu ir pavarde. Turbūt ilgos baudžiavos
Įtaka. Tai, žinoma, nereiškia, kad reiktų slėpti savo moks
linius titulus, užimamas vietas bei einamas pareigas, ta
čiau, pavyzdžiui, besiginčijant kokiu visuomeniniu klau
simu, kuris nieko bendro su aukščiau minėtais dalykais
neturi, nėra gyvo reikalo jais papuošti savo pavardę. Tš
kitos pusės žiūrint, tačiau pasitaiko, kad kartais luomo
ir pašaukimo paminėjimas paprastą atsitikimą apšviečia
visai kitokia šviesa, štai sausio 12 d. GIMTASIS KRAŠ
TAS paskelbė:
"Eksponuoja JAV fotografai.
Vilniuje, Fotografijos meno salone, veikia Al
gimanto Kezio (JAV) meninės fotografijos paro
da. Joje eksponuojama daugiau kaip 60 darbų.
Algimantas Kezys (gimęs 1928 m. Vištytyje)
Vakaruose atsidūrė Antrojo pasaulinio karo me
tais, nuo 1950 m. gyvena Jungtinėse Amerikos
Valstybėse.
Pirmąją fotografijos darbų parodą surengė
1963 m. Čikagoje ir 1.1, ir t.t.”
žinia, po kiekvienos fotografijos negi žymėsi ”kun...
S. J.”, tačiau Įsileidžiant i tokias smulkmenas kaip gimi
mo vietą, metus, atvykimą j JAV, visame pasaulyje būtų
pažymėtina, kad foto menininkas yra (ar buvo) jėzuitas,
baigęs kunigų seminariją ten ir tada ar pan. Nuo lietuvių
skaitytojų krašte ir užsieniuose, kuriems siuntinėjamas
tas laikraštis, tai buvo nuslėpta. Savaime aišku, kad kyla
klausimas kodėl ? Laukdami autoritetingo atsakymo, kol
kas galime tik apgailestauti, kad šiuo atveju pavardė
nebuvo Įrėminta tom penkiom raidės: ”kun... S. J.” Tai
būtų leidę ateities istorikams, daugiau nieko neieškant,
enciklopedijoje pažymėti:
"Jėzuitai Į Vilnių buvo pakviesti 1570 m. vysk.
Protaseviaus. čia jie Įkūrė aukštąją mokyklą, vė
liau virtusią universitetu . .. Didelės jėzuitų Įtakos
negalima išbraukti nei iš Vilniaus nei Europos is
torijos ... Nepriklausomos Lietuvos laikotarpyje
jie atgaivino savo gimnaziją Kaune, kurią bolše
vikai uždarė, ilgą laiką negailėdami jiems griež
čiausio pasmerkimo . , . Tarybinėje Lietuvoje pir
mą lietuvi jėzuitą į Vilnių po poros šimtmečių per
traukos pakvietė generolas Petronis . . . su foto
paroda.”
Sic transit gloria' mundi!
(vm)
dėjo unijoms to įstatymo neat
šaukti.
Įvairiausi politiniai sumeti
mai sulaiko nuo tos Grace ko
misijos pasiūlymų vykdymo.
Gal tik po rinkimų abiem par
tijom bendraujant galima bū
tų šį tą toje srityje padaryti,
kas anksčiau ar vėliau verčia
grįžti prie deficito sumažini
mo mokesčio padidinimu.
Paskutiniu laiku pats Rea
ganas rodo didesnio susirūpi
nimo deficitu ir pasitarimais
tarp abejų partijų eiti iš pra
džių prie dalino jo sumažini
mo • sumokėti taip sakant
dosvn payment’, o po to eiti
prie mokesčių sistemos per
tvarkymo. Aišku, kad tai tei
singas kelias iš principo, bet
kaip jį surasti politinių aistrų
jūroje?

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ.

REGISTERED NURSES
Clinlon Valley Center, an advlt psychiatric facility, located at 140 Elizabeth Lake Rd., Pontiac, Mich. has
openinu* for Charpe Nuybof on Ad«
misbion Wards on the afternoon shift.
Mušt, have <»ne yenr experience Equal
Opportunity Ernplc yer. lliring imniedialely. If •nterestedi plcusc eontoet
Ms Dolorcs Hardm.an, Personnel Supt-rvisor. ai (313) 338-7241, ext. 252
or 253 for un appointment.
(6-9)

OPPORTUNITY FOR

SURGEON
To vvork and live m a small congenial
cominunity. Conununity has excellent
opportunity for a General Surgeon.
WR1TE OR CALL.
(912) 5G4-742G
Administrator,

Screvcn County Hospital
215 Mim, Road
Sylvania, Georgia 20467
(6-10)

OPPORTUNITY FOR

REGISTERED PIIYSICAI.
THERAPIST
TO HEAD THE DEPARTMENT
to work and live in a small congenial
community and a 84 bed general
hospital
in
South east Oklahonui.
Beautiful jreen country. Salary commensurate with experience b ability.
WRITE OR CALL.

LEFLORE COUNTY
MEMORIAL HOSPITAL
103 WALL STREET
POTEAU, OK. 749S3
918-647-8161

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviaiakai: J. JANULAITIS ir J. MATEIKA

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

tuvos Bažnyčia buvo karšta,
o ne drungna. Daroma vis
kas, kad Lietuvių tauta,
Bažnyčia liktų be gyvybės,
bedvasė, mieganti. Tai nau
dojamos dvi priemonės:
faktų iškraipymas, užliūlia
vimas gražiais žodžiais ir
prievarta bei kerštas (ku
nigui Šapokos, Mažeikos,
Laurinavičiaus nužudymas,
jaunimo t e r o ūžavimas).
Dar daugiau, per paskuti
nius kompartijos susirinki
mus paskelbiama nauja
doktrina: nuo šiol katalikas
nebe antrarūšis pilietis, ne
be negras, bet priešas. Taip
piktybiškasis, okupanto pri
mestas ir savųjų išdavikų
bei trumparegiii penimas
ateizmas įgauna vis daugiau
apdralipsinio žvėries bruo
žų.
Padėtis yra sunki. Nete
kome geriausių vadų. Baž
nyčios persekiojimas vis
stiprėja. Kartu su juo stip
rėja ir tautinė priespauda.
Vis rafinuotesnis darosi
kultūrinis genocidas. Nuo
sekliai ir neatlyžtamai vyk
domi Taškento konferenci
jos nutarimai dėl rusų kal
bos įtakos stiprinimo Pabal
tijyje.
Vytauto Didžiojo jubilie
jaus paminėjimas okupanto
buvo neleistas ir žlugdomas
(net tiltą į Trakų pilį išar
dė). Maironio jubiliejų taip
pat galėjo paminėti tik baž
nyčiose. A. Vienuolio jubi
liejaus metu buvo padaryta
viskas, kad kuo labiau ap
juodinti rašytoją kaip kata
liką.

Gąsdinimo politika

(Atkelta iš 1 psl.)
ne tik didžiuosius miestus, bet
ir daug milijonų žmonių. At
rodo, kad minėtas filmas labai
tiko bendrajam sovietų propa
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tų teisingas, tai, norint išveng
ti visiško žmonijos sunaikini
mo, beliktų besąlyginai pasi
duoti. Kaip tik to ir siekia so
vietai savo gąsdinimo propa
ganda, sukeldami baimės psi
chozę. Jie tikisi be karo suar
dyti NATO sąjungą ir paklupdyti pačią Ameriką. Nenuos
tabu tad, kad Anglijoj, V. Eu
Ok. Lietuvoje išei tybės šventę. Ji ten gyva.
ropoj ir net pačioj Amerikoj
nančiame p o g rindžio Ten gyvena Lietuva! O pats
pasigirsta balsų, ypač jauni
laikraštyje "Lietuvos tiesiausias kelias jon veda
mo tarpe, ’better red than
Ateitis" Nr. 7 (1983), į artimiausią bažnyčią.
dead’ (geriau raudonas, negu
Atvykite pas mus. Mes
kuris dėka Lietuvių In>lavonas). Tokiu būdu baimės
psichozės paveikti žmonės
formacijos Centro, va Jūsų laukiam. Tik atvykite
masinėse demonstracijose ti
švarūs
—
neleiskite,
kad
dovaujamo kun. K. Pukisi
paveiksią savo kraštų vy
priešas
Jus
suteptų,
saugo

gevičiaus, mus pasiekė,
riausybes,
kad jos pakeistų sa
vedamuoju atspausdin kitės, kad nepanaudotų Jū
vo
politiką
Sovietų Rusijos at
tas šis laiškas laisvaja sų savo užmačiom. Budėkit.
žvilgiu.
Tačiau
nėra gudru
me pasaulyje gyvenan Nesiduokit nuperkami, ap
daryti politinius sprendimus
čiam Lietuvos jauni gaunami ar užmigdomi. Lie
būnant mirtinai išgąsdintiem.
tuvio — sovietinės imperi
mui.
Pažiūrėkime, kiek pagrindo
jos kalinio santykis su oku
turi
C. Sagano pranašystės.
Brangūs Tautiečiai,
panto yra išreiškiamas trim
Rimtesnių mokslo žmonių ap
Kur mes bebūtume — Jūs priesakais — netikėk, nebi
skaičiavimais, net visos atomi
Čikagoje ar Adelaidėje, mes jok, neprašyk. Jei Jums pa
nės bombos kartu susprogdin
tos nesukeltų tiek energijos ir
čia Lietuvoje, dar kiti — vyks išlaikyti šiuos priesa
neišmestų tiek kritulių i atmos
Pravieniškių ar Permės la kus — Jūs laimėsite!
ferą, kiek vienas stiprus ugnia
geriuose, visi mes esame
Kreipiamės į Jus sunkiu
kalnio (vulkano) išsiveržimas.
Dariaus
ir
Girėno
trans

vienos tautos, visi mes vie Lietuvos Bažnyčiai, laiko
nos tėvynės, — LIETUVOS tarpiu. Atėjo sunkių išban atlantinio skrydžio 50-siose Ugniakalnių tyrinėtojai turi
tam nemaža pavyzdžių. Pa
vaikai. Mūsų skirtingi liki dymų metas. Kunigų areš metinėse prie kapo susirin
minėsime tik du.
mai, bet vienas kraujas. tai, jaunimo terorizavimas. kusiam jaunimui nebuvo
KRAKATAU salos ugniakalMažam mūsų kraštui istori 10 metų Lietuvos kunįgai leista giedoti, fotografuoti, nis tarp Javo ir Sumatros 1883
ja lėmė sunkią ir savitą da nebuvo sodinami į kalėji kai kuriuos net suėmė, šie m. rugpiūčio 26-27 naktį bai
lią.
mus — reiškia, kad Lietu metodai, — nutylėjimas, iš sia jėga išsiveržė, išmesdamas
Iš tiesų, jeigu Jūs atvyk vos Bažnyča pereina iš veik kraipymas, ar tiesioginė į dulkes sutrupintų uolienų ir
site Lietuvon, — nerasite los fazės į aukos fazę. Taip prievarta, naudojama rafi lavos apie 4 kub. kilometrus į
jos tokios, kokią prisimena matyt mums skyrė Dieviš nuotai su apskaičiavimu, o 25 kilometrų aukštį. Tos dul
jų galutniis tikslas yra su kės ir pelenai pasiskleidę at
Jūsų tėvai. Viskas bus pa koji Apvaizda.
kurti žmogų — m a n k u r - mosferoje keleris metus buvo
sikeitę, ar negrįžtamai iš
Prisiminkime, kaip vis t ą (kazakų rašytojo čin- nešamos aplink žemės rutulį.
nykę: sodyba, senas kry
žius galulaukėj, šulinys su kas prasidėjo. Praslinkus po giro Aitmatovo terminas) Batavijos mieste, 100 mylių
nuo Krakatau, nuo dulkių net
svirtimi... šiandien viskas kario siaubui, Lietuvos Baž žmogų be istorijos, be at dienomis buvę taip tamsu, jog
atrodo kitaip. Nutilusi lietu nyčia vis traukėsi, piktybiš minties, idealų vergą.
reikėjo lempas vartoti. Spro
Čia reiktii pabrėžti, kad gimų jėga buvusi tiek stipri,
viška daina; Kauno "Lais kojo ateizmo spaudžiama,
vės alėja" su rusiškais už iki paskutinės ribos, kol ne skirtingai nuo karinės Ru jog net didžiulį jūrų laivą iš
rašais parduotuvių vitrino buvo pasikėsinta į vaikų sijos, Lietuvos rusifikacija kėlė į orą ir numetė 2 mylių
se garsioji Įgulos bažnyčia sielas — uždrausta kuni dabar nėra galutinis tikslas, atstu į salą, 30 pėdų virš jūros
Katastrofoje žuvo
pavirtusi Paveikslų galeri gams katekizuoti vaikus. o tik tarpinis. Galutinis tiks lygio.
Toliau trauktis nebuvo kur las yra žmogaus nužmogi 36,000 žmonių, keletas mažes
ja ...
Tada Jus manęs paklau ir prasidėjo kovos laikotar nimas, sielos pavergimas nių salų dingo jūros gilumoje,
sit, kur ta Lietuva; nejau pis, kuris būsimos Lietuvos antikristiškam valdžios me o iškilo dvi naujos salos. Moks
lininkų apskaičiavimu KrakaP. O. BOX 03206
CLEVELAND, OHIO 44103
TEL. (216) 431-6344
6116 ST. CLAIR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103

LAISVAJAME PASAULYJE
GYVENANČIAM JAUNIMUI

gi ji užgeso, nejaugi negy
va? Aš atsakysiu: neieš
kokite jos pro "Gintaro”
viešbučio ar ekskursijų au
tobuso langus. Kai eisite
pro geltoną, murziną mūrą
ties "Lenino" aikšte — ži
nokit ten gyvena Lietuvos
budelis, ten, rūsiuose, kanknama lietuviška dvasia.
Jei norit išvysti ją gyvą,
ieškokite jos paprastų žmo
nių, JŪSŲ tautos broliu
akyse. Arba debesyse, praplaukančiuose virš Lietuvos
miškų — juk dangus virš
mūsų visada tas pats. Jei
gu atvyksite vasarą nusive
šiu Jus prie Joninių laužo, į
Rasos, pirmapradės skais

istorijoje bus surištas su
"KLB Kronikos” vardu. Ne
laimėjęs piktybiškasis ate
izmas ryžosi eiti iki galo,
pradėta buvo nuo Šiluvos
eisenos, kuri jaunimo dėka
įgavo vis platesnį mastą —
buvo areštuoti Gema Stanelytė, Vytautas Vaičiūnas,
Mečislovas Jurevičius. Ties
tuo nesustota, buvo per
žengtas lemtingas barjeras
— areštuoti kunigai Alfon
sas Svarinskas ir Sigitas
Tamkevičius. Lietuvos dva
siniai vadai, gyvu pavyz
džiu mums, jaunimui, įkū
nijantys riterystės ir šven
tumo idealus. Jų. kaip Ap
vaizdos įrankių dėka, Lie

chanizmui, kuriam ir tar
nauja rusifikacija kaip su
vienodinimo veiksnys. Pa
staruoju dešimtmečiu, po
"Gulago Archipelago” pasi
rodymo mūsų santykis su
rusų tauta yra pasikeitęs
krikščioniškos artimo mei
lės kryptimi (Sergejus Ko
valiovas, rusų mokslininkas
įkalintas už "LKB Kroni
ką” ir mes už jį meldžia
mės, kaip už savą).
Mes tikime, kad Dievo
planuose Lietuvai yra skir
ta ypatinga vieta. Kodėl
tiek laiko vėlavo mūsų
krikštas? Kodėl esame jau
niausi krikščionys Europo
je? Kodėl esame vienintelė

katalikiškoji tauta Sovieti
nėje imperijoje? Kodėl mū
sų baltų ainių, buvo gyven
ta taip toli ir plačiai, o da
bar mums beveik neliko
vietos? Ką reiškia tas 14
raketinių atominio ginklo
aikštelių Lietuvos žemėje?
Ar tai, kad Lietuva jau pa
smerkta?!
Mes tikime ypatinga mū
sų tautos dalia, šv. Jono
Apreiškime (Apr. 13) yra
pasakyta, kad Avinėlio ir
Slibino kovoje kiekvienai
tautai yra skirta sava lem-

(Nukelta į 4 psl.)

