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ANDROPOVUI MIRUS
Jo vietą užėmė kitas ’aparačikas’

Andropovui kiek paviešpa- 
tavus, vienas užsienio kores
pondentas Maskvoje, progai 
pasitaikius, paklausė eilinio 
praeivio, kokį skirtumą jis jau
čiąs tarp Andropovo ir Brež
nevo. Atsakymas buvo labai 
paprastas ir suprantamas: 
Pirmasis dar gyvas, antrasis - 
miręs'. Suprask: didelio skir
tumo nėra.

Su tuo galima sutikti atsi
minus, kad Brežnevas kelis 
paskutinius savo valdymo me
tus jau nebebuvo pajėgus ką 
svarbaus padaryti, o Andro
povas, kaip dabar oficialiai 
pranešta, sunkiai sirgęs bent 
dešimt mėnesių iš savo pen
kiolikos mėnesių valdymo.

Tokie vyriausiųjų viešpačių 
negalavimai nejučiomis val
džią perleido mažam kolekty
vui, vadinamam Politiniam 
biurui’. Tas formaliai yra ren
kamas 300 narių kompartijos 
centrinio komiteto, tačiau 
praktiškai priima partijos sek
retoriaus pasiūlymus ką dary
ti. Kadangi centrinio komite
to generalinis sekretorius kar
tu yra ir politbiuro pirminin
kas, gali suprasti, kiek galios 
jis turi. Maža to, visi politbiu
ro nariai paprastai dar valdo 
vieną kurią svarbesnių minis
terijų ar kitų žinybų. O gene
ralinis partijos sekretorius yra 
Aukščiausios Sovietų Sąjungos 
Tarybos (atseit - seimo) prezi
diumo pirmininkas, kuris at
lieka valstybės prezidento 
funkcijas. Tiesa, kartais kiek 
užtrunka, iki naujas žmogus 
perima visas tas funkcijas, bet 
sykį jis sukoncentruoja savo 
rankose tų postų galią - jis iš- 
tikro tampa valdovu, nebent

Pedagoginį Lituanistikos Institutą dalis baigusių absolventų. Iš kairės: Raniona Stepa- 
navičiūtė, Vida Seibutytė, Rimas Rekašius. Indrė Rudaitytė. Danutė Ročiūnienė, Vitas Plioplys, 
Darius Polikaitis, Rūta Musonytė, Daina Kere lyte, duoda ii Indrė Antanaitytės.

J. Tamulaičio nuotr.

Vytautas Meškauskas

jam kliudytų ligos, kaip Brež
nevui ar Andropovui. Tos 
kliūtys leidžia kalbėti apie ko
lektyvini valdymą, tačiau rei
kia atsiminti, jog kolektyvas 
yra palyginti nedidelis.

Politbiuras dabar turi 12 
narių, kurie turi maždaug vie 
nodą galvoseną ir juos visus 
jungia noras, jei nepakilti 
aukščiau, tai bent nenustoti 
savo turimų pozicijų.

Tokiu būdu, prieš vienam 
įsigalint, pasitaiko proga įvai
rioms deryboms ir kombina
cijoms. Tie politbiuro nariai, 
kurie yra ck gen. sekretoriaus 
pavaduotojai - kaip dabarti
niu metu Cernenko, Gorba- 
čev ir Romanov - turi geriau
sias pozicijas išrinkimui į An
dropovo postą. Jų pirmasis - 
72 metų amžiaus Cernenko - 
ir laimėjo.

Už tat tenka sutikti su tuo 
Maskvos praeivio pastaba, 
kad nėra didelio skirtumo 
tarp gyvų ir negyvų, nes 
Kremliaus klika nenorės ir ne
galės ilgesnį laiką keisti savo 
politikos. Ir ypač tada, kai 
valdantysis turi dar skaitytis 
su savo kolegomis, O susitarti 
dėl susidariusios būklės išlai
kymo yra visada lengviau, 
negu dėl reformų ar didesnių 
pakeitimų, pavyzdžiui - už
sienio politikoje.

Tuo tarpu šio krašto gyven
tojams, pripratusiems prie vi
sai kitokio režimo, kuris pri
leidžia - ir kartais net skatina - 
permainas, Andropovo mirtis 
pažadino vaizduotę. Visa eilė 
politikų, žurnalistų ir net ži
nomų ekspertų samprotavo, 

(Nukelta į 2 psl.)

Pedagoginio Lituanistikos Instituto etnografinio ansamblio dalis, atlikęs rugiapiūtės pabaig
tuvių programą, minint PLI 25 metų veiklos sukaktį. Iš kairės: Ramutė Plioplytė, Arvydas 
Žygas (vadovas). Rimas Rekašius, Audrius Polikaitis, Aušra Jasaitytė, Gailė Eidukaitė ir Ali- 
da Vitaitė. J. Tamulaičio nuotr.

Pedagoginiam Lituanistikos
Institutui 25 metai

Viena iš pačių svarbiau
sių lietuviškų institucijų — 
Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas atšventė 25 metų 
veiklos sukaktį.

Iškilmė įvyko š. m. sausio 
28 d. Jaunimo centro didž. 
salėje, Chicagoje. Progra
ma susidėjo iš šių dalių: 
absolventams diplomų įtei
kimo, sukaktuvinio leidinio 
sutiktuvių ir etnografinio 
ansamblio pasirodymo, o 
priedui — vakarienė ir šo
kiai.

Absolventui Dariui Poli- 
kaičiui grojant maršą, į sa
lę įžygiavo ir numatytas

A. JUODVALKIS

vietas užėmė Institutą bai
gusieji studentai, vadovy
bė, lektoriai, rėmėjai, gen. 
konsule ir vyskupas.

Diplomu įteikimas

Iškilmė pradėta vyskupo 
Vincento Brizgio invokaci- 
ja ir rektoriaus dr. Jono 
Račkausko įvadiniu žodžiu. 
Absolventams diplomus įtei
kė gen. konsule Juzė Dauž- 
vardienė, asistojama rekto
riaus dr. J. Račkausko, di
rektorės Ramutės Plioply- 
tės ir sekretorė Stasės Pe
tersonienės.

I. Dviejų metų kursą bai
gė ir pradinės lit. mokyklos 
mokytojo teises gavo šie 
absolventai: Indrė Antanai
tytė, Guoda Antanaitytė, 
Alė Jonušaitė, Dainė Kere- 
lytė, Rūta Musonytė, Da
rius Polikaitis, Vitas Pliop- 
lys, Danutė Račiūnaitė, In
drė Rudaitytė, Rimas Reka
šius, Vida Seibutytė, Ra
moną Steponavičiūtė, Mor
kus šaulys, Renata Varia- 
kojytė.

II. Trijų metų programą 
baigė bei parašė diplomi
nius darbus ir aukšt. lit. 
mokyklos mokytojo teises 
įgijo šie absolventai:

Gailė Antanaitytė, dipl. 
darbas — Tolerancija; Ka
zė Brazdžionytė, dipl. dar
bas — Lietuvos valstiečių 
ūkio darbų papročiai; Alvy
de itutEytė, dipl. darbas — 
Kitataučių kalbininkų įna
šas į lietuvių kalbotyrą; 

Audrius Kirvelaitis, dipl. 
darbas — Pedagoginio litu
anistikos instituto istorija; 
Vytenis P. Kirvelaitis, dipl. 
darbas — Steponas Darius 
ir Stasys Girėnas: Garbin
gi mūsų tautos didvyriai; 
Vida E. Momkutė, dipl. dar
bas — Prezidento instituci
jos raida nepriklausomoje 
Lietuvoje; Gaja Pemkutė, 
dipl. darbas — Kazio Bin
kio poezija: vėjavaikio gė
lės iš šieno.

III. Už darbą su lietuvių 
jaunimu mokyklose ir orga-. 
nizacijose įteikti diplomai ir 
suteikta teisė mokytojauti 
aukšt. lit. mokyklose šiems 
studentams: Dovui šauliui 
ir Rasai šoliūnaitei.

Tokiu būdu aštuntąją lai
dą baigė ir gavo diplomus 
23 abolvseltai (16 merg. ir 
7 vyrai). Visi absolventai 
apdovanoti knygomis.

Absolventų vardu žodį 
tarė broliai Audrius ir Vy
tenis Kirvelaičiai, o rekto
riui dovaną įteikė Alvyde 
Eitutytė. Antro kurso stu
dentų vardu atsisveikino 
Aušra Jasaitytė.

Garbės diplomų įteikimas

Už nuopelnus Pedagogi
niam lit. institutui garbės 
diplomus gavo šios organi
zacijos ir asmenys: Lietu
vių Fondas (priėmė dr. An
tanas Razma) ir Lietuvių 
tautinis akademinis sambū
ris (Ignas Andrašiūnas), 
buv. rektoriai — kun. Vy
tautas Bagdanavičius, MIC, 

(Nukelta į 7 psl.)
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Pabėgimas, pasitraukimas ar persirikiavimas Libane? - Kaip 
____ bevadintum, pasėkos gali būti labai rimtos. ___

1984 METŲ KELIONĖS LIETUVON
9-18 dienų kelionės, įskaitant 11 dienų Lietuvoje

BALTIC 
TOURS

Užpereito antradienio rytą 
buvo paskelbta, kad preziden
tas Reaganas įsakė JAV mari
nams pasitraukti iš Beiruto 
aerodromo į laivus Libano pa
kraštyje. Kartu prezidentas 
įsakė laivyno artilerijai ir bom 
bonešiams atsakyti į sukilėlių 
artilerijos šūvius, nutaikytus į 
Beirutą, ne tik - kaip iki šiol - į 
pačius amerikiečius ar jų po
zicijas. Sakoma, kad tokį 
sprendimą prezidentas jau 
padaręs prieš savaitę, tik del
sęs su paskelbimu ir vykdy
mu, leisdamas daliniams tam 
pasiruošti ir duodamas laiko 
apsispręsti sąjungininkams: 
prancūzams, italams ir bri
tams.

Iš vidaus politikos taško - 
toks sprendimas gali būti pre
zidentui naudingas, nes iš de
mokratų atėmė šiuo metu svar
biausią propagandos arkliuką 
- jie gali ir toliau teigti, kad iš
laipinimas marinų BUVO klai 
da, kas nėra tas pats kaip 

/ YRA.
Blogiau atrodo žiūrint iš 

JAV užsienio politikos intere
sų pusės. Henry Kissingeris 
trečiadienio rytą pasitrauki
mą šiuo metu pavadino de
zertyravimu’, parodančiu prie
šams ir draugams, kad JAV 
nusileidžia kariniam spaudi
mui. Už tat jis apgailestaująs 
tokį nutarimą šiuo metu. Iš 
tikro kai kurie komentatoriai - 
kaip pvz. B. Moeyrs, buvęs 
prez. Johnsono spaudos sekre
torius - Libano prezidentą 
Gemayel palygino su P. Viet
namo Thieu.

Prezidento Carterio saugu
mo patarėjas Z. Brzezinski ta
čiau manė, kad Libane dar ne 
viskas prarastas, nes susiklos
čiusioje padėtyje JAV dar gali 
nemažai nuveikti diplomati
niai. Sirija vis dar gali būti 
suinteresuota JAV tarpininka

Andropovui mirus...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kad prezidentui Reaganui 
verta nuvykti į laidotuves ir 
šermenų proga pasitarti su 
Kremliaus valdovais. Jeigu ir 
nieko neišeitų, toks žestas pa
darytų įspūdį plačiajai liau
džiai, su kurios nusiteikimu 
turi skaitytis nors ir be rinki
mų iškilę valdovai!

Teoriškai čia gali būti šiek 
tiek tiesos, tačiau praktiškai 
sovietų piliečių teisės Andro
povui valdant ne tik nepadi
dėjo, bet sumažėjo. Laisvę vi
siems skelbiančio krašto pre
zidento dalyvavimas iš esmės 
eilinio aparačiko’ laidotuvėse 
tik išblaškytų ateities geresnes 
viltis, kurios gali daugiau nu
lemti negu atominės bombos.

Žinia, būtų galima sakyti, 
kad - vistiek kas valdo Krem
lių - jis (Kremlius) tvarko ant
rą super valstybę šiame pa
saulyje. Ergo - su juo reikia 
palaikyti gerus santykius. Ta
čiau tokie santykiai tėra įma
not! tik tada, jei ir kita pusė 
turi tuos pačius interesus. Įro
dyti, kad ji tokius turi, yra jos 
pareiga.

vimu, nes nenori tiesioginės 
konfrontacijos su Izraeliu, ne
būdama tikra, kad iš jos išeitų 
laimėtoja.

Iš savo pusės turėtumėm pri
durti, kad konflikto atveju Iz
raelis - nors ir gali laimėti fron
te, ar tiksliau tariant susidūri
me tarp kariuomenių - atsidu
ria visas apšaudymo pavojuje. 
Sovietams į Siriją prigabenus 
A-5 raketų, kurios gali pasiek
ti taikinius už keturių šimtų ir 
daugiau kilometrų, pavojaus 
nepašalina ir prielaida, kad 
Izraelis gali žinoti tų raketų 
batarėjų pozicijas ir jam gali 
pasisekti jas netikėtai užpuo
lus sunaikinti.

Tuo atveju sovietų džiaugs
mas dėl dabartinės įvykių rai
dos Vid. Rytuose galėtų grei
tai pasibaigti - jiems skubiai 
reikėtų apsispręsti ką toliau 
daryti, ko jie nemėgsta. Dėl 
to daug komentatorių yra pa
žiūros, kad sovietai bent laiki
nai gali pasitenkinti dabarti
niu laimėjimu, kas jiems 
buvo taip reikalingas, ir pa
tarti’ Sirijai JAV-bių per daug 
nespausti. Tuo atveju galima 
būtų prileisti kokią didoką au
tonomiją Libano maronitų 
mažumai, nors visas Libanas 
liktų didelėje Sirijos įtakoje.

Grįžtant prie Izraelio — 
reikia pastebėti, kad prie ne
susipratimo pačių libaniečių 
tarpe privedė beveik visuoti
nas nepasitenkinimas Libano- 
Izraelio gegužės 17 d. sutar
timi, pripažinusią Izraeliui 
tam tikras teises pietiniame Li 
bane saugumo patikrinimui. 
Gemayelio vyriausybė atsisa
kydavo patenkinti reikalavi
mą tą sutartį atšaukti, nes toji 
sutartis buvo sudaryta su JAV 
palaiminimu’. Jos atšauki
mas vestų prie JAV-bių para
mos Beiruto vyriausybei atšau
kimo. Ta sutartis, tarp kitko, 
Libano parlamento nebuvo 
ratifikuota ir dabar, žinoma, 
neteko jokios reikšmės.

Jei Izraelis neapsispręs grieb
tis ko nors daugiau dramatiš
ko, jam belieka paskubinti sa
vo kariuomenės evakuacija iki 
Litanijos upės, nes jam jau 
dabar sunku susitvarkyti oku
puotose Libano teritorijose su 
mahometonų partizanais, kas, 
žinoma, reikštų jo invazijos, 
pareikalavusios tiek daug 
aukų, nepasisekimą.

tūra pranešė, kad buv. Portu
galijos kolonija, tapusi nepri
klausoma marksistų valdoma 
valstybė Mozambique ištrė- 
musi Afrikos Tautinio Kongre
so partizanų grupės vadą, Lie 
tuvoje gimusi komunistą, Joe 
Slovo. 1962 metais jis pabėgo 
iš Pietų Afrikos ir iš Mozam- 
bique vadovavo teroristų veik
lai Pietų Afrikos respublikoje. 
Pietų Afrikos kariuomenei ne
siskaitant su sienomis ir tero
ristus persekiojant Mozambi- 
que teritorijoje, bei palaikant 
partizanų sąjūdį prieš jos vy
riausybę, Mozambique, atro
do, pradėjo ieškoti geresnių 
santykių su didžiuoju pietų 
kaimynu. To, sakoma, norin
ti ir Angola, kurioje tačiau yra 
per 20,000 ginkluotų kubiečių., 
JAV diplomatija smarkiai dir
ba, kad privedus prie jų iš
prašymo’. Atrodo, kad lietu
vių' yra abejose pusėse!

PRINTING
JOURNEYMEN

4 color strippers. Openings on second 
and third shifts. Wages besed on 
experience and ability to perform. 
Publications and commercial work. 
Al! top quality. Send resume to: 

JAMES HOUVENER 
PENDELL PRINTING INC.

I700 JAMES SAVAGE RD. 
MIDLAND. MICH. 48640

(7-9)

WANTED JOURNEYMAN or 1ST 
CLASSED SKILLED 

KLUGE LETTĘRPRESS 
OPERATOK

Experienced full-lime. Embo.suig, 
foil stamping experience helpful. Stea- 
dy work for qualified help and frinize 
benefits. Send resume or call: AC- 
CENT EMBOSS1NG. 306 WaahinRton, 
N. Minneapolis, Minn. 55401 612-
332-4948. <1-71

REGISTERED NURSES 
Clinton Valley Center, an advlt psy- 
chiatric facility, located at 140 Eli- 
zabeth Lake Rd., Pontiac, Mich. has 
openings for Charpe Nuisch on Ad« 
mission Wards on the afternoon shift. 
Mušt have c»ne year experience Equal 
Opportunity Emplcyer. Hiring imnie- 
diutcly, If mterestcd, please contact 
Ms Dolorcs Mardin.an, Personnel Su- 
ptrvisor, at (313) 338-7241, ext. 252 
or 253 for an appointment. (6-9)

OPPORTUNITY FOR 
SURGEON

To work and live in a small congenial 
community. Community has excellent 

opportunity for a General Surgeon. 
WRITE OR CALL.

(912) 3G4-742G 
Administrator, 

Screvcn County Hospital 
215 Mim, Road 

Sylvania, Georgia 30467 
(6-10)

• ••
Vasario? d. Reuterio agen-

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAI.

THERAPIST
TO HEAD THE DEPARTMENT 

to work and live in a small congenial 
community and a 84 btd general 
hospital in Southeast Oklahomn. 
Beautiful jreen country. Salary com- 
mensurate with experiencr & abilitv. 

WRITE OR CALL.
I.EFLORE COUNTY 

MEMORIAL HOSPITAL 
103 VVALL STREET 
POTEAU. OK. 749S3 

918-647-8161
_____________ (4-8),

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 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK& Boston

13 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA 
#429: balandžio 29 — gegužės 11 .......
5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2 Maskvoj 
ALITALIA 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 ............................. M...............$1,649
#918A: rugsėjo 18 - 29...........................................$1,489

6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 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

#925: rugsėjo 25 - spalio 5 .
6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj 
ALITALIA via JFK

10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA
#917: rugsėjo 17-26 ....................

6 dienos Vilniuj , 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

$1,279

.>..41,259

9 DIENOS — LIETUVA IR SUOMIJA 
#427: balandžio 27 - gegužės 5 
#511: gegužės 11-19------------
6 dienos Vilniuj, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

Dėl brošiūrų Ir Išsamesnių Informacijų kreipkitės į 

Baltic Tours 
290 Auburn St.

Nev/ton, MA 02166, USA
Tel. (617) 965-6060 arba (617) 969-1190

..$1,129 
.$1,229

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO m UKBBIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtaiadud: J. JANUtAITIS ir J. MAtEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE. J
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VIENYBES LINKME

Jaunimo balsas apie Vasario IB-tąją

"Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi’’ baigiami iš
kilmingai atsišaukimai. Ta
me pasakyme svoris deda
mas j galą, — vienybė te
žydi. Betgi, Vincas Kudir
ka pradžioje prašneko "Var
dan tos Lietuvos”. Netiesio
giniai tai sako, jog vienybė 
nėra dėl vienybės, o tik dėl 
Lietuvos. Lietuva yra tas 
objektas, kurio gerovei yra 
nukreiptos viso?. mūsų jė
gos, o vienybė yra tik prie
monė tai Lietuvos gerovei.

Politinei vienybei trem
tyje išlaikyti ar laimėti 
reikalingas pirmiausia mo
ralinis nusiteikimas, kitais 
žodžiais tariant demokrati
nis vienybės supratimas ir 
demokratinis jos vykdymas, 
tai yra aiškinimosi, supra
timo ir pagaliau kompromi
so dvasia.

Antroji politinei vienybei 
pasiekti sąlyga, — tai in
telektualinis suvokimas tik
slo, kuriam ta vienybė turi 
tarnauti; tikslo, kuriam tu
ri būti sutelktos jėgos, dar
bai ir mintys. Sakoma, kad 
mūsų politinės vienybės 
tikslas yra Lietuvos laisvė. 
Uždavinys — daryti visa, 
kas garsintų Lietuvos var
dą ir bylą, demaskuotų ir 
deskridituotų Lietuvos oku
pantą, didintų Lietuvos 
draugų ir rėmėjų skaičių, 
gelbėtų Lietuvos žmones.

Lietuva atsikūrė ir gy
vavo tik dėka lietuvio žmo
gaus. Didelis laimėjimas, 
kad Lietuva patenkino šj 
žmogų ir padarė jį laimin
gu, jis pamiršo tą menka
vertiškumo jausmą, noru 
dirbti ir pasiekti tuos nesu
skaitomus laimėjimus viso
se gyvenimo srityse, kurie 
būdingi ypač pirmaisiais ne
priklausomybės metais. Mil
žiniškoji energija, kylanti 
iš tautos sielos gelmių, pa
dėjo per trumpą laiką visai 
sunaikintame krašte pa
siekti didelių ūkinių ir ki
tokių laimėjimų ir įvykdy
ti mūsų svajonę apie visų 
žmonių lygybę, socialinį tei
singumą bei kitus idealus, 
į kuriuos vis artėjome. Tai 
mes jaučiame ypač dabar, 
svetimuose kraštuose, kur 
nežiūrint stambių frazių, 
viešpatauja žemesnės ko

kybės dvasia. Ir visi, kurie 
buvo nepriklausomybės dva
sios įtakoje, šiandien jau
čia jos pėdsakus savyje, o 
tai yra Vasario šešiolikto
sios laimėjimas ir mūsų 
praeities turtas.

Bet ne tik ūkinėje ir so
cialinėje srityse, bet ypač 
dvasinėje, nepriklausomy
bės metai davė didelių lai
mėjimų mene, literatūroje 
ir moksluose. Visa tai ugdė 
dar iki šiol neišsivysčiusią 
lietuvišką dvasią, stiprino 
tautinę sąmonę ir kūrė vi
są tai, ką vadiname lietu
viškąją kultūrą.

žiūrint į mūsų valstybinę 
ir politinę sritį, iš mūsų 
laisvosios praeities įsigijo
me valstybinį ir politinį 
patyrimą. Išugdėme savo 
politikus bei valstybės vy
rus ir sukūrėme politinio 
valdymosi ir galvojimo tra
dicijas, padidindami lietu
viškosios egzistencijos ver
tę ir sukurdami naują lie
tuvio žmogaus tipą.

šiandien esame nebe tie, 
kurie iš Lietuvos išėjom. 
Pajusti žemę po kojom da
bartiniu metu reiškia žino-, 
ti, kad esame nutolinti nuo 
gimtosios žemės daugelio 
mylių ir daugelio metų. Pa
žvelgti j laisvės idealo pras
mės turinį, tai reiškia pa
jausti, kad yra tam tikri 
principai, kurių laikymas ir 
kurių vykdymas artina j 
laisvinimo tikslą. Tokie 
principai yra — išlaikyti 
savyje kovos dvasią, palai
kyti savyje gyvą pajauti
mą teisės ir teisingumo, 
kuriuos grąžinti tautai ir 
asmeniui yra visas mūsų 
laisvinimo kovos tikslas; 
kiek begalint palaikyti vie
nybę su Lietuvos valstybi
nėmis apraiškomis, kurių 
liekanos tebėra valstybinės 
įstaigos ir svarbiausia gy
vą lietuvybės dvasią ir eiti 
su tautoje tvirtai gyva vie
ningos Lietuvos valstybine 
linkme.

