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Pertrauką Maskvoje
Bandoma išnaudoti Vid. Rytuose
Vytautas Meškauskas
Tik dabar oficialiai paskelb
ta, kad Andropovo inkstai nu
stojo veikę prieš 12 mėnesių.
Jei taip, su jo greita mirtimi,
ar bent nepajėgumu eiti savo
pareigas reikėjo seniai skaity
tis ir Kremliaus viršūnės turė
jo pradėti tartis ar peštis dėl
įpėdinio. Tai prileidžiant už
mirštama viena aplinkybė.
Vienos partijos sistemoje aps
kritai o sovietinėje ypatin
gai prielaidos, kad vadas ga
li mirti ir tuo pačiu reikia pra
dėti tartis dėl naujos valdžios
sudarymo yra nelegalu. To
dėl niekas to klausimo politbiure ar CK nekėlė. Žinoma,
galėjo būti privatūs pasikalbė
jimai, tačiau jie rizikingi ir rei
kalauja asmeniškos draugys
tės, kuri viena pati gali sukelti
kitų narių įtarimą. Juolabiau
kad bosas, nors ir serga, buvo
ilgametis KGB viršininkas! La
bai galimas daiktas, kad net
kai kurie politbiuro nariai ne
buvo tiksliai painformuoti
apie jo sveikatos stovį.
Kitaip sunku suprasti, ko
dėl aukšti sovietų pareigūnai
leido gandus, kad Andropovas
štai jau sveiksta ir greitai pa
sirodys viešumoje. Juk niekas
nebuvo paskirtas laikinai eiti
Andropovo pareigas. Net jo
sūnus Igoris buvo pašauktas iš
Stockholmo konferencijos tik
tėvui mirus. Vienintėlis ženk
las, kad galima ko nors laukti,
buvo krašto apsaugos ministerio Ustinovo numatytos kelio
nės į Indiją atšaukimas šešias
dienas prieš mirtį.
Už tat, nors ir sunku patikė
ti, bet daugėja ženklų, kad
Kremliuje beveik iki pat And
ropovo mirties nebuvo svarsto
mas klausimas, ką daryti tuo
atveju. Tokiose aplinkybėse
atėjusi mirtis pareikalavo per
traukas, reikalingos viršūnių
persirikiavimui. Ta pertrau
ka duoda progos VVashingtonui kiek patvarkyti kai ku
riuos reikalus, kuriuose spren
dimą sunkino skaitymasis su
galimais Kremliaus ėjimais.
Kai Andropovas numirė,
N.Y. Times vedamajame ste
bėjosi prezidento Reagano ...
laime. Juk ta mirtis sumažino
visuomenės opinijos spaudimą
į Reaganą, ką nors naujo pa
siūlyti pajudinimui iš vietos
atominio nusiginklavimo de
rybas. Kaip galima kalbėtis,
jei Kremliuje nėra kam atsa
kyti! Be to, Andropovo mirtis
nukreipė dėmesį nuo pasitrau
kimo iš Libano, lygiai kaip
pasisekusi invazija į Grenadą
atitraukė dėmesį nuo 250 ma
rinų žuvimo Libane.
Prie tų sėkmių galima pri
dėti dar vieną. Jei 51 % ame
rikiečių pritarė Reagano nusi
statymui pačiam nevykti į lai
dotuves Maskvoje (tik 37%

manė, kad jis turėtų vykti >,
tai ir prieš tuos jis turi gerą pa
siteisinimą. Maskvoje skam
bant gedulo maršo garsams,
jis tarėsi su Egipto prezidentu
Mubareku ir Jordanijos kara
lium Husseinu, ką toliau da
ryti Viduriniuose Rytuose.
Pranešimai apie mirtį kartu
aptemdė žinias iš Washingtono ir Libano, kad paskelbtas
marinų atitraukimas bus ga
na lėtas, galįs užtrukti net mė
nesį ar daugiau, kas savo keliu
pateisina smarkią laivyno ar
tilerijos ugnį į Sirijos pozicijas
Beirutą dominuojančiuose kalj
vasario 16 minėjimą. Clevelande, Dievo Motinos parapijos salėje š. m. vasai io
(Nukelta į 2 psl.) io
12 d. kalba ALT skyriaus pirm. A. Pautienis.
J. Velykio nuotr.
THE SECRETARY OF STATĖ
WASHINGTON

February 15, 1984

Dear Mr. Chargė d'Affaires:

It is with great pleasure that I extend to you and to the
Lithuanian people the sincere greetings and war»est best viahee
on the sixty-aixth anniversary of the independence of Lithuania.

The United Statės does not recognize the illegal
incorporation, by force of arus, of the Statės of Lithuania,
Latvia and Estonia Into the Soviet Union. As President Reagan
stated in his nessage comneeoratlng the 1922 recognition of the
Baltic Statės by the United Statės, the Anerican people "share
the just aspirations of the Baltic nations for national
independence,“ and we uphold their right to detersine their own
national destiny, free of external coercion. We renain deeply
concerned by the continuing vlolations of hunan rights and
freedoms that occur in Lithuania and its two Baltic neighbors,
and we offer our synpathy and support to the nen and wonen and
their families who suffer persecution for religious and
denocratic political beliefs.
The struggle by Lithuanians and their friende to gain
liberty for their honeland has been difficult, and wlll
probably remain so. Yet as the efforts of the patriots and
their colleagues in the nineteenth century were rewarded by the
independence which they proclaimed on February 16, 1918, so can
we hope and truat that today's struggle for Lithuanian
self-determination nay also be justly succeasful in the future.

lncetal'

Dr. Stays Backis
Chargi d'Affaires of Lithuania.

Žmogaus teisių konferencija
Kovo 17 d. Baltų Laisvės
lyga Los Angeles Ambassador viešbutyje rengia tre
čiąją žmogaus teisių konfe
renciją, kurioje sutiko daly
vauti trys žymūs Amerikos
valdžios pareigūnai, turį
įtakos į užsienio politikos
formavimą;
1. Elliott Abrams, vals
tybės sekretoriaus asisten
tas žmogaus teisių reika
lams.
2. Carl S. Gershman, nuo
latinis Amerikos delegatas
Trečiajame (Dekolonizaci
jos) Jungtinių Tautų komi
tete. 1983 rugsėjo-spalio
mėnesį Gershman Jungti
nėse Tautose turėjo aštrų
susikirtimą su rusų delega
tu O. Trojanovsky Baltijos
valstybių klausimu. Jis pa
kartotinai stipriais argu-

Pasiruošimas ALT S-gos seimui Clevelande

Tarėsi ALT S-gos seimo ir Vilties draugijos suvažiavimo Clevelande reikalais. Sėdi iš kai
rės: Vilties draugijos vicepirm. ir Naujosios Vilties žurnalo redaktorius A. Laikūnas, Vilties
draugijos pirmininkas dr. D. Degėsys, A. Mackuvienė, J. Raškauskas, ALT S-gos Clevelando
skyriaus pirm. A. Jonaitis ir Dirvos redaktorius V. Gedgaudas. Seimas įvyks š. m. gegužės 26-27
d. Clevelande, Lietuvių Namuose.

mentais užatakavo Sovietų
Sąjungą dėl neteisėtos Bal
tijos valstybių aneksijos ir
dėl brutalių žmogaus teisių
pažeidimų okupuotose Bal
tijos valstybėse.
šių metų pradžioje, Bal
tų Laisvės lygos pirminin
kui Valdžiui Pavlovskiui
lankantis Gershmano įstai
goje, jis pažadėjo ir šiais
metais oficialiai painfor
muoti visus Jungtinių Tau
tų narius, kad Amerika ne
pripažįsta Baltijos valsty
bių okupacijos.
3. Spencer Oliver, JAV
Kongresinės komisijos Hel
sinkio susitarimų vykdy
mui sekti štabo direktorius.
Rimo Cesonio liudijimu (Česonis buvo oficialus Ameri
kos delegacijos narys) Ma
drido konferencijoje Spencer Oliver įspūdingai gynė
Baltijos valstybių teisę į
nepriklausomybę ir aštriau
siai smerkė įvykdytą so
vietų uzurpaciją.
žmogaus teisių konferen
cijos dalyviai galės girdėti
šių asmenų pareiškimus,
kelti klausimus ir vesti dis
kusijas.
Amerikos baltus konfe
rencijoje atstovaus irgi
stiprios jėgos; dr. Vytautas
Vardys, Oklahomos univer
siteto politinių mokslų de
partamento vedėjas, dauge
lio knygų ir studijų auto
rius, žymiausias Amerikos
baltų sovietologas; dr. 01gerts Pavlovskis, Pasaulio
Laisvųjų Latvių federacijos
prezidentas ir Lembit Savi,
Pasaulio Estų tarybos pre
zidentas.
Tos pačios dienos vakare
Ambassador
viešbutyje
įvyks banketas.
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savaimė poimgį^^
Kaip eiliniai savietų piliečiai žiūri i valdžios viršūnės
— pasikeitimų? - Kodėl valdantieji bijo vakarų? Vakaruose yra paplitusi
nuomonė, kad eilinis sovietų
pilietis nesijaudina dėl žmo
nių teisių, bet daugiau yra su
sirūpinęs savo asmeniška gero
ve, materialiniu stoviu. Dėl
to galima suprasti ateinančias
iš sovietijos žinias, kad Andro
povas, nepaisant jo griežtų
priemonių prieš disidentus pagal jo patvarkymus sykį nu 
baustus galima ir toliau be jo
kio teismo laikyti kalėjimuose
ar stovyklose - vis dėlto turėjo
tam tikrų simpatijų. Net ka
Įėjimuose laikomi galėjo kiek
pasidžiaugti savo tarpan susi
laukę ne eilinių kriminalistų,
bet aukštesnių pareigūnų, di
rektorių. milicininkų, net pro
kurorų, muitininkų, prekybos
su užsieniais tvarkytojų ir
stambių spekuliantų, atseit,
visų tų, kurie Brežnevo buvo
neliečiami.
Teigiama, kad
Andropovas pašalino 20% vi
šokių lokalinių partijos bosų.
Nemažai teisybės pasakęs,
bet vis dar marksistas ir nesu
imtas, istorikas Roy A. Med
vedev N.Y. Times perduotam
straipsnyje teigia, kad sovieti
nė visuomenė, aplamai imant,
Andropovu domėjosi ir jo mir
tis daugelio yra apgailestau
jama. Šiaip ar taip, darbo na
šumas ir produkcija buvo kiek
pakilusi, palyginant su Brež
nevo laikais, net maisto atsira
dokiek daugiau. Savopasku
tinėje viešoje kalboje partijos
veteranams rugpiūčio mėn.
Andropovas įspėjęs, kad ne-’
tvarka, blogas šeimininkavi

PERTRAUKĄ
MASKVOJE...
(Atkelta iš 1 psl.)

nuošė. Mat, niekas nežino ko
kius signalus Damaskas gavo
iš Maskvos. Paskubinti JAV
atsitraukimą iš Libano, ar lai
kytis nuosaikiai? Naujų nuro
dymų pertraukos Maskvoje
metu sunku tikėtis. Už tat, jei
su Sirija galima būtų susikal
bėti, tai tam dabar labai gera
proga. Kartu, paskelbimas
nutarimo atšaukti marinus
turėjo paveikti Libano prezi
dentą Gemayelį atsisakyti nuo
noro grįžti prie 1943 m. nusta
tytos santvarkos, kuri nustatė
krikščionių ir mahometonų
proporciją valdžioje 6:5 san
tykiu krikščionių nenaudai.
Per tuos 40 metų santykis ra
dikaliai pasikeitė.
Žinia, Egiptas ar Jordanas
neturi įtakos Sirijoje, bet tai
vis dėlto arabų kraštai, kurių
nusistatymas gali paveikti ir į
kitus arabų kraštus. Be to, su
jais galima paieškoti ir kokio
visiems priimtino sprendimo
Palestinos arabų klausimu.
Tiesa, su Begino palikta Shamiro vyriausybe jie nenori tar 
tis, tačiau artėją rinkimai ki
tais metais gali privesti prie
Darbo partijos vyriausybės Iz
raelyje, kuri yra daugiau lin
kusi prie kompromisų negu
dabartinė. Žodžiu, iš laidotu
vių pertraukos Maskvoje gali
būti kiek naudos.

mas ir noras uždirbti daugiau
pinigų paverčia niekais ideo
logiją.
Jei iš tikro taip, galima su
prasti, kad Cernenko iškopimas į viršūnes nesukėlė entu
ziazmo net tikrų komunistų
tarpe: jo svarbiausias patyri
mas kaip tik yra partijos pro
pagandoje ir agitacijoje. Juk
jis vis dar buvo Brežnevo de
šinioji ranka, kai sovietų ūkio
našumas, palyginant su 1978
metais, visose srityse pradėjo
kristi.
Andropovas labai su
griežtino drausmę įmonėse ir
produkcija tuojau pat pagerė
jo. Žinoma, jei patikėti sovie
tų statistikai. Maisto krautu
vėse pasirodė daugiau 6% dar
žovių ir 18% vaisių. Iš dalies
dėl išgąsdintų tiekėjų prista
tymo daugiau į oficialias par
duotuves, o ne atidavimo pri
vačiai rinkai, ir iš dalies dėl to
kad išgąsdinti krautuvių ve
dėjai prekes išdėstė lentynose,
nepardavę jų per juodą išėji
mą. Pagaliau, apelsinų ir cit
rinų galima palyginti labai
pigiai pirkti užsieniuose.
Kaip ten bebūtų, net toks
mažas pasiūlų padidėjimas
padarė labai gerą įspūdį. Ko
kių nors didesnių naujovių
ūkio tvarkyme Andropovas
neįvedė ir, pvz., plieno gamy
bos 4% padidėjimas vartotojų
konkrečiai dar nepasiekė.
Sunku patikėti, bet prezi
dento Reagano kiek ankstyves
nė priešsovietinė retorika la
bai sujaudino Maskvos valdan
čius sluoksnius. Atrodo, kad
JAV prezidento tiesos žodžiai
buvo jiems staigmena. Jie bu
vo įpratę prie švelnaus elgesio
su jais.
Taip teigia politinių moks
lu prof. Sevveryn Bialer, Columbijos universiteto Tarptau
tinių Pasikeitimų Tyrinėjimo
Instituto direktorius, gruodžio
mėn. pabuvojęs Maskvoje.
Apie tai jis rašo paskutinėje
The New York Review of
Books laidoje.
Pasak jo, visi sutikti aukš
tesni pareigūnai Maskvoje
buvo labai supykę. Ne tik dėl
Reagano įžeidimų, bet ir ne
galėjimo į tai smarkiau rea
guoti dėl politinių ir ekonomi
nių sunkumų. Mat, preziden
to retorika pažeidė jų savigar
bą ir patriotini pasididžiavi
mą. Sovietų elitas, praleidęs
daug laiko aiškindamasis ide
ologinius niuansus ir jų įtaką į
asmeninį gyvenimą, kalbas
vertina labai rimtai. Už tat
jie yra įsitikinę, kad Reagano
administracija nenori pripa
žinti jų valstybės teisėtumo ir
sutikti su jų lygiomis teisėmis
pasaulio politikoje. Jie mano,
kad jis nenori pripažinti jų ka
rinės galios lygybę su Vaka
rais, o tos pozicijos pasiekimą
jie laiko savo didžiausiu poka
rio laimėjimu. Jie susirūpinę,
kad Reaganas savo kalbomis nors paskutiniu laiku taikin
gesnėmis - pakirto jų tarptau
tini prestižą. Aiškina profeso
rius:
Sovietų vadai labai susijau
dino sulaukę netikėtų sunku
mų, bandydami savo karinę

galią panaudoti politiniams ir
ekonominiams laimėjimams.
Jie neieško pasaulyje simpati
jų, bet laukia pagarbos ir iš
varžovų, ir iš neutralių vals
tybių. Jie negali pakęsti, jei į
juos žiūrima ne rimtai ir jų
nebijoma.'
Dabartinėje būklėje jie tę
sia savo seną politiką, links
niuodami taikos troškimus ir
kaltindami Ameriką karo kurs
tymu. Tą liniją, tarp kitko,
galima įžūrėti ir vilniškėje Tie
soje. Norėdama prie to prisi
dėti kuo nors lietuvišku’, ji vėl
sausio 17 d. Nr. pakartoja se
nus pliauškalus apie Klerika
lus Hitlerininkų Tarnyboje’,
puldama vysk. V. Brizgi, ku
ris kalbėjęs į Lietuvą per ra
diją, mirusius jėzuitus ir Ame
rikos globojamus’ karo nusi
kaltėlius.
Jei tas sugriežtintas tonas
nepadės bijo prof. S. Bialer Maskva gali griebtis tikrai ri
zikingų žygių, bandydama įro
dyti savo stiprybę. To reika
laujanti ir sustiprinta propa
ganda, nes sovietų elitas, viso
kie aparačikai ir net atskiri
žmonės Maskvoje ir Leningra
de laiko tą propagandą preliu 
du į stipresnę reakciją presti
žui atstatyti.
Bialer ginčija kai kurių Washingtono administracijos pa
reigūnų pažiūrą, kad sovietų
reakcija yra normali', kad so
vietai yra pragmatiški’, apsi
sprendžia pagal turimas gali
mybes, o ne žodžius. Dabar
tinė situacija iš tikro gali abi
puses - nerandant būdo suma
žinti apsiginklavimą - privesti
prie dar prie didesnio ginkla
vimosi ...
Turint galvoje praeities pa
tyrimus, prof. Bialer paskuti
nį patyrimą Maskvoje galima
laikyti labai subtilia ir gerai
surežisuota propaganda: sun
ku patikėti, kad susirūpinęs
savo padėties išlaikymu Mask
vos pareigūnai laisvai kalbėtų
su užsieniečiu, žinodami, kad
jis paskelbs jų pažiūras! Kita
vertus, labai panašias nuotai
kas galima lengvai įsivaizduo
ti ir visai Maskvoje nepaviešė-
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Iš kitos pusės