ŽIŪRONĄ
KIEKVIENAM susipra
tusiam lietuviui, mūsų pa
vergtojo krašto būklė yra
gyva, negyjanti žaizda. Ir
džiugu konstatuoti, kad
nei esančių tėvynėje, nei
išeivijoje, negalima kaltin
ti abejingumu, pastangų
stoka ar pasyvia rezigna
cija. Prabėgę laukimo de
šimtmečiai nesugniuždė,
bet matė vilties ir ryžto fa
kelą perduodamą iš rankų
į rankas, iš kartos į kartą.
Būtų nuostabu, kad esą
mose sąlygose išliktume
nepaliesti ir visų kitų žmo
giškų elementų, kurie net
ir geriausio siekiant įneša
nesutarimų, širdgėlos ir ...
ratų stabdymo’.
Tačiau kaip tik todėl
yra tuo džiugiau, kai dar
nos kregždės vis dažniau
skrieja nebe pavieniui, bet
rikiuodamosis į solidų būrį.
Viena jų labiausiai džiu
ginanti, tai bendras mūsų
veiksnių kreipinys į tautie
čius Vasario 16 minėjimo
proga. Kas gali būti pozi
tyvesnio už darbą kartu?!
Žmogaus ir krašto laisvini
mo darbo laukas yra per
daug platus, dirva toli gra
žu nepakankamai kultyvuota, kad galėtume skal
dyti jėgas, ar atstumti pa
jėgias rankas. Ir tik tada
jeigu mokėsime sąmonin
gai keisti vieną stulpą ki
tu', kaip rašė dr. Vincas
Kudirka galėsime sakyti,
ir žinosime!, kad statome
LAISVOS LIETUVOS
TILTĄ.
Reikia tikėti, ir linkėti,
kad bendras, koordinuotas
darbas nesibaigs Vasario
16 minėjimu, bet vis tvir
tesniu pagrindu virs kiek
vienos dienos būtinybe. Ir
pareiga kiekvienam.
Ego
tau jėga buvo 240 kartų dides
nė už C. Sagano numatytas
žmonijos sunaikinimo ribas.
Dar stipresnis ugniakalnio
išsiveržimas įvyko 1815 m. In
donezijoje, TAMBORO apylin
kėje. J orą buvo išmesta virš
140 kub. kilometrų akmenų,
dulkių ir pelenų. Sunku įsi
vaizduoti koks tai kiekis tų iš
vartų buvo. Galima tik ap
skaičiuoti, kad tokia masė ap
dengtų 2 metrų storumu visą
Airijos salą, arba 1 m. sluogsniu visą Illinois ar Wisconsin
valstijų plotą ...
Krakatau ir Tamboro ug
niakalnių išsiveržimai keletai
metų užteršė atmosferą, bet
žmonės išliko. Taigi, tokios
atomo žiemos’ kaip pranašau
ja C. Sagan, iš viso nebūtų.
Žinoma, atominis karas būtų
baisus, ypač tiems, kurie iš
anksto jam nebūtų pasiruošę.
Bet tai nebūtų žmonijos galas,
kaip įgąsdinti žmogeliai tiki.
Jis sunaikintų Sovietų Rusijos
ir Amerikos galybes, bet pa
saulyje liktų pakankamai žmo
nių ir resursų atstatyti apgriautajai civilizacijai.
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LAIŠKAS
JAUNIMUI...
(Atkelta iš 3 psl.)
tis. Ar stos mūsų tauta po
Avinėlio ženklu? Mes tiki
me tuo! Bet ką privalome
daryti ?
Lengviausia bus atsaky
ti tiems, kurie yra už gro
tų — jie jau daro. Ką da
ryti mums, gyvenantiems
čia, Lietuvos žemėje, irgi
žinome, — darysime viską,
kiek pajėgsime, kad nebū
tų gėda, pažvelgti j akis
mūsų kaliniams kunigams,
ateinančioms kartoms, Am
žinajai Tiesai. O kaip gi tu,
Broli, gyvenąs toli nuo Tė
vynės, galėtum mums pa
dėti ?
Visų pirma, jei gali —
grįžk. Gal tau šis kvietimas
yra netikėtas ir nerealus,
gal užpykdys ne vieną vy
resniųjų. Jei ir įmanoma
grįžti Lietuvon, tai tikriau
siai Tau tai būtų labai skau
du, kaip skaudu buvo ir ta
vo tėvams palikti Lietuvą
ir išvykti svetur. Tačiau tai
labai svarbu dėl Tavęs pa
ties ir Tavo būsimų vaikų.
Vieta kur žmogus gimė ir
augo suriša jį visam gyve
nimui ypatingu ryšiu. Ta
prasme tu turi kitą tėvynę.
Todėl tavo grįžimas būtų
auka vardan būsimų Tavo
vaikų. Suprantame, kad tai
per daug sunku. Bet grįžti
reikės. Jei negalėsite su
grįžti dabar — gyvenkite
grįžime, gyvenkit Jono Me
ko žodžiais: nuolatinėje ke
lionėje į Lietuvą.
Antra kuo tu galėtum
mums padėti, — tai padary
ti, kad budelis neliktų ne
žinomas ir bevardis. Kad
įvykdžius Naująjį Įstatymą
būtų išpildytas senasis —
teisingumas. Todėl mes dė
kingi Tau už aktyvų daly
vavimą savaitėje skirtoje
pavergtai Lietuvai paminė
ti ir kituose panašiuose ren
giniuose. Remkite juos ir
dalyvaukite juose, ir ne vien
dėl Lietuvos — tegul pasau
lis budi, tegul jis žino, kad
Apokalipsės žvėris įžūlėja!
Lietuvai — tai bus Jūsų
meilės aktas. O pasaulį Jūs
privalote perspėti, kad bu
dėtų, — tai jūsų pareiga!
Būkite budresni už tuos,
kurie nepraregėjo, kurie ne
pažįsta komunistinio slibi
no.
Ir trečia, svarbiausia, —
vienybė su mumis maldoje.
Ne tik su mumis, bet ir su
visais geros valios žmonė
mis, išpažįstančiais Avinė
lio ženklą. Net ir tie, kurie
nesate Bažnyčioje, kurie
dar nežinote Kristaus ar
praėjote pro Jį neatpažinę.
Geros valios žmonių malda
yra didžiulė energija, galin
ti sustabdyti beriedantį be
dugnėn pasaulį ir apsaugoti
ramią ir tylią dvasios Sie
tuvą — mūsų Tėvynę, mū
sų mažąją Lietuvą!
Tegul visus Jūsų žings
nius lydi Meilė, šviesa, ir
Tiesa! Lietuvos jaunimas
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Įspūdinga lapių bažnyčia
Henrikas Stasas
Kai Kirunos turizmo įstai
goje teiravaus, kur galėčiau
matyti lapius, jų gyvenvietes
bei ūkius, tai tarnautoja atsa
kė, kad lapiai gyvena kaip ir
visi civilizuoti žmonės - t.y. ne
palapinėse - ir niekuo nesiski
ria nuo švedų. Jie taip pat
naudojasi visom moderniom
gyvenimo priemonėm, važi
nėja automobiliais, ūkiuose
naudoja traktorius, žvejoja
motorinėm valtim ir t.t. Ta
čiau, jei norėčiau susipažinti
su jų praeitimi, ji man patarė
vykti į Jukkasjarvi, kur įdo
mus lapių etnografinis muzie
jus ir dar vieną kitą autentiš
ką lapį galima sutikti.
Prieš vykstant į Jukkasjarvi
nutarėm pirmiausia susipažin
ti su Kiruna. Kadangi mies
tas nedidelis, tai ir užteko
vienos dienos susipažinti su
čia esamom turistinėm įdo
mybėm. O jų čia tikrai ne
daug, vos trys: Kirunos baž
nyčia, miesto rotušė ir geležies
rūdos kasyklos.
Pirmiausia
mūsų dėmesys ir nukrypo į
charakteringą pastatą, kuris
skaudžia raudona spalva švi
tėjo saulėje tarp lieknų beržų.
Netoli šio pastato virš beržų iš
kilęs bokštas leido suprasti, jog
čia varpinė ir Kirunos bažny
čia. Abu pastatai labai ryš
kiai savo architektūra ir spal
vomis išsiskyrė iš bendros mies
to panoramos - tad ir skubėjo
me į šią beržyne slypinčią
Kirunos atrakciją.
Priėjus arčiau pamatėme
tikrai stebinančią šių dviejų
pastatų medinę architektūrą,
kuri ir dydžiu, ir forma buvo
verta dėmesio. Bažnyčia sta
tyta 1912 metais, architekto
Gustav Vickman. Tuo metu
bažnyčios statybą finansavo
Jukkasjarvi lapių bažnytinė
bendruomenė, kuri paprašė
architektą paruošti projektą
tautiniame stiliuje. Architek
tas, tenkindams parapijiečių

norą, bažnyčios formai pasi
rinko lapių palapinės modelį.
Bažnyčia savo forma ir kons
trukcija visai panaši į lapių
palapinę. Iš lauko ji apkalta
lentelėmis lyg žuvies žvynais
ir dažyta skaudžiai raudona
spalva. Apie 15 metrų nuo že
mės visą pastatą supa eilė sim
bolinių statulų, kurios dažytos
auksine spalva ir raudonam
fone gana įspūdingai atrodo.
Bažnyčios vidus gana kuk
lus, tačiau įspūdingas savo
konstrukcija ir įdomus daili
ninko Christian Erikson me
nišku apipavidalinimu. Alto
rių puošia princo Eugenijaus
didžiulis paveikslas, vaizduo
jantis charakteringą Laplan
dijos gamtovaizdi - sužaliavu
sią tundrą, kurią dengia tam
sūs debesys, o pro debesų tar
pus šaun saulės spindulių ruo
žai į tundrą. Netoli altoriaus,
dešiniam šone, gana įspūdin
ga medžio skulptūra vaizduo
janti Sv. Jurgio kovą su drako
nu. Fasado durys apkaltos
įdomia geležies ornamentika.
Kiek toliau nuo bažnyčios
pastato, virš lieknų beržų iš
kyla įdomi, bažnyčios stiliui
priderinta varpinė. Matyt ji
padariusi gilų įspūdį ir švedų
poetui Albert Engstroem, ku
ris savo eilėraštį Kirunos var
pai’ pradeda šiais žodžiais:
Pakilk varpų gaudime į
saulę, į šiaurės pašvaistę,
Pažadink miegantį kalną,
prikelk šilus ir pelkynus ...’
Ir žiūrint į varpinę atrodo
lyg j* pati kiltu i saulę, nes jos
paauksuota viršūnė, aukštai
iškilusi virš beržų žalumos,
mėlynam daugaus skliaute
spindi nepaprastu lengvumu.
Iš čia puikiai matėsi už ki
lometro esant miesto rotušė.
Tad leidomės į pakalnę link
rotušės, kuri kiek atokiau nuo
miesto stovi viena prie Narviko greitkelio. Įdomus šio pas
tato bokštas taip pat simboli-

Jukkasjarvi XVI amž. statyta bažnyčia ir varpinė.
zuoja geležies miestą, nes juk
čia Europos geležies rūdos
centras!
Rotušės pastatas dar nau
jas, statytas tik 1946 metais ir
švedų architektų sąjungos
pripažintas vienu gražiausiu
viešųjų pastatų visoj Švedijoj.
Šio pastato architektas Artur
von Schmalensee. Įėjus į vidų
patenki į didžiulę salę, kaip ir
Stockholmo rotušėje, iš kurios
į viršų kyla laiptai į miesto įs
taigas. Didžiulis vestibiulis iš
puoštas originaliais drožiniais,
mozaika ir arktikos gyvulių iš
kamšomis.
Tačiau didžiausia šio mies
to atrakcija - geležies rūdos
kasyklos. Tai vienos didžiau
sių pasaulyje, su moderniau
sia šios rūšies technologija. Rū
da iš kasimo vietų išvežama
traukiniais, kurie valdomi
radijo pagelba. Toliau moder
niais keltais keliama į žemės
paviršių ir pakraunama į va
gonus tolimesniam transpor
tui į Narviką. Iš čia kas va
landą išvyksta traukiniai su
60 vagonų rūdos. Kasyklose
dirba 3,700 darbininkų. Tai
pagrindinis šio miesto gyven
tojų verslas. Į kasyklas turiz
mo įstaiga rengia kasdien eks

kursijas autobusu, kuris nuo
įstaigos važiuoja tiesiai į pože
minį kasyklų kelių tinklą. Gy
venimas čia vyksta giliai po
žeme, kur įvairios įstaigos,
dirbtuvės, kompiuterių cent
rinės ir darbininkų valgyklos.
Visi įrengimai čia skaitomi
patys moderniausi pasaulyje.
(Bus daugiau >
PRINTERS OPPORTUNITY
Young. fast grov/ing division of
Harte>Hnnk«*
Cominunicalione,
a
NYSE Forlunc 100 company located
in Southwest Miami. looking for vx
perienced Gost Community Opera to r
to handle operation and crew. Mušt
be an ”lake charge” person who can
manage people. Additional experience
on 3-knife liimme.- and gluer helpfpl.
Top benefits. paid vacaticns and nolidnys. Call FRAN ANDERSEN,

(305) 232-4115
FOR FURTHER DETAILS.
(2-6)

REGISTERED PHYSICAL
THERAPISTS
Staff podilion with privalo ron-nrofit comprehensive eut pa t i ant rehub
center. Wide variety of pavieni*. Facility located in Lafayette, La. Cnndidate mušt be graduate of approvcd
school of Physicn) Therapy. Licensed
or eligible to be licensed by the stale
of La. Excellent salary and benefits.
Oualifisd applicant* send resume lo:
Mrs. SHIRLEY DICK1E, F.xeculivc
Director.