Kad šių pagrindinių 
principų gaivalingoji dva
sia būtų mumyse visados 
gyva ir žadintų tikėjimą ir 
viltį į Lietuvos laisvės pri
sikėlimo aušrą gausingai 
dalyvaukime Vasario šešio
liktosios minėjime ir savo 

MIELAS PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIME!

Vasario 16 yra lietuvių 
tautos svarbiausia šventė. 
Yra diena per kurią šven
čiame Lietuvos Nepriklau
somybę, prisimenam kaip 
mūsų tėvai, tėvukai, ir pro
seneliai gyveno Lietuvoje, 
ir gerbiame tuos, kurie ko
vojo ir žuvo dėl Lietuvos 
laisvės.

Vasario 16 yra daug dau
giau negu diena per kurią 
mes gerbiame savo praeities 
didvyrius, mes taip pat ger
biame visus tuos, kurie 
šiandien aukojasi už mūsų 
brangią tėvynę Lietuvą. 
Meldžiamės už visus tuos, 
kurie priešinasi prieš oku
pantą, spausdina ir platina 
LKB Kroniką, kenčia ir žūs
ta, kad pasaulis nepamirš
tų Lietuvos, ir kelia tauti
nę sąmonę, kad Lietuva ne
pranyktų lietuvių širdyse.

Vasario 16 suteikia mums 
progą pergalvoti mūsų tau
tos dabartį, pasisemti stip
rybės iš mūsų tautos gar
bingos praeities, ir su at
naujintu ryžtu žengti drą
siai į ateitį.

Linkiu visiems maloniai 
ir prasmingai praleisti šių 
metų Vasario 16-tą!

Težydi vėl Lietuva !
Ginta Palubinskaitė
PLJS Korespondentų 
Kolektyvo Pirmininkė

★

Vasario 16 nėra tik įpras
tų minėjimų, apdulkėjusių 
atsiminimų, bei himnų gie
dojimo diena. Dažnai lieka 
toks įspūdis, ypatingai tiem 
iš mūsų, kurie gimėm ir au
gom išeivijoje. Nematę lais
vos Lietuvos, mums sunku 
net įsivaizduoti jos gimi
mo: nepriklausomybės pa
skelbimo. Nejaučiam ryšio 
tarp tų emocijų, kurios ky
la vyresniems, ir to, kas 
scenose skaitoma. Poezija, 
montažai, lietuviškos dai
nos, viskas gražu; bet tai 
estetiškas grožis, ne širdį 
v i r p inantis pergyvenimų 
atsiminimas.

Daug ką prarandam ši
taip galvodami.. . spręsda
mi kad Vasario 16 neturi 
aktualaus mums pagrindo. 
Tas pagrindas egzistuoja, 
gal net tyresnis mums ne
gu vyresniem. Vasario 16 
yra idealo šventė, yra pasi- 
džiaugimas tuo, apie ką 
svajoja kiekvienas. Minėda
mi Lietuvos nepriklausomy
bės šventę, minim ką daug 

pinigine auka paremkime 
Lietuvos laisvinimo darbą.

Tegu Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo minėji
mai bei prisiminimai mus 
jungia, mus vienija ir ska
tina ir toliau likti ištikimais 
tiems idealams ir siekiams, 
kuriuos išreiškė Vasario 
16-sios aktas.

Ign. Andrašiūnas

didesnio: viso pasaulio
žmonių pasitikėjimą savi
mi. Lietuvos pavyzdys at
stovauja tą heroizmą, ku
ris įtikina žmones, tautas, 
kad jie pasaulį gali pakeisti.

Ta pati dvasia, kuri stū
mė Amerikos revoliucijonie- 
rius prieš anglus; ta pati 
dvasia, kuri verčia žmogų 
stengtis, bandyti, ir svajoti, 
ta dvasia sūkuriuoja kiek
vienoje vietoje, kur lietu
viai mini Vasario 16 dieną. 
Pasižiūrėjus j veidus, gali 
žinoti, kad daug kam, ypa
tingai vyresniem, ta laisvė 
buvo gyvenimo giliausias 
troškulys. Tuose pačiuose 
veiduose galima matyti, 
kad to troškulio išsipildy
mas gyvenimo svarbiausia 
atsiekimas ir brangiausias 
prisiminimas. Nors kartais 
tie atsiminimai šiek jtiek 
dulkini, jie žiba stipresne 
šviesa, spindi idealu, kurio 
kiti nejautė. Tą dvasią pa
liesti ir bent iš šono maty
ti, tai Vasario 16 svarbiau
sia užduotis.

Neatsimenam kovų, ir 

. Ui tto

Ski^StaS

KRIKŠČIONIŠKAI MĄSTYTI VEIDU Į ŽMOGŲ — Tėv, 
Žiburių nr. 51-52 straipsnis: Į A. Valavičiaus klausimus plačiai 
pasisako žymus vok. politinės teologijos atstovas dr. Johannes 
Baptist Metz. garsaus teologo Kari Rahnerio mokinys. Deja, visa 
tema jo sutelktą vien i II pas. karo meto Holokaustą Vokietijoj. 
Jis sako: Aušvico niekam nedera ignoruoti. Tai ne vien vokie
čių, bet "krikščionių katastrofa”. O politinė teologija tarnauja 
"pažadinti jautrumą konkrečiai atsakomybei. Ji pradeda klau
simu apie gelbėjimą nekaltai kenčiančių aukų, mūsų istorijos 
nugalėtų”. Dabartį jis aptaria kaip "poholokaustinę būklę”, ku
rioje buvusių faktų įžvalga jį nuvedė ”į krikščionybės kaip bur
žuazinės religijos kritiką”. Esą nuo abstraktinio mąstymo būtina 
eiti link praktinio gyvenimo tyrimų, nes Kristologija tai "prak
tinis žinojimas”. Todėl jis siūlo "antrą kartą valgyti vaisių nuo 
reformacijos pažinimo medžio”, t. y. ryžtis antrai reformacijai, 
nors "procesas bus kietas ir ilgas”. Daug kalba apie Kristaus 
sekimo mistiką ir reikalą tnesianiško posūkio krikščionių Ben
drijoj; apie modernaus pasaulio žalingus mitus, kurie griauna 
tikrąsias dorybes. Sako, todėl "laikui bėgant Kristaus sekimas 
susilpnėjo, sureliatyvėjo ii' palaipsniui vis labiau suburžuazėjo” 
(buržuazinė religija jo suprantama ne socialogine, o grynai 
religine prasme). Taip teologas bando gvaldyt temą lyg visuo
tiniu’ mastu. Betgi Aušvicą pamini 13 kartų, o akį užmerkia į 
kitus net didesnius holokaustus, prieš ii- po Hitlerio vykusius 
ir tebevykstančius. Pvz. dabar ukrainiečiai kaip tik minėjo 50 

-metų sukaktį nuo išžudymo7 milijonų jų tautiečių vos dešimt 
metų prieš Hitlerį, bet teologas to tarsi nežino, nors tai gal buvo 
Hitleriui pavyzdys ir paskata savom žudymų užmačiom. Hitlerio 
žudymai jau baigės ir visų pasmerkti, išvados padarytos, o Si
biro gulagai tebeveikia keliasdešimt metų — nežinia, kada baig
sis ... Kodėl J. B. Metz nekalba apie atsakomybę ir šiai dabar
čiai, kurioje tebekenčia nekalti dori žmonės, net krikščioniui 
kunigai ir vyskupai?

• Mokslingo ir moderniai mąstančio teologo radikalus žvilgs
nis Į žmogaus kančią ir mūsų atsakomybę gana siauras. Kalba 
apie jautrumą nekaltom aukom, bet vengia dabarties skaudžią 
tikrovę liesti. O neteisinga kalbėti apie "poholokaustinę būklę", 
nes masiniai kankinimai tebevyksta, pvz. Pabaltijy lietuviai, lat
viai ir estai dėl savo tautybės ar religijos tempiami Į gulagus., 
ryškiai Solženicino ir kitų paliudytus: Svarinskas, Tomkevičius, 
Petkus ir kiti.

Kodėl minėti vien Hitlerio Holokaustą, kai vos prieš dešimt
metį ukrainiečių net milijonu daugiau nukentėjo. Taip pat su
naikinta totorių respublika, Pavolgio vokiečiai, lietuvių 1963 m. 
tremtinių sala Čiornaja Padina. Pagal Kristaus sekimą dera 
visus nekaltai kankinamus ir žudomus užjausti.

• O jeigu politinis teologas šiuo atveju ribojasi tik vokie
čių ar tik krikščionių sąžinės apvalymu, tai teprisimena kryžiuo
čių išžudytą visą Prūsų tautą, net Kristaus vardu kapojant žmo
nes. Ar tai ignoruodami nesam ciniški, vadindamies krikščio
nimis?

Tad pageidautina, kad dr. J. B. Metz, šaukdamas į tiesos ir 
Kristaus sekimo naują reformaciją, visapusiškiau tą visuotinės 
reikšmės problemą aprėptų: kad visur visi žmonės būtų atjau- 
čiami ir gelbstimi. Tik tuomet bus einama į tikrai krikščioniško 
atsinaujinimo kelią.

įtampos, ir džiaugsmo, ku
ris sklido Lietuvoje nperi- 
klausomybės laiku. Bet ban
dykim pergyventi sapno iš
sipildymą. Nes mums retas 
sapnas tebeišsipildo, ir re
tas laimėjimas toks bran
gus ir toks auksinis, kaip 
Lietuvos išlaisvinimas. Gal 
bežiūrėdami išmoksim sva
joti didžias svajones, užsi
moti didiems darbams. Gal 
suprasim kas yra tikrai at
siekti istorinį siekį. Ar mes, 
išeivijos vaikai, padarysim 
ką verto atsiminti daugiau 
negu 75 metus? Gal, ir gal 
ne...

.., Iki tada, minėkim 
tuos, kurie svajojo, ir po 
ilgo košmaro pabudo sapno 
išsipildyme. Jie iš tikrųjų 
herojai, ne vien dėl savo at- 
siekimų, bet ir dėl savo at
siminimų. Tie atsiminimai, 
nors ir ne mūsų, yra vienin
telė rodyklė į tą dvasią, ku
ri leis ir mums sukurt savo 
Vasario 16 dienas. Tokios 
rodyklės nepasinaudoję ne
būsim verti jokių atsimini
mų ir jokių minėjimų.

Linas Palubinskas
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TRAUKINIU į POLIARINĘ VASARĄ... (16)

Nesibaigiantis vakaras
Henrikas Stasas

Kita dieną vykome autobu
su į Jukkasjarvi, i lapių etno
grafini muziejų ir jų buvusias 
gyvenvietes. Geras asfaltuo- 
tąs kelias vedė per parudavu
sias tundras ir pelkėtas vietas, 
kur neaukšti beželiai šiaip 
taip vegetavo. Visa aplinka 
atrodė gana melancholiška, 
pridengta tamsiais arktikos 
debesimis, kurie dar tamses
niais tonais atsispindėjo Lap
landijos ežeruose. Tačiau va
saros metu ši poliarinio rato 
gamta visvien dar gana 
patraukli ir turistų mėgiama. 
Tačiau ilgiau čia gyvenant ji 
darosi atstumianti. Todėl ir 
Kirunos kasyklų administraci
jai nelengva gauti darbinin
kų, kurie sutiktų čia ilgiau pa
gyventi. Poliarinė žiema ir il
gai besitęsianti tamsa stumia 
žmogų į desperaciją, todėl tik 
ten gimę į tokias gamtos sąly
gas nereaguoje.

I Jukkasjarvi atvykome 10 
vai. ryto. Sekantis autobusas 
iš čia i Kiruna vyko tik 3 vai. 
p.p., tad turėjome daug laiko 
prie gražių ežerų, bundančios 
poliarinės vasaros aplinkoje 
pabuvoti. Pirmiausia aplan
kėme seną 1608 metais staty
tą medinę lapių bažnyčią, ku
ri su sena varpine netoli ežero 
sudaro vieninteli spalvų kon
trastą baltame beržyne. Abu 
pastatai dažyti ryškiai raudo
na spalva ir iškyla kaip tikra 
puošmena Jukkasjarvi ežero 
pakrantėje. Bažnyčios vidus 
kuklus, be ypatingų puošme
nų. Tik virš altoriaus yra įdo

mus prof. Bros Hjort triptikas. 
Visos trys triptiko dalys iš
pjaustinėtos iš tiko medžio (tec 
tona grandis) ir vėliau dažytos 
aliejiniais dažais. Triptiko mo 
tyvai susiję su Laestadianišku 
judėjimu, kuris lapių religi
niame gyvenime turėjo labai 
daug įtakos. Tačiau triptiko 
simbolinė reikšmė tinkanti vi-

Stefanija Stasienė pas lapius, 
elnių ūkyje, su išsirinktais ra
gais. H. Staso nuotr.

‘įĄrpber Holidays”
1984 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

BALANDŽIO 18 — $1114.00
GEGUŽĖS 9
GEGUŽĖS 14
GEGUŽĖS 30
BIRŽELIO 
BIRŽELIO 
BIRŽELIO

lt
18
20

— $1114.00
— $1335.00
— $1361.00
— $1315.00
— $1528.00
— $1361.00

SPALIO 3 — $1268.00

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

— $1361.00
— $1127.00
— $1142.00

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

l’RICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įf TA 0324

sam krikščioniškam pasauliui. 
Kairioji triptiko dalis vaizduo
janti religine pamoką, kurioje 
klebonas skiepija lapiuose do
rinius papročius. Čia karčia- 
mos savininkas jo akivaizdoje 
sudaužo degtinės stikliuką, o 
kitas lapis grąžina savininkui 
pavogtą elnį. Kiti nusidėjė
liai atlieka viešą išpažintį. Sies 
dalies fone mėlynas, žvaigždė
tas šiaurės dangus ir Jukkas
jarvi įstatimdavystės kalnas.

Centrinė triptiko dalis vaiz
duoja Kristaus kančią. Kristus 
neša kryžių ir ilsisi po kryžium. 
Stambūs kraujo lašai krinta 
nuo jo kaktos į žemę ir virsta 
raudonomis gėlėmis.

Dešinioji triptiko dalis vaiz
duoja nuodėmingą ir atšalusią 
žmogaus širdį, kuri per Kris
taus kančią įgyja nuodėmių 
atleidimą, o visi čia susirinkę 
tikintieji džiaugiasi sugrįžus 
poliarinei vasarai. Marijos 
galvą puošia vidurnakčio sau
lė didele aureole. Paveikslo 
priekyje stovi Laestadijus, ku
rio krūtinę puošia prancūzų 
garbės legijono ordinas, kuris 
jam buvo suteiktas vadovau
jant prancūzų botanikų eks
pedicijai Laplandijoje. Už jo- 
ekstazėje šokanti lapių mer
gaitė ir, visai dešinėje, susika
binę rankomis lapiai atlieka 
viešą išpažintį. Toks įdomus 
prof. Broz Hjort triptikas, ku
riame ryškūs ne tik lapių reli
giniai bruožai, bet atsispindi 
ir daug kultūrinių gyvenimo 
momentų.

Netoli bažnyčios Jukkasjar
vi ežero pakrantėje buvusios 
senos lapių sodybos, kurios da
bar paverstos etnografiniu 
muziejumi. Vaikščiojom dar 
kiek ežero pakrante, kur gana • 
ryškiomis spalvomis bangavo 
poliarinės vasaros pradžia. Su 
žaliavusioj pievoj, kaip auksi
niai taškai saulėje švitėjo sod
rūs, geltoni burbulai - purie
nų žiedai, kurie visi stiepėsi į 
mėlyną dangų, džiaugdamie
si sugrįžusią saule. Tačiau po
liarinėj srity gėlės staiga pra
žysta ir paskubomis miršta, 
todėl vasara čia visada per
sunkta skaudžia melancholija.

Bevaikščiojant po poliarinę 
pievą sudrėko ir mūsų apavas, 
nes vietomis čia net vanduo ty
vuliavo. Grįžome mintimis 
vėl į laimingus vaikystės lai
kus, kai po šlapias pavasario 
pievas basi braidžiojom ir sky
nėm tik pražydusias sodrias 
purienas ir auksinius burbu
lus. Prisiskynėme ir čia puokš 
tęs arktikos burbulų, kurie, 
deja, kol grįžome į viešbutį 
gerokai apvyto. Tačiau, įmer 
kus į vandenį, jie greitai vėl 
pakėlė savo geltonas galvutes 
ir liko gaivūs iki išvykstant iš 
Kirunos.

Jukkasjarvi paežerėje apžiū 
rėjome visus lapių etnografi
nio muziejaus pastatus, ku
riuose tiek daug šios žūstan
čios kultūros rinkinių. Tačiau 
visa, ką čia teko matyti, liudi
ja tik sunykusį lapių pasaulį. 
Šios tautos likimas gana įdo
mus fenomenas Europos isto
rijoj. Juk dar tik prieš šimt
metį lapių apgyventos sritys 
tęsėsi nuo Fenoskandinavijos 
iki pietinės Norvegijos ir švedų 
Helsingland provincijos. Tuo 
tarpu europiečiai juos stūmė 
vis toliau į šiaurę taip, kad da
bar lapių žemės praktiškai ne
beliko. Buvusios lapių žemės 
dabar padalytos tarp Švedijos 
Norvegijos, Suomijos ir Sovie
tų Sąjungos. Lapių vardas li-

Įspūdinga Kirunos bažnyčia. H. Staso nuotr.

ko tik istorinė samprata. Ne
veltui sakoma, kad Europos 
kultūra ir civilizacija lapius 
pražudė. Jei kartais čia tund
roje ir tenka matyti keletą la
pių margais rūbais pasipuošu
sių, kai kartu ir jaučiama nos
talgija bei širdgėla, jog ir šie 
paskutinieji mohikanai greit 
šioj žemaūgių berželių aplin
koje pranyks, kaip šiaurės pa
švaistė.

Lapių šalieš prisiminimui 
įsigijome čia, suvenyrų krau
tuvėje, porą elnių ragų ir kitų 
smulkmenų. Vėlyvą popietę 
pasirodė ir mūsų autobusas, 
kuriuo grįžome į Kiruną. Nors 
popietės saulė ir gaivino išblyš 
kusią tundrą, tačiau visa ap
linka buvo lyg sustingusi ir 
nejauki. Mėlyni ežerai, ap
supti žemų berželių vainiku ir 
snieguotų kalnų grandimis, 
sudarė vienintelį kontrastą 
šioj pilkoj gamtos atmosferoj. 
Virš vandens spindėjo dan
gaus spalvų skalė ir skraidė 
baltos žuvėdros.

Atėjo vakaras, bet diena 
nesibaigė. Saulė auksiniu ka
muoliu žėrėjo virš tundros - ir 
taip tęsėsi begalinis vakaras, 
kol saulė auksu ištirpsta vidur
naktyje. Tada vėl bunda ry

tas be pradžios, kuris vėl pe
reina į vakarą ir vėl virsta si
dabriniu rytu ...

Ir taip, atrodo be galo, tę
siasi poliarinė vasaros diena 
nuo gegužės 28 iki liepos 14 
dienos. Saulėlydis visur ro
mantiškas ir gražus, tačiau 
mūsų krašte jis tęsiasi tik ke
liolika minučių. Tuo tarpu la
pių žemėje saulėlydis žėri 
ištisas valandas;.. nepaprastu 
grožiu nušviesdamas dangų ir 
žemę. (Bus daugiau)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPISTS
>o work und live in a šmuli conuenial 
community and new modern 92 bed 
Regionai Hospital. Mušt have currtnt 
Oklahoma License. Hospital provide* 
good pay. benefits. retirement. Creat 
vvorking condition-». Apply call or 
send resume: To ADMINISTRATOR

CUSHING REGIONAI. 
HOSPITAL

P. O. BOX 1409 
1027 E. CHERRY ST. 

CUSHING. OKLAHOMA 74023 
(7-1*1

MO U LDER—M ATCH ER
E.labli.hed hardvvood mcnufncturcr 
need. *stperienced Moulder-Mutcher 
p.rson. Slrai^ht days, sleady exploy- 
meni. Contact:

ANGEL1NA HARDVVOOD
SALES CO.

P. O. B0X 1028 
LUFK1N, TEXAS 75901

(6-8)
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St.Anthony
Federal Savings and Loan Association

Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 

>LK Willowbrook: (312) 789-0777

Joseph F. Gi ibauskas
Evceutive-Sccretary

10 South 660 Route 83 (At 92nd
Willowbrook, III. 60521

Dennis N. Gribauskas 
Seniui* Vice-President/ 
Willowbrook Manager

*
♦
♦
*

Open Mon.. 9-8: Tues.. Thurs., I'ri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.
♦
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į? KŪRYBA IR MOKSLAS
Lietuva bolševikų 
statistikoje
II. Miestai ir gyventojai

Statistikos duomenimis 
Lietuvos miestuose 1972
m. gyveno 53%, o 1979 m. 
— 60.6% visų krašto gy
ventojų.

Pagal dydį, paskirtį ir

Kalbos vargai
T. K/yga

Vasario mėnesi prisimin
tina neseniai mirusio žy
maus mūsų muziko A. Mi
kulskio pareikšta pastaba: 
mes pernelyg pamėgom šab
loną — rengti Įvairius mi
nėjimus, nors nevienas to
kių renginių turėtų būti va
dinamas švente. Taigi, kas
met vykdomas Vasario 16 
renginys tikrai visų mūsų 
vadintinas tautine ar vals
tybine švente, nes tai vie
nintelis ir pats svarbiausias 
mūsų lietuvių susitelkimas, 
kurį stengiamės paruošti ir 
atlikti ko iškilmingiausiai: 
su vėliavom, himnu, gies. 
mėm, Įspūdingom kalbom. 
Taip pat lapkrity tradicinė 
Kariuomenės diena verta 
visada vadinti švente, o ne 
minėjimu, nes šis žodis 
blankus, beveik kasdieniš
kas : juk minim daug ką, as
meninius ar šiaip siauro po
būdžio mažareikšmius daly
kus.

Kai Solidarumo vadui 
Valensai suteiktos Nobelio 
premijos atsiimti nuvyko 
jo žmona ir žinių šaltiniai 
Įvairiom kalbom plačiai Įvy
kį skelbė — mes džiaugė
mės, kad visam pasauliui 
garsinamas lietuviškas var
das: DANUTA! Anksčiau 
kito lenkų veikėjo žmonos 
vardą skaitėm: GRAŽINA! 
O mūsų šeimos svetur ima 
vengti savų vardų, pvz. jau
ni tėvai — Rimas ar Sau
lius, Vida, Dalia ar Aušra 
— naujagimiui parenka 
vardą su svetimais gar
sais: Scholastika, Pulcheri- 
ja, Adolfina, Florencijus, 
Christoforas ir k. Svetimie
ji grožisi mūsų vardų skam
besiu, o patys neįvertinam 
ir ieškom puoštis svetimom 
plunksnom.

Angoloj ilgamečio laisvės 
kovų vado vardas JONAS 
Savimbi, polio skiepų išra
dėjo — JONAS Salk. O mū
sų ypač mokyti intelektua
lai savąjį išsiverčia Į JOHN, 
nors mūsiškam tarimui tas 
H gana neskanus. Panašiai 
ok. Lietuvoj Įsigali pavergė
jo brukamas IVANAS vie
toj Jono, nes tai tinka nu
tautinimo politikai. O kas 
mus varžo gerbti savus 
vardus ? 

reikšmę visi Lietuvos mies
tai suskirstyti į respubliki
nės priklausomybės ir rajo
ninio pavaldumo miestus. 
Prie miestų priklausytų ir 
taip vadinamos miestinio ti
po kaimo gyvenvietės, bet 
jų čia neliesime.