Su tais pinigais tai tikra bėda. Vieniems jų trūksta,
kiti neturi kur jų dėti. Taip pagalvojau paskaitęs vieną
ir tą pačią dieną atėjusius vasario 3 d. DRAUGĄ ir sau
sio-vasario SLA organą TĖVYNĘ. Pirmojo vedamo ant
raštėje m. dr. prileidęs, kad "Jeigu yra vaikai, turi būti
ir tėvai”, — samprotauja:
. beveik kiekvienas padoresnis lietuvis turi vai
kų. (Kunigai, vienuolės, viengungiai, bevaikiai ar
vaikų anksti netekusieji tesudaro mažumą). Ar
negalėtų būti tų tėvų pareiga asmeniškai pasirū
pinti, kad ir tie jų vaikai nors kartkartėmis atver
tų lietuviškajam labui savo pinigines.”
O tai padaryti tie vaikai galėtų, nes:
.. ,”tas va gavo tarnyboje paaukštinimą, antras
nusipirko kondominijumą, trečias gręžia alyvą
Arabijoje, ketvirtas įsigijo geresnę žmoną, penk
tas išrado tobulesnį prietaisą pelėms gaudyti ir
t.t.”
Vienu žodžiu, išbarė m. dr. savo senus skaitytojus,
kaip jo kolega dr. J. Adamavičius pensininkus. Kiek iš to
naudos — pažiūrėsim.
Pati idėja lietuvybę susieti su pinigais nėra visai
originali, štai Susivienijimas Lietuvių Amerikoje už po
ros metų susilauks šimtmetinio jubiliejaus. Turbūt niekas
neneigs, kad jo ilgametės sveikatos pagrindas yra savi
tarpio draudimo operacijos, bet nariai gauna ir TĖVY
NĘ, kuri daugeliui yra vienintelis informacijų šaltinis
apie lietuvišką veiklą. SLA, pagal TĖVYNĘ, apmokėjęs
visas apdraudas šiandien liktų su netoli 1,5 milijono at
sargos kapitalo, bet kažin koks bus jo likimas, jei nebus
rasta naujų narių? O tuos sunku privilioti, nes pasikeitė
laikai. SLA sistema remiasi kuopomis, kurių dienos vi
suotino išsiskirstymo gadynėje neturi ateities, o be to
nūdien dauguma draudžiasi per darbovietes. Patirtis iš
to tokia, kad norint sukelti pinigų, reikia ne tik tyčiotis,
bet ir ką nors naujo mainais pasiūlyti.
(vm)

jus. Ar, pavyzdžiui, paskuti
nieji įvykiai Libane nekalba
apie sustiprintą sovietų kurs
tymą?
Žinia, sustingusią senose po
zicijose sovietų liniją galima
aiškinti ir Andropovo liga, ku
ri neleido griebtis bet kokios
iniciatyvos mažesniems parei
gūnams. versdama juos karto
ti senas pasakas. Kas iš tikro
laiko vadžias Kremliuje? Jei
politbiuras nerangus ■ jos lė
tai, bet tikrai smunka į kariuo
menės rankas. įdėmiai stebi
mas ne tiek krašto apsaugos
ministeris Ustinovas, kuris iš
tikro yra civilis, priklausąs politbiurui, bet rikiuotės kari
ninkas, generalinio štabo vir
šininkas maršalas Ogarkovas,
kuris irgi grąsina karu. Ki
tiems susilaikant, jis gali pa
reikalauti pirmo žodžio. Tie
sa, jis yra partijos CK narys,
bet nepriklauso valdančiam

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

St. Anthony
Federal Savings and Loan Association
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
Willowbrook, III. 60521
Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
Willowbrook: (312) 789-0777
F8L1C

politbiurui, ko ilgainiui gali
nepakęsti. Jo nuomone, So
vietija gavo smūgį iš vokiečių
II Pas. karo pradžioje dėl savo
atsilikimo karo technikoje,
prie ko ateityje jokiu būdu pri
leisti negalima. Jau vien dėl
to galima įsivaizduoti jo bai
mė dėl revoliucinių pasikeiti
mų karvedyboje, su kuriais so
vietams sunku lenktyniauti. Iš
tikro pažanga šioje srityje yra
taip sparti, kad ateityje, ne
sumažinant išlaidų karo rei
kalams, NATO galės sustab
dyti sovietų puolimą į Vakarų
Europą be atominių ginklų.
Štai Harvardo profesorius, ra
šydamas to universiteto International Security leidinyje,
teoretiškai samprotauja, kad
tokioje situacijoje NATO galė
tų į sovietų puolimą atsakyti
priešpuoliu į Rytų Vokietiją ir
Čekoslovakiją. Esą tai būtų
galima padaryti ir be papras
tai reikalaujamo3 prieš 1 jėgų
santykio.
Galima suprasti,
» kad tokios prielaidos Krem
» liaus nedžiugina.
*
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Clinical Supervisor for
multi-program family
service agency. (Licensed
OPC). ACSW or limited
License Psvchologist reąuired vvith five years
clinical experience and
minimum of three years
supervisory/management
experience.

Position includes direct
client service, supervision
and department management responsibilities.

Resumes and references to:
Catholic Sočiai Services of
S‘. Clair County, 2601 13th
Street, Port Huron, Mich
igan 48060.
OPPORTUNITY FOR

REGISTERED PHYSICAI.
THERAPIST
TO HEAD THE DEPARTMENT
to vvork and live in a small congenial
community
and
a
84
bed
general
hospital
in
Southeast
Oklahoma.
Beautiful ^reen country. Salary commensurate vvith experiencr & ability.
WRITE OR CALL;

LEFLORE COUNTY
MEMORIAL HOSPITAL
1OS WALL STREET
POTEAU, OK. 749S3
918-647-8161
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DIDINGOS IDĖJOS NEMIRŠTA
KAIP ŽMONĖS
Lietuvos atstovo Washingtone, dr. S. A.
Račkio žodis i Lietuvą
Vasario 16 Dienos pro
ga per Amerikos Balso
radiją.
Brangios Tautietės,
Brangūs Tautiečiai.

Vasario 16 dienos proga
nuoširdžiai visus sveikinu
Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos ir Lietuvos Pasiun
tinybės Washingtone vardu.
1918 m. Vasario 16 die
ną, Lietuvos Taryba Vilniu
je paskelbė Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės at
statymo Aktą, kuris yra
n e u žmirštamas veiksmas
visiems lietuviams visiems
laikams. Jis jungia visus
lietuvius vieningam ryžtui
visuomet ginti Lietuvos
valstybės laisvės ir nepri
klausomybės bylą. Jis pri
mena, kad mūsų tauta, gai
vinama didinga praeitimi,
valstybine patirtimi ir stip
rinimą tautinėmis tradici
jomis bei nepalaužiamu ryž
tu būti, laisva ir nepriklau
soma — atstatė Lietuvos
valstybės nepriklausomybę,
kuri buvo ginkluotomis ko
vomis užtikrinta. Tarptauti
nė valstybių bendruomenė
pripažino Lietuvos valstybę
ir daugelis Vakarų valsty
bių ii- šiandien tebelaiko tą
pripažinimą galioje, nepripažindamos nelegalios So
vietų okupacijos.
Praeitais metais Euro
pos Parlamentas, preziden
tas Reagan ir JAV Kongre
sas keliais atvejais pasmer.
kė Baltijos valstybių oku
paciją ir priminė Sovietų
Sąjungai jos neteisėtus ak
tus, nesilaikymą pasirašy
tų pasižadėjimų ir pasmer
kė nusižengimus žmogaus
teisėms ir pagrindinėms
laisvės Baltijos valstybėse
šių metų pradžioje keli
parlamentarai pateikė Eu
ropos Parlamentui rezoliu
ciją dėl Sovietų okupacinės
valdžios Lietuvoje vykdo
mo religinio persekiojimo,
o JAV Atstovų Rūmai va
sario 7 d. priėmė anksčiau
Senato priimtą sutartinę

rezoliuciją, kuria JAV pre
zidentas prašomas imtis vi
sų reikalingų žygių, kad bū
tų iškeltas Baltijos valsty
bių laisvo apsisprendimo
reikalas Jungtinių Tautų
Organizacijos forumuose,
ypačiai J. T. žmogaus Tei
sių Komisijos sesijoje, vyk
stančioje Ženevoje, kaip pir
maeilis klausimas svarstant
tautų laisvo apsisprendimo
teisę ir jos pritaikymą tau
toms, esančioms koloniji
niame ar svetimųjų domi
navime. Tąja rezoliucija
prašoma, kad tokiuose fo
rumuose būtų svarstomi
pranešimai, kurie gaunami
apie žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimus
Lietuvoje, Latvijoje bei Es
tijoje ii- būtų pareikštas
JAV-biu susirūpinimas, kad
Baltijos valstybių gyvento
jams būtų užtikrinta laisvo
apsisprendimo teisė ir lais
vė patiems pasirinkti tokį
valdymosi būdą, kokio jie
nori be svetimųjų įsikišimo.
Be to, toje rezoliucijoje pa-,
brėžta yra, kad JAV pasto
viai atsisako pripažinti ne
teisėtą Sovietų okupaciją
Baltijos valstybių ir palai
ko diplomatinius santykius
su nepriklausomų Lietuvos,
Latvijos ir Estijos respub
likų atstovais.
Šiomis dienomis išleista
me Valstybės Departamen
to leidinyje apie žmogaus
teises įvairiose valstybėse
pasakyta, kad Sovietų Są-.
jungos laikysena šiuo klau
simu prasilenkia su priim
tais tarptautiniais standar,
tais tuo reikalu. Ten rašo
ma, kad Sovietai kalina as
menis, kurie siekio žodžio ir
tikėjimo laisvės bei darbo
unijų organizavimo. Dažnai
jie nuteisiami, ištremiami į
tolimas vietoves ii' kalina
mi griežto režimo sąlygo
mis.
Ateinančią savaitę JAV
Kongrese, Senate ir Atsto
vų Rūmuose, bus paminėta
Vasario 16-tosios sukaktis.
Tuo reikalu senatorius Percy, santykiams su užsie
niais Senato komisijos pir

mininkas, vasario 3 ir 7 d.
d. kalbėjo Senate ir kvietė
savo kolegas senatorius
jungtis su juo Lietuvos ne
priklausomybės dienai Se
nate paminėti vasario 21 d.
Jis pabrėžė, kad nežiūrint
sovietinio režimo priespau
dos — lietuviai savo krašte
tvirtai pareiškia savo tauti
nę tapatybę ir pasididžiavi
mą savo tautinėmis tradici
jomis. Senatorius Zorinsky
vasario 8 d. pareiškė, kad
”Mes turime kovoti už Lie
tuvių Tautos laisvę ir ne
priklausomybę,” pridurda
mas, kad ”JAV-bėms pri
klauso kreditas, kad jos nie
kuomet nepripažino Sovie
tinės aneksijos, o lietuviai
amerikiečiai tol nenurims,
kol jų broliai už geležinės
uždangos bus jų pavergėjų
persekiojami, deportuojami,
ištremiami, kalinami, ar
grūdami į psichiatrines in
stitucijas.”
Paminėti dalykai rodo,
kad Lietuva turi draugų ir
kad lietuvių veiksniai, orga
nizacijos svetur, pavieniai
lietuviai ir Lietuvos Diplo
matinė ir Konsularinė Tar
nyba ryžtingai veikia, pri
mindami pasauliui lietuvių
tautos neteisėtą okupaciją
ir siekdami, kad Vakarų pa
saulis Lietuvos laisvės byla
daugiau domėtųsi ir daž
niau Lietuvos, Latvijos ir
Estijos laisvės ir nepriklau
somybės atgavimo reikalą
keltų. Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos reikalu šia
proga noriu pridurti, kad
jos veikla nėra nutrūkusi.
Sovietams Lietuvą okupa
vus. nuo 1940 metų LDT
savo veiklą derino išvien su
Lietuvos vyriausybės pa
skirtu diplomatijos šefu,
buvusiu Lietuvos užsienių
reikalų ministru Stasiu Lo
zoraičiu, ėjusiu tas pareigas
iki mirties — 1983. XII. 24
d. Po jo mirties, pagal ve
lionio valią, tas pareigas te
ko perimti šiuos žodžius
kalbančiam. LDT ii- toliau
tęs, kaip ligšiol, savo veiklą,
gindama Lietuvos teises ir
interesus.
LDT, lietuvių veiksniai,
organizacijos ir visi lietu
viai besireiškią Lietuvos
laisvės ir nepriklausomybės
atstatymo veikloje yra la
bai dėkingi J. A. V-bėms, jų
vyriausybei, Kongresui ir
visiems, kurie kreipia dė
mesį i mūsii laisvės bylą ir
jos eigoje padeda. Ypačiai
su giliausia pagarba reiš
kiamas dėkingumas sesėms
ir broliams tėvynėje, kurie
būdami nežmoniškoje prie
spaudoje stengiasi išlaikyti
tai, kas lietuvių tautai bran
giausia ir rodo mūsų tautos
g y v a stingumą. Didingos
idėjos nemiršta kaip žmo
nės. Gyvuos ir Lietuva!

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
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Ir vėl reikės šlovinti naują stabą
Nors lietuviai buvo ilgiau
siai Europoje išlikę pagonys,
garbinę griaustini, ugnį, sau
lę, mėnulį, vėją ar kitus gam
tos kūnus ir reiškinius, bet,
matyt, niekad nepersistengė
šių dievų tarnyboje ir net nenusilipdė iš molio kokio nors
žmogaus pavidalo dieviškojo
balvono’, kuriam būtų skyrę
savo maldas ar net ir kraujo
auką. Lietuvių tautosakoje
nerandame net ir savų valsty
bės ar karo vadų besaikio žo
dinio dievinimo, o tuo labiau
jokio Lietuvą niokojusių kry
žiuočių mistrų, Rusijos carų
ar mūsų liaudį smaugusių su
lenkėjusių ponų aukštinimo.
Tokių autoritetų’ šlovinimas,
matyt, nuo seniausių laikų
laisvo ar užkariauto lietuvio
būdui buvo visiškai svetimas,
dėl to pavergėjus visada sutik
davome ir palydėdavome tik
su neapykanta, osavovarganą
likimą aplaistydavome ašaro
mis. Ir tai buvo vienas gar
bingiausių mūsų tautos bruo
žų, kurį ir istorikas Simanas
Daukantas savo patriotine
plunksna regimai pabrėžia.
Deja, tai jau buvo seniai,
labai seniai. O paskutiniuo
sius mūsų istorijos laikus atei
tyje turbūt teks vadinti ne tik
okupacijų, laisvės kovų, reli
ginio persekiojimo ir tautos ge
nocido, bet ir gerokos mūsų
šviesuomenės dalies sulaužyto
nugarkaulio amžiumi, nes to
kio, nors ir prievarta pasiekto,
dvasinio nusilenkimo sveti
miems stabams dar niekad nė
ra buvę nei mūsų baudžiavos
varge, nei tremties katorgoje,
nei savuose politiniuose sąmy
šiuose.
Juk beveik neabejotina,
kad, atsigrįžus į Stalino paver
gimo dienas, ateities kartoms,
neišgyvenusioms šių laikų, ga
lės kilti netgi noras tik nusi
spjauti į pageltusius senų laik
raščių ar knygų puslapius, ar
bent piktai šaipytis iš protėvių
raityto pataikūniško liežuvio,
kuriuo jie įsiamžino istorijoje.
Na, argi ištrinsime iš popierių
je įteptų savo kalbų, poezijos
ir kitų litereatūrinių maldų
kad ir tokius savo pavergėjui
Stalinui pašvęstus liaupsini
mus: Mūsų Didysis Vadas',
Mūsų Išmintingasis Tarybi
nės Tėvynės Tėvas, Mūsų
Saulė’, Mūsų Didysis Socializ
mo Vėliavnešys’, 'Mes su Ta
vimi iki mirties. Didysis Sta
line!’, ar Antano Venclovos
įgiedotus žodžius — 'Ir pirmie