SOUTHWEST LOUISIANA
REHABILITATION CENTER
I’. O. BOX 4923
LAFAYETTE, LA. 70502
<2-1)>

Puikiausius
kailius
rasite

OBERAMMERGAU
1984
11 dienų BAVARIJA, AUSTRIJA IR KALNAI
Kelionė A-1: gegužės 19-29......................... $1,549
Aplankysime: Miuncheną, Spitzingsee, Zalcburgą,
Vieną, Insbruką ir Kristaus kančios vaidinimą
Oberammergau vietovėje

10 dienų PILYS, KATEDROS IR REINAS
Kelionė B-2: birželio 30 — liepos 9 ............. $1,579
Keliausime: Reino upe per Ruedesheimą. Heidelbergą,
Viurcburgą, Niurnbergą. Rotenburgą, Zalcburgą,
Miuncheną į Kristaus kančios vaidinimą Oberammer
gau vietovėje.
5 dienos ILGŲJŲ SAVAITGALIŲ KELIONĖS
Jei keliausite po Europą arba baigsite lietuvių išvyką
Frankfurte, galėsite pasinaudoti galimybe per tris
ilguosius savaitgalius vykti į Miuncheną ir Kristaus
kančios vaidinimą Oberammergau vietovėje.
Kelionė D-5: birželio 22-26; kelionė D-6:
liepos 20-24; kelionė D-7: rugpjūčio 17-21 ...... $439
Nakvosime dvi naktis Oberammergau ir
dvi naktis Miunchene.
Visos kelionės — “Lufthansa" lėktuvais iš JFK ir
Bostono. Kainos — JAV doleriais.

Dėl brošiūrų ir išsamesnių informacijų kreiptis į

Doltic Tours
293 Auburn St.
Newton, MA 0216č>, USA
Tel. (617) 965-8080 orbo (617) 969-1190

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINA
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601
M. krmrtms (312) 263-5826; iom* (312) 677-8489.
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Stasio Santvaro buvimo pėdsakai
Kazimieras Barimas

Stasio Santvaro pirmasis eilėraščių rinki tyti. Yra iš ko pasirinkti tokių, kurie kam ar
nys "Saulėtekio maldos” buvo išleistas 1924 čiausiai prie širdies, ir net išmokti nesunku.
metais. Vadinas, nuo ano rinkinio pasirodymo Tik ketvertas vis eilučių! Bėda, kad pasirinkti
šiemet sueina 60 metų. Gražus metų skaičius' sunku, nes kurį tik imsi, matai, kad visi turi
— tikra sukaktis! Ir tas Stasys Santvaras, sultitigą branduolį, įdėta į dailų poetinį skam
apskritai daugiadarbis žmogus tiek rašto sri bų kelavų. štai su kokiu filosofiniu entuziazmu
tyje, tiek ir lietuviškos visuomenės gyvenime, pasitinkama senatvė, kai ne vienas, vyresnio
1983 m. pabaigoje išleisdino aštuntųjų savo ly amžiaus sulaukęs, nosį nukabina ar gal ir be
rikos knygų, pavadintų Buvimo pėdsakai (išlei reikalo lazdele ima ramsčiuotis:
do Vilties Draugijos leidykla, 168 puslapiai,
Senatve, ateini mane išniekint ir pasmaugti,
tiražas 800 egz., kaina 8 dol., kieti viršeliai,
O aš dai- trokštu garbinti gėlių žydėjimą ir
augtį-----aplankas ir poeto portretas — dail. V. K. Jo
Tegu
pro
mano
langus
lekia
tavo
skarmalai
—•
nyno, portreto foto nuotrauka — K. Daugėlos,
Einu
dar
meilės
ir
svajonių
vyno
raugti!
mecenatė — Alė Valiukaitė-Santvarienė).
Viltim skamba, va, ir kitas:
Per tiek metų — aštuonios knygos. Daug
ar maža? Sakyčiau, kad tiek, kiek poetas su
Sodinsiu ąžuolą ir uosi! — Reikia dar tikėt!
Širdie, mane tu lepinsi ir guosi! — Reikia dar tikėt!
kūrė. Juk būna nebeįdomu, kai poetai, išmokę
Kol man dailidė grabą kals iš ąžuolo ar uosio,
eiliuoti, prigamina tomų tomus jau nebe poezi
Viltie, ir tu manęs gal neparduosi! — Reikia tikėti
jos, bet skambios rašliavos (svetur tokių lietu
vių poetų neturime). O St. Santvaras ne rašo,
Šitaip prasekdami užtiktume ne tik trečią,
bet kuria. Jo nemaža kūrinių juk seniai jau bet ir dešimtą ar dvidešimtą, kuriame poetas
įėjo į lietuvių poezijos aukso fondų. Tik prisi
ryžtingai sakys, kad "nepriversi tu manęs nė
Poetas Stasys Santvaras
minkime tokius stebuklingus jo eilėraščius — verkt, nė pasikarti!" Suskamba juk tarpais net
kūrybines aukštumas, kaip Vabalėlis, Medinė toks gyvenimo branginimas, tarytum po dau namo:
skrynia, Rudenio duona, Vakare ir apsčiai kitų
Keliai keleliai, mano broliai,,
gelio amžių atsišauktų rubajatų pradininkas
iš ankstyvesnių rinkinių, ii’ nustebsime to di
Kalnai kalneliai ir mėlyni toliai., —
Omaras Chajamas ir persikūnytų Santvare:
džio talento paslaptim, kuri slypi jo kūryboje.
Tai bėkit ir lėkit lankom ir daubom,
Kaimyne, tai kokiam dabar apsivylimų debesy
Mane parveskit, parveskit namoliai! ..
Naująjį ta stambų rinkinį poetas turbūt
dingai? —
pagrįstai bus pavadinęs "Buvimo pėdsakais”.
Su namais, be abejo, ir šis maldingas ruDar galime išgerti vyno šulę ir supinti dainą
Teisybę sakant, buvimo pėdsakus jis, aišku,
bajatas
susijęs:
neblogai! —
palikinėjo kiekviename rinkinyje, net atskira
Žvelgiu
į ryto saulę, į atkylantį rytojų.
Ne visa mūsų gatvėj tik melai, blevyzdos ir
me eilėraštyje. O kaipgi kitaip? Tačiau šįkart
Ir maldą kasdieninę štai širdim kartoju:
erškėčiai, —
O Tėve mūsų, Tu aplieki laisvės ašarų ugnim
poetas, nors įvadiniame eilėraštyje (Pėdsakai)
Žiūrėk, ir vėl smagių pavasario žarų pilni langai!
Poetų
tautą, dailidžių, kalvių ir artojų!. .
sakė:
žinoma, žemėje daug beprasmybės yra, kai
Tačiau
aišku, kad vis itek neįmanoma būtų
Nugrimzdęs Į mįslingą ir sugriautą būvį,
Aruodus kraunam, brolį žmogų ėdam, kaip vilkai,
Einu krantu Atlanto, pėdsakus palikdamas smėly,
Ir dingstam, vieną kitą mirksnį žemėj apsidairę. straipsnelyje išgliaudyti visus tuos sultingus
tarytum viskas būtų įspausta tik Bostone, iš
O ir ta žemė, kurią poetas jautriai moti ketureilius. Tad grįžkime į antrąjį knygos sky
tikro nebuvo toks sėslus. Rinkinyje kūrybinius nėle vadina, jeigu stabterėtų, nebepakęsdama rių, pavadintą "Septyni miestai”, kurio eilė
pėdsakus juk matome paliktus iš nesenų kelio niekšybių, štai ir baigta būtų (gal ir bus):
raščiai yra konkretūs gyvenimo, to buvimo pėd
nių (Bermudoje, Naujoje Škotijoje, Meksiko
sakai.
Skyrius gavo pavadinimą tų savų ir sve
Kokią lemtį velniavom ir kliaudom tavo skrydis
je). O vėl tie septyni miestai, pradedant Sere
timų
miestų,
kuriuose poetas bus stipriau įmylemia? .—s
džium, gimtine, ir baigiant Bostonu, į kuriuos
nęs
pėdsakus.
Savieji: Seredžius, Vilnius, Kaur
Čia gi plėšia, vagia, grobia, prievartauja, tremia!
jis grįžta bent poetiniais atsiminimais. Augta,
Stabtertum sekundę — ir užgriūtų tą niekšybę nas, Palanga. Gimtąjį miestą, "Kur Nemunas
gyventa, dirbta ir šviesiai prisimenama, kur ir
vandenai, Dubysą verdančiais verpetais apkabina", poetas
Žeme, lekianti erdvėm plaštake, motinėle Žeme! prašo: "Mano svajonėms tu paliki smėlio pė
kaip tie pėdsakai įminti. Atskirų eilėraščių ir
nemaža rubajatų paskirta visai eilei iškilių lie
Tačiau kol kas žemė dar sukasi, ir saulė dą!” Ten prabėgo jo vaikystė, o porą kartų į
tuvių, kas taip pat liudytų buvimo ryšius.
šviečia, ir poetui prasiveržia troškimas grįžti visą eilėraštyje pateikiamąją aplinką įpintas
Rinkinys sugrupuotas į keturis skyrius, ir
priegiesmis
pora jų yra tęstiniai, kurių atbalsiai sieja juos
O Motin, Motinėle,
su ankstyvesnėmis knygomis. Vienas tokių yra
Tu perėjai aukso tiltelį,
Su kuo Tu atsisėdai į vėlių suolelį? ..
ir pirmasis skyrius, pavadintas "Dainų ir sapnų
liudytų, kas dar brangaus palikta.
atspindžiai”. Kaip atsimename, 1977 m. buvo
Vilniaus šventnamių pavėsy buvo sustota,
išleistas S. Santvaro poezijos rinkinys "Dainos
tarsi pasakoj, ir ten "nepažįstama istorija kal
ir sapnai”. Kaip daugiausia ten, taip ir šin skybėt pradėjo”, ten Biržiška, Smetona, Gaidelionis
riun sudėtųjų kūrinių ryškiausias ir dažniau
sias motyvas yra meilė, kuri štai kaip apdai
Mokė meilėn grimzti,
Mokė brangint
nuojama, jeigu tik ir vienu posmu bandytume
Net ir nederlingą savo kranto smiltį. ..
jos sudėtingų poetizavimų prisistatyti:
Kaunas buvo keltas "iš nedalios liūno”,
Per akmenis riedančio upelio daina,
Alyvų sode užsidegusi diena,
"dabinom jo kiekvieną kertę". Jautrių posmų
Per ežero gelmę nubėgę lakštingalų treliai,,
pcetas paskyrė ir Palangai. O kad Milanas, Ro
Padangėj, it perlai, virpą vyturėliai —
ma ir Bostonas suslaukė iš S. Santvaro po
Tai tu, o meile dievina!..
poemą, tai, matyt, dėl to, įad tų miestų jis
Meilė, kuri —
turbūt nė nejajėgtų ištrinti iš savo buvimo
Lyg du stimiukai nusigandę —
pėdsakų. Kai dėl Bostono, tai jis ten daug
Prie vienas kito glaudžiamės karštai-----metų mindo pakrantės smėlį, išmestas "išrau
Toks tęstinis yra ir trečiasis skyrius —tas medis”, kur "broliai mylimi" apmėto jį ak
"Rubijatai”. Jiems poetas buvo paskyręs jau
menim ir plytom. Apdainavęs tą miestą, poetas
ištisų knygų (1978 m.), kurioje tada išspaus
baigia reikšminga eilute:
dino net 337 tokius gerai sucementuotus turi
Nusilenksiu tau už kasdieninę duoną.
ningus ketureilius, šįkart naujų pateikta jų vėl
Iš to miesto poetas tarpais pakyla pasidai
143. Gliaudydami juos, kaip vis sultingų bran
ryti po pasaulį, ir tokių kelionių rezultatas šioje
duolį turinčus rinktinius riešutus, gal geriau
knygoje — ištisi poetiniai ciklai "Bermudos
siai iššifruotume Stasį Santvarų ir jo buvimo
vaizdai”, ”Nova Scotia”, "Meksika”. Tuose ma
pėdsakus, jo požiūrį į gyvenimų, nusiteikimus
tytų kraštų įspūdžiuose prasiveržia ii- nenuramir svajones, nusivylimų ir viltį, abejingumų tam
doma lietuvio širdis. Apdainuodamas Bermu
tikrų reiškinių akivaizdoje ir kartais gal rūs
dus, poetas neištveria nešūktelėjęs:
tybę ar pašaipa. Tiek tuose ketureliuose visa
Kaip Eglė Žilviną, mane tebšaukia Palanga.,.
ko yra, kad galėtume nupiešti labai sudėtingų
Nukrypsta mintys ir į istoriją ir priverčia
dvasinį poeto portretų, su kuriuo jis čia poetine
(Nukelta į 6 psl.)
forma prisistato mums pasidžiaugti ir susimąs Stasys ir Alė Santvarai.
Arch. Ed. Arbo piešinys Mausti:
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BALTIMORĖS LIETUVIAI PAGERBĖ
DAIL. ALGIMANTĄ GRINTALĮ
Sausio 8 d. Taut. S-gos Baltimorės skyrius nusipelniu
siam savo nariui, dailininkui
Algimantui Grintaliui suruošė
pagerbtuves. Rengėjų vardu
pokylį pradėjo sk. pirm. VI.
Bačanskas. Naujųjų metų pro
ga pasveikinęs atsilankiusius,
trumpais bruožais nušvietė A.
Grintalio paslaugas mūsų sky
riui, jo nuopelnus Baltimorės
liet, visuomenei ir apskritai lie
tuvybei. Priminė, kad 1971
metais, mirus jo tėveliui Karo
liui, Algis nedelsdamas įstojo
S gon, tapdamas jauniausiu
skyriaus nariu. Nelengva da
bar jaunimą patraukti į orga
nizacijas, ypač jei jos yra
įsteigtos vyresniųjų, todėl Al
gio atvejis nesąs savaime su
prantamas reiškinys. Baigda
mas savo žodį, pirmininkas
skyriaus vardu įteikė dailinin
kui padėkos adresą, meniškai
įrašytą stilizuotų tulpių raiži
niu papuoštoje dviejų spalvų
medžio lentelėje.
Tolimesnei pagerbtuvių ei
gai vadovavo dr. E. Armonienė. Ji pakvietė sk. veteranę J.
Rastenienę prisegti gėles daili
ninko žmonai Katarinai ir jos
motinai M. Balger. Algio mo
tinai, dėl silpnos sveikatos ne
galėjus atvykti, skirtoji gėlių
puokštelė įteikta sūnui, kad jis

kartu su linkėjimais pasveikin
tų mamą visų vardu.
Pranešinėtoja dr. E. Armonienė angliškai kalbantiems
svečiams paaiškino Algio išei
tą mokslą - pradedant Vasario
16 gimnazija Vokietijoje, įsi
gytąją specialybę ir jo darbą
mokykloje jau šiame krašte.
Ypatingai jautriu žodžiu apie
pagerbiamąjį atsiliepė senes
niosios ateivijos atstovė Em.
Railienė. Baltimoriečių tarpe
ji žinoma didele geradare: gal
virš šimto naujųjų ateivių yra
atsikvietusi iš Vokietijos sto
vyklų ir padėjusi jiems čia įsi
kurti. Tarp jos afidevitais ap
rūpintųjų buvo ir Grintalių
šeima. Kalbėtoja sakėsi Algį
mylinti kaip savo sūnų ir jo
darbais didžiuojasi.
J. Rastenienė priminė kal
bančias', kaip ji sakė, abiejų
Liet. Namų salių sienas, kur
kabo dailiai aprėminti Lietu
vos miestų herbai, tautiečiam
primeną paliktąją tėvynę, kar
tu parodydami dailininko
Grintalio patriotinį nusistaty
mą. O herbai patraukia ir ki
tataučių lankytojų dėmesį, su
pažindindami juos su Lietu
vos senove.
Po įžanginių kal^ų klebonas
kun. Ant. Dranginis Dievo
palaimos meldė Grintalių šei-
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TAUPYKIJI DABAR

St.Anthony
Federal Savings and Loan Association
10 South 660 Route 83 (At 92nd
Willowbrook, III. 60521

Phones : Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
FSUC
Willowbrook: (312) 789-0777
Joseph F. Gi ibauskas
Esceutive-Secretary

Dennis N. Gribauskas
Senior Viee-President/
Willowbrook Manager

Dėl ko lietuviai nepamėgo vandenyno,
Bermudų neatrado jų laivai? ..