Respublikinės priklauso
mybės miestų yra dvi gru
pės. Jų pirmoje — Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai 
ir Panevėžys, didžiausi ir 
reikšmingiausi dabar Lietu
vos pramonės, transporto, 
mokslo ir administracijos 
centrai. Manoma, kad jau 
netolimoje ateityje šioje 
grupėje atsiras ir Alytus. 
Antrajai šių miestų grupei 
priklauso keturi žymiausi 
mūsų kurortai — Palanga, 
Druskininkai, Birštonas ir 
Neringa.

Rajoninio p a v a ldumo 
miestų yra žymiai daugiau 
(83-1970 m.) ir jų daugės. 
Visi jie suskirstyti į tris 
grupes, kurių pirmoje šiuo 
metu yra Alytus, Kapsukas 
(buv. Marijampolė), Telšiai 
ir Utena, antroje — Uk
mergė, Kėdainiai, Jonava, 
Mažeikiai, Tauragė, Šilutė, 
trečioje Lazdijai, Prienai, 
šakiai, Kaišiadorys ir kt. 
Daugiau dėmesio kreipiama 
pirmos grupės miestams, 
kurie, kaip regioniniai cen
trai, išaugsią į keliasdešimt 
tūkstančių gyventojų mies
tus. Antrosios grupės mies
tai turėsią apsiriboti 25—

lietuvių 
rusų 
lenkų 
gudų 
ukrainiečių 
žydų 
visų kitų

225.137
105.618
85.562
30.623 arba
10.889 arba
10.723 arba
7.273 arba

Palyginimui: 1959 m. Vil
niuje tebuvo 79.400 lietu
vių, sudariusių 33.6%, o 
1970 m. — 159.100 lietuvių, 
sudariusių 42.8% visti mies
to gyventojų. Augimo tem
pais Vilnius neatsilieka nuo 
Rygos, 1978 m. turėjusios 
apie 827.000 gyv., ir pralen
kęs Taliną, 1977 m. turėjusį 
415.000 gyv.

Vilniaus užimamas plo
tas dabar yra 26.179 ha, bet 
iš jo apstatyti tik 7.525 ha; 
likusioji ploto dalis — aikš
tės, parkai, miškai, vande
nys ir priemiesčio gyvento
jų dirbami laukai.

Jau kalbama apie reika
lą pristabdyti tolimesnį Vil
niaus augimą ar bent sulė
tinti augimo tempus, bet 
kodėl, neaišku.

Kaunas
yra antras didumu ir reikš

30.000 gyventojų apimtimi, 
prie ko kai kurie iš jų jau 
priartėję. Kiek paaugę ir 
trečiosios grupės miestai, 
bet jie be didesnio dėmesio 
ir tuo pačiu be geresnės 
ateities.

Trečiajai miestų grupei 
taip pat priklauso Anykš
čiai, Zarasai, Ignalina, Du
setos, Varėna, Trakai, Vei
sėjai bet jau kaip turizmo 
ir poilsio vietos.

Vilnius

Be abejo tai didžiausias 
ir sparčiausiai augantis mū
sų įmestas. 1897 m. jame 
jau gyveno apie 138.600 
žmonių, 1910 m. — 181.400, 
1919 m. — 123.700, 1931 
m. — 195.100, 1940 m. — 
209.400, 1944 m., baigian
tis karui, apie 110.000 žmo
nių.

Antrosios bolševikų oku
pacijos metu Vilnius augo 
tokiais tempais: 1950 m. — 
176.300, 1959 m. — 236.100, 
1970 m. — 372.100, 1973 m.
— 409.300 gyventojų. Vil
nius per metus paauga apie 
9-10.000 gyventojų, kurių 
tik dalis yra natūralūs prie
auglis, o kiti atvyksta iš 
provincijos ir kitur, jų tar
pe daug rusų, baltgudžių 
nuo Gardino, ukrainiečių ir 
iš kitų Sovietų Sąjungos 
vietų. Jau 1970 m. buvo 
spėjama, kad po dešimt me
tų Vilniuje gyvens apie 
600.000 žmonių, bet prana
šystės neišsipildė. 1979. 1. 
17 statistikos duomenimis 
Vilnius turėjo .475.825 gyv., 
o tų pačių metų pabaigoje
— 480.700. Pagal tą pačią 
statistiką 1979 m. pradžio
je Vilniuje gyveno 

arba 47.3% visų gyv. 
arba 22% visų gyv. 
arba 18%' visų gyv.

6.4% visų gyv, 
2.3% visų gyv,
2.3% visų gyv
1.7% visų gyv,

me miestas Lietuvoje. Įsi
kūręs patogioje ir gražioje 
Nemuno ir Neries santako
je, jis jau praėjusio am
žiaus pabaigoje turėjo apie 
50.000 gyv. Miestui augimo 
sąlygos ypač pagerėjo, kai 
jis tapo nepriklausomos 
Lietuvos sostine. 1923 m. 
jame gyveno jau 92.400, o 
1939 m. — 154.100 žmonių. 
Auga ir antrojoj bolševikų 
okupacijoje: 1959 m. — 
214.300, 1965 m. — 264.000, 
1970 m, — 305.200, 1979 
m. — 370.400 gyv.

Kauno užimamas plotas 
— 12.100 ha.

Kaunas tebėra vienas lie
tuviškiausių mūsų miestų. 
1959 m. tarp jo gyventojų 
buvo apie 179.900 lietuvių,
25.500 rusų, 4.800 žydų, o 
1970 m. — 257.200 lietuvių, 
32.100 rusų, 4.200 žydų. Ka
rinės įgulos ir karių šeimos,

BALYS AUGINĄS

VASARIO 
VĖJAI
ALEGORIJA

Vasario vėjai 
žvarbiuos narvuos 
Dar uždaryti — 
Naktis belapė 
Medžiuos negyvuos, 
Išbalusiuos laukuos 
Dar plyti-------

— Vasario vėjai, 
Užmigti negaliu: 
Dar mano sodai 
Be laisvės žiedo. 
Be saulės obuolių! — 
Padvelkit vėjai, 
Gyvybės 
želmeniu žaliu!-------

Vasario vėjai 
Galinėjas su pūga 
Ir atkakliai 
Kovoja 
Visą naktį —

Vos tik sudėjau bluostą 
Ir staiga — 
Sapnų aušra 
Pašvaistėm
Ėmė degti-------

kaip ir Vilniuje, j šią sta
tistiką neįskaitytos. 1959 ir 
1970 m. duomenis pavertus 
procentais, gausiausių tau
tybių žmonės Kaune buvo 
taip pasiskirstę:

1959 1970
lietuviai 82% 84%
rusai 11.6% 10.5%
žydai 2.2% 1.4%
lenkai 1.3% 1.0%
baltgudžiai 0.9% 0.8%
visi kiti 2% 2%
Kaune, kaip ir Vilniuje, 

pagrindinė prieauglio dalis 
yra mechaninė, t. y. žmo
nės, atvykę iš provincijos 
ar kitur. Jau 1964 m. buvo 
numatyta apriboti Kauno 
augimą ir plėtimąsi, bet žy
mesnių pasėkų šia krypti
mi kol kas nematyti.

Klaipėda
Antrosios okupacijos me

tu bolševikai Klaipėdą pa
vertė svarbiu uostu, pramo
nės ir pramoninės žvejybos 
centru, reikšmingu ir už 
Lietuvos ribų. 1959 m. Klai
pėdoje jau buvo apie 89.900 
gyv., iš kurių 55.2% lietu
vių ir 35.7% rusų, 1970 m. 
— 140.000 gyv., iš kurių 
60.9% lietuvių ir 30.9% ru
sų. 1973 m. Klaipėdoje gy
veno 155.000 ir 1979 m. — 
176.100 žmonių. Paskiausio 
Klaipėdos gyventojų pasi
skirstymo tautybėmis neži
nome. Taip jų yra ukrainie
čių, baltgudžių, žydų ir kt. 
Jie visi sudaro 7-8% visų 
miesto gyventojų.

Klaipėdos augimo per
spektyvos didelės ir kol kas 
neapribotos.

Šiauliai ir Panevėžys

Šiauliai tebėra svarbus 
pramonės ir kultūros cent
ras šiaurės Lietuvoje. 1959 
m. juose apie 59.700 gyv., 
iš kurių 48.800 (81.6% ) lie
tuviai, 7.800 (13.% 1) ru
sai ; 1970 m. — 92.800 gyv., 
iš kurių 77.900 (84.1%) lie
tuviai ir 10.600 (11.4% ) ru
sai. 1979 m. Šiauliuose gy
veno 118.000 gyv., jų pasi
skirstymo tautybėmis neži
nome. Miestas turėtų geras 
sąlygas ir toliau augti, jei 
tik būtų išspręstas vandens 
klausimas.

Panevėžyje 1959 m. buvo 
41.000 gyv., iš jų 38.400 
(84.7%) lietuviai ir 4.700 
(11.5% ) rusai, o 1970 m. —
73.500 gyv., iš kurių 65.200 
(88.9'<) lietuviai, 6.100 
(8.3% ) rusai. 1979 m. Pa
nevėžyje jau buvo apie
101.500 gyv. Panevėžio au
gimo galimybes taip pat 
temdo vandens ribotumas.

* # *
Į mūsų krašto miestus 

pamažu, bet sistematingai 
skverbiasi rusai, baltgu- 
džiai, ukrainiečiai. Visuose 
Lietuvos miestuose 1959 m. 
buvo 77.800 rusų, 25.000 
baltgudžių ir 15.500 ukrai
niečių, o 1970 m. — jau1 
227.600 rusų, 38.000 balt
gudžių ir 23.300 ukrainie-

(Nukelta į 6 psl.)
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■ laiškai Dirvai
NEUŽMIRŠKIME 

SPORTO...

Dirvos laidoje, 1984.1. 19, 
yra informacinis straipsne
lis "Lietuvių Enciklopedijos 
papildymų tomo bendradar
biai”, kuriame taip pasaky
ta:

"Ypatingas dėmesys ski
riamas lietuvių išeivijos 
veiklai ir žmonėms, nes jie 
ignoruojami soviet. liet, en
ciklopedijose. Kiek jmano-

Lietuva bolševikuC 
statistikoje...

(Atkelta iš 5 psl.) 
čių. Jų paskirtis ir tikslai 
nesunkiai atspėjami. Lenkų 
Lietuvos miestuose 1959 m. 
buvo 68.600, 1970 m. —
95.600, žydų — 24.400 ir 
23.400.

Kurort iniai respubl i ki nės 
priklausomybės miestai gy
ventojų skaičiumi tebėra 
maži. Iš jų didžiausi Drus
kininkai su apie 15.000, ir 
Palanga su apie 12.000 gyv., 
bet Birštone tebėra tik apie 
2.500, o Neringoje virš 
2.000 žmonių. Kaip kuror
tai, patys žymiausi' Palan
ga ir Druskininkai, bet se
zonų metu jie mums sveti
mi žmonėmis, suvažiavu
siais iš vsos Sovietų Sąjun
gos. Įdomiausia, turbūt, Ne
ringa. Ji sudaryta iš Nidos, 
Preilos ir Juodkrantės žve
jų kaimelių ir apima visą 
lietuviškąją Kuršių Nerijos 
dalį. Tokiu būdu gyventojų 
skaičiumi ji vienas iš ma
žiausių Lietuvos miestelių, 
bet ploto atžvilgiu apsilei
džia tik Vilniui ir Kaunui.

Rajoninio pavaldumo 
miestai

čia pirmoje vietoje išsi
skiria Alytus su apie 55.300 
(1979 m.) ir Kapsukas 
(buv. Marijampolė) su apie 
35.600 (1976 m.) gyv. Aly
tų išaugino keli mėsos pa
ruošos, medvilnės ir skydi
nių namų gamybos kombi
natai, Kapsuke tebegamina
mas cukrus, maisto pramo
nei mašinos, auto mašinoms 
dalys, putlieji verpalai. Taip 
pat Kapsukas tebėra žy
miausias Sūduvoje mokslo 
ir kultūros centras.

Kiti rajoninio pavaldumo 
miestai pagal savo dydį 
(1976 m. statistika) išsidės
tę tokia eile; Kėdainiai —
26.600, Ukmergė — 26.000, 
Telšiai — 25.100, Jonava — 
24.800, Plungė — 23.900, 
Mažeikiai — 20.400, Utena 
— 20.100, Radviliškis — 
18.900, Plungė — 18.300, 
Kretinga — 14.900, N. Ak
menė — 14.400, Šilutė — 
14.000, Biržai — 13.800, 
Kuršėnai — 13.200, Rokiš
kis — 11.800, Raseiniai —
11.600, Jurbarkas —11.300, 
Vilkaviškis — 10.890 gyv.

V. C. 

ma, LE turi ištaisyti soviet. 
liet, encikl. faktų iškraipy
mus ir tendencingus nutylė
jimus. Toliau pabrėžiama: 
"Negalima laukti, kad ren
giamasis LE papildymų to
mas būtų pakartotas antra 
laida..."

Visuose išleistuose LE 
tomuose, sportiniai klausi
mai, daugumoje buvo silp
nai aprašyti, nes trūko ar
timesnio ryšio tarp redak
toriaus (sporto sričiai) ir 
bendradarbių.

Išleistame papildomam 
tome ir anglų kalboje ”En- 
cyclopedia Lituanica”, vėl 
nemažai istorinių klaidų 
apie sportinę veiklą ir pa
skirus asmenis. Spaudoje 
keletą kartų apie tai pažy
mėjau ir siūliau nurodymus 
bendradarbiams ir LE re
daktoriams, būti atides
niems.

Soviet. liet, encikl. nuty
lėjimus ar ignoravimus tie
sioginiai neįmanoma atitai
syti, bet savo tarpe — išei
vijoje yra būtina mūsų pa
reiga. Teko sužinoti, kad 
sporto klausimams bendra
darbiai turi paskirtas sri
tis: išeivija ir okupuota 
Lietuva nuo 1969 m.

Kadangi šalia esančių 
sporto organizacij ų ŠAL- 
FASS JAV krašte ir AL
FAS Australijoje yra lietu
vių žymiai pranašesnių ne
gu šios mūsų organizacijos 
turi, atsiekusių tarptautinį 
įvertinimą Vakarų ir Rytų 
Vokietijoje, Lenkijoje ir čia 
pat JAV krašte, tai būtų 
prasminga juos paminėti. 
Kas gi kitas, jei ne mes pa
tys privalome tuo pasirū
pinti ?!

Vyresnioji išeivijos kar
ta jau nyksta ir tikriausiai 
kito papildymų tomo dau
guma nesulauks, o priau
gantieji šiais klausimais 
nesirūpina, vėliau, greičiau
siai nei vienas neatkreips 
dėmesį.

Atlikime istorinę ir tau
tinę pareigą moksliniame 
darbe, su prideramu atsi
dėjimu !

Br. Keturakis
Mihvaukee, Wisc.

KAS ČIA DABAR 
DAROSI?

Dirvoj ir Drauge skaitau 
džiugią žinią, kad JAV LB 
Kultūros taryba premijomis 
apdovanojo lietuvių kultū
rinės veiklos du galiūnus: 
Bronį Railą ir Bronių Kvik
lį. Pirmajam premija pa
skirta už radijo žurnalisti
kos darbą, o antrajam — 
už šakotus ir vaisingus et
nografinės srities darbus.

Labai gražu ir sveikinti
na, nes abu yra nusipelnę 
tikrai reikalingi įvertinimo. 
Gerai, kad Kultūros taryba 
juos pastebėjo ir išskyrė iš 
kitų tarpo. Tačiau nusivyli
mo ir kartėlio įneša tolimes
ni aiškinimai už ką jiems 
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premijos paskirtos.
Br. Railai radijo žurnalis

tikos premijos paskyrimą 
aiškina: "šitie komentarai 
yra išleisti dviem knygom, 
pavadintom Raibos agavos 
ir Kitokios Lietuvos ilgesys, 
kiekvienoje po šimtą pra
kalbų ...”

Atrodo, kad Kultūros ta
rybos nariai ne tik neskaitė 
tų knygų, bet jų nė nematė, 
nes nebūtų "Raibų agavų” 
įrikiavę į prakalbų grupę. 
Br. Raila Raibose agavose, 
išleistose Nidos knygų klu
bo 1983 m., surinko anks
čiau laikraščiuose rašytas 
akimirksnių kronikas ir pa
taisęs išleido atskira kny
ga. Pirmasis šimtas prakal
bų į Lietuvą (1975-1979) 
pavadintas VAIVOS RYKŠ
TĖ, išleista 1980 m. Vilties 
draugijos.

Taigi per Laisvės radiją 
perduotos i Lietuvą prakal
bos yra išleistos atskiromis 
knygomis, pavadintomis: 
VAIVOS RYKŠTĖ ir KI
TOKIOS LIETUVOS ILGE
SYS.

Nė kiek negeriau aiški
namas ir Br. Kvikliui pre
mijos paskyrimas. Rašo: 
".. . Daugelį metų jis pa
skyrė, rinkdamas medžiagą, 
rašydamas ir leisdamas tris 
tomus MŪSŲ LIETUVA, po 
tomą apie kiekvieną Lietu
vos vyskupiją.. .

Argi taip buvo?
Br. Kviklys parašė ir iš

leido Mūsų Lietuvos keturis 
tomus (1964-1968), o ne 
tris, kaip Kultūros taryba 
skelbia ir juose aprašoma 
krašto vietovių istoriniai, 
geografiniai, etnografiniai 
bruožai, o ne bažnyčios. Br. 
Kviklys leidžia enciklopedi
nį veikalą LIETUVOS BAŽ
NYČIOS, skirtas kiekvienai 
vyskupijai po atskirą to- 
mą-knygą. Iki šiol išleista 
trys Lietuvos bažnyčių kny
gos: Telšių vyskupija, Vil
kaviškio vyskupija ir Kau
no vyskupija, spaustuvėje 
yra Panevėžio vyskupija, o 
eilės laukia Seinų ir Vil
niaus vyskupijos.

Taigi, Lietuvos Bažnyčių 
jau yra išleista trys tomai, 
o iš viso bus 6 knygos, kiek
vienai vyskupijai po atski
ra tomą.

Kultūros tarybos nariai, 
matyti, nėra skaitę ar matę 
Br. Kviklio išleistų veika
lų, nes skelbti nebūtus da
lykus ir klaidinti lietuvių 
visuomenę, negerai. O, juk 
Kultūros tarybos narių tar
pe yra ir šviesių žmonių!

Kas čia yra: ar neapdai
rumas, nerūpestingumas, ar 
nesusigaudymas? Tad kaip 
reikia vertinti rimtų insti
tucijų skelbiamas žinias ir 
dalinamas premijas?

A. Juodvalkis 
Chicago, III.

DR. P. JONIKO 
PATIKSLINIMO 

PATIKSLINIMAS

š. m. vasario mėn. 9 d. 
DIRVOJE (skyrelyj MUMS 
RAŠO) Dr. P. Jonikas ma-

‘ •. ./J e- .:

Puikiausius 
kailius 
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininkų

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

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

ne bara, kad aš, pasisaky
damas dėl kun. J. Vaišnio 
straipsnio "Kas ta kated
ra?”, (LAIŠKAI LIETU
VIAMS, 1983 m. spalio 
mėn.) nesupratęs tariamo
sios nuosakos veiksmažo
džio NESUTIKTŲ (pavar
toto JV strapsnyj ?) reikš
mės.

Kun. J. Vaišnys savo 
straipsnyje rašo: ”... tokio 
(lietuvių kalbos žinovo J. 
R.) mes čia, išeivijoje, da
bar neturime, išskiriant, 
žinoma, prof. P. Joniką, ku
ris dėl savo amžiaus ir dėl 
įvairių įsipareigojimų dės
tyti NESUTIKS”.

Tai kur čia, mielas Dak
tare, Jūsų galvojimu ir pa
gal (man nurodomą) Lietu
vių Kalbos Gramatiką, bū
tų ta tariamoji nuosaka ir 
kokios reikšmės nesuprati
mu Jūs mane kaltinate? 
Pačiam paversti busimojo 
laiko veiksmažodį (NESU
TIKS) į tariamosios nuosa
kos (NESUTIKTŲ) ir dėl 
to rašinėti patikslinimus 
gal ir nevertėjo. Nebūčiau 
atsakęs ir aš, nes "errare 
humanum ėst” bet va, ši
tame "patikslinime” į lie
tuvišką spaudą prasmuko 
įdomi žinutė:

Kun. J. V. besisielojant 
dėl lietuvių kalbos žinovų 
nedatekliaus, iš kitos pusės 
(kaip rašo mūsų vm), aukš
čiausiai mūsų tarpe kvali
fikuotam šiuo požiūriu li
tuanistui Dr. J. Jonikui ši 
profesoriaus vieta net ne
pasiūloma (sic!) Paties Dr. 
Joniko žodžiais betariant: 
”... su pasiūlymu ten pro
fesoriauti j mane patį nie- 
it .’i t • . ■ l I. <. r . . I . . . . 

kas nesikreipė . .." (DIR
VA Nr. 6). Kodėl? Gal, ma
nyčiau (atsiprašau, tik 
gal?) katedros tvarkytojai, 
slavokai (lietuviams pasku
bėjus sutartį pasirašyti ne
gaunant jokių kontrolės 
teisių — TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIAI), gavę $200,000 ir net 
nepasiklausę nei Kamanto, 
nei Kavaliūno, nei kun. J. 
Vaišnio, jau būtų pradėję 
tą "profesoriaus ieškojimo 
etapą"? Gal?

J. R.

VVANTED JOURNEYMEN
MOLD/TOOL MAKER 

FOR PLASTIC MOLUS 
MUŠT BE L.XPERIENCED iN F.DM 

AND/OR FORM GRIND1NG

DESIGNER
EXPERIENCED IN PLASTIC 

INJECT1ON MOLDS
GOOD HUURLY RATE AND 

FRINGES
HAMILTON MOLO
& MACHINE, INC. 

25016 LAKELAND BLVD. 
216-732-8200

EUCLID. OHIO 44132
BABBITT EX1T OFF 90 

____________________________ (4-10).

Owner Operators 
Fleet Operator 

Sewell Motor Express Ine. Gen. 
Commodltles Carrler needs 
owner operators wlth slats, vans 
& reefers for 48 statė operatlon. 
Trlp advances, terminai pay, 
permlts furnlshed for lono term 
lease. Charleston 304-755-0078 or 
1-800-247-0987

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPISTS

Slalf position with private non-pro. 
fit comprehensive eut patient rehab 
center. Wide variety of pavienis. Fa
cility located in Lafayette, La. Cr.n- 
didate mušt be graduate of approvcd 
school of Physical Therapy. Licensed 
or eligible to be licensed by the statė 
of La. Excellenl salary and benefits, 
Oualified applicant. send resume to: 
Mrs. SHIRLEY DICKIE, F.secutive 
Director.

SOUTHVVEST LOUISIANA 
REHABILITATION CENTER

P. O. BOX 4923
LAFAYETTE, LA. 70502

U-l I)
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PEDAGOGINIAM LITUANISTIKOS 
INSTITUTUI 25 METAI...

(Atkelta iš 1 psl.) 
prof. dr. Petras Jonikas ir 
prof. dr. Albinas Liaugmi- 
nas, buv. direktoriai — 
Aleksandras Dundulis ir Ig
nas Serapinas, lektoriai 
emeritai — istorikas Vin
centas Liulevičius, prof. dr. 
Vanda Sruogienė ir lekto
rius Kleopas Girvilas. Mi
rusieji pagerbti minutės 
susikaupimu.