ji žodžiai dainos/ Mini didžio
jo Lenino vardą,/ Ir posme
dainos kiekvienos/ Rasi Stali
no Vardą tartą’. Ir tai yra tik
tai kelios nuotrupos iš gausy
bės. Ir visur tasai kruvinasis
tėvas’ yra — Mūsų’, mūsų',
mūsų’ ...
Bet dar liūdniau, kad toksai
svetimų stabų šlovinimo polin
kis išliko jau ir po Stalino mir
ties. Tuo pačiu įsibėgėjimu
okup. Lietuvos partiečiai, žur
nalistai ir rašytojai po trumpa
laikio pritilimo jau ir vėl atgi
jo šlovinti ir Staliną pakeitusi
Chruščiovą, vadindami jį net
žvaliausiu mūsų nacijos ūki
ninku' bei partijos neklystan
čiu kelrodžiu', o dar labiau tą kelrodį' išvertus} Brežnevą.
Pastarasis, be kitų garbės titu
lų, buvo pavadintas ir pada
rytas net mūsų genialiu rašy
toju’ ...
Pagaliau po Brežnevo mūsų
vargšai liaudies sūnūs' jau
ėmė stenėdami kelti ant pje
destalo ir KGB viršininko Ju
rijaus Andropovo stabą. Tą,
kurio potvarkiais lietuviai bu
vo grūdami į kalėjimus, tre
miami į Sibirą bado ir šalčio
mirčiai, velkami sveiki į psi
chiatrines ligonines išprotinimui, kuris planavo nužudyti
net popiežių ir patiems šlovin
tojams buvo įvaręs kinkų dre
bėjimą. Ak, gal dar nebuvo
pakankamai laiko mūsų tary
biniams ditirambininkams įsi
smaginti. bet vis tięk lietuvių
tarybinėje spaudoje jau ran
dame tokių šio kagėbisto pa
gražinimų, kaip Mūsų įžval
gusis TSRS KP CK sekretorius
Jurijus Andropovas’, ... ga
rantuojantis smogiamąjį at
kirtį buržuaziniams imperia
listams msų Tarybinių tautų
vadas’ ir pan.
Bet ir šį mūsų tarybinių
maldininkų stabą ėmė giltinė
ir sutrupino! O dar buvo gali
ma jam prigiedoti tiek daug
pataikūnų širdyje jau gatavų
gražiausių psalmių, net ir re
tesniais ir originalesniais žo
džiais pareikšti mūsų tautos
vardu ištikimybę, paklusnu
mą, nusilenkimą autoritetui,
susižavėjimą jo išmintimi, pa
siryžimą aukotis jo idealams,
meilę ir dėkingumą, kad savo
tvirta ranka nutrenkia kiek
vieną prasižiojusį žmogelį tar
ti savo atskirą nuomonę.
Dabar, TSRS KP Centro
Komitetui išrinkus Cernenko,
gal jis bus vertas net pačiam
Stalinui skirtų posmų. Užteks
tiktai jo vardą įstatyti..

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)
ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
H0WARD TURNER — Attomey
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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TRAUKINIU Į POLIARINĘ VASARĄ... (17)

Garsiajame Narvike

NAUJOS KNYGOS

Henrikas Stasas
Sekanti rytą vykome trau
kiniu į Narviką. Rytas buvo
saulėtas, tik lengvo rūko šydas
kilęs iš ežero padengė tundrą
sidabru. Iš Kirunos į Narviką
poras valandų kelias, tačiau
šis trumpas arktikos ruožas
gamtos atžvilgiu gana įvairus
ir įdomus. Geležinkelio linija
nuolat vingiuojąs! tarp kalnų
ir fjordų, tarp ežerų ir begali
nių akmenynų. Iš kalnų čia
kas keliolika kilometrų puto
damos upės išsilieja į ežerus,
nuolat besikeičiančių spalvų
varsomis, priklausomai nuo
šviesos ir kalnų.
Dalis geležinkelio ištiesta
pagal Abisko tautinį parką,
kurio centre iškyla sniego pa
dengta viršūne Nuolja kalnas.
Kalną iš visų pusių supa že
maūgiai beržai, kurie šioj vievieninteli žalios floros at
stovai. Tai tikrai paskutiniai
medžiai, kurie kalnų šlaituose
čia dar randa šiokias tokias vegetavimo sąlygas. Jų susukti
ir kreivi liemenys rodo tą sun
kią kovą su poliarine gamta
bei žiauriu žiemos klimatu,
kuris čia siaučia nuo rugsėjo
pabaigos iki gegužės pradžios.
Bertula tortoza - botaniškas
šių beržų pavadinimas pui
kiausiai atitinka jų išvaizdą.
Kiek pavažiavę pasiekėme

pirmą sustojimo vietą Vassijavre, kuri anksčiau buvusi
Norvegijos teritorijoje.
Dėl
žiauraus klimato ji dabar
atkelta į Švedijos teritoriją. Ta
čiau po šios sustojimo vietos
tuoj pasiekėm ir Norvegiją.
Dabar traukinys visu greičiu
dundėjo per plačiai išsidrie
kusius akmenynus, Abisko
tundrą ir palei stačius fjordų
krantus. Si teritorija skaito
ma lapių centru, tačiau nei la
pių, nei elnių čia nematėme.
Tik toliau pavažiavus kai ku
riose stotyse pasirodydavo vie
na kita tautiniais rūbais apsi
rengusi lapių moteris, parda
vinėjanti suvenyrus. Tai ga
na reti vaizdai, nes lapių folkoras civilizacijos bangose tirps
ta ir dingsta. Tik gamta išlai
kys lapių žemės charakteri ir
poliarinį grožį, kuris čia iškyla
taip subtiliomis spalvomis.
Reikia sakyti, kad į šio krašto
grožį įausti jautrūs siūlai, ku
rie tęsiasi nuo amžinos vasaros
iki begalinės žiemos. Tad no
riu dar pakartoti, kad gėlės
čia staiga pražysta ir ūmai
miršta.
Narvikas dabar buvo netoli.
Prieš akis iškilo žemi, buki kai
nai iš ledinių fjordų, kurie si
dabru spindėjo birželio saulė
je. Čia, šiaurėje, viskas taip

• JONIŠKĖLIO APSKRI
TIES PARTIZANŲ ATSI
MINIMAI. Rinkinį sudarė ir
išleido Petras Gudelis. 1983

Žvilgsnis nuo kalno į Narviką. Dešinėje sėdi St. Stasienė.
Staso nuotr.
skaudžiai ryšku! Ir kalnai, ir
vanduo čia tarytum dailinin
ko į drobę perkelti, o saulė nuslydusi nuo sniegu padengtų
kalnų viską užliejusi sidabru.
Virš geležinkelio vis dažnė
ja savotiški tuneliai, kurie su
tvirtinti metaliniais stulpais ir
apkalti lentomis. Tai žiemos
meto apsauga nuo sniego aud
rų. Leidžiamės į pakalnę prie
pat fjordo krantų. Vanduo at
rodo skaidrus kaip ašara ir gi
liai matomas dugnas. Kito
je geležinkelio pusėje aukšti,
sniegu padengti kalnai, ant
kurių kaba lyg sustingę debe
sys. Kalnų papėdėje dar ma
tosi keletas raudonai dažytų
pastatų. Apie pusvalandį va
žiuojam pagal Norvegijos fjordus, kurie labai įvairūs. Vie
ni tik keliolika km. įsiskverbę į
žemyną, kiti net 200 km. Vie
tomis jie pliki, kitur skurdžia

AM /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIU<■ SASKAITA
c.
<

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /avinę/
Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio
Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

augmenija padengti. Vieni
šviesūs, kiti tamsūs ir atrodo
lyg žmogui grąsytų. Kiekvie
nas fjordas turi savo stilių ir
savo skirtingus niuansus. To
dėl nenuostabu, jog jie žmogų
veikia labai individualiai,
kaip muzika ar dailininko pa
veikslas.
Štai ir vėl mūsų traukinys
pasinėrė į iš lentų sukaltą tu
nelį, o kitur - tik stogas tarp
dviejtj uolų. Norvegai šiuos tu
nelius vadina galerijomis.
Tarp Rombaks ir Beisfjordo
buvo matyti didelė žemės te
rasa ir pirmieji Narviko pasta
tai. Si vieta labiausiai pagar
sėjo II-jo pasaulinio karo me
tu, kai vokiečiai čia iškėlė savo
desantus.
Iki 1903 metų
Narvikas buvo beveik nežino
mas. Čia egzistavo tik mažas
žvejų miestelis. Tiktai pradė
jus eksploatuoti Kirunos gele
žies rūdą, Narvikas taposvarbiausiui šiaurės uostu.
Į Narviką atvykome gana
anksti ir tuojau nuskubėjome į
turizmo įstaigą sužinoti, kas
įdomaus šiame mieste matyti.
Pirmoj eilėj pasiūlė aplankyti
II -jo pasaulinio karo muziejų,
rūdos pakrovimo krantinę ir
aukščiausi Narviko kalną, į
kurį galima pasikelti kabeli
niu keltu.

m. 372 psl. 400 egz. Spaudė
M. Morkūno spaustuvė Chi
cagoje. Kaip autorius rašo,
jis vykdo seną pažadą vienoje knygoje išleisti Joniš
kėlio apskrities partizanu
atsiminimus, kaip jie pasi
rodė spaudoje nepriklauso
mos Lietuvos laikais.
• Vysk. Vincentas Brizgvs. ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME. 320 psl. Išlei

do Lietuvių knygos klubas.
Spaudė Draugo spaustuvė
Chicagoje.

• Birutė Šlajutė-Nalienė.
KALNŲ GĖLYTĖ. Eilėraš
čiai vaikams. 32 psl. Kaina
2 dol. Iliustravo Diana Kizlauskienė. Išleido JAV Lie
tuvių Bendruomenės švieti
mo Taryba. Spaudė Draugo
spaustuvė Chicagoje.

• Marius Blynas. NOSTRADAMUS IR PRANA
ŠYSTĖS. ERDVĖS PA
SLAPTYS. 104 psl. Kaina
5 dol. Išleido Kęstučio Jero
nimo Butkaus Fondas. Gau
nama pas autorių: M. Bly
nas, 4385 W. 145 St., Cleve
land, Ohio 44135.

• Jonas Puzinas. RINK
TINIAI RAŠTAI. I tomas.
Proistorė. Išleido Lituanis

tikos Instituto leidykla 1983
m. 2422 W. Marųuette Rd.,
Chicago, III. 60629. Spaudai
paruošė Antanas Mažiulis.
Visos teisės rezervuotos K.
Puzinienci. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Chicagoje.
Kietais viršeliais. 864 psl.
Kaina nepažymėta.

Apžiūrėjome muziejų ir uos
tą. Muziejus nedidelis ir ne
įspūdingas. Surinkta čia dau 
giausia vokiečių ir anglų karių
uniformų, ginklų ir kitokios
• Jonas Puzinas. RINK
karinės medžiagos. Be to TINIAI RAŠTAI. II tomas.
abiejų pusių operaciniai pla
Kultūros ir politikos istori
nai, laivynų mūšių vaizdai,
ja. Išleido Lituanistikos In
aprašymai ir kt. Kadangi die
stituto leidykla 1983 m.
na buvo saulėta ir gana šilta,
2422 W. Marųuette Road,
norėjosi geriau pabuvoti gam
Chicago, III 60629. Spaudai
toje ir dar kelių kilometrų
paruošė Antanas Mažiulis.
aukštyje.
Visos teisės rezervuotos K.
Ėjome iš muziejaus į kalno
Puzinienci. Spaudė M. Mor
papėdę, kur buvo kelto stotis.
Netrukus kilome į kalno viršū  kūno spaustuvė Chicagoje.
nę, 1270 metrų aukščio. Mo
kietais viršeliais. 750 psl.
notoniškai girgždant plieni
Kaina nepažymėta.
niam lynui, kilome vis aukš
• Jonas Minelga. ŽIOGAS
čiau. Po kojomis likę Narviko
pastatai, kylant į viršų, nuolat
MUZIKANTAS. Eilėraščiai
mažėjo. Galiausiai Narvikas
vaikams. Iliustravo Diana
atrodė lyg iš mažų kaladėlių
Kizlauskienė. Išleido JAV
statytas miestas, o didžiuliai
LB Švietimo Taryba. Leidi
laivai uoste • kaip žaislai. Sau
mą parėmė Lietuvių Fon
lės nušviestas sniegas kalne žė
das. 1983 m. 72 psl. Spaudė
rėjo kaip deimantas ir sutiko
M. Morkūno spaustuvė Chi
mus gana vėsia birželio mėne
cagoje.
sio temperatūra. Ant vienos
kalno uolos platformos buvo
janti snieginė starta, kuriai
gražus restorano pastatas su
nemaža terasa, iš kurios buvo skrendant atrodė lyg skambė
tų poliarinės saulės spinduliai.
nepaprastai gražus vaizdas į
fjordą ir Narviką supančius
Gėrėjomės kalno tyru oru ir
žavingais Narviko vaizdais iki
baltus kalnus. Visa aplinka,
pasinėrusi į šaltų spalvų atmos vėlyvos popietės. Artėjant va
ferą, teikė savotiško grožio ir karui leidomės kabeliniu keltu
rimtumo. Lipome dar aukš vėl į kalno papėdę, kur Narvi
čiau į kalną, kur amžinas snie ko vasarėjanti gamta pradėjo
gas dengė uolas ir viešpatavo puoštis poliarine žaluma ir
tikra arktikos tyla. Tik retkar. kukliom šiaurės spalvom.
(Bus daugiau)
čiais ją pertraukdavo plasno-
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'Antram kaimui' 20 metų
A.
Satyros ir humoro teat
ras "Antras kaimas”, savo
20 metų veiklą atžymėjo
dviem dideliais spektakliais,
įvykusiais š. m. vasario 4 ir
5 dienomis, Jaunimo centro
didžiojoje salėje, Chicago
je. šioje aktorių grupėje
paprastai dalyvauja 7-9
jauni žmonės, o šiuose ju
biliejiniuose spektakliuose
aktyviai reiškėsi dvigubai
didesnis skaičius (17). Da
lis buvusių antrakaimiečių,
nepabūgo nei didesnių iš
laidų, nei kelionės nuovar
gio. Į spektaklius įsijungė
Vokietijoje dirbanti ir gy
venanti Eglė Juodvalkė, kalifornietės Ramunė Jurkūnaitė-Vitkienė, Elvyra Kavaliūnaitė-Shannon ir Nijo
lė Sparkytė, pirmojo spek
taklio dalyvis kanadietis
Genutis Procuta (Ottawa),
keletas kitų gyvenančių ar
čiau Chicagos. Išskirtinas
Romas Stakauskas, pirmojo
spektaklio dalyvis, su ma
žomis pertraukėlėmis dar
gyvai dalyvaująs iki šiol vi
suose pasirodymuose. Neužmirštinas ir prievaizda
Titus Antanaitis, be kurio
trigrašio teatras gal būtų
jau subyrėjęs, nesulaukęs
tokio gražaus 20 metų veik
los jubiliejaus.
Programa susidėjo iš
dviejų dalių: pirmojoje, pa
vadintoje "vakar” buvo pa
kartoti anksčiau vaidinti ir
šiandien nenustoję savo ak
tualumo gabalai, o antro
joje — "šiandien ir rytoj”
buvo daugiau aktualijų. Pro
žiūrovų akis prabėgo vieti
niai, sakyčiau, marketparkiečių gyvenimo nuotykiai,
šeimyninės istorijos, evoliu
cinės kronikos, seksas, kul
tūriniai rūpesčiai, lituanisti
nės temos. Nebuvo užmiršti
ir tarybinėje Lietuvoje gy
venančių žmonių kasdieny
bė bei nuotykiai, žodžiu,
pro žiūrovų akis prabėgo
daugiau 10 didesnių ar ma
žesnių gabalų, sukėlusių