Naujojoje Škotijoje poetas suranda rudens
peizažą, kuriame
Tartum Galdiko paveikslų, gyvos ugnys —

Vien tokio palyginimo dar neužtenka:
Ir debesys pilki, ir medžiai kalba, tarsi broliai.
Gal tai rudens peizažo Lietuva?..

Tokių užuominų, poetinių palyginimų su
Lietuva yra ir Meksikos cikle, didžiausiame
apie tuos aplankytus kraštus (12 eilėraščių).
Bet, šitą ciklą skaitydamas, užkliuvau už poeto
jautrumo, kurį jis čia reiškia to krašto nuka
riautiesiems ir nukarautojams. Sakoma, kad
mes, lietuviai, dažniausiai esame taip apsikasę
savo darželyje, jog kitų tautų žūties nebemato
me ir nebejaučiame. O Santvaras, jau vien kas
dienybės kontrastus matydamas, sako:
O Meksika, degina širdį kontrastai —
Kažkas čia neteisinga,
Kažkas čia negerai...

mai, susirinkusiems svečiams
ir pagerbtuves surengusiai
Taut. S-gai.
Pagerbtuvių vaišių valgiai
buvo gerai paruošti, patarna
vimas greitas ir tvarkingas. Be
valgant prasidėjo sveikinimai
iš publikos, jų buvo visa eilė beveik visų vietos liet, organi
zacijų pirmininkai, sambūrių
kultūrinių įstaigų atstovai ir
pavieniai asmenys. Baltimo
rės Liet. D-jos Tarybos vardu
sveikino dr. E. Armonienė.
Liet. Namų valdybos vardu pirm. B. Brazauskas dėkojo
Grintaliui už jo darbus graži
nant ir atnaujinant L. Namus.
Bendruomenės vardu sveikino
pirm. V. Eringis, Radijo Va
landos - A. Juškus, Tautinio
Knygyno - G.Auštrienė, Liet.
Muziejaus - K. Cesonis, Spor
to klubo - A. Veliuona.
Keli kalbėtojai A. Grintalį
vertino vien savo vardu. J.
Gaila savo žodyje pripažino
Taut. S-gai nuopelnu, kad su
skato pagerbti jauną žmogų;
vyresnieji, esą, jaunimą vis
užstelbia. Deja, ir šiame po
būvyje jaunimo nebuvo maty
ti, nors buvo kviečiami visi
baltimoriečiai. P. Okas, legio
nierius, kalbėjo angliškai.
Susirinkusius ypač linksmai
nuteikė dailininko dėdė, akt.
J. Kazlauskas, vaizdingai paDasakojęs vieną kitą atsimini
mą iš Algio vaikystės. Akt. K.
Vasiliauskas atmintinai padek
lamavo satyrinę pasakėčią
Asilas ir lakštingala’, kur pa
šiepiami meno kritikai, apie
meną menkai teišmaną.
Pranešinėtoja dr. E. Armo
nienė supažindindavo angliš
kai kalbančius svečius su kiek
vienu kalbėtoju ir vienu kitu
žodžiu aptardavo jų kalbų tu
rinį.

Visiems pasisotinus ir kiek
atsipūtus, prie pianino sustojo
baltimoriečių daininkų ketver
tukas: J. Brazauskienė, E. Du
lienė, V. Dūlys ir I. Kučiauskas. Akompanuojant M. Kra
sauskienei - dainuodami po
du ir visi kartu - jie atliko 6
dainas: 4 liet, kompozitorių
kūrinių ir porą liaudies dainų.
Kvartetas gerai paruoštas, dar
niai susidainavęs, balsai malo
naus skambesio, tarsena aiški.
Dainavo gyvai, su giliu įsijau
timu. Publika triukšmingai
plojo, prašė vis daugiau. Klau.
sytojus labiausiai sužavėjo M.
Vaitkevičiaus Pienė’ ir ją tu
rėjo pakartoti.
Publikai nurimus, kalbėti
pakilo pats A. Grintalis. Jo
žodis buvo labai trumpas: vos
vieną kitą sakinį pasakęs su
sijaudino ir jau pro ašaras už
baigė Sauerveino posmeliu
Lietuviais esame mes gimę,
lietuviais turime ir būt’. Stai
ga visi sutojo, pradėjo smar
kiai ploti. Daugumas, ypač
moterys, gerokai susigraudino.
Pagerbtasis vėliau pats mėgi
no juokauti - sakėsi kišenėje
turėjęs ilgoką pasirašytą kalbą
bet buvęs taip paveiktas, kad
vos galėjęs žodį ištarti. Ašaros
pasirodė iškalbingesnės uš il
giausias prakalbas.
Vėliau, besivaišinant kava
su skaniais kepiniais ir saldi
niu lietuvišku sūriu, visų nuo
taika greit pragiedrėjo. Pasi
žmonėję ir pasišnekučiavę,
pamažu skirstėsi. Tik vyrai,
dainos mėgėjai, susispietę būrelin dar užtarukė vieną kitą
dainą.
Svečių buvo prisirinkę arti
100, beveik pilna mažesnioji
Liet. Namų salė, dabar vadi
nama Herbų Kambariu. Sve

rašo
DR -P. JONIKO
PATIKSLINIMAS DĖL
LITUANISTIKOS
KATEDROS

J. R. straipsnyje ”Kas ta
katedra?” (Dirvos Nr. 47,
1983. XII. 8) rašo, kad P.
Jonikas atsisakęs būti Illinojaus universitete įsteig
tosios lituanistikos katedros
profesorium.
Teiginys reikalingas pa
tikslinimo. Su pasiūlymu
ten profesoriauti į mane pa
tį niekas nesikreipė.
J. R. čia bus netikslią iš
vadą pasidaręs iš kun. J.
Vaišnio straipsnio ”Kas ta
katedra” (1983 m. spalio
mėn.
"Laiškuose lietu
viams”), kur, be kitko, sa
koma, kad P. Jonikas nesu
tiktų ten profesoriauti dėl
save amžiaus ir daugelio sa
vo darbų, šio autoriaus te
teikiama gramatinė pa
brauktojo žodžio — veiks
mažodžio tariamosios nuo
sakos — reikšmė. O, anot
mūsų gramatikos mokymo,
"tariamosios nuosakos for
momis reiškiamas veiks
mas, kuris kalbančiojo as
mens suvokiamas kaip ta
riamas, galimas arba pagei
daujamas” (Lietuvių kal
bos gramatika, II, 1971, 64).
P. Jonikas
WANTED .IOURNEYMAN or 1ST
CLASSED SKILLED

KLUGE LETTERPRESS
OPERATOR

Experienced full-lirne. Embos«i»»K.
foil slamping experience helpful. Steady work for qualified help and fringe
benefits. Send resume or call: ACCENT EMBOSS1NC. 306 Washington.
N. Minneapolis, Minn. 55401
612332-4948.
(l-7»

ir su filosofiniu nusiteikimu apdainuoja ir na
mus, gatvę, kertinę krautuvę, vežimą, drabužį,
Tie kontrastai dabartiniai, o ispanai kadai skobnį, virtuvę, kalendorių snaiges ir t.t. Bet
se ten kūrėsi kardu, naikindami actekus, api- gal baikim eilėraščiu "Lietuva” kuriuo užsklen
plėšdami kraštą ir įvesdami vergiją. Kaip euro džiamas "Septynių miestų” ciklas, tuo Stasio
pietis, poetas su nusižeminimu ir sau priskiria Santvaro credo. Bern. Brazdžionis kovingai šau
kaltę už anuos nežmoniškus ispanų darbus:
kė GPU užguitą savo tautą, F. Kirša sakėsi tik
dovanas
nešąs savo tautai, H. Radauskas dekla
Vandeny regiu save — tą žiaurų baltą žmogų,
ravo,
kad
nevedąs tautos, o sėdįs po baltos aka
Gėda, gėda ima degti man veidai...
cijos šakom. S. Santvaras šią savo poemą pra
"žmogus ir daiktai” skyriuje, paskutinia deda (ir panašiai baigia):
jame knygoje, trejetas eilėraščių paskirta kon
Daugumas dainių graudžiai gieda:
kretiems asmenims (Mykolui Vaitkui, Jurgiui
Tu maža, mažytė, gal mažiausia! —
Gimbutui ir Bernardui Brazdžioniui), o daugu
O man, tai svetima, skaudu ir gėda,
mas — daiktams. Tik ir tie daiktai visi apipinti
Nes mano sieloj tu didžiulė, didelė, didžiausia!
poetine šiluma ir susiejami su žmogum ir jo.
Tasai jo, lietuvio, credo — nusimesti mažylkimu.
bės kompleksą, o kartu, kaip naujojo rinkinio
proga galima pasakyti, dar atnešti tai didelei
Žvelgiant į mane pro langą, mano medžiai,
didžiausiai stambų poetinį kraitį — dovaną,
Tokie žali, nurimę ir bežadžiai!
jau aštuntą ir sudarytą iš labai įvairių gėlių,
— pradedamas eilėraštis apie medžius. Pieštu kurios ir kvepia, ir širdį guodžia, ir kupinos
kas irgi pasitarnauja poetui ne tik eilėraščiams žavaus turinio.
rašyti, bet ir apmąstyti savo ir visų žmonių
buvimo mirksniams. Ak, S. Santvaras jautriai
K. Barėnas

Stasio Santvaro buvimo pėdsakai..
(Atkelta iš 5 psl.)

ALT S-gos Baltimorės skyriaus pirm. VI. Bačanskas įteikia
Alg. Grintaliui padėkos adresą. Kairėje prie garbės stalo sėdi
J. Rastenienė ir E. Railienė. Dešinėje sėdi dr. J. Urlakis.
J. Gužausko nuotr.

čių tarpe buvo ir būrelis kita
taučių, kaip Grintalio mokyk
los kolega W. Kon su žmona,
kaimyninės Sv. Petro airių
bažnyčios, kurią lanko ir apy
linkėje gyveną lietuviai, kle
bonas M. Roach ir kiti. Daly
vavo ir vietinio liet, legijonięrių dalinio vadas dr. Urlakis,
vienintelis senosios ateivijos
gydytojas, neužmiršęs lietuvių
kalbos ir nevengiąs atsilankyti
į liet, renginius. Apskritai, šia
me pagerbtuvių pobūvyje bu
vo matyti daugumas Baltimo
rės lietuvijos judresniųjų na
rių.
S.M.

1981 m. vasario 9 <1.
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nors kitas vienetas, ar pa
vienis asmuo, kurie bend
riems lietuviškiems reika
lams tiek savo taip mažai
atliekamų valandų aukotų
be jokio užmokesčio, kaip
šis kvartetas. Los Angeles
lietuviškoji visuomenė juos
gerbia, begaliniai myli ir
yra jiems širdingai dėkin
ga. Visą šią Korp! Neo-Lithuanijcs nario kan. Tumo*
Vaižganto akademiją, kuri
trūko tik pusantros valan
dos, sklandžiai pravedė
Korp! pirm. Vytas Buro
kas. Tai buvo labai aukšto
lygio kultūringas minėji
mas, be jokios "politikos”,
bet giliai patriotinis ir ideo
loginiai tautinis, nes ir
Korp! Neo-Lithuana yra
Rūta Klevą Vidžiūnienė pasirašo savo novelių rinkinį dr. ideologinė organizacija.

