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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Rinkiminis chaosas
Ir jo įtaka užsienio politikai

Vienas iš pavojingiausių 
JAV saugumui momentų yra 
priešrinkiminiai pasiruošimai, 
kada šalies interesai paauko
jami išrinkimo ar perrinkimo 
šansų pagerinimui. Kitur tai 
būtų sunkiai suprantama, ta
čiau amerikiečiai, dviem van
denynais atskirti nuo svarbiau
sių ir pavojingiausių varžovų, 
iš tradicijos galvoja, kad jie 
neturi nieko kito bijoti kaip tik 
savęs.

Imkime pavyzdi. Užperei- 
tos savaitės antradienį prezi
dentas Reaganas, kalbėdamas 
žydams - kurių 40% balsavo 
už ji 1980 metais - pažadėjo 
Izraeliui visokeriopą paramą 
bei ūkinę pašalpą, kurios ne
reikės grąžinti (iki šiol dalis jos 
buvo laikoma paskola). Viso 
labo - per 2.5 bilijonų dolerių! 
Kartu jis taip pat teisino savo 
sprendimą leisti Jordanui nu
sipirkti šiame krašte 1,600 
Stinger priešlėktuvinių rake
tų, kas nepatinka Izraeliui ir 
dėl to sunku bus sudaryti tam 
pritariančią kongreso daugu
mą. Atrodo, kad prezidentas 
Reaganas už savo duosnumą 
Izraeliui norėjo gauti kongreso 
pritarimą geriau apginkluoti 
Jordaną, kuriam gresia Sirija 
ir kuris eventualiai su savo ka
riuomene galėtų padėti apsau 
goti naftos tiekimo kelius Per
sijos įlankoje, jei tam būtų rei
kalo.

Už poros dienų atėjo staig
mena iš Jordano. Karalius 
Hussein pareiškė N.Y. Times 
korespondentui, kad dabar jis 
supratęs, jog principai JAV 
nieko nereiškia, kad šiame 
krašte daugiau rūpinamasi 
trumpalaikiais reikalais, ypač 
rinkiminiais metais. Be to, 
JAV klauso Izraelio diktato. 
Dėl to niekas neturėtų įsivaiz
duoti,kad arabai galėtų kalbė
tis su Izraeliu.

Kaip žinia, prezidentas ti
kėjosi kaip nors derybomis 
tarp Izraelio ir Jordano išspręs
ti palestiniečių problemą, grą
žinant dalį vakarinio Jordano 
upės pakraščio Jordanui, ta
čiau kaip nors užtikrinant Iz
raelio saugumą. Tą planą da
bar Husseinas galutinai atme
tė. Kartu reikia atsiminti, 
kad kongresas svarsto įstaty
mo projektą, kuris pripažintų 
Jeruzalę Izraelio sostine ir ten 
būtų perkelta JAV ambasada 
iš Tel Avivo. Iki šiol visos JAV 
administracijos laikėsi pažiū
ros, kad kol nesusitarta su Jor
danu, JAV ambasada turėtų 
būti Tel Avive. Kitu laiku pre 
zidentas tokį nutarimą vetuo
tų, bet to sunku tikėtis rinki
miniais metais.

Karalius Hussein sekmadie
nį per CBS TV programą 
‘Face the Nation’ pareiškė, 
kad jis nepykstąs ant Reagano 
asmeniškai, kurį laikąs labai

Vytautas Meškauskas

padoriu žmogumi. Tokia pat 
politika buvo visų administra
cijų laikais.

Toje pačioje programoje 
paklaustas Kissinger, ką JAV 
dabar galėtų daryti, atsakė, 
kad nieko. Kol kas galima tik 
tyli diplomatija.

Daugelis komentatorių Hus- 
seino susinervavimą kaip tik 
dabar, o ne anksčiau, laiko 
JAV pralaimėjimo Libane pa
sėka. Ji įrodžiusi, kad JAV ne 
galima pasitikėti. Be to, Hus
sein apskaičiavo, kad - nepai
sant prezidento prašymo - 
kongresas neleis Jordanui par
duoti ginklų. Ir pagaliau, jei 
Sirija užpultų Jordaną, Izrae
lis turėtų jį užstoti išeidamas iš 
savo paties interesų.