[7^^

juoko ir vertusių susimąs
tyti. Po tris su puse valan
dos trukę spektakliai, su 15
min. pertrauka, prabėgo,
kaip filmas kino ekrane, ne
leidę publikai nei nuobo
džiauti, nei per ilgai galvo
ti, bet sekti aktorių sako
mus žodžius ir į juos rea
guoti.
Dar uždangai nepakilus,
antrakaimiečių ištvermin
goji aktorė Jūratė Jakštytė
(dalyvauja nuo 1970 metų),
minutės susikaupimu pa
prašė prisiminti ir pagerbti
mirusius aktorius ir kūrė
jus. Paprastai sukaktuvių
progomis, pasigiriama bū
tais ar nebūtais nuopelnais,
liaupsinamas nusipelnęs ar
visai nieko nevertas asmuo,
vertinama atlikti ar neat
likti darbai, o čia nė žodžio
apie veiklą, nė žodžio apie
40 jaunų veidų perėjusių
antrakaimiečių eiles ir šian
dien jau išgarsėjusių solis
čių, redaktorių, mokslinin
kų, menininkų, visuomeni
ninkų ir kitų lietuviško gy
venimo sričių darbuotojų. O
yra kuo pasigirti ir pasi
didžiuoti, nes daug jaunimo
buvo įtraukta į lietuvišką
teatrinę veiklą.
Jubiliejiniuose spektak
liuose dalyvavo 17 aktorių:
Juozas Aleksiūnas, Eugeni
jus Būtėnas, Vida Gilvydienė, Jūratė Jakštytė, Eglė
Juodvalkė, Ramunė Jurkūnaitė-Vitkienė, Juozas Kapačinskas, Elvyra Kavaliūnaitė-Shannon, Vaigalė Ka
valiūnaitė-Duers, Maiytė
Mažeikaitė - Utz, Genutis
Procuta, Nijolė Sparkytė,
Romas Stakauskas, Indrė
Toliušytė, Arvydas Vaitkus,
Jonas Žukauskas ir Titus
Antanaitis.
Tekstų autoriai; Kazys
Almenas, Algirdas T. Anta
naitis, Antanas Giedrius
(miręs), Algirdas Lands
bergis, Romas Stakauskas,
Pranas Visvydas, Vitalis
Žukauskas ir daug užsieni

JUODVALKIS

nės inteligencijos, kaip pro
gramoje užsimenama.
Nematomi talkininkai:
Jonas Kaunas (ir su juo
susimokiusi Danutė Petkūnaitė — tvarko garsus ir
šviesas), Vincas Lukas (il
sisi padaręs plakatus), Al
girdas Titus Antanaitis
(kažkodėl tik jis vienas ra
šomas mažosiomis raidė
mis) — prievaizda. Be čia
minėtų, prie muzikos, švie
sų ir garso efektų dar jun,
gėsi: E. Būtėnas (skaid
rės), Danutė Juodvalkytė
(šviesa ir garsas).
Techniškai spektakliai
buvo labai gerai paruošti ir
sklandžiai praėjo. Nėra abe,
jonės, kad tų nematomų
talkininkų ir aktorių darbo
ir sumanumo išdava.
C'hicagiečiai savo vienin
teliam gyvam teatrui paro
dė didelio dėmesio ir abe
juose spektakliuose salė ir
balkonas buvo užkimšti
žiūrovais, šeštadienio spek
taklis prasidėjo 8 vai. vak.
ir žiūrovų daugumą, apie
7.0 G sudarė jaunoji bei vi
durinioji kartos, o sekma
dienio popietiniam spektak
lyje vyravo vyresnieji, pa
našia šeštadienio proporci
ja. šeštadienio spektaklyje
jaunesnės publikos reakci
ja buvo garsesnė ir entuziastiškesnė, kaip sekma
dienį.
Salės paruošimas buvo
įprastinis antrakaimietiškas: publika sėdėjo prie
žvakių šviesa apšviestų sta
lų ir šampano taurių. Di
desni mėgėjai galėjo naudo
tis esamu baru.

Kadangi jie patys per
daug nesiskardena ir nesi
kelia į puikybę, palikdami
visuomenei jų pastangas
vertinti, tai visų gerovei ir
džiaugsmui, reikia pripažin
ti antrakaimiečių svarų Įna
šą į bendrą lietuvišką bruz
dėjimą. Ir jaunųjų aktorių
lietuvių kalba bei tartis ne-

AMBER STUDIOS, inc.
505 East 185 Street,

Tel. (216) 531-3500

CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius
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rėžė ausies, bet kėlė pasigė
rėjimą.
Juokingi esame ne mes,
juokingas yra gyvenimas,
skelbiama programoje. Tik
slus yra ir antras jų šūkis:
Mes neglostome ... o jeigu
glostome, tai prieš plauką!
Gerai. Reikią paglostyti ir
prieš plauką, kad neprisnustume ir nemanytume, kad
esame neklaidingi bei nepa
keičiami.
Gyvuokite ir toliau glos
tykite tik prieš plauką, nes
paplaukiui glostančių yra
daug daugiau.

rūpesčių ir amžiaus išvago
ti. Vėliavų nešėjai supras
dami dienos svarbą, dar
dar stengiasi iškilmingai ir
drausmingai eiti, tačiau
daugeliui vėliavų kotai jau
darosi per sunkūs. Jie tas
vėliavas neša todėl, kadan
gi neturi kam jų perduoti.
Ir kas jas neš ... dar už ke
liolikos metų?
Pasižvalgius po bažnyčią,
veidai maždaug panašūs.
Jeigu padėtis nesikeis kita
linkme, deja tam duomenų
nėra, tai gal ir remontas
nebebus reikalingas. Nesi
imu spręsti kodėl taip yra,
nei ko kaltinti. Kai buvome
PRARETĖJĘ GRETOS
pilni energijos, bėgiojome
Minint nepriklausomybės iš parengimų j minėjimus,
šventę. Marąuette Parke — gal ne visuomet buvo laiko
Chicagos lietuviškoje širdy vaikus su savimi tampyti.
je, vasario 12 d. lietuvių Be to, minėjimų programos
bažnyčioje buvo atlaikytos buvo gal per rimtos, ir gal
iškilmingos mišios. Graži ištęstos, tad vaikams neti
lietuviško stiliaus bažnyčia, ko. Tad taip ir neįprato.
Šia proga man prisimena
didžiumai lietuvių gerai ži
vienos
radijo programos ve
noma (lietuviams apelidus
šv. Kryžiaus bažnyčią), lai dėjas (host), kuris šešta
kytina lietuviškąją katedra. dieniais užbaigia savo pro
Bažnyčia, bent atrodo, jau gramą šiais žodžiais: "ne
yra reikalinga skubaus re siųskite savo vaikų į sek
monto, lietuviai turėtų šiuo madienio mokyklą, eikite
kartu", šiame pasakyme
reikalu pasirūpinti.
glūdi
gili išmintis.
Net ir šių iškilmingų mi
J. žygas
šių metu, bažnyčia jau ne
bebuvo pilnutinai užpildyta.
PRINTING
JOURNLYMEN
Mišias laikė ir pamokslą 4 color strippers.
Openings on second
third shifts. Wages based on
sakė vysk. V. Brizgys, mi and
expcrience and ability to perform.
and comrricrcial work.
šioms koncelebravo 5 lietu Publications
Ali top qua)ity. Send retume to;
JAMES HOUVENER
viai kunigai. Mišių šventiš
PENDELL PRINTING INC.
ką nuotaiką didino gan įspū
1700 JAMES SAVAGE RD.
MIDLAND. MICH. 48640
dingas choro giedojimas. __________________________ (7-9)
Iškilmingos mišios baigtos
REGISTERED NURSES
tautos himnu. Mišiose daly Chnton
Valley Center, an a du lt psy.
facility, located at 140 Elivavo Lietuvos konsule J. chiatric
zabeth Lake Rd., Pontiac, Mich. has
openings for Charpe Nurses on AdDaužvardienė.
niisbion 'Vardu on the aflernoon shift.
Mušt have one year experience Equal
Prieš prasidedant mi Opportunity
Emplc yer. Hiring imme«
diately.
If ;nlerestcd, please eontoet
šioms, į bažnyčią buvo iš Ms Doloros
Hardin.an, Personnel Supervisor, at 1313) 338-7241, ext. 252
kilmingai įnešta 10 vėliavų, or
253 for on appointment.
(6«9)
rikiuotėje dalyvavo šaulės
OPPORTUNITY FOR
ir šauliai, taip pat būrelis
SURGEON
moterii pasirėdžiusių tauti To work and live in a small congenial
communily. Community has excellent
opportunity for a General Surgeon.
niais rūbais. Deja, visuoti
WR1TE OR CALL
(912) 5G4-7426
nai buvo pasigesta jaunimo,
Administrator,
ar bent vidutinės kartos
Screvcn County Hospital
21S Mlm. Road
dalyvių. Vėliavų nešėjų ir
Sylvjnia, G.orgia 20487
(6-10)
jų palydos veidai, gyvenimo
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
■■ Antanas Laukaitis
TEATRŲ FESTIVALIS

Daugumas Australijos lie
tuviu, ypatingai lietuviško
jo teatro mėgėjų, su pasi
gėrėjimu Amerikos lietuvių
spaudoje skaitė apie buvusį
Chicagoje lietuviškųjų teat
rų pasirodymą ir paskirus
jų pastatytus veikalus. Dau
geli jų, ypatingai Los An
geles teatro režisierę D.
Mackialienę ir paskirus šio
teatro artistus, Australijos
lietuviai labai gerai atsime
na iš jų buvusių gastrolių
čia. Jie tikisi ir ateityje pa
matyti ir išgirsti daugiau
mūsų svečių pasirodymų
Australijoje, nes tik arti
mas kultūrinis bendradar
biavimas duoda jėgų ir no
ro tęsti tą, jau ne taip leng
vą, lietuviškąjį darbą.
Mūsų, gaila jau miręs,
keliaujantis Vaidila Paulius
Rūtenis, ne vieną kartą ir
man, būnant nors tik lietu
viškojo teatro dideliam mė
gėjui, yra užsiminęs, kad,
kaip Australijos lietuviai
sportininkai kiek vienais
metais turi savo metines
sportines šventes, taip ir
mūsų Australijos lietuviš
kieji teatrai, turėtų turėti
nuolatinius savo teatro
jungtinius festivalius. Tai
buvo jo idėja, kuri, gaila,
neišsipildė dar jam gyvam
esant.
Praeitų metų pabaigoje,
Sydnėjuje buvo padaryta
tokios teatralinės šventės
pradžia, kuri, kiek girdisi,
bus tęsiama ir toliau, įjun
giant į šiuos festivalius vi
sus Australijos lietuvių te
atrus ir juos rengiant kas
antri metai didesnėse mū
sų kolonijose, nesusiker
tant su turimomis Lietuvių
Dienomis. Tai yra tikrai
sveikintinas reiškinys ir,
reik tikėtis, kad šie gražūs
užsimojimai virs realybe.
Gi,, mūsų teatrų vadovai,
pagerbdami savo mirusį ko
legą, davusį tą pirmą ben
drųjų teatrų pasirodymųfestivalių idėją, vienokiu ar
kitokiu būdu, turėtų įam
žinti ir Pauliaus Rūtenio
vardą, kad jis ir ateityje,
kaip Henrikas Šalkauskas
meno ir sporto gyvenime,
liktų mums istorinis.
Gaila, Kalėdų švenčių
metu, kada šis festivalis
Sydnėjuje vyko, buvau su
sportininkais Hobarte ir ne
galėjau matyti Melbourne
"Aušros” pastatytą Ketu
rakio komediją "Teta iš
Amerikos”. Tačiau, kiek te
ko giixlėti iš šį veikalą ma
čiusių žiūrovų, jis buvo pri
imtas su dideliu pasigėrėji
mu, kas ir pasako jo pasi
sekimą. šio veikalo režisie
rius buvo Edvardas Šidlaus
kas, taip pat atlikęs ir vie
ną iš pagrindiniu rolių sce
noje. Kiti artistai: A. Ado
maitis, M. Šidlauskienė, A.
Butkutė, R. Makarevičiūtė,
V. Lipkevičius A. Vyšniaus-

kįenė, A. Gabas, P. Maikauskas ir R. Vyšniauskas.
Rūbai M. Sodaitienės ir ap
švietimas — A. Dįidaičio.
"PŪKIO PINIGAI”

Lietuviškasis teatras Syd
nėjuje jau turi senas ir gi
lias savo veiklos šaknis.
Pirmąjį kartą teatro mėgė-.
jai 1954 metais čia pastatė
Antano Rūko "Slidų Pusmilijonį”, kurį režisavo St.
Paulauskas. Vėliau šis, teat
ro mėgėjų būrelis išaugo į
Svdnėjaus teatrą "Atžalą”,
pastačius) jau eilę tiek lie
tuviškųjų, tiek ir kitų teat
rinių veikalų. Savo eilėse
jie turi nemažai, galima
būtų sakyti, lietuviškai
profesinalinių artistų, vai
dinusių dar Lietuvoje, Vo
kietijoje ir kitur. Tačiau, į
savo grupę jie yra įtraukę
ir daug jaunų jėgų, kurios,
gerų j ų režisierių rankose,
tapo taip pat iškiliaisiais
aktoriais. Tačiau "Atžalos”
teatro "žvaigždės’’ yra ir
jų režisieriai, tai: miręs
Paulius Rūtenis, Ksana
Dauguvietytė, Stasys Pau
lauskas, Stasys Skorulis ir
Julius Dambrauskas, su sa
vo režisuota A. Domanto
komedija "Pūkio Pinigai”,
dalyvavęs buvusiame mūsų
teatrų festivalyje.
šis veikalas ir antrą kar
tą buvo pastatytas vasario
4 dieną Sydnėjaus Lietuvių
Klube. Su dideliu malonu
mu, daugumos ir antrą
kartą, sydnėjiškiai lietuviai
gražiai užpildė didžiąją klu
bo salę, norėdami dar kartą
pamatyti tą taip gražiai ir
meniškai pastatytą veikalą.
"Pūkio Pinigai" buvo sta
tyti ir Lietuvoje, kur pats
režisierius J. Dambrauskas
Telšiuose vaidino piemenu
ko rolę. Gal dėl to, jo sva
jonė ir buvo, kaip nors gau
ti šį veikalą, kurį jam pa
rūpino Amerikoje gyvenan
tis rašytojas ir žurnalistas
Jonas Rūtenis.
Nebūdamas teatro kriti
kas, mėgėjiškom savo ir ki
tų žiūrovų akim o tą pa
tvirtino griausmingi po
kiekvieno veiksmo buvę plo
jimai, stebėjau ir gėrėjausi
šiuo puikiu pastatymu.
"Pūkio Pinigai” vaizduoja
buvusi tik pokarinį, po I-jo
karo, kaimo gyvenimą Lie-

Sydnėjaus "Atžalos” teatro vaidintojai ir padėjėjai, suvaidinę "Pūkio pinigai". Pirmoje ei
lėje iš kairės: J. Sarkauskas. A. Kramilius. K. Dauguvietytė, A. Vingienė. Antroje eilėje: J.
Dambrauskas (režisierius). O. Maksvytienė. K. Ankus. R. Gečiauskiene, V. Šliogeris. E. Kubbos, A. Dūdaitis. A. Lašaitis. I. Dūdaitienė, K. Stašionis, L. Cox ir J. Maksvytis.

tuvoje, vykusį Latvijos pa
sienyje. Parodoma, tai tur
tingas, bet šykštus ūkinin
kas įsimyli tolimą giminai
tę latvaitę, kuri tik nori iš
vilioti jo pinigus ir auksą.
Pats režisierius J. Dam
brauskas, vaidindamas ir
Pūkio samdinį, iš savo ar
tistų, kurių daugumas sce
noje pasirodė tik pirmą
kartą, išgavo turbūt viską,
kas galima iš veikėjo išgau
ti. Nekalbant jau apie K.
Dauguvietytę, v a i dinusią
Pūkio giminaitę latvaitę ir
patį J. Dambrauską, visi
veikėjai, ypatingai pats Pū
kis A. Kremilius, buvo la
bai geri ir savąsias roles
atliko labai gerai, kas ir su
teikė tą didelį pasisekimą
pirmojo pastatymo metu,
buvusiame kalėdiniame fes
tivalyje ir antrą kartą, ma
čius man pačiam. Su šiuo,
veikalu Julius Dambrauskas,
ir "Atžala" pasirodys ir
Melbourne, o gal ir kitur,
šio pastatymo veikėjai: A.
Kramilius, O. Maksvytienė,
E. Lašaitis, R. Gečiauskie
nė, V. Stasiūnaitis, J. šarkauskas, K. Dauguvietytė,
A. Vingienė, J. Dambraus
kas, K. Stašionis, A. Kapo
čius, V. Šliogeris, L. Cox ir.
J. Maksvytis. Scenografija
— J. Janavičienė, dekoraci
jų išpildytojas — A. Ado
mėnas, padėjėjas — J. Ja
navičius, Apšvietimas — A.
Dūdaitis, Garsai — K. An
kus, Rūbai — E. Kubbos ir
N. Bauerienė. Administra
torius — J. Maksvytis.