Instituto leidinio sutiktuvės

Pedagog lit. instituto 25 
metų veikla atžymėta spec. 
leidiniu — Pedagoginis Li- 
tutuanis tikos Institutas 
1958-1983, redaguotu Ro
berto Vito. Skaidrių fone, 
apie instituto 25 metų veik
lą pasakojo lektorė Rima 
Janulevičiūtė. Jos žodį pa
ryškino skaidrės, rodomos 
Jono L. Račkausko (rekto- 
toriaus sūnus). Pro akis 
praslinko daug vaizdų iš in
stituto 25 metų veiklos ir 
parodė instituto augimą. 
Institutas išleido 8 absol
ventų laidas ir suteikė — 
pradžios mokyklų mokytojo 
teises 55 merg. ir 20 berniu
kų, o aukštesniosios mokyk
los mokytojų teises gavo 51 
merg. ir 14 berniukų. Pagal 
turimus duomenis, mergai
tės lituanistika domisi tris 
kartus daugiau, kaip ber
niukai. Lietuvybės išlaiky
mas neabejotinai lieka mer
gaičių rankose. Mišrių šei
mų vaikai, kurių motinos 
yra lietuvės, dažniau randa 
kelią j lituanistinę mokyk
lą. Mišriose šeimose, lietu- 
tuvių tėvų vaikai, tik išim
tinais atvejais lanko litua
nistines mokyklas. Mišrių 
šeimų vaikai Pedag. lit. in
stituto nebepasiekia.

Tenka pasidžiaugti, kad 
neatlaidžių pastangų dėka 
jaučiamas didesnis susido
mėjimas lituanistine mo
kykla. institutu ir lituanis
tikos katedra. Nėra abejo
nės, kad visa tai atsiekta 
visų lietuviškų institucijų 
— tėvų (šeimos), mokyk
los, bendruomenės ir spau
dos pastangomis. Antroji ir 
net trečioji lietuvių karta 
auga sąmoningais lietu
viais. Dėtos pastangos ne
nuėjo veltui.

Akademinė minėjimo da
lis baigta visiems sugiedo
jus Lietuvos himną.

Rugiapiūtė

Pasisotinus puikia vaka
riene, meninėje dalyje pa
sirodė instituto etnografi
nis ansamblis, vadovauja-, 
mas lektoriaus Arvydo žy- 
go. Ansamblis parodė ru- 
giapiūties pabaigtuves, pa
dainavęs atitinkamas dai-
n.as ir pašokęs kelis šokius. 
Ansamblis paliko gerą įspū
dį, nors jautėsi nepakanka
mas įvykių suderinimas. Jei 
nepabirsa nepritrūks ištver
mės, šis jaunų žmonių an- 
sambliukas, gali išsivysty
ti į darnų dainos ir šokių 
vienetą. Ansamblį sudaro 
17 mergaičių ir tik 7 vyrai, 
įskaitant ir patį vadovą Ar
vydą žygą. Sveikiname an
sambliečius ir linkime neiš
sibarstyti, bet ištvermingai 
bei kantriai puoselėti lietu
viškus papročius.

Lietuvių tautinio akade
minio sambūrio vardu Ignas 
Andrašiūnas, kaip ir kiek
vienais metais, įteikė tūks
tantinę. LTA Sambūris yra 
ištvermingiausias instituto 
rėmėjas.

Dalis garbės svečių ir lektorių minint Pedagoginio Lit. Instituto 25 metų veiklos sukaktį 
sausio 28 d. Jaunimo Centre, Chicagoje. Iš kairės pirmoje eilėje: dr. Vanda Sruogienė, Ramutė 
Ploplytė, rektorius dr. Jonas Račkauskas, garbės konsule Juzė Daužvardienė, vysk. Vincentas 
Brizgys, dr. Petras Jonikas, Vincentas Liulevičius ir Ignas Serapinas. J. Tamulaičio nuotr.

Instituto leidinys

Pedag. lit. instituto veik
lai atžymėti yra išleista 
knyga — PEDAGOGINIS 
LITUANISTIKOS INSTI
TUTAS 1958-1983. Tai kuk
lus, bet vertingas 128 pus
lapių leidinys, kuriame ap
rašoma instituto 25 metų 
veikla, gausiai iliustruota 
nuotraukomis. Leidinyje iš
ryškinta instituto steigimo 
aplinkybės, steigėjai, 25 
metų veikla, lektoriai, stu
dentai, rėmėjai. Pasigenda
ma absolventų asmens cha
rakteristikų ir dabartinių 
užsiėmimų. Manau, dažnam 
būtų įdomu, kiek absolven
tų dirba lituanistinėse mo
kyklose, lietuviškose orga
nizacijose, kiek dalyvauja 
lietuvių visuomeninėje vei
kloje. Reikėjo išryškinti ab
solventų įnašą pačiam in
stitutui ir kitai lietuviškai 
kultūrinei veiklai. Institutą 

baigusieji šiandieną jau yra 
rašytojai, poetai, redakto
riai, laikraščių ir radijo 
bendradarbiai. Jei ne pa
vardėmis, tai bent skaičiais 
vertėjo parodyti. Tai būtų 
dar labiau išryškinę insti
tuto reikšmę.

Instituto studentai atėjo 
iš šių lit. mokyklų:

a. Chicagos Kristijono . 
Donelaičio — 56%

b. Chicagos aukštesnio
sios mokyklos — 33%

c. Cicero aukštesniosios 
mokyklos — 5 G

d. Lemento Maironio 
aukšt. mokyklos—-3%

e. Iš kitur — 3'< .
Taigi Chicaga su savo 

apylinkėmis institutui davė 
ir duoda 97% visų stu
dentų.

Užsklandai

Pedagoginis lituanistikos 
institutas yra jaunų vadovų 

rankose, moderniai tvarko
mas ir paruošia jaunąją lie
tuvių kartą lituanistikos 
mokytojais bei lietuviškų 
organizacijų vadovais. Kad 
ir duodamas nepergausų 
derlių, bet vistiek priaugi
na mokykloms mokytojus^ 
Kaip atrodytų šiandieną li
tuanistinės mokyklos, jei 
neturėtumėm instituto au
klėtojų.

Džiaugiamės, kad ir in
stituto 25 metų veiklos lei
dinį redagavo bei korektū
ras taisė instituto absolven
tai. Linkime sėkmingų ir 
produktingų dar daugelio 
metų!

OPPORTUN1TY FOR
PHYSICAL THERAPIST 

Full time staff position available im- 
mediately in rehabilitation service 
department in 174 bed acute care 
facility offering orthopedic services* 
Progreasive deDiLt tment vvith Jatest 
equipment j(Cybex & Filron). New 
graduates vVėlcome. Salary and bene- 
fits conipetitive. Apply: Peraonnel 
Dept., PAWATING HOSPITAL, 31 N. 
St. joseph, Niles, Mich. 49120, pbone

KAI PACAI VIEŠPATAVO LIETUVOJE
(4) Dr. Algirdas Budreckis

Iš Pacų protesto teksto galima padaryti išvadą, kad prieš konvo- 
kaciją kitų seimelių jau nebuvę šaukta, kad atstovus į konvokaciją 
rinko reliaciniai seimeliai18 po pakrikusio Varšuvos seimo. Skirtąją 
konvokacijos pradžiai dieną į Vilniaus kašteliono Mykolo Radvilo 
dvarą Bialą atvažiavo vos šeši senatoriai ir apie tiek pat atstovų. 
Slonimo atstovai — etmono Povilo Sapiegos sūnus Benediktas (pasta
lininkas) ir Vladislovas Chaleckis (sargybinis), remdamiesi savo 
instrukcija, protestavo. Visą akciją prieš konvokaciją varė tuome
tinis Lietuvos didysis etmonas ir Vilniaus vaivada Povilas Sapiega. 
Pats nevažiavo į Bialą, laiškais ir per savo pasiuntinius reikalavo 
suvažiavimo karališkame mieste, ne dvare. Todėl pirmąją konvo
kacijos dieną, ginčui likviduoti, kancleris Pacas karaliaus variu 
posėdį iš šeštadienio nukėlė į pirmadienį. Tuo tarpu į Pružanus buvo 
pasiųsti ypatingi karaliaus pasiuntiniai — Pamario pakamaris Gnins- 
kis, o paskui etmono sūnus. Į Bialą suvažiavus mažai atstovų, liepos 
3 d. konvokaciją buvo nukelta į Gardiną. Savaitę pabuvęs pas Rad
vilą, karalius grįžo į Varšuvą.

Įvyko konvokaciją Gardine, be karaliaus, jo atstovas buvo Gniez- 
no kaštelionas A. Sielskis. Konvokaciją užtruko dvi savaites ir dvi 
dienas. Nors sušaukta tik kariuomenei reikalingų mokesčių reikalu, 
tačiau nusprendė visus Lietuvos aktualius klausimus. Be mokesčių 
nutarta: 1) iš Lietuvos iždo tuojau grąžinti karaliui bent dalį pinigų, 
išleistų Lietuvos kariuomenei, 2) tam tikros dovanos etmonams ir 
karo invalidams, 3) išnuomoti Lietuvos muitines, 4) nustatyti, kokie

pinigai turi būti visur imami, 5) pareikalauti naujos dūmų liustra- 
cijos, pareikalauti, kad būtų atlyginta visiems, kurie savo lėšomis 
parėmė valstybės reikalus, 6) iždo tribunolui pavesti tikrinti tik nau
jų mokesčių išieškojimą.19

Iš XVII amžiaus girdime skundų, kad tam tikrais atvejais, kada 
kurio nors klausimo Lietuvos teisė neišsprendžia, reikią pasinaudoti 
kitų kraštų teise. Taip pvz. aiškino Varšuvos bajorų kolegijos auk
lėtinis Mykolas Zienkovičius. Kitaip tariant, atsirado dar vienas so
fizmas Lietuvos valstybingumo pagrindams nudailinti. Kancleris Kris
tupas Pacas pilnai suprato šios teisinės užuominos reikšmę.

Tiksliai tariant, 1665 m. įvyko Pacų sušaukta Lietuvos konvo- 
kacija. Apkaltinti siekimu atskirti Lietuvą nuo Lenkijos, Pacai tada 
aiškinosi, kad atskiros Lietuvos konvokacijos reikalavimas nesąs 
nusikaltimas unijos dėsniams, nes konvokacijos dažnai buvusios prak
tikuojamos: Lenkija nesipriešinusi nei 1614, nei 1617, nei 1633 m. 
konvokacijoms.20 Pacų pasiteisinimo akte yra minima 1633 m. kon- 
vokacija. Tačiau, čia bus sumaišyti metai (turėjo būti 1634 m.) arba 
buvo minima ne konvokaciją, bet komisija Lietuvos statuto ir kitų 
Įstatymų reformai apsvarstyti, susirinkusi 1634 m. birželio 27 d.21

Kai 1665 m. seime Minsko atstovai protestavo, kancleris Kris
tupas Pacas, esą, kviesdavęs lietuvių posėdžius savo paties iniciatyva, 
tai Pacai savo kontraproteste aiškinosi, kad atskiri lietuvių posėdžiai 
kanclerio visada esą šaukiami tik karaliui leidus. Taip buvę ir tame 
se*me- (Bus daugiau)

18. Reliaciniai seimeliai — Lietuvoje įvykdavo kiekviename paviete sei
mui pasibaigus, kai iš seimo grįžę pavieto atstovai pateikdavo savo 
apyskaitą (reliaciją) arba pranešimą apie seimo eigą. Žr. F. I. Leon- 
tovic, Veča, seimy i seimiki v Velikom Kniažestve Litovskom, ŽumaI 
Ministerstva Narodnogo Prosveščenija, 1910.

19. Adolfas Šapoka, Lietuva ir Lenkija po 1569 metą unijos, pp. 46-47.
20. Ten pat, p. 34.
21. Ten pat, pp. 41-42.
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. Septintoji lietuvių tautinių 
šokių šventė
Square, Clevelando miestoSeptintoji laisvojo pasau

lio lietuvių tautinių šokių 
šventė įvyks 1984 metų lie
pos 1 d., 2 vai. p. p., Koli
ziejuje, Richfield, Ohio, 
apie 25 mylias greitkeliais 
į pietus nuo Clevelando 
miesto centro.

Koliziejus, dar tik prieš 
kelis metus pastatytas 
sporto ir kitiems dides
niems parengimams, talpi
na virš 16,000 žiūrovų. Tad 
bus stengiamasi lietuvių 
tautinius šokius ir šventę 
išgarsinti amerikiečių vi
suomenėje ir patraukti ga
limai daugiau lietuvių ir 
amerikiečių svečių.

Pirminėje registracijoje 
užsiregistravo 48 tautinių 
šokių grupės su virš 1800 
šokėjų. Tautinių šokių In
stitutas paruošė šokių re
pertuarą kuriame įtraukta 
tradicinių, retesnių, o taip 
pat ir dar ligi šiol šventėse 
neatliktų šokių, šokių pla
navimu rūpinasi Jadvyga 
Reginienė, 285 Simpson 
Rd., Rochester, N. Y. 14617, 
tel. (716) 544-5787.

Šokiams gros 59 profesio
nalų muzikų orkestras, ke
liems — kanklių orkestras. 
Eilė šokių bus šokama pa
lydint virš 250 dainininkų 
chorui. Dainų repertuaras 
jau paruoštas ir siuntinė
jamas. Orkestrui ir chorui 
diriguos Algis Modestas, 
Bronius Kazėnas, Vaclovas 
Verikaitis ir Rimas Kaspu
tis.

šventės bilietai, po $5.00, 
$7.00, $10.00 ir $14.00 as
meniui bus pardavinėjami 
Koliziejuje, 2923 Streets- 
boro Rd., Richfield, Ohio 
44286, tel. (216) 659-9100 
ar per vietines Ticketron 
agentūras. Lietuvių visuo
menės patogumui, šventės 
ir kitų su švente susijusių 
parengimų bilietus bus ga
lima gauti pas vietos pla
tintojus ar bilietų platini
mo komisijoje. Organizaci
jos užsakančios bent 25 bi
lietus gauna $2.00 nuolaidą 
nuo kiekvieno bilieto kai
nos. Bilietų platinimo komi
sijos pirmininkė yra Valdo
nė žiedonienė. Užsakymus 
ar užklausimus prašau siųs
ti jos adresu, 18706 Kildeer 
Avė., Cleveland, Oh. 44119. 
Čekiai turi būti mokami Li
thuanian Folk Dance Festi- 
vals, Inc.

šeštadienį, birželio 30 d., 
Clevelando Lietuvių Na
muose, 877 East 185th St., 
ruošiamas susipažinimo va
karas. šiuo metu vakaro 
programa viršutinėje salė
je, o todėl ir įėjimo kaina 
dar nėra nustatyta. Jauni
mui įėjimas į apatinę šokių 
salę numatomas po $2.00 
asmeniui.

Šventės balius įvyks sek
madienį, liepos 1 d., naujai 
perstatytoje Stouffer’s Inu 
on the Sųuare, 24 Public 

centre. Baliaus pradžia 7 
vai. vakaro. Pakvietimai 
vakarienė $10.00 asmeniui. 
$27.00 asmeniui. Tuo pačiu 
metu, Lietuvių Namuose 
ruošiamas balius jaunimui, 

Pakvietimus į susipažini
mo vakarą ir balių galima 
užsisakyti kartu su šventės 
bilietais, ar pas Parengimų 
Komisijos pirmininkę Oną 
Jokūbaitienę, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, Ohio 44117, tel. 
(216) 481-716L

Pamaldos lietuvių kalba, 
Dievos Motinos Nuolatinės 
Pagalbos šventovėje, 18022 
Neff Rd., bus laikomos sek
madienio rytą, 10 valandą, 
o šv. Jurgio šventovėje, 
6527 Superior Avė., 10:30 
valandą.

Globos Komisija susitarė 
su eile viešbučių, kuriuose 
bus rezervuojami kambariai 
atvykstantiems šokėjams, 
ši komisija taip pat rūpina
si transportacija tarp vieš
bučių, Koliziejaus ir pasi
linksminimo salių. Svečiai 
kambarius turi užsakyti pa
tys. Komisija yra susitaru
si su trimis viešbučiais, ku
rie pažadėjo šventės sve
čiams kambarius čia nuro
dytomis kainomis:

HOLLENDEN HOUSE 
HOTEL, prie Šventės ban
keto salės, 15 min. iki Cleve
lando Lietuvių Namų. Kai
na 42-72 dol. dienai, vaikai 
ligi 18 metų veltui, 610 Su
perior Avė., Cleveland, Oh. 
44114. Tel. (216) 621-0700.

CALISEUM HOLIDAY 
INN, 7 min. nuo šokių šven
tės salės, 25 min. iki šven
tės banketo salės, 35 min. 
iki Clevelando Lietuvių Na
mų. Kaina 36-46 dol. vaikai 
veltui. 4742 Brecksville Rd., 
Richfield, Ohio 44286. Telef. 
(216) 659-6116.

HARLEY HOTEL, 20 
min. iki šokių šventės sa
lės, 15 min. iki šventės ban
keto salės ir 25 min. iki 
Clevelando Lietuvių Namų. 
Kaina 38-48 dol. parai. 5300 
Rockside Road, Indepen- 
dence, Ohio 44131. Telef. 
(216) 524-0700.

Informacija nakvynių ir 
transportac i j o s reikalais 
gaunama pas globos komi
sijos pirmininką Vytautą 
Jokūbaitį, 3C00 Hadden Rd., 
Euclid, Ohio 44117, telef. 
(216) 481-7161.

Lietuviškoji visuomenė 
bus prašoma šventės rengi
mą paremti. Visi aukotojai 
paaukoję bent $25.00 bus 
skelbiami šventės leidinyje. 
Mecenatai, paaukoję bent 
$500.00 gauna po du bilie
tus į šventę, priėmimą ir 
balių. Garbės rėmėjai, paau
koję bent $300.00 gauna po. 
du bilietus į šventę ir pri
ėmimą. Rėmėjai, paaukoję 
bent $200.00 gauna du bi
lietus į šventę. Pažymėtina, 
kad Lithuanian Folk Dance 

Festivals, Inc. yra pripa
žinta išimtine organizacija, 
kuriai paaukotos sumos ga
li būti atskaitomos skai
čiuojant federalinius paja
mų mokesčius.

Sveikinimų ar skelbimų 
kainos šventės leidinyje: 
vienas puslapis — $200.00, 
pusė puslapio — $150.00, 
ketvirtis puslapio — $100.00 
ir aštuntadalis puslapio — 
$60.00.

Lėšų telkimą, visur iš
skyrus Ohio Apygardą, or
ganizuoja dr. F. V. Kaunas, 
1407 So. 49th Court, Cicero,
III. 60650, tel. (312) 652- 
1381. Lėšų telkime dalyvau
ja Amerikos ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės val
dybos.

Ypatingos pastangos de
damos pagarsinti šventę 
Clevelando amerikiečių vi
suomenėje. Tam vadovauja 
Gražina Kudukienė. šio už
mojo vykdymas gelbsti lė
šų telkimą Ohio Apygardo
je, kuriuo rūpinasi Vytau
tas Staškus, 263 Meadow- 
view, Sagamore Hills, Oh. 
44067, tel. (216) 467-2756.

Loteriją organizuoja Bro
nius Nainys, 18414 Land- 
seer Rd., Cleveland, Ohio 

SKf! /uperior Atvings
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA
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: gž

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

44119, tel. (216) 481-8472. 
Loterijoj bus galima laimė
ti vienos savaitės atostogos 
dviems asmenims Bahamo
se, $1,000 ir $500 pinigais, 
dviejų savaičių atostogos 
dviems asmenims Fisher- 
man’s Paradise, Wis., ir 
$400 vertės paveikslas.

Suvenirų užsakymu ir 
platinimu rūpinasi Birutė 
Vedegienė ir Rūta Degutie
nė, 2 Ovvaissa, Timberlake, 
Ohio 14094, telefonas (216) 
951-5011. Suvenirus bus ga

NAMŲ REMONTAVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI I

ANICETA STRIMAITIv.

DAŽAU NAMUS, LIPINU POPIERIUS. ATLIEKU 
STALIAUS DARBUS. SUVEDU VANDENS VAMZ
DŽIUS. ĮDEDU ĮVAIRIAS PLYTELES IR ATLIEKU 

EILĘ KITŲ DARBŲ.

Prašome skambinti telef.: 442-2187

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės dailus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Laketvood, Ohio

lima gauti Clevelando Lie
tuvių Namuose per susipa
žinimo vakarą ir Kolizieju
je.

šventei Rengti 
Komitetas

1984 m. vasario 4 d.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į CIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St.. 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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Kun. prelato Jono Kučingio 
deimantinė sukaktis

... Tau, kuria pavėsį radęs, nesilsėjai 
Kurs paskolinai išminčiams išminties, 
Kurs audroj radai daigų ramybės sėjai 
Ir beprasmėj nebuity — žodžius buities.

Los Angeles šv. Kazimie
ro parapijos klebonas, kun. 
prel. Jonas Kučingis gruo
džio 23 d. atšventė savo sep
tyniasdešimt penktą gimta
dienį. Apie prelatą Kučin- 
gį ir jo didelius nuopelnus 
katalikų bažnyčiai jau daug 
kartų ir plačiai buvo apra
šyta spaudoje ir parapijos 
sukaktuviniuose leidiniuose. 
Jam atitinkamą pripažini
mą suteikė ir užtarnautą 
garbę atidavė Vatikanas ir 
amerikiečių valdžios atsto
vai. Jį gerbia ir myli para
pijiečiai.

Su nemažesniu dėkingu
mu losangeliečiai lietuviai 
prisimena ir milžiniškas1 
prelato Kučingio pastangas 
Los Angelėje įkurti stiprią 
ir klestinčią lietuvių koloni
ją, sudarant šimtus garan
tijų stovyklose esančioms 
šeimoms, kviečiant žmones 
iš kitų, rytinių, kolonijų ir 
pietų Amerikos. Tiems, ku
rie išgirdo šį "šauksmą dy-.

Inž. Antanas Mažeika, Rūta Šakienė, prel. Jonas Kučingis, 
Liucija Mažeikienė, Jonas Petronis, Mykolas Naujokaitis.

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
Dol tie Tours
293 Auburn St.

Newton, MA 021 <5 <5, USA
Tel. (617) 965-6060 orbo (617) 969-1190

Bernardas Brazdžionis 

kūmoje”, mažos ir tik besi
kuriančios tuometinės šv. 
Kazimiero parapijos jauna
sis klebonas visokiais bū
dais bandė padėti įsikurti 
šiame naujame, saulėtame 
ir iki tada lietuvių mažai ži
nomame Kalifornijos kraš
te. Ir taip sklido gandas — 
didėjo, augo, ir tvirtas gy
vybės šaknis suleido nau
jausia lietuvių kolonija 
Amerikos žemyne.

Nepasitenkino jaunasis 
tremtinys kunigas kitų li
kimo išblaškytų tautiečių 
atkvietimu Los Angelėn ir, 
pastačius gražią, naują baž
nyčią, vien pastoraciniu 
darbu. Patsai būdamas ne
pakeičiamai tvirtų nusista
tymų, giliai mylintis savo 
pavergtą tėvynę, jis visuo
met šventai tikėjo ir jautė, 
kad jo misija vakarinėje 
Amerikos pakrantėje nėra 
vien rūpintis savo parapi
jiečių religiniu gyvenimu, 
bet padėti jiems išsilaikyti

Dalis sveikintojų, susirinkusit; Į Šv. Kazimiero parapiją pagerbti kun. prel. Joną Ku- 
čingį. Iš kairės: Janina Čekanauskienė, Ona Razutienė, Rūta Šakienė, Vladas Pažiūra, Alfa 
Pažiūrienė, už jos Linas Polikaitis, konsulas Vytautas Čekanauskas, Gintaras Grušas, Daililė 
Polikaitienė, kun. prel. Jonas Kučingis, Rimtautas Dabšys, dr. Birutė Raulinaitienė, Jonas Pet
ronis, Liucija Mažeikienė, Mykolas Naujokaitis, Salomėja Šakienė, inž. Antanas Mažeika, kun. 
dr. prel. Vincas Bartuška.

tėvynę mylinčiais ir jos ge
rovei dirbančiais lietuviais. 
Tą jis puikiai atsiekė įkur- 
damas ir puoselėdamas Los 
Angeles mieste tvirtą lietu
vybės centrą, ragindamas 
steigtis ir patsai steigda
mas lietuviškas organizaci
jas. šiandieną šv. Kazimie
ro parapijos pastatai užima 
visą miesto bloką. Kaip kad 
prelatas Kučingis buvo ir 
planavęs, šie pastatai tar
nauja ne vien religiniam, 
bet ir lietuvybės išlaikymui 
ir net augimui.