KNYGOS 'VIENO VAKARO MELANCHOLIJOS’
SUTIKTUVĖS ANGELŲ MIESTE
Virš pora šimtų lietuvių,
rašyto žodžio mėgėjų, sausio
22 dienos saulėtą popietę susi
rinko Los Angeles Tautinių
Namų salėje pasveikinti rašy
toją Rūtą Klevą Vidžiūnienę
ir susipažinti su pirmąja jos
knyga - novelių rinkiniu, pa
vadintu ‘Vieno vakaro melan
cholija’.
Nebuvo abejonės, kad Rū
tos Klevos Vidžiūnienės kūry
ba anksčiau ar vėliau pasiro
dys lietuviškos literatūros len
tynose. Jos įdomūs ir aktualūs
straipsniai laikraščiuose išve
da skaitytoją iš mažo, dažnai
tik savų rūpestėlių tankia tvo
rele aptverto kiemo. Su malo
numu spaudoje skaitėme ir
keletą premijuotų jos novelių
bei feljetonų. Visuomet miela
skaityti sklandų, gražiai api
pavidalintą lietuvišką žodį,
bet ypatingai malonu, kai to
žodžio kūrėjas yra žinomas,
net gerai pažįstamas, savo ko
lonijos žmogus. O kuris Los
Angeles lietuvis nepažįsta Rū
tos Klevos Vidžiūnienės? Ir
ypatingai per paskutinius ke
lis metus, kai ji pereėmė mūsų
Radio Valandėlės vadžias.
Vilniaus Universitete studi
javusi lituanistiką, o Kalifor
nijoje baigusi keletos kitų kal
bų studijas, literatūrą, politi
nius mokslus ir pedagogiką,
Rūta Klevą Vidžiūnienė jau
eilė metų mokytojauja ameri
kiečių gimnazijoje. Tai įžval
gi ir energinga moteris, pasi
tikinti savimi ir aiškiai žinanti
savo siekius. Ir jos rašiniuose
tas atsispindi. Gal todėl losan
geliečių susidomėjimas pirmą
ja jos knyga pasirodė esąs tok
sai didelis.
Rūtos Klevos Vidžiūnienės
pirmosios knygos pristatymą
suruošė trys organizacijos:
Los Angeles Lietuvių Radio
Klubas, Lietuvių Žurnalistų
S-ga ir Liet. Bendruomenė.
Programą pravedė Julius Rau
linaitis, kuris, po trumpo įžan
ginio žodžio, prie mikrofono
pakvietė poetę-rašytoją Alę
Rūtą Arbienę. Ji savo išsamio
je paskaitoje kruopščiai supa
žindino klausytojus su naująja
knyga - nemažai pacituoda
ma, kartais patiekdama kiek
švelnios kritikos - širdingai pa
sidžiaugdama ir sveikindama
tiek knygą, tiek jos autorę.
Meninėje šios literatūrinės
popietės dalyje pasirodė jauni
solistai Aušra Silkaitienė ir Li
nas Polikaitis, kurie, akompa
nuojant Rimui Polikaičiui,
duetu padainavo dvi labai ro

Z. Brinkini, komp. B Budriūnui ii- p. Rukšėnienei
Alt. Vilko nuotr.
mantiškas dainas: ‘Susižavėji
mas’ ir ‘Meilė’. Kaip šiai die
nai ir dera, dainoms žodžius
sukūrė Rūta Klevą Vidžiūnie
nė, o muziką kompozitorė
Giedra Gudauskienė, kita
mūsų kolonijos menininkė.
Vieną iš pristatomos knygos
novelių - ‘Susitikimas’ - klau
sytojams dailiuoju skaitymu
artistiškai perdavė taip pat
mūsų kolonijos gabi moterissolistė, aktorė Stasė KlimaitėPautienienė.
Autorė sujaudinta padėkojo
susirinkusiems, rengėjams ir
programą atlikusiems meni
ninkams. O rengėjai, savo
ruožtu atsidėkodami, apdova
nojo ją gėlėmis. Programai pa
sibaigus sekė vaišės, kurių me
tu autorę apsupo autografo
prašydami gerbėjai. Buvo iš
parduoti visi šešiasdešimt į sa
lę atgabenti ‘Vieno vakaro me
lancholijos’ egzemplioriai.
Dauguma neskubėjo namo,
bet dar šnkučiavosi sustoję bū
reliuose, ar vaikštinėjo nuo vie
nos grupės prie kitos, dalinda
miesi įspūdžiais, dar jausdami
tik parėjusios popietės malo
nią šilumą. Ir, kaip vėliau kai
kurie teigė, lyg dar ko lūku
riuodami. O štai ir sulaukė!
Telefoniniu pranešimu atskri
do džiugi žinia, kad Draugo
romano konkursą laimėjo mū
sų sava ir mylima Alė Rūta už
savo romaną ‘Pirmieji svetur’,
kuris visuomenei bus pristaty
tas Los Angeleje gegužės mė
nesį. Salė džiaugsmingai su
ūžė ir spontaniškai, balsingai
nuskambėjo komp. B. Budriūno‘Valio, valio’. Dabar drau
gai ir gerbėjai apspito Alę Rū
tą - sveikindami, džiūgauda
mi ir klausnėdami apie šią
naujausią jos knygą bei anks

Los Angeles vyrų kvartetas. Iš kairės: R. Dabšys, A. Poli
kaitis, B. Sieliukas, E. Jarašūnas. Prie pianino L. Polikaitis.
S. Petravičiaus nuotr.

čiau gautas literatūrines pre
mijas. O toji, visuomet be ga
lo kukli, lyg tai drovėjosi, lyg
nenorėjo šią kitos rašytojos
triumfo dieną patraukti į save
dėmesį. Bet ar literatūros mė
gėjui gali būti gražesnė die
na? Į šią neužmirštamą po
pietę susirinkę losangeliečiai,
rašyto meno gerbėjai pergyve
no tuos pačius begalinio pasi
tenkinimo ir net pasididžiavi
mo momentus, kaip kad olim
piadų entuziastai, matydami
iš vieno bėgiko į kito rankas
perduotą degantį amžinosios
ugnies fakelą.
Rūta Šakienė
NEOLITUANAI
PAMINĖJO
KAN. TUMĄ-VAIŽGANTĄ

(eb)
PREL J. KUČINGIS
IŠĖJO J PENSIJĄ

Vyskupų patvarkymu, vi
si parapijų klebonai, sulau
kę 75 m. amžiaus, privalo
išeiti į pensiją. Sausio mėn.
1 d. 1984 m. klebonas per
pamokslą pranešė, kad jis
įteikė arkivyskupijai atsi
statydinimo prašymą, ku
ris buvo patenkintas. Ta
čiau kol naujas klebonas
perims pareigas, prel. J.
Kučingis dar bus klebonu.
Vėliau gyvens mūsų para
pijoje kaip altaristas.
Nauju klebonu vyskupi
ja paskyrė kun. dr. Algirdą
Alšauską.

vių bendra nuotrauka baž
nyčios priešakyje.
5) Apatinėje parapijos
salėje pasivaišinimas ir pa
bendravimas.
Prel. J. Kučingis kviečia
visas organizacijas, tauti
nes bei religines, šiose isto
rinėse iškilmėse dalyvauti
su vėliavomis ir pilnoje uni
formoje, o ypačiai jaunimą,
skautus, ateitininkus. Mo
terys ir mergaitės prašomos
pasipuošti tautiniais rūbais.
• Kęstas Rcivvdas ir Liu
cija Pakalniškytė vasario
11 d., 2:30 vai. p. p. Los
Angeles šv. Kazimiero šven
tovėje priims Moterystės
Sakramentą. Jų moterystę
palaiminti
atvyksta
iš
Brookl.vno kun. Jonas Pa
kalniškis, artimas Pakalniš
kių šeimos draugas ir gimi
naitis.
•

Petronėlė

Naginienė

mirė sausio 23 d. Sun City,
Calif., 86 metų amžiaus.
•

Bernardas ir Aldona

Brazdžioniai sausio 10 die
ną atšventė savo vedybinio
gyvenimo 50 metų sukaktį.
• Los Angeles lietuviai

iškilmingai minės savo pa
rapijos ir lietuvių tautos
globėjo šv. Kazimiero 500
metų mirties jubiliejų. Be
dvasinio pasirengimo, ruo
šiamasis papuošti ir šven
tojo vardo šventovę. Ta
proga bus įrėmuotos šv.
Kazimiero ir šv. Juozapo
• šv. Kazimiero 500 metų
statulos. Rėmų brėžinius
mirties minėjimo iškilmės
sukūrė arch. Edmundas Arvyks šia tvarka:
bas. Meistro darbus atlieka
1) Maldos ir susikaupimo
Kazimieras Rakūnas,
tridienis pasiruošti šv. Ka
zimiero jubiliejui prasidės
(213) 893-7584
kovo 1 d., 7:30 vai. vak. ir (213) 829-4757
tęsis iki sekmadienio.
VINCENT JUODVALKIS
Certijied Public Accountant
2) Kovo 4 dieną, sekma
2802 Santa Monica Boulevard
dienį, 10 vai. ryto organi
Santa Monica, CA 90404
zacijų atstovai su vėliavo
mis rikiuojasi mokyklos
14659 Limcdale Street
kieme eisenai į bažnyčią ir
Panorama City, CA 91402
kartu su procesija iš klebo
1VANTED JOURNEYMEN
nijos atlydi dvasiškiją ir
MOLD/TOOL MAKER
kardinolą į bažnyčią.
FOR PLASTIC MOLDS
3) 10:30 vai. iškilmingos MUŠT
l!F. LXPER1ENCED iN EDM
AND/OR
FORM GRINDING
kelių kunigų koncelebruoDESIGNER
jamos lietuviškos mišios,
F.XPERIF.NCED IN PLASTIC
INJECTION MOLDS
dalyvaujant kardinolui TiGOOD HoURLY RATE AND
mothy Manning. Mišių me
FRINGES
HAMILTON MOLD
tu gieda sustiprintas para
& MACHINE, INC.
pijos choras ir solistai, va
25016 LAKELAND BLVD.
216-732-8200
dovaujant komp. Br. Bud
EUCLID, OHIO 44132
riūnui.
EXIT OFF 90
BABBITT EX1T OFF 90
4) Po iškilmių visų daly
(4-10),

Perpildytoje Los Angeles
Tautinių Namų salėje neolituanai iškilmingai prisimi
nė savo pirmąjį garbės na
rį kan. Tumą-Vaižgantą,
mirusį prieš 50 metų.
Pagrindiniu kalbėtoju
buvo fil. dr. Vytautas Dargis iš Chicagos. Savo įspū
dingoje kalboje jis apibu
dino Vaižgantą kaip rašyto
ją, žurnalistą, nepailstamą
kovotoją už Lietuvos nepri
klausomybę ir lietuvių tau
tos aspiracijas, visuomeni
ninką ir visada judrų ir jau
ną neolituaną. Gausios au
ditorijos, kurią sudarė labai
didelė dalis jaunimo, sukel
tos kalbėtojui ovacijos, liu
dija, kad ir ne profesionalo
literato, bet nuoširdaus pa
trioto lietuvio gerai paruoš
ta kalba, palieka visuome
nei daug gilesnį įspūdį.
Fil. Ramunei Vitkuvienei
atiteko labai nelengva pa
reiga ką nors perduoti audi
torijai iš Vaižganto kūry
bos. Tą ji su kolegėmis Rū
ta Aneliauskiene ir Danguo
le Kuzminskaite atliko pa
sigėrėtinai, susilaukdamos
gausių katučių.
Pabaigai visur ir visada
mus visus taip nuotaikingai
nuteikiąs vyrų kvartetas,
susidedantis iš R. Dabšio,
E. Jarašūno, A. Polikaičio
ir B. Seliuko, akompanuo
jant L. Polikaičiui padaina
vo keletą dainų, o ”bisui”
nešykštėdami dar pridėjo
Dalis publikos Vaižganto minėjime. Pirmoje eilėje iš kaires
porą. Nežinau ar yra kokia sėdi kons. V. ir J. Čekanauskai, L. ir A. Mažeikos, dr. V. Dargis.
kita organizacija, ar koks
S. Petravičiaus nuotr.
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■ BOSTONO LIETUVIAI
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Massachusetts guberna
torius M. Dukakis Vasario
16 d. pasirašys proklamaci
ją, skelbiančią Lietuvos ne
priklausomybės šventę ir 10
vai. ryto prie gubernatūros
bus iškelta Lietuvos vėlia
va.
Tą pačią dieną 12 vai.
prie miesto rotušės taip pat
bus iškelta Lietuvos vėlia
va........
Lietuviai gausiai daly
vaukime abiejuose Lietuvos
vėliavos pakėlimuose, nes
tai yra. mūsų garbės ir tė
vynės meilės reikalas.
Gi Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimas
rengiamas vasario 19 d.
10:15 vai. ryte šv. Petro
lietuvių parapijos bažnyčioje šv. mišios Lietuvos in
tencija.
Minėjimas vyks 2 vai. p.
p. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėje, 3
aukšte. Kalbės prof. dr.
Česlovas Masaitis iš Put
nam, Conn. Taip pat daly
vaus Bostono miesto tary
bos pirmininkas Joseph
Tierney. Bus meninė dalis.
Visos organizacijos pra
šomos dalyvauti bažnyčioje
ir salėje su vėliavomis. O
visi lietuviai turime rink
tis, nes tai yra mūsų parei
ga savo tėvynei.

CAPE COD
MIRTYS CAPE CODE
Sausio 21 d. New Eng
iami Medical Center, Bosto
ne mirė Raymondas P. Mickūnas vos 45 m. amžiaus,
belaukdamas naujos širdies
trąnsplantacijos. Apie jo
mirtj pi-anešė per visas ra
dijo ir TV stotis ir dakta
ras paaiškino, kad naujos
širdies perkėlimas yra la
bai komplikuotas ir Rimas
nebesulaukė jam tinkamos
širdies.
R. P. Mickūnas dirbo
American Can Co. of Needham and Miller Breeving
Co. Paskutiniu metu buvo
Unijos rajono atstovas (International Assoc. of Meęhanics and Aerospace
Workers Representative).
Liko žmona Aleksandra
(Vitkauskaitė) Mickūnienė,
dvi dukterys su šeimomis
Lucy Donovan iš Dorches
ter, Mass ir Diana Edvvards
iš Hyannis, Mass. su prieš
savaitę gimusią dukrele,

motina Adelė Mickūnienė ir
du broliai Česlovas ir Almis
Mickūnai.
Velionio kūnas pagal jo
pageidavimą buvo sudegin
tas. Pomirtinės pamaldos
buvo atlaikytos sausio 25
d. Our Lady of Victory
Church. Po pamaldų brolis
Almis angliškai pareiškė
šeimos padėką visiems atsi
lankiusiems ir pakvietė
pusryčių. LB Cape Cod apy
linkės pirm. V. židžiūnas
trumpu, bet jautriu žodžiu
atsisveikino su Raymondu
ir pareiškė visai Mickūnų
šeimai nuoširdžią užuojau
tą. Vietoj gėlių buvo renka
mos aukos Lietuvių Fondui.

★

Dipl. inžinierius Jonas
Mikalauskas 78 m. gyv.
Cape Cod — Marstons Millls
staiga mirė sausio 22 d. Jo
nas Mikalauskas buvo pui
kios sveikatos ir didelis
gamtos mėgėjas, žuvautojas ir grybautojas ir tur
būt nebuvo nė vieno ežero,
kur Jonas nebūtų žuvavęs,
bet sausio 22 d. išėjęs pasi
vaikščioti staiga krito ir
širdies smūgio ištiktas mi
rė.
Velionis buvo jautrus ir
veiklus visuomenės veikė
jas, dalyvaudamas įvairiose
organizacijose. Buvo kele
tą kartų valdyboje — Lie
tuvių Architektų ir Inžinie
rių Sąjungos, LB Cape Cod
Apylinkės valdybos narys,
Lietuvių Fondo įgaliotinis,
Lietuvių Piliečių Klubo na
rys So. Bostono, Lietuvių
parapijos ir kt. organizaci
jų narys. Iki pensijos dirbo
Ganteaume & McMullen Engineering Consultant firmo
je eidamas Elektros Dept.
vadovo pareigas.
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ryčiai buvo Lietuvių Pilie
čių klube So. Bostone.
Giminėms ir prieteliams
reiškiame užuojautą.