Dėkojant režisieriui J.
Dambrauskui ir visiems ar
tistams už tokį puikų pa
statymą, kyla mintis, ar
Amerikos lietuviai teatra
lai, ruošdami savo sekantį
teatrų festivalį, negalėtų
pakviesti ir mūsų teatro re
prezentantus, kurie kaip
jau pas jus viešėję sporti
ninkai, choristai ir meninin
kai, taip pat, manau, jūsų
neapviltų ir parodytų, kad
ir mūsų teatras yra pilnai
vertas pasirodymui Ameri
koje, o gal ii- Kanadoje. Pa
galvokit.
JSIGYKIME VERTINGUS
LIETUVOS ŽEMĖLAPIUS,
HERBUS

Besidomintiems Europos
ir Lietuvos kultūra, praeiti
mi, geografija, istoriją, kar
tografija patartina įsigyti
vertingus tos srities Lietu
vos žemėlapius, herbus, at
spausdintus juoda - balta.
Persiunčiama nelankstant:
Lietuvos žemė
lapis 1:1.000.000 maste
lio, sudarė Algirdas Gustai
tis, papuoštas Lietuvos
miestų herbais. 37x32’ į inčų (94x82 cm) su pa k raš-,
čiais. $10.00 pasiimant iš
leidėjų. JAV, Kanadoje per
siunčiant $12, kitur $13.
Leidėjai Lietuvos šaulių SąjungaTremtyje ir Lietuvių
Istorijos Draugija. Čikaga,
1982 m.
1 5 9 5 m. G. M e rcator’iaus Lietu
vos žemėlapis, su

aiškinimais. 30x21’/> inčų
(74'/įx55 cm). Pasiimant
iš leidėjų $5.00. JAV, Kana
doje persiunnčiant $6.00,
kitur $7.00. Leidėjas Lietu
vių Istorijos Draugija. Či
kaga, 1982 m.
1 7 4 9 m . J. N e p r e c k i o Lietuvos
žemėlapis, su aiškini
mais. 2812x21 inčų (72'/o?:
53'2 cm). Pasiimant iš lei
dėjo $6.00. Persiunčiant į
JAV, Kanadą $7.00, kitur
$8.00. Leidėjas Lietuvos
šaulių Sąjunga Tremtyje.
Čikaga, 1983 m.
1 4 - k a Lietuvos
miestų h e r bų , atski
ruose lapuose 8'2X11 inčų
(21'2x28 cm). Dail. T. Va
lius. Pasiimant ar persiun
čiant JAV $3.00, tiek pat
Kanadoje. Į kitus kraštus
persiunčiant $4.00. Leidėjai
Lietuvos Šaulių Sąjunga
Tremtyje ir Lietuvių Istori
jos Draugija. Čikaga, 1982
m.
Minėti Lietuvos žemėla
piai herbai užsakomi LŠST
ižd. adresu: p. S. Bernata
vičius, 1513 South 18th Ct.,
Cicero, III. 60650, U. S. A.
Arba Lietuvių Istorijos
Draugijos reikalų vedėjos
p. A. Rūgytės adresu 6547
So. Washtenaw Avė., Chi
cago, Illinois 60629. Taip
pat pas stambesnius lietu
viškos spaudos platintojus.
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Sartaiakai: J. JANUtAITIS ir J. MAŽEIKA

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

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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BALTIMORĖS LIETUVIAI
VASARIO
ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMAS
BALTIMORĖJE

Nuo pat Lietuvių Bend
ruomenės isisteigimo Baltimorėje, lietuviai Nepriklau
somybės sukaktį mini du
kartus: vieną savaitgalį jį
rengia Marylando valstijos
Lietuvių draugijų taryba,
kurios pirmininkė yra dr.
Elena Armanienė, o antrą
kartą Lietuvių Bendruome
nės Balti morės apylinkė,
pirmininkas architektas Vy
tautas Eringis. 1962 metais
atvykęs iš Naujosios Zelan
dijos buvau ir aš Baltimo
rės apylinkės valdyboje
drauge su V. Eringiu. Jis
be pertraukos toje valdybo
je išbuvo iki šios dienos ir
jau ilgus metus jai energin
gai ir sumaniai vadovauja.
Tur būt kaip buvusį bendra
darbį jis pakvietė mane mi
nėjimam
Vasario 12 d. šventės minėjiman susirinko virš 250
asmenų. Baltimorės lietuvių
kolonijai tai didokas skai
čius. Po šv. Alfonso lietuvių
parapijos klebono kun. An
tano Dranginio invokacijos, apylinkės pirmininkas
V. Eringis pakvietė mane
pagrindiniu šios šventės
kalbėtoju. Nežinau ar tiek
dė! pačios mano kalbos, ar
dėl pagalbos dabartiniam
mano "stonui”, klausytojai
labai atidžiai klausėsi, o po
to kiti ir asmeniniai vieną
kitą pagyros sakinį suraiz
gė. Ir taip pasijutau paten
kintas, kad rengėjų neapvyliau. Juoba ir dėl to, kad
šventės proga LB darbams
finansuoti rinkliava jiems
gerai pavyko.

Meninę programą prave
dė LB apylinkės vicepirmi
ninkė jaunimo reikalams
Nida Gailaitė, buv. LB
Krašto valdybos pirminin
ko Juozo ir Birutės Gailų
dukra. Gėrėjausi jos gryna
lietuvių kalba, puikiu kir
čiavimu ir žavia laikysena.
Programoje pirmasis pasi
rodė mišrus choras "Dai
na”, vadovaujamas pianis
tės Charlotte Morris, kuri
nuoširdžiai dirba su lietu
viais. Išpildė tris dainas:
"Laisvės Varpas” A. Vana
gaičio, "Kur giria žaliuoja”
J. Gudavičiaus ir "Lituanica” E. Gailevičiaus. Nors
choras ir nedidelis dalyvių
skaičium, tačiau turi stip
rių balsų ir programą atliko
gerai. Toliau programoje
pasirodė visos trys tautinių
šokių grupės: Jaunųjų "Ra
telis”, vadovaujamas K. Jakimaitės ir F. Marcinkaus,
Studentų grupė "Svajonė”
ir veteranų grupė "Aras”,
abi vadovaujamos Algiman
to Vitkausko. Visos grupės
pasirodė gerai ir sukėlė
žiūrovų tarpe daug plojimo.
Minėjimas, kaip ir kiti
didesni parengimai įvyko
Baltimorės Lietuvių namuo
se, kurie prieš porą metų
atšventė 60 metų sukaktį.
Ta proga jie buvo iš pagrin
dų atremontuoti. Remontui
apmokėti buvo gauta iš
Federalinės valdžios "ČI
TA” programos virš $80,000
parama. Namų paskola jau
išmokėta, tad iš jų nešamo
pelno yra skiriama parama
organizacijų veiklai parem
ti.
Namų trečiam aukšte yra
gausus ir skoningai įreng
tas Baltimorės. lietuvių
muziejus, kuriam sėkmin

gai vadovauja dail. Algi
mantas Grintalis, talkina
mas Elenos Okienės ir Kęs
tučio česio. Muziejuje yra
įdomus pinigų ir senų gink
lų skyrius, su daugeliu retų
eksponatų, per virš 30 me
tų stropiai surinktų p. Gai
delio.
Prieš Lietuvių namų pa
statą yra "Little Lithua
nian Park” darželis, kurį
sumaniai išgražino Baltimorės lietuviai, vadovaujami
dail. Grintalio. Kasmet pa
vasaryje Baltimorėje vyks
ta Tautybių dienos. Birželio
pirmą savaitgalį tas Dienas
pradeda lietuvių organizaci
jos miesto centre. Miesto
valdyba duoda palapines ir
kitas priemones, o tautybės
pasirūpina e k s p o natais,
maisto produktais ir kt. Lie
tuvių Bendruomenė ten tu
ri savo informacijos kioską,
kuriame p a r d avinėjamos
anglų kalba knygos apie
Lietuvą ir teikiama kitokia
informacija. Pasisekimas
labai geras. Dienas aplan
ko tūkstančiai žmonių ir
lietuvišką informaciją, kny
gas, dailės darbelius ir
maistą išperka. Išpirktų
daug daugiau anglų kalba
leidinių apie Lietuvą, jeigu
jų būtų.
Baltimorės lietuvių kolo
nija nebėra gausi. Daugelis
išvyko kitur. Tačiau su Bal
timorės miesto atsinaujini
mu, viskas atgijo, o lietu
viškas kultūrinis gyveni
mas tebėra gyvas ir judrus.
Darbščios apylinkės valdy
bos su ilgamečiu pirminin
ku V. Eringiu sugebama
net du chorus į vieną kon
certą pasikviesti. Į dides
nius parengimus atsilanko
ir Washingtono apylinkės
lietuviai. Jaunimo veikloje
aktyviausiai reiškiasi Tau
tinių šokių grupės ir spor-

KAI PACAI VIEŠPATAVO LIETUVOIE
(5)

Nr. 8 — 7

Dr. Algirdas Budreckis
i ui

■

■ •

Kancleris paprastai pirmininkaudavo.22 Kancleris Pacas at
skiriems to 1665 m. seimo posėdžiams teikęs svarstyti šiuos klausi
mus: 1) kuriuo būdu apsiginti nuo puolančios Maskvos, 2) kur gauti
tam reikalui kariuomenės, kai esamoji neapmokėta nekariausianti,
3) ką daryti su bevertėmis šilingų monetomis. Kariuomenei lėšų rasti
nutarta sušaukti atskirą Lietuvos konvokaciją. Kadangi sušauktas
seimas nepadarė nieko, lietuviai patys rūpinasi savo saugumu.
Pagaliau ilgas karas su Maskva pasibaigė 1667 m. Andrusovo tai
ka, kuri nieko gero nedavė Lietuvai. Maskva pasilaikė Smolenską
su sritimi ir dalį Vitebsko žemės, visą kairįjį Dniepro krantą.
Mirus karalienei Jonas Kazimieras pasijuto bejėgis ir 1668 m.
seime atsisakė nuo Lenkijos karaliaus ir DLK sostų.

VII. Pacas — žemaičių vyskupas
Petro Paco jauniausias sūnus Kazimieras iškilo Lietuvos didžio
sios kunigaikštijos Bažnyčios hierarchijoje. Jis studijavo Vilniaus aka
demijoje. 1643 m., būdamas mažųjų šventinimų klieriku, jis tapo
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio sekretoriumi. 1654 m. pakeltas į Bal
stogės klebonus. 1657 m. paskirtas Vilniaus katedros kanauninku.
Karo su Maskva metu su broliu Jeronimu pateko Į nelaisvę ir buvo
išvežtas į Rusiją, grįžęs Lietuvon 1662 m. tapo Vilniaus katedros
prelatu. 1664 m. sausio 14 d. buvo paskirtas Smolensko vyskupu,
konsekruotas Vilniuje tais pat metais liepos 15 d. Įsivėlęs į politinius
ir valstybinius reikalus, vyskupas Kazimieras Pacas Smolenske ne

‘Arpber Holidays”
1984 M. EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO
BALANDŽIO 18 — $1114.00
GEGUŽĖS 9
—$1114.00
GEGUŽĖS 14 —$1335.00
GEGUŽĖS 30 —$1361.00
BIRŽELIO 11 —$1315.00
BIRŽELIO 18 —$1528.00
BIRŽELIO 20 —$1361.00
SPALIO 3 —

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

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

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite
1-800-722-1300 (Toli Free)

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

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
sutvarkom dokumentus.
I'RICES ARE BASED ON OOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT #TA 0324

tininkai, aktyviai dalyvau pavakariop pavyks grįžti.
dami koncertuose bei tur
Antanas Butkus
nyruose.
P. S. šiuos įspūdžius ra
WANTED JOURNEYMEN or IST
INJECTION MOLD MAKERS
šiau Baltimorės areodrome, CLASS
MOLD MAKER. Grow vvith the Icader
in the plastics industry. At the
iš kurio turėjau grįžti į Cle present time we are accepting apfrom indiv. vvith a min. of
velandą sekmadienio vaka Tlications
yrs. tn mold making exper. ExceiIcnt benefitš incl. company paid
re. Dabar jau pirmadienio inanr.. nrotil sharing. cauh bonuf
etc. Salary up to $l4.00/hr.
popietė, o vis negaunu lėk program.
Send resume to Phillipt* Plastics Corp.
1830 N. i$lh St.. Bouldei. CO. 80301
tuvo, nes visus surakino pa or call, Mike \Vilkinson. 303 442.6360
(6-8)
vasarinė migla. Tikiuosi,

gyveno. Jo vardu vyskupiją valdė Varnių kanauninkas ir Kražių
klebonas Petras Dziengauskis.
Karalius Jonas Kazimieras 1666 m. gegužės 5 d. nominavo ir
1667 m. rugsėjo 3 d., popiežius Klemensas IX paskyrė Kazimierą
Žemaičių vyskupu, kai vyskupas Aleksandras Sapiega buvo perkel
tas į Vilnių. Per karą su švedais Žemaičių vyskupijos žemės buvo
apnaikintos ir pajamos sumažėjo, tai vyskupas Pacas gavo iš popie
žiaus leidimą pasilaikyti Vilniaus ir Geranainių prepozitūras. į Že
maitiją vyskupas Pacas neskubėjo.23 1668 m. dalyvavo vyskupo Alek
sandro Sapiegos ingrese Vilniuje. 1669 m. kovo 11-13 d. d. dalyvavo
Vilniaus sinode.
Žemaičių vyskupiją pavedė valdyti prelatui Vladislovui Giedrai
čiui. 1669 m. rugpjūčio 18 d. buvo atvykęs į Varnius, bet apsigyveno
Alsėdžiuose. Būdamas iš politikuojančių Pacų, vyskupas Kazimieras
dalyvavo Varšuvos seimuose 1670, 1676, 1678, 1683, 1685 ir 1690 m.
Daug kartų buvo išrinktas į Įvairias komisijas. Žemaičių vyskupijos
reikalus tvarkė prel. VI. Giedraitis ir Benjaminas Žuehorskis. Nesišaukė sinodo, bet iš kitos pusės surinko vyskupo J. Tiškevičiaus su
šauktų sinodų nuostatus Į vieną rinkinį ir juos išspausdino jėzuitų
spaustuvėje Vilniuje.21 Vyskupas Kazimieras buvo lietuviškai nusi
teikęs ir ragino savo klebonus išmokti lietuviškai. 1670 m. atšventė
vyskupijoje šventųjų metų jubiliejų. Sudegus medinei Varnių ka
tedrai. vyskupas Kazimieras pastatydino naują mūrinę katedrą. Jis
buvo labai griežtas kalvinams ir liuteronams savo vyskupijoje, siek
damos tvarkos, tikruosius elgetas privertė nešioti ženklus. Jam buvo
pavesta ir Kuršo katalikų vyskupija. Mirė 1695 m.23
(Bus daugiau)
22. Ten pat, p. 93.
23. Žr. Motiejų Valančių, žemajtių wiskupistė, 1848.
24. Rinkinys pavadintas Collectionea constitutionum synodalium diocesis Samogitiensis, 1690 m.
25. Žr. J. Wolff, Pacowie: Rapolą Krasauską, Kazimieras Pacas, Lietu
vių Enciklopedija, XXI, Bostonos, 1960, p. 307.
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DETROITO UITUVIAI
■ Antanas Grinius
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Detroite Vasario 16 mi-.
nėjimas pradėtas vasario
12 d. 8:15 "Lietuvių Bal
sas’’ radijo programoje.
Redaktorius ir pranešėjas
Albertas Misiūnas davė
šventei pritaikintos muzi
kos, Vytautas Ogilvis pade
klamavo Vytauto Alanto
eilėraštį ir buvo sugrotas
Lietuvos himnas.
9 vai. ryto Dievo Apvaiz
dos parapijos kieme buvo
pakelta Lietuvos vėliava.
Pamaldos už Lietuvą ir
jos laisvės kovotojus gyvus
ir mirusius buvo atlaikytos
visose trijose lietuvių para
pijų bažnyčiose.
Iškilmingas minėjimas
pradėtas 12:30 vai. Dievo
Apvaizdos parapijos Kultū
ros centre. Minėjimą pra
dėjo ir įžanginį žodį tarė
DLOC valdybos pirminin
kas dr. Algis Barauskas.
Toliau programai vesti pa
kvietė vicepirmininkę Mildą
Skorupskienę, kuri į prezi
diumą pakvietė: kun. Al
fonsą Baboną, dr. Algį Ba
rauską, Joną Kreivėną ir
Michigano senatorių Carl
Levin (jis atvyko kiek vė
liau).
Juozui Kinčiui vadovau
jant, į salę buvo įneštos or
ganizacijų 9 vėliavos. Ame
rikos himną giedojo Rimo
Kaspučio v a d o vaujamas
Dievo Apvaizdos parapijos
choras.
Buvo pagerbti kūrėjai sa
vanoriai ir Klaipėdos kraš-

to vaduotojai: P. Koncė, K.
Daugvydas, K. Mikolaitis,
J. Mikalavičius, S. šimoliūnas, F. Motuzas, B. Tatarūnas ir V. Tamošiūnas. Trys
paskutinieji nebuvo atvykę.
Jautrią ir turiningą invokaciją sukalbėjo šv. Anta
no parapijos klebonas kun.
Alfonsas Babonas.
Vasario 16 šventės proga
gautos trys proklamacijos:
Michigano gubernatoriaus,
Detroito miesto burmistro
ir Southfieldo miesto bur
mistro. Michigano valstijos
gubernatoriaus J. Blanchardo proklamaciją perskaitė
gub ernatoriaus asistentė
tautybių reikalams Vanda
Rey.
Programos vedėjos Mil
dos Skorupskienės buvo
pristatyti atsilankę į minė
jimą tautų atstovai svečiai.
Michigano
senatorius
Carl Levin pasakė šventės
proga kalbą. Kalboje pami
nėjo, kad yni džiugu ir ma
lonu dalyvauti Lietuvos Ne
priklausomybės 66-sios su
kakties minėjime. Paminė
jo, kad uošvis gyveno Lie
tuvoje. Lietuvos reikalu jis
jau kalbėjo senate ir jo kal
ba jau paskelbta. Dabar
įdės į rekordus ir DLOC pa
ruoštą rezoliuciją.