Modernioje parapijos mo
kykloje dėstoma lietuvių 
kalba, šeštadieninėn mo- 
kyklėlėn jau trecioji karta 
kaliforniečių lietuvių, kai 
kurie iš labai toli, atveža 
vaikučius lietuviškai moky
tis apie savo tėvų ir protė
vių šalį. Gi sekmadieniais 
tos mokyklos klasėse vyks
ta organizacijų susirinki
mai, posėdžiai ir pasitari
mai. Malonu po religinių 
apeigų pasėdėti parapijos 
užkandinėje, gurkšnojant 
kavą ir aptarinėjant vis ne
sibaigiančius bendrus rei
kalus. Arba, Kalifornijos 
saulutei visuomet šildant, 
erdvioje parapijos aikštėje 
susitikti pažįstamus, pama
tyt atvažiavusius iš toliau, 
nusipirkti lietuviškų knygų 
ir vėliausių leidinių, pasi
skaityti skelbimų lentoje iš
kabintų pranešimų.

Toje pačioje aikštėje, pa
keldami vėliavas, pradeda
me visas svarbiausias tau
tines šventes ir minėjimus, 
čia vyksta pavasarinės 
skautų mugės, į kurias su
važiuoja daug svečių iš arti 
ir toli. Plačiai žinomos ir 
prel. Kučingio ruošiamos 
Lietuvių Dienos. Jų metu 
mokyklos klases užima vie
tinių ir iš kitur atvykusių 
mūsų dailininkų parodos, o 
koncertuoti kviečiami mu
zikos pasaulyje žinomiausi 
ir populiariausi lietuviai so
listai bei muzikiniai viene
tai. Visa tai pamatyti ir iš
girsti suplaukia tūkstančiai 
lietuvių. Tokia šventė šie
met jau bus ruošiama tris
dešimt pirmą kartą ir tai 

yra, išskyrus Vasario šešio
liktos minėjimą, vienintelis 
toksai kasmetinis susibūri
mas, kuris netelpa parapi-. 
jos patalpose, kurio koncer
tinė dalis perkeliama į ne
toli parapijos esančios ame
rikiečių aukštesniosios mo
kyklos salę. Parapijos gi di
džiojoj salėj telpa iki ketu
rių šimtų žmonių ir čia ruo
šiami daug privačių ir be
veik visi organizacijų po
kyliai, koncertai, šventės, 
paskaitos ir parodos. Prel. 
Kučingis visokią lietuvišką 
veiklą parapijos patalpose, 
Tautiniuose Namuose ir 
privačiuose kiemuose remia, 
ragindamas žodžiu ir per 
parapijos laikraštėlį, pri
mindamas dalyvauti, įsi
jungti, aukoti. Ir kai kada, 
jei laikas leidžia, atsilanko 
pats.

Iš lauko ir vidaus tauti
niais motyvais išpuoštuose 
lietuviškuose maldos na
muose pastatyta ne vien 
amerikiečių vėliava, kaip 
kad įstatymas reikalauja, 
bet ir mūsų trispalvė.

Ir štai, veiklusis prelatas 
Kučingis šią vasarą išeina 
pensijon. Losangeliečiai lie
tuviai visuomet prisimins 
jį ir jo nuveiktus darbus su 
dėkingumu ii- pagarba. Ir 
prašys Visagalio toliau iš
laikyti mūsų kolonijos įkū

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. 
(CERTIFIED RESIDENTIAL API’RAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS
H0WARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

iiiiiinaaii

rėją geroje sveikatoje ir ku
piną jaunos energijos, besi
džiaugiantį užtarnautu po
ilsiu, bet nenuleidžiantį 
rankų, mūsų visų inspiraci
jai ir paraginimui toliau 
darbuotis Tėvynės ir arti
mo labui.

Rūta. Šakienė

• Dailiųjų Menų Klubo 
susirinkimas įvyko pirmi
ninkavusio Broniaus Railos 
namuose vasario 4 d. Pla
čiau buvo diskutuota esan
tieji šio menininkų klubo- 
veiklos dėsniai. Igainiui kai 
kas juos pamiršta, o nauji 
nariai menkai žino, dėl to 
įvyksta prasilenkimų pri
imtai eigai.

Dėl pasiūllymų bus pla
čiau pasisakyta sekančiame 
susirinkime.

Dalyvavo beveik visi 
DMK nariai, kiek svečių, jų 
tarpe ii- dail. Viktoras Viz
girda iš Bostono.

(213) 829-4757 (213) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Monlca Boolevard 
Santa Monica, CA 90404

14659 Limedale Street

Panorama City, CA 91402

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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Kovos kirvius užkasant
Vyriausiojo Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto ir Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės susitarimas, pasirašy
tas 1983 m. gruodžio 17 d., 
Chicagoje, manau buvo tik
rai pozityvus žingsnis lietu
viškosios politinės veiklos 
k o n frontaciniame kelyje. 
Amerikiečių astrologai (ne 
patys rimčiausi), pranašau- 
pą ateiti pagal žvaigždes, 
tuo atveju, kada pranašys
tės jau taip susipina, kad 
sunku besurasti "kelio ga
lą", pataria reikalą peržiū
rėti, pataisyti ir atstatyti 
ant naujų pagrindų (re- 
view, revise and rebuild on 
the new basis). Manyčiau, 
kad tokį kelio galą priėjo ir 
mūsų veiksnių politinės vei
klos nesantarvė ir tik Pa
saulio Lietuvių Seimui 
(faktiškai tik jo australie
čių frakcijai) užsispyrus, 
reikalas pasistūmėjo teigia
ma linkme. Todėl, kryžių 
padėję ir kovos kirvius už
kasę, pradėkime sąžiningą 
dialogą, eventualiai, ir, se
niai visų laukiamą, sutar
tinį darbą. Nežinau tik ko
dėl mūsų išeivijos visuome
nėje kiekviena kritika, nau
jų kelių ieškojimas ar pasi
rinktas ir kitoks veiklos 
principas yra jau laikomi 
didžiąja blogybe?

Didelio tiražo vieno Chi
cagos dienraščio kolumnis- 
tas (Gary Wills) taip nusa
ko amerikiečių pažiūrą j 
kritiką: ”... blogai supras
tas patriotizmas laiko kiek
vieną valdžios kritiką nelo
jalumu valdžiai, tuo tarpu 
jai teisė kritikuoti valdžią 
yra amerikiečio patrioto 
geroji savybė ir patriotiz
mo pagrindas . . Gal mes 
dar ir tolokai nuo tokios li
beralinės pažiūros, bet, su
tikime, kad joje yra daug 
tiesos.

Susitarimo protokolas, 
VLIKo patvirtintas jau 
gruodžio 21 d., buvo pa
skelbtas mūsų periodinėje 
spaudoje (visuose lietuviš
kuose dienraščiuose ir sa
vaitraščiuose). Jame labai 
aiškiai užakcentuojami šie 
dalykai: organizacijų sa
varankiškas tvarkymasis, 
pagarba vienos kitai, ben
dradarbiavimas Lietuvos 
laisvinimo byloje. Tektų tik 
po to, jau einant iš "viršaus 
j apačiąį”, susitarti JAV L. 
Bendruomenei su ALTa 
(dėl politinių barų) ir Lie
tuvių Bendruomenei su Re
organizuotąja L. Bendruo
menę. Išsiaiškintinų klausi
mų, žinoma, būtų apstoka, 
bet, turint gerą valią, vis
kas įvykdoma.

Sakysime, susitarus JAV 
L. Bendruomenei su ALTa 
dėl politinės veiklos barų, 
dėkingos sąlygos išsiaiškin
ti ir L. B-nės ir R. L B-nės 
nesusipratimus, nes, R. L 
B-nei užakcentavus vien 
kultūrinę veiklą ir, įstojus 
į ALT Federaciją (tuo, aiš
ku, atiduodant politiką jai), 

nebebūtų ir politinių kivir
čų tarp L. B-nės ir R. L. 
B-nės. Kultūrinės veiklos 
barai gi labai platūs ir čia 
sąlygos konfrontacijai (pa
tiems jos neieškant), men
kos.

Reikėtų tik pašalinti vie
ną, visai nereikalingą, lie
tuvius žeminantį reikalą: 
nepasidali n i m ą Lietuvių 
Bendruomenės vardais. Ši
tame ginče palaikyčiau A. 
Butkų. Ir štai kodėl. Abie
jų bendruomenių nei sutai
kinti nei "inkorporuoti" 
vienos į kitą nebegalime dėl 
diametraliai skirtingų po
litinės išeivijos veiklos prin
cipų, metodų ir aspiracijų 
supratimo. Dirbtinis susi
jungimas bus tik rakštis 
abiejų organizacijų veiklo
je. Paradoksiškai skamba, 
bet, mano manymu, mums 
reikėtų JŲ ABIEJŲ. Ka
dai esu DIRVOJE rašęs 
apie "kietąją” ir "minkštą
ją” mūsų politinės veiklos 
liniją ar kryptį. Nekarto
jant, manyčiau, kad abi or
ganizacijos galėtų įdomiai 
viena kitą papildyti: "mink
štosios” linijos politikams 
ieškant įvairių (čia neiš
vardinant) būtų padėti ma
žytei lietuvių tautai išsilai
kyti fiziškai komunistinia
me "holokoste” (skaitau 
svarbiausiu dalyku), "kie
tosios” gi linijos politikams 
n e a Geidžiamai registruo
jant okupanto lietuvių tau
tai daromas skriaudas, 
agresyviai dėl jų protestuo
jant ir keliant jas laisvųjų 
tautų forumuose. Grįžtant 
prie bendruomenės vardo, 
kodėl gi R. L. B-nei dar rei
kalingas jos tiesioginio (po
litinėje veikloje) oponen
to vardas ? Gaspadoriška 
logika sakant: jeigu sūnus 
nemėgsta savo tėvo, tai jis 
ir savo sūnaus tėvo vardu 
nekrikštija. Pripažindama 
(tik kažkodėl nepaaiškinda
ma, DIRVA Nr. 17) federa
cinį principą, juk gi galė
tų pasivadinti labai gražiu 
vardu, k. a. AMERIKOS 
LIETUVIŲ FEDERACIJA 
ir palikti tą vargšę L. B-nę 
ramybėje. Supraskime pa* 
dėtį to amerikiečio teisėjo, 
kuris, tikriausiai, nežinoda
mas (atsiprašau, jei būtų 
sužinojęs) kur ta Lietuva 
esanti, turi padaryti salia
monišką sprendimą: panai
kinti vieną iš vienodai pa
sivadinusių lietuvių organi
zacijų (sic!).

Po pirmojo susitarimo, 
nelyginant kaip po Vienos 
Kongreso, nervams apri
mus, norėtume ir ramesnio 
dialogo išeivijos politinio, 
visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo temomis.

Tačiau, kaip atrodo spau
dos puslapius pavarčius, kai 
kas dar vis nenori, turbūt 
gerai išgaląstų, kirvių taip 
lengvai pakasti. Peržiūrė
jau "pozicijos” spaudą ir 
didelių nukrypimų, po su-., 
tarties pasirašymo, neapti

kau. Fronto Bičiulių suva
žiavimas ir jų nutarimai, 
rugpiūčio mėn., Gečio 
straipsnis Pasaulio Lietu
vyje irgi rašytas ir, berods, 
atspausdintas prieš susita
rimą, Bendruomenės rinki
mai, Seimas, Lietuvių Die
nos jau praeityje etc.

M. Dr. rašinėja DRAU
GE gana įdomius straips
nius "minkštosios” politikos 
apmesto audeklo rėmuose, 
labai jau pykinančius A. 
Svilonį. Atrodo, kad A. S. 
mano, kad patys ar Tėviš
kės Draugijos kviestiniai 
Lietuvos lankytojai dabar
tinės ok. Lietuvos adminis
tracijos arba yra apvežio- 
jami arba leidžiami pavaži
nėti po ok. Lietuvą, renkant 
žinias apie okupantų daro
mą fizinę, ekonominę ir mo
ralinę skriaudą Lietuvai ir 
lietuviams, kad grįžę namo 
(atseit Amerika) čia galė
tų laisvai savo įspūdžius 
aprašinėti išeivijos ar ame
rikiečių spaudoje, skaityti 
paskaitas, dalyvauti radijo 
valandėlių programose, ar 
net liudyti šio krašto kon
gresinėse komisijose. Fak
tiškai gi, turistams leidžia
ma pamatyti tik tai, kas 
norima, kad jie pamatytų. 
Privačios informacijos, gau
tos iš drebančių dėl savo li
kimo į Vilnių suvarytų gi
minių, ir lieka tik privačios 
ir joks išeivijos patriotas 
negali reikalauti iš grįžusių, 
patriotizmo vardan, išdavi
nėti savo gimines ar bro
lius lietuvius. Tikrąją pa
dėtį tėvynėje atskleidžia 
tik į Vakarus prasmukę po
grindžio leidiniai ar priva
tūs laiškai.

Pavarčius gi "opozicinę” 
išeivijos spaudą — vaizdas 
pasikeičia. Recenzija, ge
riau pasakius LKD biulete
nio ištrauka, atspausdinta 
NAUJIENŲ Nr. 240, gruo
džio 24-27 d. d. (atseit jau 
po sutarties pasirašymo) 
pavadinimu FRONTO BI
ČIULIAI VĖL NIEKINA 
VLIKĄ IR ALTĄ, vėl ke
liamos kritiškos mintys dėl 
VLIKo ir ALTos, nors tos 
pačios frontininkų rezoliu
cijos, jau pirmoje pastrai
poje, pasakyta: ”... Kon
ferencija pabrėžia, kad LFB 
nėra opozicijoje nei ALTos 
nei VLIKo institucijoms.” 
Dr. V. Dargis kelia ir pole
mizuoja NAUJIENOSE ir
gi jau senas istorijas (ben
druomenės rinkimus, įvyku
sius jau prieš 10 metų) gra
sindamas "sukčiams" ame
rikiečių prokurorais etc. 
Vargšas Br. Kviklys, save 
įamžinęs išeivijoje (dau
giau, manau, negu jo opo
nentai) lietuviškų reprezen
tacinių knygų redagavimu 
(4-rių tomų "Mūsų Lietu
va", serijiniu veikalu — 
LIETUVOS BAŽNYČIOS 
etc.) senosios lietuviškosios 
spaudos kolekcijomis ir jos, 
bei genocido, parodų orga
nizavimu (kaip tai derinasi 

su komunizmu?), įsibėgėju
sio j lankas Igno Petrausko 
įrikiuojamas į grupę žmo
nių "kurių turinti kiekvie
na tauta" (atseit, "unifor
ma prisidengusių” komunis
tų), laikančių Laisvinimo 
Veiksnius "liaudies prie
šais”, o Nepr. Lietuvos at
stovus — "turkų eunukais" 
(sic!) (NAUJIENOS, Nr. 
213, sausio 3 d. 1984 m.), 
štai tau ir taikos ieškoto
jas !

Ta prasme ir tiktų prisi
minti DRAUGO vyr. red. 
P. Garšvos teisingą pasta
bą, kad ”,.. apie taiką kal
ba ir tie, kurie jos nesilaiko 
ir tie, kurie nuoširdžiai tai
kos trokšta ...” _ (DRAU-. 
GAS Nr. 5, GYVENTI TAI
KOJE).

Gal pabandykime tad1 
kiek aprimti (kaip ameri
kiečiai sako "hold your hor- 
ses”) ir prisijungti prie lie
tuviškosios taikos trokštan
čių grupės. Pagaliau gal 
jau ir nusibodo imituoti se
nos lietuviškosios dainos 
žodžius: "...Galanda kir
vius, kalavijus aštrius .. .”

Paslėptus kirvius ištrauk
sime visų sutartai, pras
mingai kovai prieš bendrą 
tautos priešą, šito tad lin
kėčiau visiems geros valios 
lietuviams VASARIO 16 
DIENOS minėjimo proga.

J. R.

DENVER
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS - MINĖJIMAS
Minėjimas įvyks kovo 18 

<Ų, sekmadienį, 1 vai. p. p., 
Applewood Country Clubs 
patalpose, 14001 West 32nd 
Avė. Pagrindiniu kalbėtoju 
iš Washingtono atvyksta 
Andrius Eiva-Eitavičius.

Meninę dalį išpildys ”Rū-„ 
tos" šokėjų grupė ir taip 
pat pirmą sykį pasirodys 
Denverio lietuvių choras 
vadovaujamas Rimo Vaitai- 
čio. Kviečiame visus, kurie 
gali, pasipuošti tautiniais 
drabužiais.

Dalyvavimas minėjime 
su rezervacija. Rezerva
cijos turi būti padarytos ne 
vėliau kaip kovo 14 d., 
skambinant Stasiui Mickui, 
442-7971; Bernice Feliss, 
756-0205; arba Arvydui Ja
rašiui, 427-3394.

Pagrindinis kalybėtojas 
šiais metais bus Andrius 
Eiva, "Free Afghanistan 
Alliance" organizacijos pre
zidentas. Jis baigęs JAV 
Karininkų Akademiją West 
Point 1972 metais ir tarna
vo JAV kariuomenės "Spė
riai Fcrces” iki 1980 metų.

Andrius Eiva yra daug 
sykių keliavęs po Afghanis- 
taną rinkdamas žinias ir 
skleisdamas tas informaci
jas po laisvąjį pasaulį.

Naujieji LB apyl. valdy
bos nariai pasiskirstė parei
gomis : Arvydas Jarašius — 
pirmininkas, Stasys Mickus 
— vicepirmininkas, Diek 
York — vicepirmininkas, 
Bernice Reliss — iždininkė, 

Caroline Zaweckis — sekre
torė.

WATERBURY
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė IVaterburyje 
įvyks sekančia tvarka: va
sario 16 d., 9 vai. ryto, prie 
miesto savivaldybės pasta
to, Lietuvos vėliavos pakėli
mas. Tai dienai, miesto gar
bės burmistru bus pristaty
tas John Stokes. Po to, seks 
priėmimas rotušėje.

Vasario 19, sekmadienį, 
11 vai. ryto šv. Mišios už 
kenčiančią Lietuvą šv. Juo
zapo parapijos bažnyčioje. 
3 vai. p. p. iškilmingas mi
nėjimas mokyklos auditori
joje, 29 John St.

Programoje — prelegen
tė Gintė Damušytė, Lietu
vių Informacijos Centro di
rektorė iš New Yorko. Nuo
taikai parinktą dainų pro
gramą atliks muz. Jono 
Beinoriaus vado vaujami 
dainininkai. Pilnas choro 
sąstatas giedos bažnyčioje, 
pamaldų metu.

Tautinės gyvybės palai
kymui bei Lietuvos laisvei 
siekti bus priimamos aukos 
Lietuvių B e n d ruomenei, 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
bei Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę organizuoja ir 
visus kviečia dalyvauti LB 
Waterburio apylinkės val
dyba.

ELIZABETH
VASARIO 16 ŠVENTĖ
Lietuvos Nepriklausomy

bės atkūrimo minėjimas 
Elizabethe rengiamas sek
madienį, vasario 19 dieną. 
Prasidės mišiomis už Lie
tuvą 11 valandą Šv. Petro 
ir Pauliaus lietuvių bažny
čioje, Ripley Place, Eliza
bethe. Tuoj po pamaldų, 
apie 12 vai. įvyks iškilmin
gas minėjimas parapijos 
salėje.

Minėjimo metu pagrindi
nes mintis apie Lietuvos pa
dėtį ir jos lūkesčius pasa
kys Rima Mironienė iš Phi- 
delphijos. Ji savo laiku yra 
smarkiai dirbusi prie teksto 
filmui The Defection of Si
mas Kudirka paruošimo. 
Meninę programą atliks 
Gabrielius Mironas, irgi iš 
Philadelphijos, akompanuo
jant jaunai pianistei Fran
cis Covalesky (Kavaliaus
kaitė). Po programos bus 
sudėtinis užkandis salės 
apačioje. L. B. Elizabetho 
apylinkė nuoširdžiai kviečia 
visus ir visas kuo gausiau 
minėjime dalyvauti.

PRINTERS OPPORTUNITY 
Young, fast grov/ing division of 
Harte-Hanks Cominuniciitions, a 
NYSE Fortune 100 company located 
in Southweyt Miami, looking for ex 
perienced Gos s Community Operator 
to handle operation and crew. Mušt 
be an ”lake charge” person who can 
manage peopJe. Additional experience 
on 3-knife ttimmec and gluer helpfpl. 
Top benefits. paid vacaticns and holi- 
daye. Call FRAN ANDERSEN, 

(305) 232-4115
FOR FURTHER DETAILS.

(.2-6)
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AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI CHICAGOS LIETUVIAI

Aukos gautos
1983 m. gruodžio mėnesį:
$4.000.00: dr. Virginia M. Rėk

lia, Danville, IN.

Po $1,000.00: Stefanija 
Akavickienė, Waukegan, IL; Ruth 
F. Gola, Chicago, IL; Balys ir 
Dalila Mackialai, Ormond Beach, 
FL; dr. Ilona Gražytė-Maziliaus- 
kienė, Cote St. Luc, Canada; dr. 
Juozas ir Birutė Skrinskai, East- 
lake, OH.

Po $500.00: Povilas Baltis, 
Mililani Town, Hawaii; Jonas ir 
Bronė Vašiai, Dedham, MA.

$300.00: Šakių apskrities
klubas, Chicago, IL.

Po $200.00: dr. Albertas J. 
Gasis, Cocoa Beach, FL; dr. Min
daugas ir Lydia Griauzdės, Chica
go, IL; Egidijus ir Vida 
Radveniai, Los Angeles, CA Įviso 
$500.00).

$150.00: Juozas J. Dėdinas, 
Chicago, IL.

$109.81: Zita Prašmutaitė, 
Melbourne, Australia.

Po $100.00: K. Bačiauskas, 
Woodhaven, N Y; Jurgis Budzei- 
ka, New York, NY; Clevelando 
lietuviai jėzuitai; Arturas ir Anta
nina Galinaičiai — anūko Aro 
Jono Galinaičio gimtadienio 
proga, Chicago, IL; Vytautas ir 
Dalia Januškiai, Lemont, IL; 
Adolfas ir Sofija Jelioniai, 
Darien, IL; Gražina Kenter, Dan- 
bury, CT (viso $150.00); A. ir R. 
Milašiai, Lockport, IL; Bronius ir 
Bronė Nainiai, Lemont, IL; Biru
tė PraSmutaitė, East Malvem, 
Australia; Aleksandras Radžius, 
Baltimore, MD; Adolfas ir Albina 
Sabaičiai, Brockton, MA; A. 
Šilbajoris, Richmond Hill, NY; dr. 
Alfonsas ir Olga Stankaičiai, 
Wethersfield, CT; a.a. Justino 
Ulaičio atminimui (Algis ir Liuda 
Rugieniai $30.00, Danutė Jankie- 
nė $20.00, auka $10.00, Robertas 
Jansauskas ir Jansauskienė 
$10.00, Jurgis ir Marija Kasevi- 
čiai $10.00, John ir Claire Kessel 
$10.00, Kazys ir Roza Ražauskai 
$10.00, viso $100.00); V. Vebeliū- 
nas, Richmond Hill, NY.