BALTIC
TOURS

★

Gruodžio 23 d. mirė po
ilgos ir sunkios ligos Irena
Bederžinskienė, 63 m. Liko
nuliūdę tėvai šlepavičiai.
Sausio mėn. 16 d. mirė
Eimutis Norkūnas tik 37
m., chemijos inžinierius. Li
ko nuliūdę žmona Mary ir
du vaikučiai ir tėvai Nor
kūnai.

RENGINIAI

šiemet Inte rnational
Night dalyvavo 11 tautybių
ir buvo gražiai surengta
naujoje Graikų bažnyčios
salėje. Kadangi graikai bu
vo šeimininkai tai ir valgiai
buvo graikų stiliaus. Buvo
programa ir pasišokimai.
Buvo įneštos vėliavos ir
kiekvienos tautybės pirmi
ninkai trumpai apibudino
savo organizacijos veiklą.
Iš lietuvių dalyvavo 22 as
menys.

★

Naujų Metų sutikimas
buvo bendrai valdybos ir
dalyvaujančių ponių gra
žiai suruoštas p. p. Lendrai
čių namuose Hyannis.
Pirm. V. židžiūnas visus
pasveikino su Naujais me
tais palinkėdamas visiems
geriausios sveikatos ir mū
sų tėvynei greičiau ateinan
čio laisvės ryto. Padėkojo
už malonų bendradarbiavi
mą ii- pakėlus šampano stik
lus už geresnius Naujus
1984 Metus sugiedotas tau
tos hihnas.
(jcd)

HARTFORD

1984 METŲ KELIONĖS LIETUVON
9-18 dienų kelionės, įskaitant 11 dienų Lietuvoje
Speciali 13 dienų kelionė — 11 naktų Lietuvoje
(Du pilni savaitgaliai su giminėmis ir draugais).
Kelionė 314: kovo 14 — kovo 26 .......................$1,199
“Finnair" lėktuvais iš JFK

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#710 B: liepos 10—27............................................. $1,999
#814 B: rugpjūčio 14-31 ............................................ $1,999

11 dienų Lietuvoj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 2 Helsinky
FINNAIR via JFK
17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA

#508 B: gegužės 8-24 ............... ....... ........................ $1,769
#612 B: birželio 12-28 ..................
$1,899
#918 B: rugsėjo 18 - spalio 4................................. .$1,829

6 dienos Vilniuj , 4 Rygoj, 3 VarSuvoj, I Frankfurte
LUFTHANSA via JFK 6 Boston
13 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA
#429: balandžio 29 — gegužės 11 .........................$1,699

5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2. Maskvoj

ALITAUA via JFK
12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
#508A: gegužės 8-19........................
$1,379
#612A: birželio 12-23 ........................
$1,649
#710: liepos 10-21 ..................................................... $1,649
#807: rugpjūčio 7-18 ................... ........... „................$1,649
#918A: rugsėjo 18 - 29.....................
$1,489

6 dienos Vilniuj, 3 VarSuvoj, 1 Frankfurte
LUFTHANSA via JFK 6 Boston

OBERAMMERGAU IR MIUNCHENAS (penkių dienų
ekstra kelionė) — $439
12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#507: gegužės 7-18................................................. $1,289
#604: birželio 4-15..................................................... $1,639
#710A: liepos 10-21 ...................
$1,639
#814A: rugpjūčio 14-25............................................. $1,639
#904: rugsėjo 4-15.......................................
$1,639
#101: spalio 1-12 ......... .............................................. $1,289

6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 1 Helsinky
FINNAIR via JFK
11 DIENŲ — LIETUVA IR LENKIJA

ŠV. KAZIMIERO
MINĖJIMAS
HARTFORDE

Kovo 4 d. šv. Juozapo ka
tedroje bus daugelio vysku
Išėjęs j pensiją apsigyve
pų ir kunigų koncelebruotos
no savo namuose Cape Cod šv. Mišios vadovaujant ar
Marstons Mills, kur akty kivyskupui John F. Wheaviai dalyvavo lietuviškoje
lon.
veikloje ir daug laiko sky
Kovo 3 d. ”Bushnell audi
rė savo pamėgtam žuvavi- torijoje, 166 Capitol Avė.,
mu'i. Palaidotas Forest Hills 2 vai. p. p. įvyks koncertas.
kapinėse Bostone.
Programoje: Toronto vyrų
Atsisveikinime Bostone choras "Aras”, Čiurlionio
dalyvavo daug prietelių ansamblio kanklių orkest
iš Cape Cod, Bostono, net ras ir jungtinė tautinių šo
Floridos ir kitur. Atsisvei kių grupė. 6 vai. vak. įvyks
kinimui vadovavo pirm. dr. iškilmingas banketas ”La
J. Gimbutas. Kalbėjo inž. Renaissance” klube, East
V. Izbickas, bendruomenės Windsor.
vardu kalbėjo V. židžiūnas,
Per visą kovo mėn. vyks
o visų prietelių vardu rašy lietuvių kultūrinė paroda
tojas St. Santvaras. Vietoj Conn. valstijos muziejuje.
gėlių buvo renkamos aukos
Koncerto bilietus (nuo 4
Tautos Fondui ir Lietuvių iki 15 dol.) iš anksto užsi
Fondui. Polaidotuviniai pus sakyti pas J. Gursky telef.
(203) 929-0100, o banketo
••■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
(po $25.00) pas I. Belanger
QUALITY CONTROL SUPERVISOR
(203) 229-4802. Kambarius
2-5 years exp. with high volunte co'.isunier oriented product. Mecha*
I nical/ebidric
galima
užsisakyti Parkview
product, gasolinr engine i« ideul. 2-5 years in quality
control supervision or production superviuion. Good coniunicnticn
Hilton viešbutyje, 1 Hilton
bkills both written and orai. Good tasic knovvledge oi QC,/QA proPlaza (203) 249-5611, pa
cedus. Thoroughly familiar vvith basic inupcclion techniqves>. Send
resume and salary requiremenl8 to:
minint ”Commemoration of
PERSONNEL MANAGER
St. Casimir”. Dėl bendrų ži
BEAIRD-POULAN/
nių skambinti pirm. I. Bud
Weed Eater Division—Emerson Electric Co.
riui (203) 693-0164.
#1 Poulan Dr.
■
Nashville, Ar. 71852
■
Skaitykit ir platinkit
F.OE M/F
D I R V £

#925: rugsėjo 25 - spalio 5 ..................................... $1,279

6 dienos Vilniuj, 3 VarSuvoj
ALI TALI A via JFK
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA
#917: rugsėjo 17-26 ................... ............................. ,...$1,259

6 dienos Vilniuj , 2 Helsinky

FINNAIR via JFK
9 DIENOS — LIETUVA IR SUOMIJA
#427: balandžio 27 - gegužės 5..................
41,129
#511: gegužės 11-19......................................-...... $1,229

6 dienos Vilniuj, 1 Helsinky

FINNAIR via JFK
Dėl brošiūrų ir išsamesnių informacijų kreipkitės I

Boltic Tours
293 Auburn St.
Nev/ton, MA O21č>č>, USA.

Tel. (617) 965-8080 orbo (617)969-1190

PATERSON
VASARIO 16 ŠVENTĖ

Lietuvos Nepriklausomy
bės 66-jų metų paskelbimo
minėjimas Paterson, N. J.
įvyks vasario 19 d.
Vasario 15 d. 9 v. ryto
bus Lietuvos trispalvės pa
kėlimas prie Patersono
miesto rotušės.
Vasario 19 d., sekmadie
nį, pamaldos už Lietuvą
10:30 vai. Tuojau pat po pa
maldų parapijos salėje bus
minėjimas. Minėjime nebus
jokio kalbėtojo. Bus rodo
mos skaidrės iš Lietuvos su

paaiškinimais, deklamacijo
mis ir dainomis, šoks tau
tinių šokių grupė "Lieps
na”.
Kviečiami visi Patersono
ir apylinkių lietuviai. Įėji
mas laisvas ir nemokamas.
Salėje bus renkamos aukos
pagal laisvą aukotojo apsi
sprendimą Lietuvos laisvi
nimo reikalams.
MOULDEK—MATCHER
Eslabli8.hcd hardvvood menufecturer
needs experienced Moulder-Matcher
prTRon. Straight days, sleady cxpioynient. Contacl:

ANGELINA HAKDWOOD
SALES CO.
P. O. BOX 1028
LUFK1N, TEXAS 75901

(6-8)

DIRVA

1984 m. vasario 9 d.

■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius
BALFO SUSIRINKIMAS

Balfo 76 skyriaus meti
nis susirinkimas įvyko sau
sio 29 d. šv. Antano para
pijos patalpose. Atidarė
skyriaus pirmininkas Al
fonsas Juška ir susirinki
mui pravesti pakvietė: Sta
sį šimoliūną — pirmininku
ir Vladą Staškų — sekreto
riumi. Patiekta darbotvar
kė priimta be pataisų. Į
skyrių 1983 metais įstojo
14 naujų narių ir 4 nariai
atnaujino. Skyrius 1983 me
tais neteko 11 narių. Miru
sieji atsistojimu ir tylos
minute pagerbti.
Į mandatų komisiją iš
rinkti: Stasė šimoliūnienė,
Alfonsas Laparskas ir An
tanas Norus.
Skyriaus veiklos praneši
mą padarė pirmininkas Al
fonsas Juška. Jo pasakymu
skyriaus valdyba turėjo
vieną posėdį, buvo suren
gusi šadeikų sodyboje išvy
ką, pravedė metinę rinklia
vą.
Sekretorius ir iždininkas
Vladas Staškus savo prane
šime apibūdino finansų sto
vį. Skyrius 1983 metais tu
rėjo: pajamų su praėjusių
metų likučiu ir vajaus rink
liava 9,433.99 dol. išlaidų
su
išsiųstais
centrui
7,480.52 dol,. kasoje turi
1,953.47 dol.
Vasario 16 gimnazijos
būrelio vadovas pranešė,
kad per praėjusius metus
jis surinko ir per Balfą
gimnazijai pasiuntė 741.18
dol.
Revizijos komisijos aktą
perskaitė Rožė Ražauskienė. Jos pasakymu skyriaus
knygos vedamos tvarkingai,
pajamos ir išlaidos turi ati
tinkamus dokumentus.
I skyriaus valdybą 1984
metams perrinkti tie patys
asmenys: Alfonsas Juška
— pirmininku, kun. Alfon
sas Babonas, Lidija Mingėlienė ir Romas Macionis —
v i c e pirmininkais, Vladas

Staškus — sekretorius-iždininkas, Cėsys šadeika — fi
nansų sekretorius, Ona šadeikienė į parengimų vado
vė. Kazys Sragauskas, An
tanina Jonynienė ir Valen
tina Osteikienė — valdybos
nariai.
Revizijos komisija: Rožė
Ražauskienė, Antanas Sukauskas ir Antanas Vaitėnas. Balfo direktoriai yra:
Rožė Ražauskienė ir Jurgis
Mikaila.
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16 minėjimas
įvyks vasario 12 d. 12:30
vai. Kultūros centre. Kalbė
tojai: lietuvių kalba Jonas
Kreivėnas, buvęs Sibiro
tremtinys, anglų kalba se
natorius Kari Levin.
Meninę dalį atliks: Dievo
Apvaizdos parapijos choras,
vadovaujamas Rimo Kas
pučio ir Tautinių šokėjų
vienatas, v a d o v aujamas
Rusnės Kasputienės. įei
nant i minėjimą bus renka
mos Lietuvos laisvinimo
reikalams aukos.
MIRTYS

Sausio 1 d. po ilgos sun
kios ligos mirė Alkus-Alkevičius, sulaukęs 66 metus
amžiaus. Po atlaikytų šv.
Petro parapijos bažnyčioje
pamaldų, sausio 4 d. palai
dotas švento Kapo kapinė
se. Liko: žmona Elena, sū
nus Arvydas, duktė Diana,
sesuo Aldona Biliūnienė ir
kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.
Sausio 19 d. po ilgos ir
sunkios ligos mirė Ona
Bartkuvienė. Rožinis sukal
bėtas ir atsisveikinimas
pravestas sausio 22 d. Harris laidotuvių namuose.
Sausio 23 d. po atlaikytų
Dievo Apvaizdos parapijos
bažnyčioje pamaldų, palai
dota švento Kapo kapinėse.
Liko: vyras Jonas, dukte
rys Dalia ir Vida, svainis
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Stasys Bartkus, kiti gimi aukos ALTai, Lietuvių Ben
nės, draugai ir pažįstami. druomenei ir Vlikui.

PAREIGAS EINA
Vincui Tamošiūnui išvy
kus žiemos šalčius praleisti
į Floridą, pareigas eina: St.
Butkaus šaulių kuopos pir
mininko — vicepirmininkas
Edvardas Milkauskas ir
ALT S-gos skyriaus pirm.
— sekretorius Albertas Misūnas.
Vasario 1 d. į Floridą iš
vyko Juozas Leščinskas.
Ten gyvens 2-3 mėnesius.

StPETERSBURG
• "Lietuvių žinių”, Flori
dos lietuvių klubo biuletenio
redakciniam kolektyvui at
sistatydinus, naująjį kolek
tyvą sudaro: Br. Gaižaus
kas, K. Gaižauskienė, A.
Krulikienė, J. Pupininkas,
S. Vaškienė ir St. Vaškys.
Biuletenio perdavimas —
perėmimas įvyko sausio 10
d. klubo pirm. A. Gudonio
namuose, kur buvo padėko
ta redakcijai už įdėta darbą
ir palinkėta sėkmės nauja
jam kolektyvui.
Šia proga redakcija pra
dėdama darbą pareiškia,
jog atrinkdama ir derinda
ma gautas biuletenio žinias,
tarnaus ne tik klubo reika
lams, bet taip pat infor
muos apie kolonijos gyveni
mą bei organizacijų veiklą.
Prašo žinias įteikti bet ku
riam redakcinio kolektyvo
nariui, pasirašytas ir kiek
galima trumpesnes. Redak
cija, kaip ir anksčiau pasi
lieka teisę dėl vietos stokos
gautus pranešimus trum
pinti savo nuožiūra. Iš visų
laukia gražaus bendradar
biavimo.
• Klubo organizuojamas
Lietuvos nepriklausomybės
šventė įvyks vasario 16 d.
(ketvirtadienį), 4 vai. p. p.
Paskaitą skaitys Linas Ko
jelis iš VVashington, D. C.,
Baltųjų Rūmų asistentas
etniniams reikalams. Pro
gramoje — klubo mišrus
choras, vadovaujamas muz.
P. Armono. Bus renkamos

• Klaipėdos atvadavimo
minėjimą sausio mėn. 17 d.
Lietuvių klubo salėje su
ruošė "Palangos’' j. šaulių
kuopa. Minėjimą salėje pra
vedė kuopos pirm. V. Bara
nauskas. Turininką paskai
tą skaitė VI. Žilinskas.

kalboje iškėlė L. žitkienės
visuomeninį darbą, jos žy
mų įnašą į labdaros veiklą,
visuomet sumaniai, akty
viai dirbusią ir gebančią
jungti žmones.
Iki! — skambėjo iki vė
lumos ežero pakrantėse at
sisveikinimo žodžiai.
— Sesė J. A-tė
BALFO VEIKLA

• LB St. Petersburg apy
linkės valdyba, per ižd. P.
Zelbą, Dirvai paremti at
siuntė 25 dol. Ačiū.