Sibiro kankinys Jonas
Kreivėnas iš Chicagos skai
tė savo paruošta kalbą, ku
rioje nušvietė Lietuvos Ne
priklausomybės 22 metų
laikotarpį, kad Lietuva
daug atsiekė, ko kitos vals

kailius
rasite
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tybės negalėjo padaryti net
per 100 metų. Apibūdino
Lietuvos dabartinę okupa
ciją ir vergiją. Nepaglostė
tų, kurie Petronio kviečia
mi vyksta į Lietuvą ir su
okupantu bendradarbiauja.
Ragino visus jungtis ir ben
dromis jėgomis kovoti dėl
Lietuvos išlaisvinimo.
Milda Skorupskienė per
skaitė paruošti} rezoliuciją,
kuri rankų plojimais buvo
priimta. Rezoliucija pasiųs
ta: Prez. Reaganui, viceprez. Bushui, Michigano se
natoriams, kongresmanams
ir kitiems aukštiems parei
gūnams.
Meninė dalis

Dievo Apvaizdos parapijos choras vadovaujamas
muz. Rimo Kaspučio ir
akompanuojant inž. Vidui
Neverauskui padainavo tris
dainas: ”Kur giria žaliuo
ja”, ”0, Nemune” ir "Li
tuanica”. Choras ne tik gra
žiai dainavo, bet ir atrodė
gražiai. Publika nepagailė
jo ilgų katučių.
Tautinių šokių ansamblis
"Audinys”, vadovaujamas
Rusnės Kasputienės, pašo
ko 4 šokius: "Kepurinė”,
"Jaunystės šokis”, "Audijėlė” ir "Malūnas”. Apie šo
kamus šokius paaiškinimus
davė Paulius Jankus.
Sugiedamas Lietuvos
himnas, išnešamos vėliavos
ir Mildos Skorupskienės
tartu, programos atlikė
jams ir svečiaims, padėkos
žodžiu buvo baigtas Vasa
rio 16 minėjimas.
Minėjime dalyvavo dau
giau negu 400 žmonių ir
Lietuvos laisvinimo reika
lams surinkta aukų virš
4,000 dol.
Minėjimą surengė DLOC
valdyba. Minėjimo progra
mos atsapsdinimo išlaidų
mecenatai: dr. Algis Ba
rauskas ir dr. Stefa Miški
nienė.

Šv. Kazimiero 500 m. minėjimo Hartforde komitetas. Prieky
Albina Lipčienė. Už jos stovi: E. Žiūiys. pirm. Ig. Budrys ir
V. Vaitkus.
•J. Valengavich nuotr.

HARTFORD
ŠV. KAZIMIERO 500 M.
MINĖJIMAS

tūrinė paroda, į kurią įėji
mas nemokamas.
Koncerto bilietus (nuo
$4.00 iki $15.00) prašoma
iš anksto užsisakyti pas J.
Gursk.v tel. (203) 929-0100,
o banketo (po $25.00) pas I.
Belanger (203) 229-4802.
Dėl bendrų žinių skambinti
pirm. I. Budriui (203) 6930164. Minėjimo komitetas
kviečia visus dalyvauti šv.
Kazimiero minėjime Hart
forde.

Minėjimas prasidės su
koncertu kovo 3 d. (šešta
dienį), 2 vai. p. p. Bushnell
auditorijoje, 166 Capitol
Avė. Programą atliks: To
ronto vyrų choras "Aras”,
vadovaujamas Vaclovo Verikaičio, "Čiurlionio” an
samblio kanklių orkestras,
Lionginas Kapeckas
vadovaujamas Onos Mikuls
kienės ir jungtinė tautinių
šokių grupės iš Conn. ir
OPPORTUNITY FOR
REGISTERED PHYSICAL
New Yorko vadovaujama
THERAPISTS
Dalios Dzikienės.
jo vvork and live in n small congenial
community nnd n«w niodvrn 92 bed
Kovo 3 d., 6 vai. p. p. bus Regionai Hospital. Mušt have currtnl
License. Hospital provides
koncelebruotos šv. Mišios Oklahoma
good pay. benefits. retirement. Great
vvorking condition-*. Apply call or
Šv. Juozapo Katedroje, 140 send retume: To ADMINISTRATOR
CUSH1NG REGIONAI.
Farmington Avė. Jas atna
HOSPITAL
šaus Hartfordo arkivysku
P. O. BOX 1409
1027 E. CHERRY ST.
pas John F. Whealon pade
CUSHING. OKLAHOMA 74023
(7-1M
damas daugelio vyskupų ir
kunigų. Mišių metu giedos
MOU LDER—M ATCHER
solistas Vaclovas Verikaitis
F.slabli«b--d hčudvvood nienufacliucr
su 5-kių lietuvių parapijų nred.
-tpurienced Moidder-Mutcher
Str.Ui.rht duvs, stendy exployjungtiniu choru. Muzikos p<rwn,
meni. Contaet:
vadovas Jurgis Petkaitis.
ANGELINA >1ARDWOOD
SALES CO.
Visą kovo mėnesį Conn.
★
P. O. BOX 1028
LUFKIN. TEXAS 75901
Lietuvos vėliava prie istorijos muziejuje, 231 Ca
(6-8)
pitol
Avė.
vyks
lietuvių
kul

miesto rotušės buvo pakelta
vasario 16 d. 8 vai. ryto ir
nuleista 5 vai. vakare. Vė
liavos pakėlimu rūpinosi
"Švyturio” kuopos šauliai.
PETKUS
WANTED JOURNEYMEN

MUŠT BE LXPER1ENCED iN f'.DM
AND/OR FORM GRINDIMU

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

DESIGNER

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

MOLD/TOOL MAKER
FOR PLASTIC MOLDS

EXPERIFNCED IN PLASTIC
1NJECTION MOLDS
GOOD IIOURLY RATE AND
FRINGES

2533 West 71 St- Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tel.: 476-2345

HAMILTON MOLD
& MACHINE, INC.
25016 L.AKELAND BLVD.
216-732-8200

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUCLID. OHIO 44132
BABB1TT EX1T OFF 90
_________________________________ (4-10),

REGISTERED PHYSICAL
THERAPISTS

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
lės N. WABASH AVĖ. CHICAGO, AL 6O6OI
TA krartnė (312) 243-5324; mm, (312) 67744N.

Staff posilion wilh privalė ron-nro«
fit comprehensive out paliept rehab
center. Wide variety of patients. l'acility located in Lafayelte, La. Cnndidate mušt be graduatc of approvcd
school of Physical Therapy. Licenscd
or eligible to be iicensed by the stale
of La. Excellent salary and benefits,
Qualified apolicantA send resume to:
Mrs. SHIRLEY DICKIE. Execulivc
Director.

SOUTHWEST LOUISIANA
REHABILITATION CENTER
I». O. BOX 4923
LAFAYETTE. LA. 70502
12-11)

8
■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a,
QUALITY CONTROL SUPERVISOR
2-5 years exp. with high volume consumer oriented product. Mecha*
nicul/eleetrie product, gasoline engine is ideui. 2-5 years in qualily
control supervision or produetion suptfrvHion. Good communication
skills both vvritten and orai. Good basic knovvledge oi QC/QA procedures. Thoroughly familiar with basic in^pcction tcchniques. Send
resume and salary requiremenl»« to:

PERSONNEL MANAGER

■

BEAIRD-POULAN/
Weed Eater Division—Emerson Electric Co
#1 Poulan Dr.
Nashville, Ar. 71852

■
■
J
■
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Pastabos dėl Vasario 16 minėjimo Clevelande
Kaip jau skelbta pereitos
savaitės DIRVOJE, Vasario
16-osios minėjimas Cleve
lande šiemet buvo ruošia
mas Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriaus drauge su
Lietuvių B e n d r uomenės
apylinke.
Programa buvo pravesta
įprastine p a r lamentarine
tvarka. Pagal susitarimą,
minėjimą atidarė ALT sky
riaus pirmininkas Algiman
tas Pautienis, o užbaigė LB
atstovas, PLB valdybos na
rys Raimundas Kudukis. Po
vėliavų įnešimo, himnų ir
ilgokos invokacijos, prie išsirikavusių vėliavų, prie
scenos buvo iškviesti savanoriai-kūrėjai ir Klaipėdos
krašto vaduotojai: Jonas
Bąrniškis, Vincas Bartuška,
Aleksandras
Johansonas,
Jonas Lozoraitis, Donatas
Mašiotas ir Valdemaras
Šenbergas, kurie buvo pa
gerbti publikos atsistojimu,
entuziastišku plojimu ir gė
lelės prisegimu. Kalbėtojai
prisilaikė jiems nustatyto
laiko kalboms ir buvo ma
žiau oficialių svečių sveiki
nimų, tad minėjimą pavyko
pravesti maždaug dviejų
valandų laikotarpyje.
Džiaugiamės prelegento
Valdo Adamkaus atsilanky
mu ir jo santūria kalba. Pir
mame minėjimo rengimo
komisijos posėdyje, ALT
pasiūlė jį pakviesti ir tik po
ilgų derybų LB pagaliau su
tiko. Taipogi džiaugiamės
JAV kongresmano Dennis
Eckart atsilankymu ir kal
ba. Tai senas mūsų drau
gas, dažnas minėjimų sve
čias ir kalbėtojas prieš me
tus Clevelando Baltiečių Ko
miteto surengtame baisiojo
birželio įvykių keturiasde
šimtmečio minėjime Edgewater parke. Jį riša senti
mentai su vaikystėje gyven
ta lietuvių apylinke. Nors
liberalinių politinių pažiū
rų, jugoslavų kilmė jam su
teikia ypatingo jautrumo
lietuvių laisvės siekimams
savo tėvynei.
Minėjimui praėjus, dabar
kyla klausimas: kokia nau
da iš bendro minėjimo? Au

kų sumos dar neskelbtinos,
nes aukos vis ateina ir dar*
kurį laiką ateis paštu, bus
paskelbtos vėliau. Tačiau,
savaitę po minėjimo, bend
ras aukotojų skaičius yra
kritęs nuo pereitų metų.
Lankytojų skaičius, pagal
parduotus bilietus, padidė
jo septyniais nuo pereitų
metų, dėka gražaus pavasa
rio oro. Pernai sniego pūgos
užpustė mūsų kviestą kal
bėtoją, d r. D. Krivicką iŠ
Washingtono ir sulaikė dau
gelį clevelandiečių nuo da
lyvavimo. Nežinome kiek
mažiau būtų atsilankę šie
met prie panašų sąlygų
(Deja, nei pernai, nei šie
met, nebuvo "pilnutėlė sa
lė”). Skirtumas tik toks,
kad "jaunimo” niekada ne
buvo tiek mažai, kaip šie
met. LB net nepajėgė išpil
dyti savo įsipareigojimą pa
rūpinti tris jaunuolius vė
liavų pakėlimui prie pa
minklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę. Gerai bent, kad
Ramovės pirmininko ragini
mu, LB pirmininkas parū
pino pats save. Jam padėjo
ALTos ir šaulių kuopos pir
mininkai.
Savo straipsnyje DIRVO
JE, A. Balašaitienė, išvar

dinus eilę priežasčių, kurios
jos nuomone ankstyvesnius
minėjimus pavertė į "šablo
niškus subuvimus”, apsi
džiaugė, kad "vienybėje yra
galybė”.
Jeigu taip, norėtųsi iš
girsti, kuo ta galybė pasi
reiškė pašalinant šabloną
vienybėje rengtame minė
jime.
Gal jai pasigerėjimo ver
ta naujenybė, kad šiemet
neteko matyti nė žodžio
amerikiečių spaudoje apie
būsimą minėjimą (pirmas
įvykis Clevelande). Taipogi,
ankstyvesniais metais, bent
viena televizijos stotis, o
kartais dvi ar visos trys,
milijonams amerikiečių pa

Pagerbiami kūrėjai savanoriai.

Pagrindinis kalbėtojas Vasario 16 minėjime inž. Valdas
Adamkus.
J. Velykio nuotr.

Vilija Nasvytytė, Vasario 16
minėjimo pranešėja.
J. Velykio nuotr.

Publika Vasario 16 minėjime Clevelande.

rodydavo vaizdelius iš lie
tuvių šventės, bet šiemet
nesulaukta nė vienos. Pa
reigų pasiskirstyme, LB ap
siėmė pasirūpinti spaudos
ir televizijos reikalais, nes
ji būk tai turi didelę įtaką,
bet atrodo kad nebuvo pa
jėgi įvykdyti, čia yra žiau
rus nuosmukis, nes be rek
lamos, mažės žmonių skai
čius ir ilgainiui įtakingi
amerikiečiai nenorės rody
tis mažuose ir mažai žino
muose subuvimuose.
Viena iš pačių svarbiau
sių priežasčių, dėl kurių

J. Velykio nuotr.

ALT pagaliau sutiko ruošti
minėjimą bendrai, buvo LB
k a t egoriškas tvirtinimas,
kad jaunimas yra jos kon
trolėje, kuris bendruose mi
nėjimuose salę užpildys.
ALTai jaunimas rūpi nema
žiau kaip LB-menei, tad bu
vo sunku atremti savo abe
jones.
A. Balašaitienė savo
straipsnį baigia klausimu:
Kada gi pasirūpinsime Va
sario 16-osios idealų perda
vimu jaunesniai kartai? Iš
lituanistinės mokyklos mo
kytojos toks klausimas
keistokas. Logiškas atsaky
mas — pradėkim su litua
nistine mokyklą. ALT pra
šė anksčiau ir kreipėsi j LB,
kad ji įtaigotų Clevelando
lituanistinę mokykląneruošti savo Vasario 16 minė
jimo prieš pagrindinį minė
jimą, vasario 12 d., bet mo
kykla nerado reikalo to pra
šymo patenkinti ir suruošė
savo minėjimą vasario 11
d., kviesdama tėvus. Kai
kurie galvoja, kad dalyvaus
lituanistinės mokyklos mi
nėjime, pareiga yra atlik
ta ir nėra reikalo vykti į
pagrindinį minėjimą.
Tas pats su vigilija Dievo
Motinos parapijoje, šešta
dieniais prieš minėjimą.
Ten lankosi apie šimtas
žmonių, kurie maždaug pu
sė skaito savo pareigą atli-