Po $50.00: dr. Stasys ir Mari
ja Ankudai, Baltimore, MD; John 
ir Anne Bogdan, Raleigh, NC; 
Alfonsas ir Aleksandra Čipkai, 
Baltimore, MD; Vincas Dailydė, 
Baltimore, MD; Gediminas ir Sigi
ta Damašiai, Libertyville, IL; K. 
J. Norvilą, Brooklyn, NY; 
Petronėlė StaniŠkienė, Baltimore, 
MD; Alfonsas ir dr. Marija Svote
liai, Baltimore, MD.

Po $25.00: dr. Vytautas Avižo
nis, Milford, DE; P. Dambraus
kas, Hot Springs, AR; kun. Anta
nas Dranginis, Baltimore, MD; 
Vida Grayson, Tenafly, NJ (viso 
$150.00); Ipolitas ir Gina Janu
sai, Detroit, MI; Jonas ir Jadvy
ga Kalniečiai, Baltimore, MD; 
Jonas Prakapas, Bakersfield, CA; 
kun. Jonas Velutis, Chicago, IL; 
Augustinas ir Stefa Virkučiai, 
Hartford, CT; Ona ir Stefa 
Vismontaitės, Hartford, CT.

Po $20.00: Anne Marie Mar- 
shall, Seattle, WA; Vytautas ir 
Birutė Rauckai, Detroit, MI; 
Alfonsas Sekanas, Baltimore, 
MD; Juozas ir Kazimieras Snieč- 
kai, Cleveland, OH; Vytautas 
Vaškys, Cronsville, MD.

$15.00: Algis ir Danutė 
Rudžiai, Detroit, MI.

Po $10.00: J. ir E. Andriuliai, 
Woodhaven, NY; Juozas Bradū- 
nas, Baltimore, MD; Vytautas 
Eringis, Baltimore, MD; Jonas 
Gužauskas, Baltimore, MD; Mr. ir 
Mrs. Jance, Flushing, NY; Vin
cas Keženis, Baltimore, MD; Ireni- 
jus Krasauskas, Baltimore, MD; 
Leonas ir Stasė Matvėkai, Det
roit, MI; Juozas Misevičius, 
Baltimore, MD; Vylius ir Antani
na Nastopkai, Baltimore, MD; 
Regina Padolskienė, Worcester, 
MA; Juozas Palubinskas, 
Baltimore, M D; Albinas PaSčiū- 
nas, Baltimore, MD; Petras ir 
Jadvyga Putriai, Detoit, MI; Algis, 
ir Eva Skudžinskai, Baltimore, 
MD; Mykolas Veliuona, Baltimo
re, MD; Bronius Zeikus, Crons- 
ville, MD.

Po $5.00: Teresė Baltikauskie- 
nė, Baltimore, MD; Stasys Erin
gis, Timonium, MD; Adomas 

Gera8imavičius, Worcester, MA; 
Algimantas JanuSis, Detroit, MI; 
Steponas Karvelis, New Buttalo, 
MI; Adomas Lenra, Baltimre, 
MD; Kazys ir Dalia Navasaičiai, 
Detroit, MI; Aldona Olson, Liber
tyville, IL; V. O. Samatauskas, 
Miami, FL; Antanas Svajauskas, 
Baltimore, MD; Sofija Vičiulienė, 
Baltimore, MD; Jonas Vyšniaus
kas, Baltimore, MD.

$2.00: Antanas ir Anelė Vosy
liai, In« Angeles, CA.

Aukų gruodžio mėnesį 
surinko:

JAV LB Baltimore apylinkė 
$590.00; JAV LB Cleveland 
apylinkė $120.00 (viso $320.00); 
JAV LB Detroit apylinkė $208.00 
(viso $1,558.00); JAV LB 
Hartford apylinkė $50.00 (viso 
$1,840.00); JAV LB Lemont 
apylinkė $583.00; JAV LB Seattle 
apylinkė $20.00 (viso $70.00); JAV 
LB Woodhaven apylinkė $370.00 
(viso $850.00); JAV LB Worches- 
ter apylinkė $15.00 (viso $1,- 
195.00).

Pagal pasižadėjimus 
gauta: _

$1,600.00: Vytautas ir Graži
na Kamantai, Grand Rapids, MI 
$700.00 (viso $1,505.00).

$1,500.00: dr. Rimvydas ir 
Milda Šilbajoriai, Columbus, OH 
$150.00 (viso $1,050.00).

Po $1,000.00: Anicetas 
Grigaliūnas, Chicago, IL $250.00 
(viso $750.00); Virgil ir Ramoną 
Norkai, Naperville, IL $250.00 
(viso $500.00); drs. Tomas ir Nijo
lė Remeikiai, Chicago, IL $250.00 
(viso $750.00); dr. K. M. Žyman
tas, Chicago, IL $250.00 (viso 
$500.00).

$520.00: kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, Forest Park, IL $400.00 
(viso $500.00).

Po $500.00: Alg. T. Antanai
tis, Chicago, IL $50.00 (viso 
$250.00); kun. Juozas Grabys, 
Watervliet, NY $100.00; Kazys ir 
Juzelė Laukaičiai, Hinsdale, IL 
$100.00; John R. ir Suzanne Leslie 
Price, Seattle, WA $125.00; Regina 
E. Raubertienė $100.00 (viso 
$300.00).

$300.00; Petras Lelis, Toronto, 
Canada $60.00 (viso $300.00).

$100.00: H. ir J. Kaciliauskai, 
Lemont, IL $25.00; M. ir F. Macke- 
vičiai, Ix>ckport, IL $25.00.

$50.00: Elizabeth Navikas, 
Hartford, CT $20.00 (viso $50.00).

Labai dėkojame visiems auko
tojams ir aukų rinkėjams. Antram 
įmokėjimui š.m. rugsėjo 1 d. dar 
trūksta $33,000.00. Čekius ir 
perlaidas prašome rašyti ir siųsti: 
Lithuanian World Communi
ty Foundation, 5620 So. Cla- 
remont Avė., Chicago, IL 
60636.

Lėių telkimo komitetas, 
Jonas Kavaliūnas, pirmininkas.

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

Kovo 4 sukaks 500 metų 
nuo Lietuvos jaunimo glo
bėjo — šv. Kazimiero — 
mirties. Tą dieną lietuviai 
visame pasaulyje, ne tik 
Vakaruose, bet ir okupuo
toje tėvynėje, prisimins sa
vo šventąjį, kuris šviečia 
mūsų tautai bei mums pa
deda asmeniniuose gyveni
mo rūpesčiuose.

šiai nepaprastai progai 
atžymėti Amerikos Lietu
vių Katalikų Federacijos 
pastangomis buvo sudary
tas švento Kazimiero su
kakčių komitetas. Sukaktu
viniai metai pradedami šių 
metų kovo 4 Romoje bažny
tinėmis apeigomis, Jo šven
tenybei popiežiui Jonnui 
Pauliui II vadovaujant. Me
tai bus baigiami rugsėjo 1 
ir 2 Toronte, Kanadoje, ka
talikų kongresu ir sukak
čiai specialiai sukurta ora
torija. šalia iškilmių Romo-

PAGRĖBTAS KUN. 
VYTAUTAS 

BAGDANAVIČIUS

Kun. Vytauto Bagdanavi- 
čiaus, marijonų vienuolio, 
75 metų amžiaus sukakties 
minėjimas įvyko š. m. sau
sio 29 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Minėjimą ruošė 
nepaskelbtos sudėties komi
tetas, o pravedė pirminin, 
kas Kazys Pabedinskas.

Su pagrindiniu paskaiti
ninku prof. dr. Vytautų 
Bieliausku supažindino dr. 
Jonas Meškauskas. Dr. V. 
Bieliauskas pro fesoriauja 
Xavier univ. Cincinnati, 
Ohio ir yra psichologijos 
dept. vedėjas, dalyvauja 
tarptautiniuose suvažiavi
muose.

Dr. Vytautas Bieliauskas 
apžvelgė savo bendravar
džio Bagdanavičiaus nueitą 
gyveninio kelią ir veiklą. 
Kun. V. Bagdanavičius gi
mė 1908. XII. 26 d. Slavi
kuose, šakių apskr., baigė 
1926 m. mokytojų kursus ir 
iki 1930 m. mokytojavo. 
Tais metais įstojo į Vilka
viškio kunigų seminariją ir 
1936 m. įšventintas kunigu. 
Studijavo VDU teologiją ir 
humanitari n i u s mokslus. 
1949 m. atvyko į JAV įl
įstojo j marijonus. Buvo 
įvairių žurnalų redaktorius, 

je ir Toronte komitetas yra 
atlikęs eilę darbų.

Tų darbų tarpe komitetas 
išleido šv. Kazimiero gyve
nimo trumpas studijas lie
tuvių, anglų ir ispanų kal
bomis. Jas jau galima užsi
sakyti per šv. Kazimiero 
sukakčių komiteto būstinę, 
kuri veikia Lietuvių Kata
likų religinės šalpos patal
pose.

Prof. Simo Sužiedėlio lie
tuviškoji laida kainuoja 5 
dol. plius 1 dol. už pašto iš
laidas. Užsisakant 10 ar 
daugiau lietuviškų knygų, 
duodama 25'< nuolaida.

Angliška brošiūra, kurią 
paruošė Pilypas Skabeikis, 
gaunama tik už 50 centų. 
25' » nuolaida bus skiriama 
tiems, kurie užsisako 100 
egzempliorių ar daugiau.

Vytauto Dambravos is
paniška knygutė apie šv. 
Kazimierą gaunama už au
ką.

šie leidiniai suglaustai 
nušviečia vienintelio lietu
vio šventojo bruožus. Jie 
praturtins kiekvieno susi- 
pratusio lietuvio biblioteką 
bei atliks svarbią publicis
tinę funkciją vietinių šv. 
Kazimiero minėjimų ruo
šoje.

Leidinius galima įsigyti 
Lietuvių Katalikų Religinė
je šalpoje, čekius rašyti 
LITHUANIAN CATHOLIC 
RELIGIOUS AID vardu ir 
siųsti 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

Kun. V. Bagdanavičius, MIC. 
dienraščio Draugo modera
torius ir nuo 1951 m. yra 
Lietuviškos knygos klubo 
vedėjas. Bendradarbiauja 
katalikiškoje spaudoje, kri
tiškai vertina naujas kny
gas, o pastaruoju metu per 
Margučio radiją komentuo
ja sekmadienių mišių skai
tymus. Nepaprasto darbš
tumo ir energijos žmogus, 
nors jau spaudžiamas 75-rių 
metų amžiaus naštos.

Prelegentas jubilijatą įri- 
kiavo į lietuvių rašytijai ir 
tautai nusipelniusių dvasiš
kių tarpą, paminėdamas 
ryškesnius asmenis; kun. 
Martyną Mažvydą, kun. 
Kristijoną Donelaitį, vys
kupus — Motiejų Valančių, 
Antaną Baranauską, Mečis
lovą Reinį, Pranciškų Bu
čį, Jurgį Matulaitį, prel. Jo
ną Mačiulį-Maronį, kan. Tu
mą-Vaižgantą, prel. Kazi
mierą šaulį, prel. Mykolą 
Krupavičių, prel. Aleksan
drą Jakštą - Dambrauską, 
kun. Vladą Mironą ir kt.

Jubilijatą žodžiu sveikino 
ir invokaciją sukalbėjo vys
kupas Vincentas Brizgys ir 
gen. konsule Juzė Daužvar- 

KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
AKTYVAI 18,000,000 dolerių

KASOS VALANDOS:

MARQUETTE PARKE
2422 W. Marquette Rd. 2lrm- ‘~6
Chicago. IL 60629 ™ £
Tel. 737-2110 best 10 12

CICERO
1445 So. 50th Avė. Antr. 3-6
Cicero, IL 60650 Ketv. 3-6
Tel. 656-2201 Se« 10-12

MOKA:
9% už taupomąsias sąskaitas 
Už 90 dienų, 6 mėn., 1 metų, 
3 metų indėlius:
10% nuo $500.00 iki $19,- 
500.00
10.5% nuo $20,000.00 iki 
$100,000.00
11% viri $100,000.00
11% IRA
SKOLINA: tik savo nariams 
Žemesniais nuošimčiais ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
bankai ar kitos. finansinės in- 
stituci jos.

KIEKVIENA SĄSKAITA Kl $100,000.00 APDRAU8TA 
FEDERALINĖS VALDŽIOS.

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

dienė. Raštu sveikintojus, 
buvo apie 70, paskaitė pirm.
K. Pabedinskas. Dovanas 
įteikė: popiežiaus palaimi
nimą — Matilda Marcinkie
nė, menišką adresą su visų 
dalyvių parašais perskaitė 
ir įteikė Karolis Milkovai- 
tis, Lietuvių žurnalistų są
jungos nutarimą suteikti 
garbės nario vardą pranešė 
valdybos vicepirm. ii- radi
jo Margučio vedėjas Petras 
Petrutis. Jis taip pat padė
kojo už talką radijui, skai
tant kiekvieną penktadienį 
sekmadienio mišių skaity
mų komentarus. Pasižadėjo 
komentarus išleisti atskiru 
leidiniu, nes jie yra reikš
mingi kiekvienam tikin
čiam.

Akademinę dalį užsklen
dė sukaktuvininkas kun. 
Vytautas Bagdanavičius, pa>- 
dėkojęs rengėjams, paskai
tininkui, sveikintojams, do
vanų įteikėjams ir visiems 
susirinkusiems.

Pertraukos metu pager
bimo dalyviai apžiūrėjo 
gausią jo raštų parodą toje 
pačioje salėje.

Meninė dalis

Po tikrai trumpos per
traukos, šiltai sutikti sce
noje pasirodė Chicagos lie- 
tyvių tarpe labai populia
rūs solistai — Margarita ir 
Vaclovas Momkai. Akompa
nuojant muzikui Monigirdui 
Motiekaičiui, solo ir duetu 
padainavo operos arijų ir 
lietuvių kompozitorių 10 
dainų. Nors publika karštai 
plojo, bet biso neišprašė, o 
visi sugiedojome sukaktuvi
ninkui ilgiausių ir sveikiau
sių metų.

Rengėjai programos iš
pildytoj us papuošė gėlėmis 
ir visus pakvietė Į kavinę 
vaišėms. Pagerbime dalyva
vo trejetas šimtų vyresnės 
kartos žmonių,
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■ BOSTONO LIETUVIAI St.PETERSBURG

LIETUVIŲ KREDITO 
UNIJA "TAUPA”

Bostone Lietuvių federa
linė kredito unija "Taupa” 
pradėjo trečiuosius metus. 
Pradėjo iš nieko, nes lietu
viai savo sutaupąs dėjo į 
bankus. Tad daugis ir da
bar nebenori nutraukti ry
šio su savo banku. Nepai
sant to, "Taupa” jau turi 
kapitalą $1,250,000. žmonės 
pamatė, jog Taupą moka 
aukštesnius procentus negu 
bankai.

Kodėl Taupa gali mokėti 
aukštesnius procentus negu 
bankai ? Dėl to, kad Taupos 
išlaidos yra mažesnės. Visa 
Taupos valdyba yra neap
mokama. Labai mažas atly
ginimas mokamas sąskaiti
ninkams — treasurer.

Taupoje, kaip ir bankuo
se įnašai yra federalinės 
valdžios apdrausti iki $100,- 
000, tad nėra jokios rizikos, 
kad pinigai gali žūti. Visos 
federalinės kredito unijos 
yra valdžios priežiūroje ir 
jos tikrinamos.

Kredito unijų tikrieji šei
mininkai yra nariai-taupy- 
tojai. Kredito unija, pagal 
valdžios potvarkį, privalą 
sušaukti kasmet unijos na
rių susirinkimus. Susirinki
muose kredito unijos valdy
ba duoda pilna visų metų 
veiklos apyskaitą, o taip pat 
priimamas veiklos planas 
sekantiem metams. Susirin
kimo metu išrenkama pusė 
valdybos, o kita pasilieka 
dar metams. Tai yra todėl, 
kad būtų pastovumas. To
kios yra taisyklės.

Dabar Taupos valdybą 
sudaro: prezidentas Romu
aldas Veitas, viceprez. Vy
tautas Eikinas, iždininkai- 
treasurer — Thomas Ash- 
manskas ir Rita Kapočiūtė, 
sekr. Birutė Šležienė, na
riai: Gintaras Čepas, Šarū
nas Norvaiša, Vitas Rasys, 
kredito komisija — Danu
tė Izbickienė, Aleksandras 
Chaplikas, Dana Eikinienė 
ir Gintaras Subatis. Revizo
riai : Antanas Januška ir 
Vytautas Jurgėla.

š. m. Taupos narių meti
nis susirinkimas įvyks ko
vo 10 d. 7:30 vai. vakaro So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje. Kviečiami 
ne tik nariai, bet ir visi lie
tuviai.

SUSIRINKIMAS IR 
PASKAITA

LMF Bostono klubo susi
rinkimas įvyks vasario 25 
d. 2:30 vai. p. p. Lietuvių 
Piliečių Draugijos mažojoj 
salėj. Bus įdomi rašytojo 
Stasio Santvaro paskaita. 
Visi, ne tik narės, yra kvie
čiami pasiklausyti paskai
tos.

KONCERTAS PARAPIJOS 
SALĖJE 

Sekmadienį, vasario 26

d. 11 vai. po šv. Mišių šv. 
Petro lietuvių parapijos sa
lėje po bažnyčia, So. Bosto
ne, įvyks meninė muzikos 
valandėlė. Bus atliekama 
Robert Schumann’o Fanta
zija Op. 88 fortepionui, 
smuikui ir violančelei. Kū
rinys susideda iš 5 dalių: 
R o m anze, H u m o reske, 
Duett ir Finale. Atlieka: 
Andre Ryan — smuikas 
(Berklee), Brian Sapouch 
—violončelė (Longi School, 
Cmabridge) ir Jeronimas 
Kačinskas — fertepionas.

PARENGIMAI
• Vasario 19 d. Lietuvos 

nepriklausomybės šventės 
minėjimas, pradedamas šv. 
Mišiomis Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje South 
Bostone 10:15 vai. ryte, o 
vėliau So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje.

• Kovo 5 d. Elenos Va- 
syliūnienės dailės darbų pa
rodos atidarymas Cam- 
bridge Public Library.

• Kovo 10 d. 7:30 vai. va
kare kredito unijos Taupa 
metinis susirinkimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje.

• Kovo 18 d. Baltų Drau
gijos koncertas First & 
Second Church salėje Bos
tone.

• Kovo 18 d. 10:15 vai. 
ryte šv. Kazimiero mišios 
ir po mišių minėjimas salė
je po bažnyčia, taip pat 
Communion pusryčiai.

• Kovo 24 d., šeštadienį, 
Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje.

• Balandžio 1 d. 10:15 
vai. šv. Mišios ir koncertas 
po mišių salėje po bažnyčia.

• Balandžio 1 d. Minkų 
radijo valandėlės 50 metų 
sukakties koncertas.

• Balandžio 8 d. šv. Pet
ro lietuvių parapijos So. 
Bostone 80 metų sukakties 
minėjimas ir parapiečių su
eiga.

• Gegužės 6 d. Motinos 
Dienos minėjimas. Rengia 
LMF Bostono klubas.

• Gegužės 13 d. 3 vai. 
rengiamas vakaras su poetu 
Stasiu Santvarų ir pianisto 
Vytauto Bakšio piano kon
certas First & Second 
Church salėje Bostone.

• Gegužės 20 d. šv. Ka
zimiero minėjimas šv. Kry
žiaus katedroje Bostone.

»■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■,
QUALITY CONTROL SUPERVISOR

2-5 years exp. with high volume cpnsumer oriented product. Mecha- g 
nicul/elactric product, gasoline engine is ideui. 2-5 years in quality 
control supervision or produetion supervHion. Good communicution | 
skills both written and orai. Cond hasic knowledge oi QC/QA pro- ■ 
cedure*. Thoroughly familtar with basic inspcclion techniąues. Send ■ 
resume and salary reęuirements to:

PERSONNEL MANAGER

BEAIRD-POULAN/ 
Weed Eater Division—Emerson Electric Co.

#1 Poulan Dr. 
Nashville, Ar. 71852

EOE M/F (4-IO)»J

■
■■

TAUTOS FONDO 
POBŪVIS

Tautos Fondo atstovybės 
Floridoje St. Petersburg 
skyrius ruošia šaunų pobū
vi kovo mėn. 21 d. 4 vai. p. 
p. (trečiadienį), Lietuvių 
klubo salėje. Programą at
liks Mirga Bankaitytė kan
klėmis ir aktorius Petras 
Maželis žodžiu (kanklių 
muzikos ir žodžių pynę).

Pokylio metu stambesnes 
aukas paaukojusiems ir 
testamentuose Tautos Fon
dą prisiminusiems bus įtei
kiami meniški pažymėjimai. 
Dalyvaus Tautos Fondo 
garbės pirm. prel. J. Balku
mis, VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelis ir Tautos Fondo 
pirmininkas J. Giedraitis.

Bus vaišės, nuoširdus pa
bendravimas, čia pat bus 
galima įteikti ir auką Tau
tos Fondui.

Tautos Fondas yra lėšų 
teikėjas VLIKui kovai už 
pavergtos Lietuvos laisvę 
n e p r iklausomybę, kurią 
okupantas išplėšė. Kartu 
su VLIKu leidžia septynio
mis kalbomis ELTA biule
tenius, rašo memorandu
mus, peticijas, radijo ban
gomis teikia informacijas, 
informuoja pasaulio politi
kus apie pavergtą Lietuvą 
ir t.t.

Šiais VLIKo sukaktuvi
niais metais kartu ir Tau
tos Fodo veiklos sukaktyje 
aukokime Tautos Fondui. 
Lietuvių troškimas yra iš
laisvinti iš okupanto prie
spaudos ir sovietų teroro 
mūsų kraštą.

Maloniai kviečiami visi 
dalyvauti ir tuo paremti 
Tautos Fondą. (jš)

KRYŽIAŽODIS
Gulsčiai: 1 — Lietuvos 

Kunigaikštijos pinigas; 5 — 
Susisiekimo priemonė van
deniu; 10 — Romėnų die
vai; 11 — Šen. graikų as
tronomas. (kilm. 1.), kuriam 
priskiriama saulės metų il
gio apskaičiavimas; 12 — 
Diplomatinis raštas; 13 — 
Siurbėlė (daug. gal. 1.); 14
— Lietuvos Kunigaikštijos 
miestas; 17 — Sambūris 
(ir suvažiavimas); 19 — 
Luomas; 20 — Gliaudos 
knyga (ir vyro vardas); 22
— 14 š. prancūzų tvirtovė; 
25 — Ovidijaus pravardė 
(lot.); 26 — Smulkus italų 
pinigas; 28 — Piktžolė; 29
— Mišrusis dvibalsis; 31 — 
žiaurus valdovas; 33 —

Dvidešimt antrasis Dirvos
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

• Tentą. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

• Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.

• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1984 m.
birželio 15 d.

• Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

• Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

• Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant.

• Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo-
tina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija 
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė ne- 
premijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama j ateinančius metus.

Vienos Europos valstybės 
gyventojai; 36 — Muzikos 
instrumentas; 37 — Tokie 
žmonės pasiryžta sukili
mams; 38 — Kalnai Afri
koje.

Stačiai: 2 — Čiurlionio 
monografijos autorius; 3 — 
Lietuvos miestelis; 4 — 
Medžiaga, reikalinga orga
nizmui ; 5 — Paukštis; 6 — 
Lietuvos istorinė vietovė; 
7 — Alegorinis išsigelbėji
mo simbolis; 8 — Vijokli
nis augalas; 9 — Muzikos 
kūrinys; 15 — Lietuviškas 
baldo pavadinimas; 16 — 
Jei bus su sparnais, tai...; 
18 — Indas; 20 — Apkabi
no sesers sūnų ...; 21 — 
Nobelio premijos laureatė 
poetė, (kurios tikrasis var
das yra Lucila Godoy Alca- 
yaga); 23 — Skandinavų 
dramaturgas; 24 — Netu

riu žemei purenti padargo 
(kilm.); 26 — Liet, organi
zacijos sutr.; 27 — Degu
tas; 29 — Škėmos kūrinys 
(antrasis žodis); 30 — Gai
da; 32 — Slidės; 34 — Nuo
lat barti, niekinti (žemaitiš
kai) ; 35 — švedės moters 
vardas. b. agn—•

(Sprendimas 14 psl.)