BEVERLY SHORES
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Beverly Shores Lietuvių
Klubas Nepriklausomybės
šventės minėjimą rengia
vasario 19 d. 1 vai. šv. Onos
bažnyčioje bus šv. Mišios
už žuvusius dėl Lietuvos
laisvės. Po pamaldų visi
vyks į Red Lantem Inn sa
lę priešpiečių, šventėsi mi
nėjimas prasidės 2 vai. p.
p. Pagrindinė kalbėtoja bus
jauna akademike Rita Markelytė-Dagienė. Ji aktyviai
reiškiasi kultūriniame gy
venime daina, muzika, deklamicijomis. Ruošiasi Klas
terio laipsniui iš kompozici
jos. Rašo eiles, kuria muzi
ką. šventės minėjime daly
vaus Union Pier, New Buffalo, Harbert, Michianos
kolonijos lietuviai Kl. Krp.
LIETUVOS DUKTERŲ
DRAUGIJOS VEIKLA

Lietuvos Dukterų drau
gijos Beverly Shores seniū
nijos susirinkimas įvyko
Irenos Jonynienės namuose.
Jį atidarė vadovė Lina žitkienė. Protokolą skaitė An
tanina Dagienė. L. žitkienei išvykstant į Floridą, se
niūnijos vadove išrinkta
Ona Kavaliūnienė, padėjė
ja — Liucija Lazauskienė.
Praėjusių metų veiklos ap
žvalgą padarė L. žitkienė.
Labdarai surinkta graži su
ma pinigų, laikomi apylin
kės senelių namuose gyve
ną lietuviai, žitkienės gra
žių žodžiu pranešimo pynė
su humoristiniais įtarpais,
susirinkimą, kaip visados,
padarė jaukiai šeimynišką,
malonios atgaivos valandė
lę. Po to prie Ir. Jonynienės
paruoštų skanių vaišių sta
lo dar ilgai buvo pabendrau
ta. Seniūnijai priklauso per
20 narių, iš kurių beveik
visos aktyvios visuomeni
nėje veikloje moterys.
Linai Žitkienei išvykstant
į Floridą, Antaninos Dagie
nės namuose buvo sureng
tos jai išleistuvės. Su buv.
vadove žitkiene atsisveiki
nant kalbėjo Antanina Da
gienė, Ona Kavaliūnienė,
kuri visų vardu įteikė dail.
Tamošaičio knygą ir Ona
Pulkaunikienė, d r a ugijos
seniūnijos įkūrėja, buv. va
dovė, dabar Balfo skyriaus
pirmininkė. Pulkaunikienė
savo gražioje ir trumpoje

Balfo Beverly Shores sky
rius, po labai sėkmingo ru
dens vajaus, kurį pravedė
vicepirm. K. Pocius, rengia
si vasaros metu prideramu
iškilumu atšvęsti Balfo 40
metų veiklos jubiliejų. Sky
riui pirmininkauja energin
ga ir sumani Ona Pulkaunikienė.
— Sk. Kr.
• Beverly Shore lietuvių
klubo pirm. Vytautas Kas-

niūnas Dirvai paremti Vil
ties draugijai atsiuntė 50
dol. auką su laiškeliu, ku
riame rašo:
"Dirvai paskelbus aukų
vajų, Beverly Shores Lietu
vių klubas skiria 50 dole
rių. Priimkite 25 dol., kaip
simbolinę auką iš Nežino
mo lietuvio, gyvenančio tė
vynėje, kuris už laisvą žo
dį kenčia Sibiro darbo sto
vyklose ir 25 dol. iš vadi
namojo "žinomo” lietuvio,
kuris neprenumeruoja ir ne
remia savos spaudos.”

• "Lietuvių Dienos” žur
nalo gruodžio mėn. nume
ryje:
žmogus ir Dievo žodis —
V. Bagdanavičius, Kunigys
tė ir plunksna — Ig. Urbo
nas. Vasario 16 d. VLIKo
deklaracija. VLIKo sukak
tuviniai metai. Lietuvos
diplomatijos šefo Stasio
Lozoraičio mirtis. .Gyveni
mas banguoja — Česlovo
Masaičio poezija. Tilžės ak
to sukaktis. Hong Kong tu
risto akimis — Valerija
Baltušienė. Oskaro Milašaus kūryba angliškai. SLA
ekskursija Karibų jūroje.
Anglų kalbos skyriuje:
Amerikos lietuviai filmų
industrijoje — M. Matulio
nis. Pabaltiečių tautiškukumas — B. Levin. Prezi
dento R. Reagan kalėdinis
sveikinimas.
žurnalo viršelyje — kun.
Vytautas Bagdanavičius, M.
I.C.
"Lietuvių Dienas” leidžia:
A. F. Skirius, 4364 Sunset
Blvd., Los Angeles, Calif.
901)29. Prenumerata — 20
dol. amerikoniškais, arba
25 dol. kanadiškais.
Owner Operators
Fleet Operator

Sewell Motor E x press Inc. Gen.
Commodltles Carrler needs
owner operators wlth slats, vans
& reefers for 41 statė operatlon.
Trlp advances, terminai pay,
permlts furnlshed for lono term
lease. Charleston 304-755-0078 or
1-800-247-0987

OPPORTUNITY FOR

PHYSICAL THEKAPIST
Full tlme ataff positior. .-.vallable immediately in rehabilitation service
department in 174 bed acute care
facility offering orthopedic services.
Progreaaive depattnient with latest
equipment (Cybex & Fitronl. Nevr
graduatus vvelcome. Saiary and benefits conipetitive. Apply: Personnel
Dept., PAWATING HOSPITAL, 3 I N.
St. Joaeph, Niles, Mieli. 49120, pbone
616-683-5310. F.O F
(3-16)
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Remkime religinę šalpą
Tirpstant vasario sniegui,
padangėmis artinasi pirmie
ji pavasario šaukliai. Ne
trukus priartės Gavėnios
laikotarpis, kurio pabaigą
apvainikuoja Velykų ryto
didžioji prisikėlimo misteri
ja. Tai laikas, kurio metu
turėtume giliai su dėkingu
mu įsisąmoninti, kad gyve
name laisvėje ir turime tei
sę išpažinti savo tikėjimą
ir jį viešai praktikuoti ne
varžomai, be persekiojimo
ar prievartos. Ir toji laisvė
yra brangi. Deja, gyvenan
tieji laisvėje ne dažnai pa
galvoja, kad toji teisė ne
visiems yra suteikta. Skai
tome Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kroniką, gauna
me oficialias ir neoficialias
žinias apie persekiojimus,
teismus ir kalinimus tiknČiųjų Lietuvoje. Individua
liai vargiai tegalime pa
lengvinti savo tautiečių tra
gišką padėtį. Tačiau kolek
tyviai, geros organizacijos
ir sumanių pasišventėlių dė
ka, mes galime efektingai
prisidėti prie persekiojamų
jų liūdnos dalios pagerini
mo.
Lietuvių Katalikų Religi
nė šalpa per savo Clevelan
do skyrių kreipiasi į visus
Clevelando ir apylinkių lie
tuvius su prašymu savo dos
nia auka prisidėti prie Lie
tuvoje kenčiančių kalinių,
jų šeimų, dvasiškių ir kitų
persekiojamų asmenų šelpi
mo. Pažymėtina, kad Cleve

lando Religinės šalpos sky
rius per 1982 metus surin
ko virš 11 tūkstančių dole
rių, o 1983 metų aukos, ga
lutinai suvedus apyskaitą,
sieks arti tos sumos. Cle
velando Lietuvių Religinės
šalpos skyrius, įsteigtas
1967 metais, iki šiol surin
ko virš 55 tūkstančių dole
rių, Tie pinigai įgalino Re
liginės šalpos organizaciją
šelpti Lietuvoje pagalbos
reikalingus asmenis mais
tu, vaistais, drabužiais ir
kitais gyvybiniais reikme
nimis.
Dabartinę skyriaus val
dybą sudaro: Zenonas Obe
lenis — pirmininkas, Ona
Žilinskienė — sekretorė,
Leonas Keženius, Henrikas
Stasas, Irena Sušinskienė ir
Antanas Styra.
Šalpos Vajus prasideda
Gavėnioje. Dievos Motinos
parapijos speciali rinkliava
bus š. m. vasario mėn. 26
dieną, o šv. Jurgio parapi
joje — balandžio 1 d. Va
jaus rinkliavų globėjai yra
kun. Gediminas Kijauskas,
SJ, ir kun. Juozas Bacevi
čius. Aukotojai prašomi sa
vo vokelius įteikti per para
pijas rinkliavų metu arba
kitu laiku siųsti Onai Ži
linskienei, 1840 Caronia Dr.,
T.yndhurst, Ohio 44124. Če
kius rašyti "Lithuanian Catholic Religious Aid". Jūsų
aukos gali būti nurašomos
nuo federalinių pajamų mo
kesčių.

MATAS & TURNER
REALTY

Būkime dosnūs. Tai viena
auka metuose, kuri įprasmi
na mūsų gyvenimo laisvėje
sampratą ir įrodo, kad, gy
vendami pasiturinčiai ir
laisvai, nepamirštame tų,
kuriems mūsų kasdieninis
gerbūvis yra nepasiekia
mas, o laisvės šviesa užtem
dyta.
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‘AlDber Holidays”
1984 M. EKSKURSIJOS
I LIETUVA
iš BOSTONO ir NEW YORKO

Aurelija Balašaitienė

NATIONWIDE
INSURANCE

Nat.<yiwide >» on vou' nOo

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos
ištaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211. arba
SAULIUI (216) 461-3500.

BALANDŽIO 18 —$1114.00
— $1114.00
GEGUŽES 9
GEGUŽĖS 14 — $1335.00
GEGUŽĖS 30 — $1361.00
BIRŽELIO 11 — $1315.00
BIRŽELIO 18 — $1528.00
BIRŽELIO 20 — $1361.00
SPALIO 3 —

LIEPOS 9
—$1618.00
LIEPOS 18-------- $1361.00
RUGPIŪČIO 1 —$1361.00
RUGPIŪČIO 13 —$1528.00
RUGSĖJO 5
—$1361.00
RUGSĖJO 17 —$1127.00
RUGSĖJO 26 —$1142.00
$1268.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs
maršrutai — Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Le
ningradas.
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu
mokesčiu. Grupes lydės vadovai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite
1-800-722-1300 (Toli Free)
OI’l'ORTUNITY

FOR

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

REGISTERED NURSES
FOR ICU & CCU. FOR ALL SHIFTS
To work and live in a small congenial
comrnunity. Posilions available in new
coronary care unit of 41 bed hospital
in Northern WiscGnsin. Experience
preferred. Gnod starting salary and
fringe benefits. For information &
application contact Dorothy Ortmann,
D.O.N., HAYWARD AREA MEMOR1AL HOSPITAL, Route 3, Box 3999,
Hayward, W1S. 54843. 715 634-8911.
(1-7)

WANTED JOURNEYMEN or JST
CLASS INJECTION MOLD MAKERS
MOLD MAKER. Grow with the leader
in the pluslics industry. At the
present tinie we are accepting ap
plications from indiv. with a min. of
5 yrs. in mold making exper. Excellent benefits inc). company paid
insnr.. profil sharing, cash bonus
program, etc. Salary up to $14.00/hr.
Send resume to Phillips Plastics Coro.
1880 N. 55lh Si.. Boulder, CO. 80301
or call, Mike Wilkinson, 303-442-6360.
(6-8)

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
MCMBEH
393 West Broadway
P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems, atsikviesti gimines atostogoms —
sutvarkom dokumentus.
PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

MM! /uperior Zoving/
ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119

SANTAUPŲ INDĖLIUS

486-2530

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

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

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga
Della E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119

Tel. [216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
valandoje. Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.

NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIU<•4.
SASKAITA4

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

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS.
Kasdien nuo 9:30 Ii 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.
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Kviečiame visus Clevelando ir apylinkių lietuvius dalyvauti

CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO
66 METU SUKAKTIES MINĖJIME,
SEKMADIENĮ, VASARIO 12 D.

ČIURLIONIO
ANSAMBLIO
KANKLININKAI
VYKSTA Į HARTFORDĄ

Spcialus šv. Kazimiero
minėjimo ruošti komitetas,
pirmininkaujant Ignui Bud
riui Hartforde, pakvietė
Čiurlionio antamblio kank
lių orkestrą minėjime atlik
ti koncertą š. m. kovo 3-4
dienomis.
Šiuo metu labai intensy
viai kanklininkai solistai,
kanklių orkestras bei Sek
minių rageliai, vadovauja
mi Onos Mikulskienės, ruo
šias minėtam koncertu.
Orkestras išskrenda š. m.
kovo mėn. 2 d. ir grįžta į
Clevelandą kovo 4 d. vakare
po koncerto ir iškilmingų
pamald u katedroj ė.
• Mariaus Blyno naują
knygą "Nostradamus ir
pranašystės” (104 psl.) šio
mis dienomis išleido Kęstu
čio Jeronimo Butkaus Fon
das. Knygoje yra skyriai
apie Nostradamus ir jo pra
našystes, Fatimos prana
šystes ir erdvės paslaptis.
Knygą galima Įsigyti ”Patria” krautuvėje ir Dievo
Motinos parapijos knygyne.
Kaina 5 dol.

Mišios: 10 vai. Dievo Motinos parapijos bažnyčioje; 10 30 vai. šv.
Jurgio parapijos bažnyčioje.
Akademija: 4 vai. p. p. Dievo Motinos parapijos salėje.

Kalbės JAV EnvironmentaI Protection Agency vidurio vakarų
apygardos administratorius inž. VALDAS ADAMKUS ir kongresmanas DENNIS E. ECKART.

Meninę dalį atliks solistė RŪTA PAKŠTAITĖ, akompanuojant
muz. KRISTINAI KUPREVIČIŪTEI.
Amerikos Lietuvių Tarybos
Clevelando Skyriaus Vaidyba

■

■

.