J. Velykio nuotr.

kę ir susilaiko nuo atsilan
kymo pagrindiniame minė
jime. ALTa daug kartų pra
šė parapijos kleboną vigili
ją rengti vasario 16-tą die
ną, ne minėjimo išvakarėse,
bet jis nesutiko. Nors pati
vigilija yra tvarkoje, bet
jos laikas veikia neigiamai.
Parapijos klebonas, visa
da ėmęs geroką nuomą už
salę minėjimams, pereitais
metais pirmą kartą salę da
vė veltui, kai tik prasidėjo
derybos su LB dėl bendro
minėjimo.
Toliau, didelio LB veikė?
jo patarimu, minėjimo daly
viams nebuvo pristatyta
rezoliucija, kuri kasmet yra
kelis kartus talpinama Congressionąl Record. Minėji
mo lankytojai buvo keliais
sakiniais painformuoti, kad
yra tokia rezoliucija, bet
kadangi ji nebuvo pristaty
ta ir priimta, ji neegzistuo
ja pagal parlamentarinę
tvarką. Kodėl? Ar nenori
me JAV valdžios pareigū
nams pareikšti savo pagei
davimus Lietuvos klausi
mu ?
Tiesa — vienybėje yra
galybė — bet kokia kaina?
Kodėl LB-nė taip kietai ko
vojo prieš VLIKo įtrauki
mą į aukotinų organizacijų
sąrašą? LB-nė sutiko įjung
ti VLIKą tik tada, kai ALT
nesutiko pasirašyti bendro
kvietimo bei prašymo aukų
ir buvo pasiruošusi rinkti
aukas atskirai, įprasta tvar
ka.
Kodėl LB kovojo prieš
įrašymą, kad aukos bus ren
kamos Lietuvos laisvinimo
reikalams ?
LB neparodė geros valios,
norėjo komanduoti, nors
buvo priimta kaip lygus
partneris. Per visą rengi
mo darbų vykdymo laikopį LB kliudė, labai mažai
prisidėjo, savo įsipareigoji
mų beveik neatliko. Siekda
ma vieningo darbo, ALT
nusileido eilėje klausimų,
bet tas paliko labai prastą
įspūdį. ALT veikėjų tarpe,
tikrą nusivylimą LB-nės
laikysena ir rezultatais.
Anastazija Mackuvienė
ALT Clevelando

skyriaus vicepirmininkė
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APIE ATEINANČIUS METUS
AURELIJA BALAŠAITIENĖ
Kiekvienu metų vasario pir 
mą dieną viso pasaulio kinie
čiai švenčia savo kalendoriaus
naujuosius metus. Šiais me
tais (berods 4076?) kiniečiai
gyvens Žiurkės' ženkle, nes jų
kalendoriniai metai turi gyvu
lių ar žvėrių pavadinimus,
kurie tam tikro ciklo rate pa
sikartoja. Pasirodo, kad žiur
kės ženkle yra gimęs Ameri
kos buvęs prezidentas Carte
ris, filmų aktorius Marlon
Brando, garsusis Albertas Ein
šteinas. Tais metais gimusieji
paveldi tam tikras būdo ypa
tybes ir savo gimimo metų
ženklu didžiuojasi visą gyve
nimą, panašiai kaip kurie va
kariečiai, kurie seka kas mė
nesį ir kas dieną astrologų pa
tarimus ir spėliojimus pagal
Zodiako ženklus.
Mes, išeivijos lietuviai, pa
mėgome skelbti metus pagal
kurį nors mūsų tautos reikš
mingą istorinį įvykį, pasukda
mi mūsų kalendorių ir žvilgs
nį šimtmečiais atgal. Turėjo
me lietuviškų parapijų metus,
Aušros metus; dabar jau pa
skelbti Sv. Kazimiero metai
mus savotiškai jungia bendra
tema. Dar tik prasidėjo me
tai, o jau Sv. Kazimiero temo
mis straipsniai, kai kuriuose
net po du, margina mūsų
spaudos puslapius. Negalima
būtų tvirtinti, kad toks specia
lių metų skelbimas neturėtų
savo vertės. Tačiau, pagalvojant apie ateinančius metus,
ar mūsų metų skelbėjai ir ren
gėjai nepabandytų pagerbti
ką nors šiandieninio, konkre
taus, su žvilgsniu į ateitį? Pra
eitį mes mokame pagerbti ir
apdainuoti, per mūsų minėji
mus nevengdama iki nuobo
dumo kalbėti apie mūsų isto
riją nuo Vytauto didžiojo lai
kų. Garbinga Aušros sukaktis
bandė sužadinti patriotinius
jausmus, savo metodais kiek
primenant ir pačios Auszros
dvasią. Šie Sv. Kazimiero me
tai daugiausia remiasi religi
niu elementu, nes tautinio
elemento sunku įžiūrėti. O
gyvenimas eina pro mus, ne
gailestingas, nesustojantis,
krintant rudens lapams ir ka
lendoriaus lapeliams. Bet mes
dar gyvi ne vien dėl to, kas įvy
ko per šimtus metų, bet ir to
dėl, kad turime žmonių dabar
ir šiandieną dirbančių mūsų
kalbos išlaikymo, mūsų kultū
ros tęstinumo ir lietuvybės
dvasios gaivinimo darbą. Gal

iš visų mūsų darbuotojų la
biausiai pamiršti lituanistinių
mokyklų mokytojai, nors jų
darbo vaisiais džiaugiamės
jau tris dešimtmečius. Kodėl
nepaskelbti mokytojų metus?
Arba spaudos darbuotojų me
tus? Arba lietuvės, modernios
motinos, profesionalės, visuomenininkės ir motinos metus?
Lietuviško vaiko metus? Ta
da, vietoje žvilgsnio atgal,
mestume žvilgsnį pirmyne ar
net sustotume ties dabartimi,
kurioje gyvename, planuoja
me ir kuriame.
Stebint mūsų plačiai išsiša
kojusią spaudą, sekant pager
bimus ir sukaktuves, neteko
užtikti žinutės, kurioje būtų
aprašytas mokytojo pagerbi
mas, sukaktis, jubiliejus. Ra
šome apie mokyklas, vadovė
lius ir mokinių laimėjimus ar
nepasisekimus. Bet kas stovi
užkulisyje? Kas yra mokyklos
dvasia ir jos pagrindinis rams
tis? Jau ne vargo mokyklos
mamytė prie varpstelio, bet
šių dienų išsilavinęs ir gerokai
pasišventęs asmuo, savo vie
nintelę savaitės poilsio dieną
atiduodamas mūsų gyvenimo
ateičiai. Argi ir jiems, kaip
tam nežinomam kareiviui,
bus statomas paminklas, pa
vadintas nežinomam mokyto
jui'?
Siūlymų gali būti ir kitų,
tik svarbu, kad tokių metų
rengime ir planavime būtinai
dalyvautų jaunimas, jį įtrau
kiant į aktyvius vaidmenis.
Aišku, kad nepritrauksime sa
vo čia gimusio jaunimo prie se
novės įvykių garbinimo. Tik
parodydami konkretų, apčiuo
piamą ir jam suprantamą tiks
lą mes galime tikėtis jo dėme
šio ir talkos. Retas susipratęs
lietuviukas nelanko ar nelan
kė lituanistinės mokyklos. Vi
si turi darbščias, į gyvenimo
sūkuriuos pasinėrusias moti
nas ar sesutes. Šabloniški mo
tinos dienos minėjimai salėse
neatsiekia savo tikslo, bet lie
tuvės moters metai būtų ne
vien mūsų istorinės, savaran
kiškos, energingos ir net hero
jiškos moters pripažinimas,
bet ir jos gyvenimui paskata.
Moterys tik pagerbiamos savo
je specifinėje spaudoje, bet
stinga pripažinimo toms, ku
rios yra mūsų visuomenės di
dysis ramstis ir jos dvasinių jė
gų šaltinis.
Jei nei vienas iš virš minėtų
pasiūlymų nebūtų priimtinas.

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

936 East 1851 h 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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tai gal galima būtų pasvarsty
ti apie ŠIŲ DIENŲ UŽ LAIS
VĘ KOVOJANČIO LIETU
VIO METUS? Turime Kalan
tą, kurio vardas žinomas kiek
vienam Jaunam lietuviukui,
Kudirką, Sadūnaitę. Jų var
dai galėtų uždegti modernaus
jaunuolio ar jaunuolės entu
ziazmą. Prisipažinkime, kad
lig šiol skelbiami metai ir ju
biliejai tarnavo daugiausia
vyresnės ir vyriausios kartos
malonumui, sukeliant nostal
giją ir prisiminimus. Laikas
pagalvoti apie tai, kaip priar
tinti mūsų tautos problemas
Žalgirio šaulių kuopos jaunieji šauliai prie vėliavos duoda
prie tų, kurie nei prisimini
mų, nei natūralaus sentimen priesaiką. Iš kairės: J. Muliolis, B. Baršteikienė, M. Huebner,
to neturi, o tik, daugumoje P. Šukys J. Kavalius, priesaiką skaito kun. G. Kijauskas. S. J.,
mūsų didaktiškai skelbiamą, prie vėliavos O. Čeplinskienė, J. Šarkauskas ir N. Braziulienė.
J. Velykio nuotr.
pareigos supratimą. Patirtis
parodė, kad tai nėra geriau
je šv. Jurgio šventė ir meti
ŽYMIŲ MUZIKŲ
sias metodas jaunimui uždeg
niai padėkos pietūs — Velykų
KONCERTAS
ti. Mūsų planuose stinga atsistalas.
jauninimo ir žvilgsnio į ateitį,
• GEGUŽĖS'5 D. Grandi
Iš vakarų Vokietijos yra
remiantis dabarties realybe.
nėlės balius Slovėnų auditori
Ir vertėtų pagerbti mūsų ty atvykę į Ameriką žymių
jojeliuosius darbuotojus dar kol jie muzikų trupė, susidedanti
• GEGUŽĖS 6 D. — Šv.
iš
pianistės
Ramintos
gyvi, kaip tai jau praktikuoja
Jurgio iškilminga sueiga, Clema moderniame pasaulyje.
Lampsaitytės, smuikininko velando Lietuvių Namuose.
Motinai Teresei ir kitiems No Mykolo Kollars ir solistės Rengia Pilėnų tuntas.
belio laureatams bus su laiku Vilijos Mozoraitytės, kurie
• GEGUŽĖS 12-13 DIENO
statomi paminklai, bet jie visi atvyks į Floridą ir kovo 11
MIS Člevelando Ateitininkijos
pagerbiami, kol dar gyvi. Se d., sekmadienį, 3 vai. p. p.
tradicinė-metinė šeimos šven
kime tuo pavyzdžiu ir mes.
tė, Dievo Motinos parapijos
Miami Lietuvių klube duos
patalpose.
koncertą.
• Gegužės 19-20 vyr. skau
Visi atsilankę sekmadie
čių Židinio parengimas.
nio popietėmis į lietuvių
• GEGUŽĖS 20 D. 11:30 vai.
nesigailės išklausę aukšto
rytą
šv. Jurgio salėje metinis
ŠV. KAZIMIERO
lygio kultūrinius renginius
parapijos
susirinkimas ir tary
MINĖJIMAS
ir pasistiprinę klubo paruoš
bos narių rinkimai.
tais pietumis. Be to, šokių
Kovo 3 d., šeštadienį, 11
• GEGUŽĖS 26-27 D. Cle
mėgėjai gali pasilinksminti velande Lietuvių Namuose
vai. ryto Švč. Marijos Ka
prie gero stiginio orkestro Amerikos Lietuvių Tautinės
tedroje (5725 N. W. 2nd
muzikos.
(k) Sąjungos Seimas, banketas ir
Avė., Miami, Fla), arkivys
Vilties draugijos narių suvakupas Edward A. McCarthy
’.iavimas.
atnašaus šv. Mišias šv. Ka
• BIRŽELIO 2 D. Abitu
zimiero, Lietuvos globėjo,
rientų balius. Ruošia LB Oh.
500 m. mirties sukakties
Apygarda.
proga ir pasakys pamokslą.
• BIRŽELIO 2 — Šv. Ka
• KOVO 3 D. Šv. KazimieroPamaldų metu solistė
zimiero Lit. mokyklos linksmaOna Blandytė - Jameikienė 500 metų mirties sukaktis — vakaris.
pagiedos keletą giesmių, o šeštadienį, 6:30 v. v. VIGILIJA
• BIRŽELIO 3 — Šv Kazi
Dievo Motinos šventovėje.
visi dalyviai giedos žinomas
miero Lit. mokyklos mokslo
• KOVO 4 D., sekmadienį,
giesmes: Pulkim ant kelių, 10 v. r. — Iškilmingos šv. Mi metų užbaigimas.
• BIRŽELIO 10 D. 11:30 vai.
Marija, Marija ir Lietuvos šios Dievo Motinos šventovėje.
priešpiet
spaudos atgavimo 80
himną.
• KOVO 4 D., 12 vai. šv. m . sukakties minėjimas šv.
Tęsiant šv. Kazimiero
Jurgio parapijos salėje šv. Ka
Jurgio parapijos salėje.
minėjimą, kovo 4 d., sekma
zimiero 500 metų mirties mi
• BIRŽELIO 17 D. Birželio
nėjimas.
dienį, 3 vai. p. p. Miami Lie
• KOVO 11 D. 4 vai. Dievo minėjimas. Ruošia Amerikos
tuvių Amerikos piliečių klu
bo salėje (3655 N. W. 34 Motinos parapijos auditorijoje Lietuvių Taryba, Latvių Są
junga ir Estų Taryba.
St., Miami, Fla), Kunigun Grandinėlės sutiktuvės - kon
• BIRŽELIO 24 D. Onos
da Kodatienė skaitys neilgą certas ii video filmas iš Romos.
Rengia Dievo Motinos parapija. Mikulskienės kanklių muzikos
paskaitėlę apie Šv. Kazimie
• KOVO 11 D. Lietuvių Na studijos mokinių rečitalis.
rą, solistė Ona Jameikienė
mų akcininkų ir Klubo narių
padainuos keletą dainų ir
INCOME TAX
metinis susirinkimas.
Jameikių šeimos jaunimas
• KOVO 18 D., 12 vai, šv.
SERVICE
padeklamuos keletą eilėraš Jurgio parapijos salėje Tikin
• FEDERAL
• STATĖ
čių.
čios Lietuvos ir Lietuvos kali
■ MUN1C1PAI.
Po trumpos programos nių popietė.
VINCAS URBAITIS
• KOVO 25 D. — Kaziuko
visi dalyviai pasivaišins
pasiruošęs Jums patar
klubo šeimininkių paruoš mugė, Dievo Motinos parapijos
nauti ir formas užpil
salėje. Rengia Neringos, Klai
tais pietumis.
dyti.
Pagal susitarimą
pėdos ir Pilėnų tuntai.
— skambinkite tel.
• BALANDŽIO 8 D. 4 vai.
KITI RENGINIAI
142-9091.
popiet sol’. Aldonos Stempužie- •
(7-i-n
Vasario 26 d., sekmadie nės koncertas Dievo Motinos
nį, 3 vai. p. p. Miami Lietu parapijos auditorijoj. RengiaOPPORTUNITY FOR
vių klube ruošiamas susipa Dievo Motinos parapija.
PHYSICAL THERAPIST
Full time ataff position available im• BALANDŽIA 15 D. 4 v. mediately
žinimas su Sibiro tremtinės,
in rehabilitation service
department in 174 bed acute care
p.
p.
JAV
LB
ČLEVELANDO
rašytojos Elenos Juciūtės
facility offering orthopedic »ervice9.
apylinkės metinis susirinkimas. Progressive depai tment wilh latest
parašytomis knygos. Anks
equipmcnt (Cybex & Filron). N<*.w
graduatcs W»«lč6me, SalaTy and bene
• BALANDŽIO 15 D. Šv. fits
čiau jos išleistos knygos:
competitivc. Apply: Personnel
Dept., PAWATINC HOSPITAL, 31 N.
Jurgio
parapijos
salėje
Cleve"Pėdos mirties zonoje” ir
St. Joseph, Milės, Mich. 49120, pbone
(316)
"Ąžuolynllis” turėjo ge- lando skautininkių draugovė 616-683-5510. F.01 .
rengia Reginos Abromaitienės
riausį pasisekimą ir jau iš dailės darbų parodą.
Owner Operators
parduotos. Dabar platinamą
• BALANDŽIO 22 d., 6 vai.
Fleet Operator
pernai išleistoji ’Tgarkos
rytą Prisikėlimo mišios ir po
Sewell Motor Express Inc. Gen.
Commodltles Carrler needs
Naujamiestis”. Apie Juciū
jų šv. Jurgio parapijos salėje
owner operators wlth slats, vans
tės kūrybą trumpą žodį pa
& reefers for 41 statė operatlon.
Prisikėlimo agapė.
Trlp advances, terminai pay,
sakys dr. Ali', šešplaukispermlts furnlshed for lono term
• BALANDŽIO 2& D„ 12
lease. Charlesfon 3O4-755-O07I or
Tyruolis.
vai. šv. Jurgio parapijos salė
1-800-247-0957

MIAMI

ČLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

DIRVA
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ŠV. JURGIO LIETUVIŲ PARAPIJOS RUOŠIAMĄ

CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE
CLEVELANDO
VAIDILOS TEATRAS
RUOŠIASI NAUJAI
PREMJERAI

Vaidilos teatras, laimėjęs
3 žymenis VI dramos festi
valyje Chicagoje, 1984 m.
sezoną pradeda su nauja te
atro vadovybe; teatro va
dovas — akt, Petras Maže
lis; vadovo talkininkai —
Zenonas Dučmanas, Romas
Apanavičius, Algis Rukšė
nas, Juozas Duleba ir Sta
sys Pabrinkis,
Naujajai Vaidilos prem
jerai pasirinkta Kultūros
Tarybos premijuota Algir
do Landsbergio "Apyjuodė
su properšomis komedija —
ONOS VEIDAS”. Režisie
rius Petras Maželis studi
juoja veikalą, charakterius,
pastatymo apipavidalinimą,
formą, netrukus sudarys
veikėju sąstatą ir pradės re
peticijas. Premjera numa
toma š. m. lapkričio 10 d.
KLB šalpos Fondo Ha
miltono skyriaus kviečia
mas, Vaidilos teatras š. m.
balandžio 15 d. Hamiltone,
Kanadoje, suvaidins Algio
Rukšėno politinę satyrą
"Posėdis pragare”, šis vei
kalas buvo su dideliu pasi
sekimu suvaidintas Clevelandė ir VI dramos festiva
lyje Chicagoje, kur laimėjo
iškiliausio teatro, dekoraci
jų ir kostiumų žymenis.