Opportunity for
OR MANAGER

to work and live in n šmuli congenial 
community and a 35 bed Aculv care 
hospital. Excellent opportumtv for 
RN witn clinical background and de- 
monstrated abHity to sup«'ivise a 
professionul staff.
Salary coinmeniurale vvith experience 
and ability. Liberid personnel policija 
and fringe benefits.
For informalion contacl:

DIRECTOR OF PERSONNEL 
NAVAPACHE HOSPITAL 

Routh 2, Box 9720, 
Show Low, Arizona 85901 

1-602-537-4375
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Vasario 16-toji Clevelande 
vienybės ženkle

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Jau praėjo keturios de
šimtys metų nuo to laiko, 
kai dauguma išeivijos lietu-. 
vių, išgyvenusių sunkią be
namių odisėją, švenčia Va 
sario 16-ąją toli nuo savo 
tėvynės, j tą dieną sukaup
dami savo dvasines jėgas, 
viltis, lūkesčius ir praras
tosios laisvės skausmo iš
gyvenimus. Gerbūvis, Nau
jojo Pasaulio ekonominiai ir 
dvasiniai reikalavimai neli
ko be pėdsakų, negatyviai 
paveikdami į mūsų visuo
menės nuotaikas ir tos di
dingos šventės iškilmes pa
versdami į šabloninius su
buvimus. Ilgainiui, visuo
meninei veiklai išsišakojus 
ir jos darbo dirvas praplė- 
tus, mūsų veiksnių vieny
bės trūkumas jau buvo pra
dėjęs neigiamą visuomenės 
skaldymo darbą. Ii’ štai, 
kaip vaivorykštė po audros, 
Vasario 16-oji, atšvęsta Cle
velande š. m. vasario 12 
dieną Dievo Motinos parapi
jos salėje, buvo ne tik viltj 
teikianti atgaiva, bet ir lie
tuviško solidarumo bei bū
tinos vienybės konkretus 
kertinis akmuo, įsitikinus, 
kad tik "vienybėje yra ga-

Kai prieš šventę pasiekė kartinę jo 
tradiciniai aukų lapeliai su 
prašymu aukoti Lietuvos 
laisvinimo darbui, sunku 
buvo patikėti, kad šį kartą, 
pirmą kartą Clevelando vi
suomeninio gyvenimo isto
rijoje, visi trys mūsų veiks
niai drauge pasirašo aukų 
lapelius: galima įteikti savo 
aukas ALTai, Bendruome
nei ir Tautos Fondui (VLI- 
KUI).

Puikus, pavasariu pa
dvelkęs oras, giedras dan
gus sudarė minėjimui tin
kamą nuotaiką. Salė buvo 
pilnutėlė. Su mažu pavėla
vimu, Clevelando ALTo 
skyriaus ilgametis pirmi-
kas inž. Algis Pautienis 
trumpu žodžiu pasveikino 
susirinkusius. Po tradicinio 
vėliavų įnešimo ir himnų 
giedojimo bei invokacijos, 
kurią skaitė kun. G. Kijaus- 
kas, SJ, buvo pagerbti kū- 
rėjai-savanoriai. Jiems bu
vo sukeltos avarijos ir jie 
buvo pagerbti atsistojimu. 
Programos pranešėja Vili
ja Nasvytytė, dailiai pro
gramos pirmąją dalį prave- 
dusi lietuvių ir anglų kal
bomis, išvardino mūsų di
džiosios šventės proga gau
tas Ohio gubernatoriaus ir 
Clevelando mero proklama
cijas bei sveikinimus. Kon
greso atstovas Dennis E. 
Eckai’t, trečios kartos ju
goslavų kilmės amerikietis, 
tarė politikos atstovams 
necharakteringą, orų ir 
jautrų žodį, vykusiai pa
slėpdamas savo gan plačiai 
žinomas liberalinės politi

kos pažiūras. Pradėjęs savo 
kalbą su amerikiečiams ti
pinga humoro nuotaiką, 
perdavė publikai sveikini
mus iš lietuviams gerai pa
žįstamo žurnalisto Tomo 
Brazaičio, šiuo metu Wa- 
shingtone einančio Cleve
lando Plain Dealer biuro 
yiršininko pareigas. Bene 
gražiausia jo kalbos dalis 
buvo toji, kurioje jis lygino 
šį minėjimą su minėjimu 
sovietų dominuojamuose 
kraštuosę: "Būtume apsup
ti kulkosvaidžių, tankų ir 
vandens kąnuolių, o dauge
lis dingtų be žinios. Jei ne- 
perduosime savo vaikams 
žinių apie tai, ką padarė 
Stalinas ir kiti Sovietų Są
jungos vadai iki Andropovo, 
mes užsitarnausime, kad 
pergyventume tą patį iš 
naujo”.

Po jo kalbos Vilija Nas
vytytė pristatė minėjimo 
svečius, kuriems buvo 
triukšmingai paplota. Tada 
programos vedėjo pareigas 
perėmė Raimondas Kudų- 
kis, kuris trumpai pristatė 
pagrindinį 
ninką inž. 
iškeldamas 
bįpgratijos 

svečią-paskaiti- 
Valdą Adamkų, 
kai kuriuos jo 
bruožus įr da- .. 
tarnybos apy

braižą kaip Gamtos Apsau
gos Penktojo regi jono vir
šininką, toms pareigoms 
paskirtą 1977 metais.

Valdo Adamkaus kalbos 
pradinis motto rėmėsi pa
skutiniuoju metų iš Lietu
vos jaunimo gautu laišku 
išęivijos jaunimui (žiūr. 
Dirva, Nr. 6, 3 psl.). "Va
sario 16-ji nėra prisimini
mų atgaivinimas, bet dva
sinė inspiracija”, kalbėjo 
jis, prisimindamas baudžia
vos tamsą, kai aplinkiniai 
kaimynai buvo pasiekę kul
tūrinio gyvenimo zenitą. 
”Jei galima tikėti stebuk

lais, tai mūsų 22 laisvės gy
venimo metai yra tokio ste
buklo įrodymas. Dvasinė ga
lia ir dvasinė rezistencija 
išlaikė mus. Todėl Vasario 
16-oji įpareigoja mus per
svarstyti mūsų pozicijas ir 
žvelgti į ateitį”, toliau tęsė 
kalbėtojas. Jis tvirtina, ir 
ne be pagrindo, kad politi
niai mes išeivijoje turime 
mažai įtakos, tačiau esama 
ir prošvaisčių, nes JAV ne- 
pasiduosianti sovietinei ko
lonializmo grėsmei. "Tauta 
ir išeivija turi išlikti gyva. 
Pasižymėkime mokslo, me
no srityse, tada ir politiko
je padidės mūsų įtaka. Kul
tūrinėmis priemonėmis mes 
turime įrodyti pasauliui, 
kad užsitarnaujame laisvės, 
pagarbos mūsų papročiams 
ir mūsų kalbai”. Toji pa
skaitos dalis buvo pasitikta 
audringais plojimais.

Toliau kalbėtojas realiai 
pažvelgė į mūsų gyvenimo 
silpnybes. "Mes eikvojame 
savo energiją ne ten, kur 
reikia. Yra daug nesveikų 
reiškinių, kurie dažnai pas 
mus pasirodo pridengti ne
va tai meilės Lietuvai 
skraiste: grasinimai teis
mais ir barniais spaudoje, 
naujų organizacijų tuo pa
čiu vardu steigimas, lyg ne
užtektų vietos esančiose ir 
t.t. Clevelandas yra išimtis. 
Meilės Lietuvai monopolio 
niekas neturi. Kiekvienas 
ieškokime kelių Lietuvos 
garbei kelti, nes kraštas į 
mus turi sudėjęs daug vil
čių, ir ten vyksta tikroji 
kova. Jei ne Lietuvoje gy
venančių pasišventimas ir 
aukos, mes neturėtume nei 
Kronikos, nei Aušros; mū
sų jaunimas būtų jau pasi
davęs rusifikacijos proce
sui. Mylėkime Lietuvą ne 
žodžiais, bet darbais, o mū-. 
sų jaunimas turi laisvu no

ru ir sąmoningai perimti 
Vasario 16-osios įsipareigo
jimus”.

Kalbos negali būti, kad 
tai bene viena iš geriausių 
ir prasmingiausių mūsų mi
nėjimų prakalbų, kokias te
ko girdėti per paskutinius 
keletą metų. Nebuvo nei 
politinės propagandos, nei 
Lietuvos istorijos kartoji
mo, nei šabloniškų, nudėvė
tų, katučių prašančių reto
riškų šūkių su pažadais "su- 
sutikti laisvajame Vilniu
je”, "partizanų kruvinomis 
aukomis” ir "plevėsuojančia 
trispalve Gedimino bokšte”.

Paskaitai pasibaigus, il
gai aidėjo plojimai. Rai
mundas Kudukis į sceną pa
kvietė šventės vienybės 
"kaltininkus” — ALTo pir
mininką inž. Algį Pautienį 
ir LB Clevelando apylinkės 
pirmininką Vladą čyvą, iš
reiškiant dėkingumą už su
rengimą pirmos mūsų ne
priklausomybės minėjimo 
drauge.

Po trumpos pertraukos 
sekė meninė dalis, kurią at
liko chicagiškė solistė Rūta 
Pakštaitė su lietuviškų dai
nų repertuaru, palydima 
pianinu Kristinos Kuprevi- 
čiūtės. Deja, kaip papras
tai, minėjimo nuotaikomis 
pasisotinusi publika nerodė 
tinkamo dėmesio meninei 
daliai, kuri vistik džiugino 
tuo faktu, kad programą 
atliko mūsų jauniausios 
kartos menininkės.

Jei ir būtų kokių nors 
techninių trūkumų kritikos, 
tai visa tai nustelbia nau
jai pasirinktas mūsų minė
jimų pobūdis ir vieningumą 
žadantis kelias. Nežinia, 
kam priskirtini nuopelnai, 
bet tai nėra svarbu. Cleve
lando visuomenė liks šven
tės rengėjams dėkinga ir 
tuo pačiu parodys pavyzdį 
kitoms mūsų kolonijoms. 
Užtenka nesantaikos. Įgy
vendinkime mūsų himno 
žodžius ir visi vieningai, 
kaip išmanydami, anot Val
do Adamkaus, ieškokime 
būdų Lietuvos garbei kelti. 
Tačiau negalima buvo ne

pastebėti jaunimo trūkumo. 
Daugybę mūsų organizacijų 
vėliavų nešė jau auksinio 
amžiaus sulaukę asmenys. 
Kada gi pasirūpinsime Va
sario 16-osios idealų perda
vimu jaunesniai kartai ? Pa
sukę teisinga vienybės 
kryptimi, dar tobulinkime 
mūsų minėjimus, keisdami 
jų pobūdį ir ieškodami juo
se konkretaus ir svarbaus 
vaidmens jaunimui.

ISTORINIS LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIS SU 

DOKUMENTINIAIS 
AIŠKINIMAIS

Kartografas, jėzuitas J. 
Nepreckis parengė, 174 9m. 
išleido tuolaikinės Lietuvos 
žemėlapį, nurodė Lietuvos 
administracinius suskirsty
mus, atstumus atžymėjo 
Lietuvos myliomis. Paaiš
kinimus įrašė lotynų kalba.

Tas vertingas Lietuvos 
žemėlapis buvo žinomas se
nų žemėlapių rinkėjams ar 
išskirtinoms bibliotekoms. 
Talkinant Č. Gedgaudui, 
Vatikane dirbantiems lietu
vių mokslininkams prof. 
kun. Liuimai, prof. kun. Ja- 
tuliui padaryti vertimai, ap
tarimai, viskas Algirdo 
Gustaičio suredaguota ir 
198? m. pabaigoje viename 
lape išleido Lietuvos šaulių 
Sąjunga Tremtyje. Karto
grafinė retenybė tapo pri
einama visiems lietuviams, 
žemėlapyje ir aiškinimuose 
daug nagrinėtino, aptartino. 
Juo turėtų naudotis moksli
ninkai, dvasiški ja, studen
tai, visi besidomintieji se- 
naLietuvos istorija ir jos1 
dokumentacija. Platina lei
dėjų įgaliotas p. S. Berna
tavičius, 1513 South 48th 
Court, Cicero, Illinois 60650. 
Rolkėje įvyniotas, pasiųs
tas JAV ir Kanadoje kai
nuoja tik septyni ameriko
niški doleriai, siunčiant į 
Europą, Australiją ar Pietų 
Ameriką aštuoni ameriko
niški doleriai.

"LABDAROS” DRAUGIJA
Lietuvių šalpos Draugi

jos Vokietijoje "LABDA
RA” pirm. J. Glemža, svei
kindamas narius ir rėmė
jus su 1984 metais, prane
ša, kad lietuviškame išeivi
jos gyvenime paskutinieji 
metai pasižymėjo dideliais, 
gerai pavykusiais pasauli
nio masto parengimais. Pa
sireiškė mūsų visuomenis 
g e r esnis organizuotumas, 
leidžiantis pasistūmėti prie
kin tarptautinėje arenoje. 
"Labdaros” Draugija prisi
taiko esamai padėčiai ir rū
pinasi padėti paramos rei
kalingiems, ypač moksleivi
jai, įmanomai platesniu 
mastu.

"Labdaros” Draugija šir
dingai dėkoja nariams ir 
rėmėjams už paramą.

Banko konto: Labdara e. 
V. Landesgirokasse, Stutt- 
gart Nr. 1185168, BLiZ 
60050101. Adresas: J. Glem
ža, Conventrain 33, 7260 
Calvv-Hirsau, W. Germany.
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Baltui aukojo
BALFO 145 SKYRIAUS 
CLEVELANDE 1983-ČIŲ

METŲ AUKOTŲJŲ 
SĄRAŠAS

500 dol.: A. ir F. Kune
vičius.

250 dol.: Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubas.

Po 200 dol.: Dr. ir Mrs. 
Maurukas, A. ir I. Jasys.

160 dol.: J. ir J. Wanicki.
125 dol.: V. ir T. Urbai- 

čiai.
110 dol.: K. ii- G. Stepo

navičiai.
Po 101 dol.: J. Krištolai

tis, Dr. ir Mrs. J. šonta.
Po 100 dol.: F. A. Bal

dauskas, Dr. W. H. Bložė, 
Dr. V. ir V. Gruzdys, Dr. V. 
Karoblis, Dr. A. ir V. Mau
ručiai, Dr. J. Skrinska, I. ir 
Č. šatkai, Tėvai Jėzuitai.

60 dol.: M. Ješmantienė.
Po 51 dol.: A. ir H. Ban- 

kaičiai, P. Jucaitis, F. Kli- 
maitis, Dr. J. Mačiulis.

Po 50 dol.: R. ir A. Ba
bickai, J. Balbatas, D. ir S. 
čipkai, M. ir J. Mikoniai, 
Lietuvos Vyčiai, 25-ta kuo
pa, Dr. D. ir R. Degėsiai, 
X. Y.

45 dol.: M. ir I. Janavi
čius.

40 dol.: K. ir Z. Gobiai.
35 dol.: O. ir P. Žilinskai.
Po 33 dol.: V. O. ir I/. Jo

kūbaičiai, A. I. ir V. Puš- 
koriai.

Po 31 d.: S. ir H. ldzeliai, 
J. Ilendienė, V. ir G. Pleč
kaičiai, A. Styra, A. Biels- 
kus.

Po 30 dol. D. ir G. Ješ-. 
mantai, Dr. j. ir Iz. Stan
kaitis.

Po 26 dol.: L. ir V. Apa- 
niai, J. Augustinavičius, N. 
ir P. Sieliniai, Dr. H. Bra
zaitis, J. Gudėnas, V. ir J. 
Januškis, B. ir J. Steponiai, 
M. Žitkus.

Po 25 dol.: A. Balašaitie- 
nė A. ii- V. Benokraičiai, G. 
ir J. (Syvai, Dr. D. ir R.De- 
gėsiai Jr., N. ir B. Gaidžiū- 
nai, Dr. A. ir E. Aželis, 
Jakubs & Son Fun. Home, 
X. Y., A. ir E. Kašuba, P. 
ir J. Kliorys, E. ir A. Mac-

kevičiai, D. Mikoliūnienė, Z. 
ir S. Obeliniai, A. ir B. Pau- 
tieniai, J. Pivariūnas, A. 
širvaitis, Ed. ir J. Stepai, 
O. ir P. Skardžiai, Ir ir A. 
Sušinskai, Pr. Razgaitis, 
Wm. ir J. Rodgers, V. Va
lys.

Po 21 dol.: V. Akelaitis, 
Dr. A. Butkus, S. ir G. Ma
tas, S. Pabrinkis, A. ir P. 
Petraičiai, V. (Rack) Rač
kauskas, O. ir K. Raliai, O. 
ir V. Rociūnai, V. Stimbu- 
rienė, R. ir E. Šilgaliai, V. 
ir A. Valaičiai.

Po 20 dol.: A. Ambrazas, 
Al. Balas, R. Bridžius, V. ir 
B. Gyvai, A. ir B. Karkliai, 
Ed. Kersnauskas, S. ir V. 
Knistautai, J. ir I. Juodi- 
šiai, A. ii’ R. Minkūnai, J. 
Naujokaitis, J. Petkevičie
nė, O. ir R. Petukauskai, J. 
Pikturnienė, P. ir N. Puš- 
koriai, A. ir W. šenbergai,
V. Sniečkus, D. ir D. Sta- 
niškiai, J. Stempužis, Alf. 
Steponavičius, J. ir A. Šiau
čiūnai, J. ir M. Švarcai, A. 
Švedienė, P. Zigmantas, A. 
Mackuvienė.

Po 1 7dol.; Z. Dučmanas,
VI. Palubinskas.

16.25 dol.: A. Kazlas.
Po 16 dol.: R. Malcanienė, 

K. Tijūnėlis, R. ir A. Zors- 
kai.

Po 15 dol.: G. ir M. Aukš
tuoliai, L. ir M. Baliai, VI. 
Dautas, S. ir V. Gedgaudai, 
B. ir P. Ežerskiai, G. Juškė- 
nas, A. ir J. Karklius, V. ir 
R. Klioriai, O. ir B. Maže
liai, B. ir J. Kazlauskai, P. 
ir Dr. Stungiai, J. žygas.

Po 12 dol.: P. Butkienė ir 
A. Švedienė, V. ir T. Degu
čiai, J. ir F. Jasinevičiai, A. 
ir A. Mulioliai, J. Naujokai
čiai, I. Stankus.

Po 11 dol.: M. ir J. Apa- 
navičiai, A. ir V. Bartuškai, 
E. Bliumentalis, J. čiuber- 
kis, Teresė Gaška, A. Gra
žulis, Elena Janulis, J. Kak- 
laukas, A. J. Kasulaitis, L. 
Kezenius, ,S. Laniauskienė, 
A. Liutkus, H. Macijauskas, 
A. Malėnienė, E. ir J. Mals- 
kiai, V. Palūnas, J. Citulis, 
A. Rukšėnas, D. Vaičiūnas, 
R. Vodopalas, E. Vyšniaus
kienė, E. ir J. Saikai, A. ir 
J. Žilioniai, R. ir V. Švarcai.

G
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Po 10 dol.: S. Astrauskas, 
kun. J. S. Baceviče, V. Ba- 
kūnas, A. ir K. Balaišiai, M. 
Barniškaitė, H. ir I. Bel- 
zinskai, M. Blynas, J. ir S. 
Butrimai, B. ir E. Bernotai, 
M. ir J. Damušiai, F. ir K. 
Gaižučiai, kun. A. Goldi- 
kovskis, B. ir S. Garlauskai, 
B. ir V. Gedvilai, A. Gela
žienė, S. Jankauskas, N. ir 
V. Andriušaičiai, E. Alšė- 
nienė, Januškienė, M. Le- 
parskas, M. Jiešmantie- 
nė, A. ir A. Jonaičiai,
I. Jonaitienė, S. Juozapai- 
tienė, O. ir J. Kalvaičiai, N. 
Kaminskas, J. Kavolis, G. 
ir A. Karsokai, K. K. Klio
rys, A. ir A. Kavaliūnai, 
Dz. Kižys, P. Kudukis, A. ir 
K, Laikūnai, S. ir K. Lazdi- 
niai, J. ir S. Lozoraičiai, S. 
Lukas, A. Luiza, S. ir S. Ma
čiai, G. Masilionis, V. Ma
tulionis, S. Mikalauskas, V. 
ir A. Miškiniai, L. Nagevi
čius, G. Natkevičienė, E. ir 
B. Nainiai, M. ir O. Nauma- 
nai, Albina Ožinskas, A. 
Penkauskas, J. Skavičius, 
K. Sniečktivienė, A. Spiri- 
kaitis, H. ir S. Stasai, V. ir
J. Stuogiai, P. šūkis, Kazė 
Vaičeliūnas, O. ir J. Vaškas,
I. Venclovienė, P. Vencius, 
M. Vinclovas, A. Tamulio- 
nis;. E. D. Tamulionytė, P. 
Tamulionis, E. Melys, B. 
Žiugžda, K. C. Civinskas, J. 
Virbalis, A. J., E. Marcin
kevičius, P. Milašius.

8 dol. V. ir G. Bučmiai.
Po 7 dol.: S. ir J. Ignata- 

vičiai, K. ir E. širvinis.
Po 6 dol.; V. Bačiulis, M. 

Barniškaitė, R. Brazaitienė, 
St. Jurgaitis, J. Kaunas, V. 
Kaunas, I. Laurinaitis, Ma
rija Melsbakas, A. Mikoliū
nienė, A. Mikulskis, I. Ver- 
byla ir U. Verbylaite.

Po 5 dol.: VI. Bacevičius, 
P. Marcinkus, O. Mažeikie
nė, I. Belzinskas, J. Duleba,
J. Jakštas, E. Jocienė, I Ju- 
caitienė, F. Juras, M. Juo- 
dišius, J. ir St. Ignatavi- 
čiai, A. Glcdenis, K. Gai- 
žuties, D. Gatautienė, O. 
Kašubienė, O. ir V. Kava
liūnai, B. A. ir J. Kazėnai, 
B. ir P. Maineliai, V. Matu
lionis, P. Maželis, Brigitte 
Nasvytis, S. Nastopkienė, 
F. Navickas, Adelė Neįma
nąs, A. Rastauskas, B. 
Smetonienė, V. Taraška, B. 
Tarutienė, M. Titienė, J. 
Tallat-Kelpšienė, A. Vaiva
da, A. ir O. Vasis, J. ža- 
garskas, J. Zoruba, V. Lan
gė, S. Rutkauskienė, N. Ma
čys, N. Braziulienė.

Po 2 dol.: M. Trainiaus- 
kas, J. Velykis.

I dol.: Vera Drobišius.

ROCHESTER
• Balfo valdyba sausio 

mėnesį sėkmingai pravedė 
metinę BALFo rinkliavą. 
Nežiūrint, kad Rochesterio 
lietuvių kolonija labai su
mažėjo, lietuviai gausiai 
aukojo Balfui. Viso gauta 
1782 dol. 60 centų,

• Vasario 16-tos minėji
mas Rochesteryje įvyks va
sario 19 d. Sukaktis bus pa
minėta rotušėje, kur meras 
priims lietuvių delegaciją ir 
savo proklamacija, kaip iki 
šiol, paskelbs Lietuvių Die
ną Rochesteryje. Per lietu
vių radijo pusvalandį minė
jimą praves radijo klubo 
pirm. Vitolis Litvinas. Baž
nyčioje iškilmingas mišias 
atnašaus ir pamokslą pasa
kys Tėv. Justinas Vaškys. 
Giedos LB choras, vad. J. 
Adomaičio. Vargonais gros 
muz. R. Obalis. Organizaci
jos dalyvaus su vėliavo
mis. Iškilmingas minėjimas 
įvyksšv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėje 3 vai. p. p. 
Pagrindinę kalbą pasakys 
dr. Juozas Sungaila iš To
ronto. Meninę dalį atliks so
listė Jūratė Veblaitytė- 
Lichtfield. Minėjimą pra
ves dr. VI. Lelis.