JAV Lietuvių Bendruomenės
Clevelando Apylinkės Valdyba

• OHIO AUTO BODY,
savininkas Jonas Švarcas,
35571 Vine St., Eastlake,
Ohio 44094, sąžiningai, ir
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašauktus,
automobilį atitempia į savo
dirbtuves ir greitai pataiso.
Skambinkite tel: (216) 9428038 ir viskas bus sutvar
kyta.

4

HELP VVANTED

General housework including ironing. 2 days a
week and alternate one day
a week.Salary negotiable..
References. 0\vn transportation.
t Call: 991-5328 evening.

• Grandinėlė su vadovais
Liudu ir Aleksandra Sagiais
išskrenda i Romą vasario 26
d. dalyvauti šv. Kazimiero
iškilmėse. Į Clevelandą grįš
kovo 5 d.
i-

ir

(6-7)

• 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 lietuvišku sveikinimo
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.
WANTEDJOURNEYMEN
OR

1ST CLASS SKILLED
MOLD MAKERS
Movė to Traverse
City. Position open for journeyman
mold
maker
dr
equivalent,
with
minimum of 5 years expvrience in all
phases of plastic injection mold mok
iny. Please call 616-947-6758.
(4-6)*

OPPORTUNITY
FOR
REGISTERED
NURSE To work & .Live ln A Small
Congenial
Community
And
A
140
Bed Acute Care Hospital.
ICU CCU Hęad Nurse: SKI UTAH
And vvork ir. a brand new 10 bed
unit of a beautiful new facility. 10-15
years experience, prefer management
experience. Immediate opening. Call
or send resume to PIONEER VALLEY
HOSPITAL, P. O. Box 31841. West
Valley City. Utah 84131-0841. (801)
>68-0061, ext. 135.
(3-7)
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• Skautų blynų balius,
rengiamas Pilėnų tunto tė
vų komiteto, Įvyks vasario
25 d. Lietuvių namuose.
Pelnas skiriamas skautų
veiklai paremti.

Inž. Valdas Adamkus, JAV Aplinkos Apsaugos Agentūros
vidurio vakarti apygardos administratorius, pasakys pagrindinę
kalbą Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo minėjime Cleve
lande, vasario 12 d. 4 vai. p. p. Dievo Motinos parapijos salėje.
• Lietuvių namų akcinin
kų ir L;etuvių klubo narių
metinis susirinkimas įvyks
sekmadienį, kovo 11 d., 12
vai. Lietuvių namuose. Bus
paskelbtos metinės apy
skaitos, renkami keturi di
rektoriai.
• Ateities klubo Clevelan
de naujon valdybon išrink
ti R. Čepulienė, J. Kliorienė, K. Ralys, R. šilgalienė,
D. Staniškienė ir O. Rociūnienė.

• Lietuvių Fronto Bičiu

lių Clevelando sambūrio
naują valdybą sudaro: J.
Ardys, V. Brizgys ir J. Da
rnusis.

Sol. Rūta Pakštaitė Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo
minėjime vasario 12 d. 4 vai. p. p. Dievo Motinos parapijos
salėje atliks meninę programą. Jai akompanuos muz. Kristina
Kuprevičiūtė.

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

LIETUVIŲ
RADIJO
PROGRAMA
Nuo vasario 5 dienos girdima
sekmadieniais nuo 7 vai. iki 8 vai.
ryto per WERE radijo stotį, AM
banga 1300.

Kviečiame klausytis lietuviš
kos muzikos, keliaujančio mikro
fono reportažų, pasaulinių žinių ir

Clevelando kronikos.

WERE1300

---------- AM------- —

DIRVA
REMKIME LIETUVOS
LAISVINIMO
PASTANGAS

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas praneša, kad
"Lithuania 700 Years”, dr.

Alberto Geručio redaguota,
šeštoji laida, šiuo metu Dar
bininko platinama, išleista
be Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo žinios.
• Kun. dr. Vincas Gidžiū

nas, OFM, mirė sausio 30
d. Kearny ligoninėje, sulau
kęs 72 metų amžiaus. Velio
nis ilgų laiką buvo Brooklyne pranciškonų vienuoly
no vyresnysis. Buvo išleidęs
Lietuvos istorijos klausi
mais studijų, bendradarbia
vo katalikiškoje spaudoje.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos valdyba kvie
čia visus šios Sąjungos na
rius ir visus Amerikos lie
tuvius gausiai dalyvauti šių
metų Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukak
ties minėjimuose ir dosniai
savo aukomis paremti Lie
tuvos laisvinimo pastangas.
• Tautos Fondo Chicagos

atstovybė, per ižd. Pr. Po
vilaitį, atsiuntė Dirvai sim
bolinę auką 25 dol. išreiš
kiant padėką už parodytą
palankumą Tautos Fondui,
• V. Sutkus, Dirvos nuo finansuojančiam Vliko dar
širdus rėmėjas ir Vilties inis. Ačiū už auką.
draugijos šimtininkas Vo
• T. Palionis, Madison,
kietijoje, a t n a ujindamas
Dirvos prenumeratą pridė Dirvai paremti atsiuntė au
ką 25 dol. Ačiū.
jo auką 83 dol. Ačiū.

PADĖK A
Mūsų mylima žmona, motina ir sesuo
A. t A.

STEFANIJA JUODIKIENĖ
mirė 1983 m. lapkričio 26 d.; palaidota Memorial Park
kapinėse St. Petersburg mieste, Floridoje.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME:
Klebonui kun. V. Zakarui už aplankymą ligonės
ligoninėje, maldas koplyčioje, šv. Mišias bažnyčioje,
pamokslą ir palydėjimą kūno į kapines:
Poniai O. Armonienei už giedojimą koplyčioje ir
bažnyčioje ir Ponui P. Armonui už vargonavimą;
Ponui J. Žvyniui už pagalbą laidotuvių metu ir
gražų atsisveikinimo žodį draugų vardu koplyčioje;
Daktarui J. S. Vaičaičiui, dr. C. K. Bobeliui ir ki
tiems gydytojams, dėjusiems didelių pastangų ligonę
pagydyti ir palengvinti jos didžius skausmus;
Karsto nešėjams, visiems atsilankiusiems namuose,
ligoninėje, koplyčioje ir bažnyčioje, aukojusiems Lietu
vių ir Tautos fondams, papuošusiems koplyčią gėlėmis,
palydėjusiems velionę į kapines, pareiškusiems užuo
jautas žodžiu, laiškais ir spaudoje, užpirkusiems šv.
Mišias ir dalyvavusiems vaišėse.

Liūdintys
VYRAS, SŪNUS,
BROLIS IR SESERYS

PADĖKA
A. t A.

JUOZAS KIZEVIČIUS
Mano mylimas vyras ir sūnaus Kęstučio tėvelis
mirė sausio 6, palaidotas sausio 9 Visų Sielų kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui G. Kijauskui
lankiusiam ligoninėje, už maldas koplyčioje, gedulingas
pamaldas bažnyčioje ir palydėjimą į amžiną poilsio vie
tą. Taip pat dėkojame karsto nešėjams, attikusiems ve
lioniui paskutini patarnavimą. Nuoširdus ačiū visiems
kurie užprašė Šv. Mišias už jo sielą. Dėkojame visiems
už tokias gražias gėlių puokštes. Nuoširdus ačiū K.
Rimui už toki nuoširdų atsisveikinimą giminių vardu
koplyčioje, nuoširdus ačiū Leonorai Jocienei tiek daug
mums padėjusiai liūdesio valandoje. Nuoširdus ačiū p.
Stuogienei, p. Žilionienei, p. Civinskienei už skanumynus.
Nuoširdžiai dėkojame p. Dučmanui už parūpinimą šaltų
gėrimų. Ačiū Lietuvių Klubo direktoriams. Dėkojame
visiems laidotuvių dalyviams už palydėjimą velionio i
amžiną poilsio vietą. Dėkojame laidotuvių direktoriams
Jakubs ir sūnui už širdingą ir malonu patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdų ačiū.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 1I
SUKAKTIES MINĖJIMAS
IIIIIIIIIIHIIII
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NEW YORKE ĮVYKS VASARIO 19 D., SEKMADIENĮ
11 vai.

iškilmingos pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje.
3 vai. po piet — Minėjimas Kultūros Židinyje.

Kalbės Lietuvos generalinis konsulas ANICETAS SIMUTIS ir inž. JONAS JURKŪNAS
iš Chicagos.

Meninę programą atliks solistė RŪTA REGINA ZYMANTAITĖ-PETERS.
ĮĖJIMAS — 4 DOL.. MOKSLEIVIAMS — TIK 1 DOL.

New Yorko Amerikos Lietuvių Taryba maloniai kviečia visus minėjime dallyvauti.
iiiiiiiiiiii

bėtojai — gen. konsulė J.
Daužvaddienė, Lt. Governor
George H. Ryan, kun. dr. J.
Prunskis tema "Kova ir vil
tys laisvės fronte”, J. Ta
landis.
Meninėje dalyje progra
mą atliks Lietuvių Meno
Ansamblis Dainava. Choro
vadovė muz. Audronė Gaižiūnienė. Akompanatorius
muz. V. Maželis. Solistai B.
Mačiukevičius ir V. Mieliulis. Solo rageliu muz. R. Ka
siulis. Deklamatorė Z. Du
ba uskaitė.
• Prof. dr. kun. P. RagaLietuvių visuomenė ir or
žinskas, atnaujindamas Dir ganizacijos kviečiamos gau
vos prenumeratą, pridėjo siai dalyvauti. Organizaci
auką 33 dol. Ačiū.
jos pamaldose ir akademi
joje dalyvauja su savo vė
liavomis.

• Afrikoje gyvenąs ne
turtingas lietuviukas nori
mokytis "židinio” neaki
vaizdinėje lituanistinėj mo
kykloj. Metinės mokslo iš
laidos siek apie $100. Kas
sutiktų šias išlaidas pilnai
ar dalinai apmokėti, prašo
mas kreiptis į švietimo ta
rybos pirmininką J. Kava
liūną, P. O. Box 438, Beverly Shores, Ind. 46301, arba
j mokyklos direktorę V.
Bučmienę, tel. (216) 4810653.

CHICAGO

Chicagos Lietuvių
Taryba

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Chicagos Lietuvių Tary
bos ruošiamas Vasario 16r
sios minėjimas įvyks šia
tvarka:
šeštadienį,, vasario 11 d.,
12 vai. vėliavų pakėlimas ir
žuvusiųjų pagerbimas Jau
nimo Centro sodelyje.
Sekmadienį, vasario 12
d.: 10:30 vai. pamaldos šv.
Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje, šv. Mišias atna
šauja ir pamokslą sako
vysk. Vincentas Brizgys.
Gieda parapijos choras, di
riguojamas A. Lino. Vargo
nais groja A. Eitutytė.
10 vai. pamaldos Liet. Ev.
Liut. Tėviškės parapijos, 11
vai. Sionų Liet. Ev. Liut. ir
vasario 19 d. 10 vai. pamal
dos Liet. Ev. reformatų
bažnyčiose. Pamaldas laiko
kunigai A. Trakis, J. Juozapaitis ir St. Neimanas.
Akademinė dalis 2 vai. p.
p. Marijos Aukštesniosios
mokyklos auditorijoje. Kal

POEZIJOS KNYGOS
SUTIKTUVĖS

Poetės Eglės Juodvalkės
poezijos rinkinio "Pas ką
žiedas žydi” sutiktuves ruo
šia Ateitininkų sendraugių
Chicagos skyriaus š. m. va f
sario 17 d. (penktadienį),
7:30 vai. vak. Jaunimo cen
tro kavinėje.
Programoje: dr. Marija
Stankus-Saulaitė, pati poetė
Eglė Juodvalkė, Ginta Remeikytė, Ramutė Bartuškienė ir Vainis Aleksa.
Po programos pasidalini
mas įspūdžiais, pabendravi
mas ir pasivaišinimas.

ro rekordavimo aparato,
mikrofonų ir kasetėse įra
šytų Pedagoginio Lituanis
tinio Instituto 25 metų su
kakties minėjimo ir absol
ventų išleistuvių iškilmių,
o taip pat Jaunimo centre
įvykusio kun. Vytauto Bagdanavičiaus pagerbimo.

Pompano Beach
VASARIO 16 ŠVENTĖ

LB Auksinio Kranto apy
linkės valdyba rengia iškil
mingą Vasario 16 šventę.
Minėj imas-šventė įvyks va
sario mėn. 15 d. 12 vai. Harris Imperial House restora
ne : 50 N. Ocean Blvd., Pom
pano Beach, Floridoje.
Programoje numatyta ofi
cialioji dalis, paskaita, me
ninė dalis ir bendri pietūs.
Visi LB apylinkės lietuviai
jų svečiai ir atostogaujan
tieji yra maloniai kviečiami
Vasario 16 minėjime daly
vauti.
Vasario 12 d. 4 vai. p. p.
St. Coleman katalikų bažnyčioje US 1 ir SE 12th St.,
Pompano Beach, kun. V.
Pikturna Vasario 16-tosios
šventės proga atnašaus šv.
Mišias. Prie vargonų C. Grigutis. Pietinėje Floridoje
gyvenančius ir atostogau
jančius lietuvius maloniai
prašome pamaldose gausiai
dalyvauti.
(s)

Rochester

• Petrą Petrutį, "Margu
čio” radijo programos ve
• Rochesteiy Vasario še
dėją, netoli "Margučio” šioliktosios minėjimas įvyks
įstaigos Chicagoje užpuolė vasario 19 d. 3 vai. p. p.
du kaukėti jaunuoliai. Par šv. Jurgio parapijos salėje.
griovę einantį Petrutį ir pa Pagrindinis kalbėtojas bus
sigriebę jo nešamą portfe dr. J. Sungaila iš Toronto.
lį pabėgo. Petrutis liko ne
sužeistas, tačiau neteko ge
• Anastazijos Tamošai
tienės kilimų ir tautinių
drabužių paroda įvyks Sibley’s Word galerijoje balan
džio 12-21 d. d. Rochesterio
Dipl. inžinieriui, buv. V. D. Universiteto adj.
mieste.
profesoriui
A. t A.

JONUI MIKALAUSKUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį med.
gyd. KAZĮ MIKALAUSKĄ, KRAUNELIŲ

ir ZAREMBŲ šeimas, ir visus velionies arti
muosius

• P. B. Varkala, Anglijo

je, atnaujindamas Dirvos
prenumeratą pridėjo auką
33 dol. Ačiū.
• V. Gaidelis, Omaha
Dirvai paremti atsiuntė au
ką 25 dol. Ačiū.

Nuliūdę lieka

ŽMONA KAZIMIERA,
SŪNUS KĘSTUTIS
IR GIMINĖS

A. L. Inž. ir Arch. S-gos

• Pr. Karalius, St. Croix,

Bostono skyriaus kolegos

atnaujindamas Dirvos pre
numeratą pridėjo auką 23
dol. Ačiū.