PACKAGES
TO POLAND

ŠV. KAZIMIERO 500 METU
SUKAKTIES MINĖJIMĄ-PIETUS
Š. M. KOVO MĖN. 14 D., SEKMADIENĮ.
10:30 vai. iškilmingos šv. Mišios šv. Jurgio bažnyčioje. Gie
da parapijos choras vadovaujamas muz. Ryto Babicko.
11:45 vai. parapijos salėje pietūs ir akademija. Paskaitą skai
to Algirdas J. Kasulaitis. Speciali meninė programa paruošta Aure
lijos Balašaitienės. Pietų kaina $5.00 asmeniui.
Junkimės su pavergtos tėvynės ir viso pasaulio lietuviais maldoje j savo
tautos Globėją šv. Kazimierą!

KVIETIMAS
AUSTRALIJON

Šiais metais Australijoje
bus vykdoma 16-toji lietu
vių žiemos Olimpijada, rug
pjūčio 4 d. NERINGOS žie
mos sporto klubas kviečia
slidinėjimo vietovėje, 240
kilometrų į šiaurės rytus
nuo Melbourne.
Neringos klubas turi savo
namus ant kalno (30 lovų),
bet dauguma varžovų ir
svečių numatoma apgyven
dinti privačiuose klubuose
ir butuose netoli Neringos
keltų bazės, šeštadienį va
kare po varžybų bus iškil
minga vakarienė klubo pa
talpose.
Slidininkai, kurie nori
daugiau informacijų apie
šias varžybas, transportą ir
pramoginį slidinėjimą gali
teirautis pas Vytenį Čiurlio
nį, 19755 Upper Terrace,
Euclid, Ohio 44117, telefo
nas (216) 481-1525.
ATITAISYMAS

Organizacijų vėliavos Įnešamos Į Šv. Jurgio bažnyčią, minint Vasario 16 Clevelande.
J. Velykio nuotr.

Vaidilos teatro režisierius
Petras Maželis išvyko j Los
Angeles, kur Emos ir Vinco
Dovydaičių globoje susitiks
su Los Angeles Dramos
Sambūrio vadovybe ir akto
riais, tarsis teatro veiklos
sąlygomis, savitarpio ben
dradarbiavimu, g a s trolių
pasikeitimu, ieškojimų ke
lių subsidijoms ir kt. Kartu
vežasi ir "Posėdis pragare”
video juostą.
Su kovo mėn. prasidės
Vaidilos darbymetis.
Vaidila

• 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.

HELP 1VANTED

Cleaning lady 1 day for
week, Mayfield Hts. area.
Call: 419-2304.
(8-9)

• Clevelando Balfo meti
nis visuotinas susirinkimas

Įvyks sekmadienį, vasario
26 d., 11 vai. 45 min. Dievo
Motinos parapijos mažojo
je viršutinėje salėje. Sky
riaus valdyba kviečia visus
skaitlingai dalvvauli.
ATITAISYMAS

Balfo aukotojų sąraše
klaida. Aukojo A. Lūža, o
ne A. Luiza.
Visiems aukotojams nuodžiai dėkojame.

Septintosios lietuvių tau
tinių šokių šventės informa
cijoje (Dirva Nr. 7, psl. 8)
septintoje pastraipoje apie
šventes balių, sumaišytos
eilutės. Turėjo būti:
Šventės balius įvyks sek
madienį, liepos 1 d., naujai
perstatytoje Stouffer’s Inn
on the Square, 24 Public
Sųuare, Clevelando miesto
centre. Baliaus pradžia 7
vai. vakaro. Pakvietimai
$27.00 asmeniui. Tuo pačiu
metu, Lietuvių Namuose
ruošiamas balius jaunimui,
vakarienė $10.00 asmeniui.

NATIONW1DE
INSURANCE
Nat<o^wide is <x» your

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si Į OBEI.ENIS apdraudos
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI T216) 4<H-3500.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street,
Clevelande, yra didelis pa
Ralfas sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų,
įvairių
skanumynų, lietu
• PERKANT IR PAR
viškos
juodos
duonos, o do
DUODANT NAMUS prašo
vanų
skyriuje
yra gintaro,
me kreiptis j ČIPKUS
plokštelių,
audinių,
knygų
REALTY, 31715 Vine St..
Willowick, Ohio 44094. Tel. ir lietuviškų sveikinimo
kortelių. Prašome atsilan
943-0910.
kyti. Telefonas 531-6720.

Wanted licence sales person.

House for sale off East
• OHIO AUTO RODY,
185 St. aluminum bungalow.
savininkas Jonas Švarcas,
39,500.
Off East 185 St. >5 rooms.
37,500.

Off East 185 St. bungaIow 5 rooms. 48,500.
Organizacijų vėliavos prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo Dievo Motinos para
pijos aikštėje, minint Vasario 16-tąją Clevelande.
J. Velykio nuotr.

GEORGE KNAUS
Realtor

481-9300

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) 9428038 ir viskas bus sutvar
kyta-

DIRVA
• Lietuvos Diplomatijos
Šefui, min. S. Lozoraičiui

MIRĖ VIENYBĖS LEIDĖJA

mirus, Lietuvos atstovas
prie šv. Sosto, vykdydamas
iš anksto gautus nurody
mus, persiuntė Dr. S. A.
Račkiui, Lietuvos Chargė
d’Affaires W a s hingtone,
atitinkamus dokumentus,
kuriais jam yra perduoda
mos Lietuvos Diplomatijos
Šefo pareigos. Jas Dr. S. A.
Bačkis pradėjo vykdyti
1983 m., gruodžio mėn. 24 d.

VALERUI TYSLIAVIENĖ

• A LT S-gos Daytona ir
apylinkės skyrius, per ižd.

P. Damijonaiti, atsiuntė 100
dol. padidinimui savo įnašo
Vilties draugijoje. Ačiū.
• Visos studentų ateiti
ninku draugovės prašomos

savo narių sąrašus atsiųsti
centro valdybai • Darius
Kudžma, 254-20 Pembroke
Avė., Great Neck, N. Y.
11020.
METINĖ LRD PREMIJA

1983 metų grožinės lite
ratūros premijai atrinkti
JURY komisija sudaryta iš
3 (trijų) asmenų. Į ją suti
ko įeiti Violeta Kelertienė
— pirm, ir dr. Rimvydas
Šilbajoris. Trečias komisi
jos narys bus paskelbtas
vėliau.
Rašytojų Draugijos val
dyba ir toliau laikosi prin
cipo — nepirkti knygų, iš
ėjusių 1983 metais, savo lė
šomis, o svarstyti tiktai tas,
kurios bus atsiųstos jas iš
leidusių leidyklų ar autorių.
Todėl maloniai prašomos
leidyklos arba patys auto
riai atsiųsti žemiau nuro
dytu adresu po 3 egz. kiek
vienos knygos iki š. m. ba
landžio mėn. 1 dienos. Kny

gos, išleistos su 1983 metų
data ir atsiųstos iki nuro
dyto laiko, turi teisę į šių
metų literatūros premiją.
Knygas siųsti: Violeta Ke
lertas, P. O. Box 555, Richland Centre, Wisc. 53581.

Kasmetinės Lietuvių Ra
šytojų Draugijos premijos
$2.000 mecenatas yra Lie
tuvių Fondas, Inc.
LRD Valdyba

Vasario 18 d. Brooklyne
mirė seniausio lietuvių laik
raščio "Vienybė” leidėja ir
redaktorė Valerija Tysliavienė, sulaukusi 70 metų
amžiaus.
Velionė buvo aktyvi JAV
lietuvių visuomeninėje veik
loje, dalyvavo Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje or
ganizacijoje ir su savo vyru
a. a. Juozu Tysliava tautitinėje sąjungoje. Pokario
metais pasižymėjo New
Yorke koncertų rengimu.
Mirus Juozui Tysliavai,
su sūnumi Juozu toliau lei
do "Vienybę”, tikėdamosi
sulaukti šio laikraščio šimt
mečio, kuris turėtų būti
švenčiamas už poros metų.
Nuliūdime liko brolis, dvi
seserys ir sūnus su šeimo
mis.
Dirva reiškia užuojautą
velionės artimiesiems ir
"Vienybės" štabui.
• Vladė Striugienė mirė

š. m. vasario 15 d. po ilgos
ir sunkios ligos New Yorke.
Nuliūdime liko duktė Donna Summers-Striugaitė, ku
ri yra narė vokalinio viene
to "Jinai ir trys Gintarai”.
ALOYZO BARONO
VARDO NOVELĖS
KONKURSAS

Lietuvių Rašytojų Drau
gija tęsia tradicinį Aloyzo
Barono novelės konkursą ir
skelbia 1984 metų premijai
taisykles:
1. Novelės temą autoriai
pasirenka laisvai, tačiau pa
geidautina lietuviškas turi
nys ir personažai.
2. Novelės ilgis — ne dau
giau 20 mašinėle rašytų
laiškų formos popieriaus
puslapių. Terminas — 1984
m. gegužės 5 d. (Pašto antspaudos data).
3. Rankraščiai, rašyti ma
šinėle su tarpais, pasirašo
mi slapyvardžiu; atskirai
pridedamas užlipintas voke
lis, pažymėtas tuo pačiu

Mylimai motinai
A. A.

VLADEI STRIUGIENEI
mirus, jos dukrai DONNAI SUMMERS-

STRIUGAITEI reiškiame nuoširdžią užuo
jautą
"JINAI IR TRYS GINTARAI”
Vytautas Daugirdas — vadovas
Zenonas Jurys
Stasys Jarušas
Felix Shapiro
Juozas Nakutavičius

ALT S-gos Clevelando skyriaus valdybos posėdyje š. ni. vasario 17 d. buvo paskirstytos
dovanos Dirvos rėmėjams. Prie bilietų traukimo: A. Mackuvienė, Vilties draugijos vicepirm. A.
Laikūnas, J. Raškauskas ir ALT S-gos skyriaus pirm. A. Jonaitis.

slapyvardžiu, o viduje —
autoriaus pavardė, adresas
ir telefonas. Nepremijuotų
kūrinių slaptieji vokai ne
bus atidaromi ir, autoriams
prašant, grąžinami kartu
su novelėmis.
4. Trijų asmenų komisija,
kurią sudaro dr. Mirga Pakalniškytė-Girniuvienė, An
tanas Gustaitis ir Stasys
Santvaras, sprendžia balsų
dauguma. Jei nerastų pre
mijai tinkamo kūrinio, pre
mija atidedama kitiems
metams. Rankraščius siųsti
šiuo adresu: St. Santvaras,
862 E. Third Street, South
Boston, Mass. 02127.

5. Premija — $500.00,
mecenatas — dr. Zigmas
Brinkis, gyvenąs Los An
geles mieste.
LRD Valdyba

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo:

K. Gasparaitis,
St. Petersburg ............. 3.00
St. Dabkus. Toronto .... 8.00
G. Biskis, Clarenton Hills 13.00
V. Bacėnas, Toronto .... 3.00
J. Jurkus, Toronto ..........20.00
J. Rastapkevičius, Dutton 8.00
V. Varneckas, Waterbury 5.00
A. Mišelis, Chicago .... 3.00
P. Nikols, Boston............. 3.00
J. Jurkus, Rochester .... 5.00
E. Gorodeckas, Worcester 3.00
X. Y., Cleveland ............. 8.00
C. Šniolis, St. Petersburg 16.00
G. Daugirdas, Chicago .. 8.00
Dr. J. Juodikis,
St. Petersburg ............. 10.00
G. Viskantienė, Chicago 5.00
K. Gaižutis, Cleveland .. 3.00
K. Kizevičienė, Cleveland 10.00
L. Dautartas,
Ormond Beach............. 3.00
K. Laikūnas, Monce .... 4.00
Dr. A. Kudirka,
Mason City ........
3.00
K. Naudžius, Los Angeles 3.00
ALT S-gos Daytona
skyrius ........................ 100.00
J. Kęsgailienė, Montreal 8.00
C. Stasiūnas, St. Pete. .. 3.00
K. Šidlauskas, Chicago .. 3.00
D. Gaurilius, Chicago .. 3.00
Br. Galinis, Norvvell .... 8.00
A. Verbylienė, Cleveland 3.00
D. Averka, Dorchester .. 8.00
Dr. V. Bložė, Cleveland 33.00
Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Paskirstytos Dirvos
dovanos
Š. m. vasario 17 d. Lietu
vių namuose įvykusiame
ALT S-gos Clevelando sky
riaus valdybos posėdyje,
dalyvaujant Vilties draugi
jos pirmininkui dr. D. De
gėsiui, vicepirmininkui A.
Laikūnui ir Dirvos redakto
riui V. Gedgaudui buvo at
liktas Dirvos dovanų trau
kimas 1983 metų rėmėjams.
Stambiausias dovanas lai
mėjo šie asmenys:
• Moteriškus kailinius —
Normano Buršteino kailių
prekybos Chicagoje dovaną
laimėjo Jonas Šiaučiūnas
Clevelande;
• Stereo radijo aparatąrekorderj — dr. L. Kriauče-.
liūno dovaną laimėjo Vy
tautas Apynys, Clintone;
•
Medžio
skulptūrą
"Knygnešys”, skulpt. P.
Vėbros dovaną laimėjo Ka-.
zys Bastys, Elizabeth;
• Medžio skulptūrą "Suk-,
tinis", skulpt. P. Vėbros
dovaną laimėjo Juozas Juo
zaitis, Juno Beach;
• Medžio drožinį — Verp
stė, dail. Daugvilos dovaną
laimėjo E. Gibisas, Chica
goje;
• 30 knygų — Stasio Santhvaro poezijos rinkinio
"Buvimo pėdsakai” laimė
jo:
S. Jakubonįenė, Chicago,
S. Bartkus, Detroit,
K. Šimulis, Chicago,
F. Šaipokas, Flushing,
V. Gudas, Jamaica, N.Y.,
V. ir R. Melinis,
Matawan,
J. Cijunskas, Cleveland,

A. Kalvaitis,
Ormond Beach,
A. Barčas,
Downers G rovė,
G. A. Petrauskas,
Los Angeles,
M. Kiemaitis,
St. Petersburg,
M. Meiliūnas, Weston,
J. Garla, Juno Beach,
A. Konce, Mill Valley,
A. Zatkus,
Redondo Beach,
T. Palionis, Madison,
N. Civinskas, Juno Bch.,
P. Beleckas, Brossard,
V. Jasiukaitienė, Cicero,
S. Kasnickas, Harbert,
H. M. Butkus,
Mission Viejo, Ca.,
V. Stimburienė,
Willowick,
V. Skirgaila, Westen,
V. Aukštuolis, Munster,
J. Račius, Phoenix,
O. Merkienė, So. Boston,
J. L. Giedraitis,
E. Northport,
R. Babickas, Cleveland,
D. Liepas, New Buffalo,
N. Užubalis, Chicago,

• 20 knygų — V. Kava
liūno romanas "Dalia” lai
mėjo:
B. Keturakis, Milwaukee,
J. Kavaliūnas, Chicago,
O. Kremeris, Chicago,
V. Urbonas,
St. Petersburg,
Dr. J. Simaitis, N. York,
P. Kašiuba, Las Cruces,
A. J. Puteris, Toronto,
J. Žostautas,
No. Redington Beach,
A. Rukšėnas, Mentor,
A. Pimpė, Chicago,
A. Logucki,
Granada Hills,
• Studentų Ateitininkų
A.
Musteikis, Detroit,
pavasario kursai bus kovo
A. Gilvydis, Detroit,
mėn. 16-18 dienomis Daina
J. Taruška, Clearwater,
voje. Kursų tema: "šv. Ka
S. Mikalauskas,
zimieras” ir "Studentų per
Cleveland,
ėjimas į jaunuosius sen
J.
Kazak, M D., Utica,
draugius”. Registruotis nuo
H.
V. Kulber, Brooklyn,
vasario 15 d. pas Algį Lu
V. Bagdonavičius, Phila.,
koševičių tel. (212) 847Dr. J. Sonta, Akron,
6083 ir Ramintą Pemkutę
A. Štokas, Los Angeles.
tel. (312) 426-2120.