• Lietuvių teisėms ginti 
komitetui Alto valdyba su
rinko ir pasiuntė 300 dol.

• šv. Kazimiero 500 m. 
mirties sukaktis bus iškil
mingai minima kovo 3-4 d. 
d. Pakviestas "Volungės” 
choras, vad. muz. D. Vis- 
kontienės, kuris koncertuos 
šeštadienį, kovo 3 d. 7 vai. 
vak. parapijos salėje. Kovo 
4 d. (sekmadienį) choras 
giedos šv. Jurgio parapijos

bažnyčioje per iškilmingas 
mišias.

J. Jurkus

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

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

HELP WANTED
General housework in

cluding ironing. 2 days a 
week and alternate one day 
a week. Salary negotiable. 
References. Own transpor- 
tation.

Call: 991-5328 evening.
(6-7)

WANTF.D JOURNEYMEN or IST 
CLASS 1NJECTION MOLD MAKERS 
MOLD MAKER. Grow with the leader 
in the plauties industry. At the 
present tinie we are accepting ap • 
plications from indiv. wilh a min. of 
5 yrs. in mold making exper. Excel- 
lent benefits incl. company paid 
intfttr., protit shnring, cash bonu? 
program, etc- Salary up to $l4.00/nr. 
Send resume to Phillips Plastics Corp. 
1830 N. 55th St.. Boulder, CO. 80301 

or call, Mik^ Wilkinson. 303-442-6360.
(6-8)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

FOR 1CU & CCU. FOR ALL SHIFTS 
To work and Iive in a small congenial 
community. Positions available in new 
coronaiy care unit of 41 bed hospital 
in NortF-srn Wiscon8in. Experience 
preferred. Good starting salary and 
Fringe benefits. For informalion 8c 
application contact Dorothy Ortmann, 
D.O.N., HAYWARD AREA MEMO
RIAL HOSPITAL, Route 3. Box 3999. 
Hayward, W1S. 54843. 715 634-8911.

<L7)

OPPORTUNITY FOR REGISTERED 
NURSE To work 6c Livc In A Small 
Congenial Community And A 140 
Bed Acute Care Hospital.
1CU CCU Head Nurse: SK1 UTAH 
And work ir. a brand new 10 bed 
unit of a beautifu) new facility. 10-15 
years experience, prefer management 
experience. Immecfiate opening. Call 
or send resume to PJONEER VALLEY 
HOSPITAL, P. O. Box 31841, West 
Valley City. Utah 64131-0841. (801) 
768-9061, <-xt. 135. (3-7)

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS 1$ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 44114

ELECTRICIANS
Ercpanding Grand Prairie Plant l.as 
immediate openings for expeTienced 
ELECTRICIANS. Working knowledge 
of AC and DC Motor and Conlrols 
necessary. SCR Drive up to 400 
Horsepower n plūs. 5 years indus- 
iriai experience. Up to $25,000 per 
year including oveitime. Non smokers 
only. Apply or call;

POLY AMERICA
2000 W. MARSHALL 

GRAND PRAIRIE, TX. 75051 
214-647-4374

EOE, M/F
(7 -13)

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

TĖVYNĖS SARGĄ 
REDAGUOS

A. J. KASULAITIS

Nuo šių metų pradžios 
naujuoju "Tėvynės Sargo’’ 
redaktorium yra pakvies
tas Algirdas J. Kasulaitis.

Praeitus aštuonerius me
tus "Tėvynės Sargų” reda
gavo pedagogas, kelių kny
gų autorius, publicistas ir 
žurnalistas Petras Maldei- 
kis. Jo rankose žurnalas 
ypatingai sustiprėjo, pagy
vėjo ir pradėjo eiti regulia
riai tris kartus metuose.

"Tėvynės Sargas” yra 
politikos ir socialinių moks
lų žurnalas leidžiamas lie
tuvių krikščionių demokra
tų. Pradėjęs eiti dar spau
dos draudimo metu 1896 m. 
"Tėvynės Sargas” buvo at
gaivintas Vokietijoje ir vė
liau perkeltas į JAV.

A. J. Kasulaitis spaudoje 
dirba jau nuo seniau. Pra
dėjęs rašyti dar gimnazijos 
suole, jis vėliau dirbo Vo
kietijos "žiburiuose”, o at
vykęs į Ameriką porą metų 
redagavo Pittsburghe lei
džiamas "Lietuvių žinias”, 
Tuo metu jis kartu buvo ir 
"Lietuvių Dienų” žurnalo 
redakcinio štabo narys.

Vėliau Kasulaitis 8 metus 
redagavo "Jaunimo žy
gius”, krikščionių demokra
tų jaunimo žurnalą. Jis yra 
"Lithuanian Christian De- 
mocracy” knygos ir kelių

LIETUVIŲ 
RADIJO 

PROGRAMA
Nuo vasario 5 dienos girdima 

sekmadieniais nuo 7 vai. iki 8 vai. 
ryto per WERE radijo stotį, AM 
banga 1 300.

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

News&Talk
WERE1300
---------- AM-----------

PILĖNŲ TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS 
MALONIAI KVIEČIA VISUS l TRADICINI

UŽGAVĖNIŲ BLYNU BALIU
1984 m. vasario 25 d., šeštadienį, 7 vai. vak.,

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE,
877 EAST 185 STREET.

Trumpa meninė programa, šilta vakarienė ir kitoki Užgavėnių valgiai 
su šampanu, šokiams gros geras orkestras. Pelnas skiriamas skautų vasaros 
stovyklai.

ĮĖJIMAS ASMENIUI — $12.50, JAUNIMUI — $7.00.

Bilietus platina ir stalus rezervuoja s. M. Puškorienė tel. (216) 486-8613.

šimtų straipsnių autorius.
Naujasis "Tėvynės Sar

go” redakcijos adresas yra: 
894 East 223rd Street, Eu
clid, Ohio 44123. Knygų lei
dėjai ir laikraščių bei žur
nalų redaktoriai maloniai 
prašomi paminėjimui šiuo- 
čiamas knygas ir pasikeiti
mui leidinius siųsti tuo ad
resu. (kdi)

• Aleksandras Apanius, 
40 metų amžiaus, paskirtas 
Clevelando Garden Center 
in University Circle direk
toriaus asistentu. Sodinin
kystės profesijoje jis ne- 

naujokas, atlikęs karinę 
prievolę laivyne, dirbo Gar
den Center štabe ir yra 
landscape committee chair- 
man prie University Circle 
Council. Jo tėvas Vincas 
Apanius, kuris yra jsteigęs 
Better Lawns and Gardens 
Ine. Chester Township ir 
dabar dėl amžiaus pusiau 
pasitraukęs, bendrovės pre
zidento vietą užleido sūnui 
Aleksandrui.

Aleksandras gimęs Lietu
voje ir 1949 metais su tė
vais atvyko i JAV.

• Čiurlionio ansamblis va
sario 26 d., sekmadienį, 12 
vai. Lietuvių namuose pra
deda ruošti Tautinių šokių 
šventės repertuarą. Dainų 
mylėtojai jaunimas ir vy
resnieji maloniai kviečiami 
ateiti į repeticijas ir daly
vauti Tautinių šokių šven
tės chorų programoje.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• VASARIO 25 D. — Užga
vėnių blynų balius — rengia 
Pilėnų tunto tėvų komitetas.

• KOVO 3 D. Šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktis — 
šeštadienį, 6:30 v. v. VIGILIJA 
Dievo Motinos šventovėje.

• KOVO 4 D., sekmadienį, 
10 v. r. — Iškilmingos šv. Mi
šios Dievo Motinos šventovėje.

• KOVO 4 D., 12 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje šv. Ka
zimiero 500 metų mirties mi
nėjimas.

• KOVO 9-JO D. Čiurlionio 
ansamblio 45 metų sukaktis. 
Akademija-koncertas.

• KOVO 11 D. 4 vai. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje 
Grandinėlės sutiktuvės - kon
certas ir video filmas iš Romos. 
Rengia Dievo Motinos parapija.

• KOVO 11 D. Lietuvių Na
mų akcininkų ir Klubo narių 
metinis susirinkimas.

• KOVO 18 D., 12 vai, šv. 
Jurgio parapijos salėje Tikin
čios Lietuvos ir Lietuvos kali
nių popietė.
• KOVO 25 D. — Kaziuko 

mugė, Dievo Motinos parapijos 
salėje. Rengia Neringos, Klai
pėdos ir Pilėnų tuntai.

• BALANDŽIO 8 D. 4 vai. 
popiet sol. Aldonos Stempužie- 
nės koncertas Dievo Motinos 
parapijos auditorijoj. Rengia: 
Dievo Motinos parapija.

• BALANDŽIA 15 D. 4 v, 
p. p. JAV LB CLEVELANDO 
apylinkės metinis susirinkimas.

• BALANDŽIO 15 D. Šv. 
Jurgio parapijos salėje Cleve
lando skautininkių draugovė 
rengia Reginos Abromaitienės 
dailės darbų parodą.

• BALANDŽIO 22 d., 6 vai. 
rytą Prisikėlimo mišios ir po 
jų šv. Jurgio parapijos salėje 
Prisikėlimo agapė.

• BALANDŽIO 2S D., 12 
vai. šv. Jurgio parapijos salė
je šv. Jurgio šventė ir meti
niai padėkos pietūs — Velykų 
stalas.

• GEGUŽĖS 5 D. Grandi
nėlės balius Slovėnų auditori
joje.

• GEGUŽĖS 6 D. — Šv. 
Jurgio iškilminga sueiga, Cle

velando Lietuvių Namuose. 
Rengia Pilėnų tuntas.

• GEGUŽĖS 12-13 DIENO
MIS Clevelando Ateitininkijos 
tradicinė-metinė šeimos šven
tė, Dievo Motinos parapijos 
patalpose.

• Gegužės 19-20 vyr. skau
čių Židinio parengimas.

• GEGUŽĖS 20 D. 11:30 vai. 
rytą šv. Jurgio salėje metinis 
parapijos susirinkimas ir tary
bos narių rinkimai.

• GEGUŽĖS 26-27 D. Cle
velande Lietuvių Namuose 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Seimas, banketas ir 
Vilties draugijos narių suva- 
■iavimas.

• BIRŽELIO 2 D. Abitu
rientų balius. Ruošia LB Oh. 
Apygarda.

• BIRŽELIO 2 — Šv. Ka
zimiero Lit. mokyklos linksma- 
vakaris.

• BIRŽELIO 3 — Šv Kazi
miero Lit. mokyklos mokslo 
metų užbaigimas.

• BIRŽELIO 10 D. 11:30 vai. 
priešpiet spaudos atgavimo 80 
m . sukakties minėjimas Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

• BIRŽELIO 17 D. Birželio 
minėjimas. Ruošia Amerikos 
Taryba, Latvių Taryba ir Estų 
Sąjunga.

• BIRŽELIO 24 D. Onos 
Mikulskienės kanklių muzikos 
studijos mokink} rečitalis Lie
tuvių Namuose.

• LIEPOS 29 D. Žalgirio 
šaulių kuopos tradicinė gegu
žinė spaudai paremti.

• RUGPIŪČIO 24-26 D. D. 
— Neringos ir Pilėnų tuntų sa
vaitgalio stovykla, Camp Wan- 
dalee. Pelee Island, Ontario

• RUGSĖJO 9 D. Šilinės 
šventė. 10:30 vai. šv. Jurgio 
bažnyčioje iškilmingos šv. mi
šios, procesija į Marijos gro
tą ir Tautos šventės paminėji
mas.

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

• RUGSĖJO 29 d. 6:30 vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos me
tinis balius ir šokiai parapijos 
salėje.

• SPALIO 6 D. Žalgi rio šau
lių -kuopos rudens parengimas 
Lietuvių namuose.

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

• SPALIO 20 D. Balfo 40 
metų minėjimas-balius Lietu
vių Namuose. Rengia Balfo 
Clevelando skyrius.

• Lapkričio 3-4 D. L.S.S. 
Skautininkių skyriaus suva
žiavimas.

• LAPKRIČIO 11 D 11:30 
vai. priešpiet parapijos salėje 
tradicinis šv. Jurgio parapijos 
festivalis. Pabaiga 4 vai. popiet.

• LAPKRIČIO 17 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas, 
Lietuvių salėje. Rengia L.K. 
V.S. "Ramovė”.

• LAPKRIČIO 17-18 D. Dai
navos stovyklai remti parengi- 
mas-paroda.

• GRUODŽIO 24 D., pirma
dienį. 9:30 vai. vak. šv. Jurgio 
parapijos bendros Kūčios pa
rapijos salėje.

INCOME TAX 
SERVICE

• FEDERAL • STATĖ
• MUN1CIFAI.

VINCAS URBAITIS 
pasiruošęs Jums patar
nauti ir formas užpil
dyti. Pagal susitarimą 

— skambinkite tel.
442-9091.

(7-14)

nationwide 
INSURANCE Nat'OnvK'd* >» on you'

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si Į OBEI.ENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 461-3500.

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

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 44094, sąžiningai, ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel: (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

WANTEDJOURNEYMEN 
t>R

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



DIRVA
• Juozas Jurkus-Jurkevi- 

čius, Toronte, vietoj gėlių 
ant Birutės Ahromaifienės 
m^tin^s n ” Mnriin® Fnyi. 
nienės kapo, mirusiai sau
sio 6 d. Toronte, įteikė Dir
vai paremti 20 dol.

Birutei ir Mečislovui Ab- 
romaičiams, Dirvos skaity
tojams ir rėmėjams, nete
kus mylimos motinos ir 
uošvės, Dirva reiškia nuo
širdžią užuojautą.

A. A.

RAIMUNDUI M IC KŪNUI 

mirus, žmonai ALEKSANDRAI, dukterims 

LIUCIJAI ir DIANAI, motinai ADELEI ir 

broliams ČESLOVUI ir ELMONTUI reiškia

me nuoširdžią užuojautą

Roma .ir Danielius
Degėsiai

A. A.

KAZIUI VALEIKAI

mirus, didžiam liūdesy likusią žmoną VALE

RIJĄ, sūnus JULIŲ, SAULIŲ, ALGĮ ir jų

šeimas nuoširdžiai užjaučiame

Elena ir Kazimieras 
Pociai

A. A.

ROZALIJAI LAPINSKIENEI

Lietuvoje mirus, jos netekimo liūdesy liku

siems sūnums JUOZUI ir ANTANUI su jų 

šeimomis Chicagoje gilią užuojautą reiškia

Kazimiera ir Aleksas 
L a i k ū n a i

• Tėv. Viktorui Gidžiū
nui, OFM. New Yorke mi
rus, vietoj gėlių ant jo ka
po, R"g:r".'. Žymantaitė-Pe
ters, jo atminimui atsiuntė 
auką 50 dol. Dirvai parem
ti. Ačiū.

• Lituanistikos katedros 
vakaronė bus kovo 9 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. Jau
nimo centre, Chicagoje. 
Kalbės Illinois universiteto 

Chicagoje planavimo dir. 
prof. N. Moravcevich, Sla
vistikos departamento dir. 
prof. B. Sljivic-Simsic, Li
tuanistikos programos dir. 
prof. M. Stankus-Saulaitė ir 
LB švietimo tarybos pirm. 
J. Kavaliūnas. Dainomis va
karonę paįvairins Rita Mar
kely tė-Dagienė. Visi kvie
čiami.

• Mokyt. J. Plačui, sure- 
dagavusiams per 1C00 "Tė
vynės žvaigždutės’’ nume
rių "Draugo" dienraštyje, 
JAV LB švietimo taryba 
paskyrė $500.00 premiją. 
Mecenatas kun. dr. J. Praus
kis.

• JA VLB Kultūros Ta
ryba prašo atitaisyti, pre
mijų pranešimo tekstus, į 
kuriuos įsivėlė du svarbūs 
netikslumai. Tekste apie pa
skyrimą Broniui Railai Ra
dijo premiją pirmasis Rai
los radijo kalbų rinkinys 
pavadintas "Raibos aga
vos", o turėtų būti "Vaivos 
rykštė”. Kultūros Darbuo
tojo premiją laimėjęs Bro
nius Kviklys yra išleidęs 4 
tomus veikalo "Mūsų Lietu
va”.

DĖMESIO VERTAS 
RENGINYS

Kovo 25 d. rengiamas 
įdomus ir dėmesio vertas 
koncertas, kuriame pinną 
kąrtą Chicagoje pamatysi
me Paryžiuje gyvenantį 
aukšto lygio pantomimiką 
Zigmą Banevičių. Tame pa
čiame koncerte dalyvaus 
Hamburge gyveną muz. Ra
minta Lampsatytė, solistė 
Vilija Mozūraitytė ir smui
kininkas Michael Kollars. 
Koncerto bilietai gaunami 
Margučio raštinėje ir Gifts 
International prekyboje.

Dalyvaukime.

POEZIJOS KNYGOS 
SUTIKTUVĖS

Poetės Eglės Juodvalkės 
poezijos rinkinio "Pas ką 
žiedas žydi" sutiktuves ruo
šia Ateitininkų sendraugių 
Chicagos skyriaus š. m. va
sario 17 d. (penktadienį), 
7:30 vai. vak. Jaunimo Cen
tro kavinėje.

Programoje: dr. Marija 
Stankus-Saulaitė, pati poetė 
Eglė Juodvalkė, Ginta Re- 
meikytė, Ramutė Bartuš- 
kienė ir Vainis Aleksa.

Meninę programą atliks 
sol. Margarita ir Vaclovas 
Momkai.

Po programos pasidalini
mas įspūdžiais, pabendravL 
mas ir pasivaišinimas.

• Romo Kalantos šaulių 
kuopa St. Petersburge, 
pirm. A. Gudonis ir sekr. 
A. Aidukas, Dirvai paremti 
atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• Vincas ir Rozalija Am
braziejai, Dirvos seni skai
tytojai Newarke, ligų pri
slėgti buvo gydomi ligoni
nėje. Vincas Ambraziejus 
dar pasiliko ligoninėje ko
voju su širdies atakom. Jo 
žmona Rozalija Dirvai pa
remti atsiuntė 25 dol. Ačiū.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
B. Simonaitis, Chicago .. 3.00
A. Kubilius. Australija .. 4.00
A. Ignaitis. Woodhaven ..10.00
R. Gužulaitis, Indianapolis 3:00
A. Garbaliauskas. Melrose 3.00 
P. Urbutis.

Pompano Beach ........... 3.00
S. Veltasis, St. Petersburg 3.00 
V. Šalčiūnas,

Port St. Lucia ............. 5.00
J. Druseikis, Rochester .. 3.00 
S. Gardie, Šveicarija .... 8.00 
A. Erstikaitis,

Stoney Creek ............. 3.00
N. Chcrnetzky, Cleveland 5.00
A. Liutkus, Cleveland .. 3.00
V. Paliulis, Gansevoort .. 3.00 
J. Vilutis, Chicago ........ 13.00
J. Gumbelevičius,

Winston .......................13.00
A. Laukaitis, Lemont .... 3.00
J. Jasinevičius, Euclid .. 8.00
K. Bendoraitis, Vokietija 18.00 
V. Stanulis,

Dovvners Grove ......... 3.00
P. Ambraziejus, West Rox 8.00 
P. Šmaižys. Hot Springs 3.00 
S. Šmaižys, St. Petersburg 5.00 
A. Matuzas. La Grange .. 3.00 
Dr. P. Pamataitis,

Santa Monica ............ 5.00
K. Pažemėnas,

Palos Verdes................15.00
P, Guobys. Toronto .... 3.00
R. C. Peters, New York . .50.00 
Gr. Gražienė, Chicago ..25.00 
J. Rumbutis, Geneva .... 3.00 
Br. Bražinskas,

Homestcad.................... 5.00
P.Pečenkis. Elizabeth .. 8.00 
V. Ambraziejus. Nevvark 25.00
S. Petravičius,

Rancho Palo................  8.00
T. Spcrauskas. Glen Cove 5.00 
V. Augustinas,

St. Petersburg ............  8.00
J. Grebliauskas,

St. Petersburg............... 8.00

A. A.

AGOTAI STEPONAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnų, mūsų bičiulį AN
TANĄ STEPONAUSKĄ, šeimą ir visus ar

timuosius nuoširdžiai užjaučia

J. S. Garlai,
A. V. Garmai.
D. R. Valodkai,
M. Slabokienė,
N. A. šimkai

A. A.

AGOTAI STEPONAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, sūnų ANTANĄ su šeima 

nuoširdžiai už jaučiam

Monika ir Vitas Ginčai, 
Apolonija Pažerienė,
Paulina Banienė,
Jonas ir Alba Jakubauskai, 
Liuda ir Edmundas Trečiokai, 
Julija ir Adolfas Šalkauskai

Romo Kalantos šaulių
kuopa St. Petersburg .. 25.00 

S. Augaitis, Watertown .. 13.00 
J. Ališauskas, Cicero .... 3.00 
V. Damarada. Baltimorę 3.00 
J. Žemaitis, Chicago .... 8.00 
J. Šepikas, Van Nuys ... .10.00 
P. Mekas, Hyanisport .. 3.00 
E. Likanteris, Chicago .. 8.00 
A. Petukauskas, Chicago 3.00
S. Mikalauskas, Cleveland 5.00 
J. Sniečkus, Cleveland ,. 3.00 
Gr. Musteikienė. Chicago 13.00
T. Varanka,

Clarendon Hills ............8.00
J. Klausa, Philadelphia .. 8.00 
T. Blinstrubas, Chicago 10.00 
LB St. Petersburgo

Apylinkės valdyba ....25.00 
J. Gaudušas, Chicago .... 3.00 
Dr. P. Švarcas,

Mascoutah .................... 15.00
Dr. P. Sutkus, Homevood 8.00 
A. Vabalas, Venezuela .. 3.00
Lietuvių Klubas

Beverly Shores............ 50.00
Ed. Čapas,

Willoughby Hills......... 13.00
S. Ignatavičius, Cleveland 3.00
B. Kripkauskienė, Canton 3.00
O. Žukas, Glendale........8.00
A. Rimbą, Sterling Hts. .. 5.00
E. Misiūnas, W. Haven .. 3.00
J. Pivoriūnas, Cleveland 3.00
A. Rudzitas, Washington 5.00
E. Balceris, Tucson......... 3.00
J. E. Vodopolai,

Great Falls ................. 10.00
A. Jurkūnas, Bervvyn .... 3.00
G. Žilionienė, New York 3.00
O. Ivaškienė, Boston ....10.00 
Br. Magdušauskas,

Vokietija........................ 18.00
V. Lukavičius, Cleveland 3.00
P. Žolynas, Chicago ....13.00
M. Noreika, Nesconset .. 3.00
L. Pollock, Houston .... 10.00
V. Vaitužis, Satellite .... 3.00
V. Melinis, Matavau .... 3.00 
St, Skorupskas.

Bloomfield...................... 3.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.


	1984 Vas.16 0001
	1984 Vas.16 0002
	1984 Vas.16 0003
	1984 Vas.16 0004
	1984 Vas.16 0005
	1984 Vas.16 0006
	1984 Vas.16 0007
	1984 Vas.16 0008
	1984 Vas.16 0009
	1984 Vas.16 0010
	1984 Vas.16 0011
	1984 Vas.16 0012
	1984 Vas.16 0013
	1984 Vas.16 0014
	1984 Vas.16 0015
	1984 Vas.16 0016