Tokiu būdu iniciatyva.Vid. 
rytuose palikta sovietams, ku
rių ministerio pirmininko pa
vaduotojas ir politbiuro narys 
Geidar A. Alijev užpereitą sa
vaitę viešėjo Damaske. JAV 
laimei, jų pasitraukimas iš Li
bano kiek sumažino Sirijos pri 
klausomumą nuo Maskvos. Si
rija Maskvai labai reikalinga, 
nes be jos neturi diplomatinių 
santykių su kitom Arabijos pu 
siasalio valstybėm, išskyrus 
abu Jemenus ir Kuwaitį. Siri
jai labai nepatinka JAV ban
dymai sutaikinti Izraelį su jo 
kaimynais pavieniui. Tai pa
sisekė su Egiptu, nes tam 
buvo geresnės sąlygos. Daug 
komplikuočiau tai padaryti su 
Jordanu. Su Sirijos pagalba 
Maskva tikisi vėl vaidinti svar 
bią rolę Vid. Rytuos, iš kurios 
1973 m. juos išmanevravo 
Kissingeris.

Tas šių dienų pavyzdys liu
dija, kaip sunku JAV vesti pas
tovią politiką. Ateityje gali 

(Nukelta į 2 psl.)

Hamiltono Gyvataro studentų grupė su mok. Genovaite Breichmaniene ruošiasi 
dalyvauti VII Laisvojo Pasaulio Tautinių Šokių Šventėje Clevelande.

Scena iš praėjusios tautinių šokių šventės Chicagqe, 1980 metais J. Garlos nuotr.

Ruoškimės tautinių šokių šventei
Aurelija Balašaitienė

Septintoji Laisvojo Pasaulio 
Lietuvių Tautinių Šokių šven
tė, kuri įvyks š.m. liepos 1 d. 
milžiniškame Koliziejuje prie 
Clevelando, ne vien pradžiu
gins žiūrovus savo choreogra
fijos įmantrumu, tautinių dra
bužių spalvingumu bei gro
žiu, bet atliks dar vieną ne
paprastai svarbią misiją: pa
rodys plačiai Amerikos gyven
tojų masei, kad mes esame gy
vi, vieningi, ir kad toji šventė 
yra gyvas šauksmas padėti 
mūsų tautai ir valstybei at
gauti savo nepriklausomybę ir 
kovoje už ją įsigyti draugų.

Viso laisvojo pasaulio jauni
mas mankština savo kojas, 
grakščius liemenis, planuoja 

keliones, repetuoja ir svajo
ja apie tą momentą, kai pasi
rodys prieš tūkstantinę minią 
su vienu iš gražiausių mūsų 
senosios kultūros aspektu - 
šokiu ir muzika. Šokiui įver
tinti ir suprasti nereikia žo
džių. Jame atgyja tautos dva
sia ir jos gyvybės daigai. Šokis 
veikia žiūrovo jausmus, priar
tindamas jį prie paties šokėjo.

Kodėl toji šventė rengiama 
Clevelande? Daugumai lietu
vių yra įprasta Chicagą laiky
ti Amerikos lietuvių sostine. 
Clevelande lietuvių žymiai 
mažiau, bet čia jie veržlūs, 
gerai organizuoti ir sėkmingai 
verbuoja draugus lietuviškai 
propagandai skleisti. Didelia

me mieste esame nedidelė ma 
žuma, bet galime parodyti sa
vo svorį, susirinkdami masi
niai į šitą kultūros ir vienin
gumo manifestaciją. Šventės 
pasisekimas priklausys ne vien 
nuo pačių šokėjų, bet daugu
moje nuo svečių dalyvių ir jos 
rėmėjų.

Clevelandas laukia visų lie
tuvių iš visų pasaulio kraštų. 
Tiems, kurie Clevelando ne
pažįsta, sunku būtų surašyti 
to, ant Erie ežero kranto nu- 
tysusio miesto ypatumus. Čia 
judrus miesto centras čalia 
paties ežero; toliau apsnūdę, 
ramūs priemiesčiai. Lietuviai 
didžiuojasi savo puikiais Lietu
vių Namais, dviem lietuviš
kom parapijom, Dirva, Čiur
lionio Ansambliu, Grandinė
le, populiariuoju Vyrų Okte
tu ir dar daugybe veiklių ir 
judrių organizacijų. Cleve
landas yra vaišingas ir visada 
pasiruošęs priimti svečius. Čia 
viešėjo jaunimas iš Pietų Ame
rikos, Australijos ir Europos. 
Čia vyksta suvažiavimai ir 
konferencijos. Gi busimoji šo
kių šventė bus pats didžiau
sias ir svarbiausias Clevelando 
lietuvių gyvenimo įvykis. Į jos 
rengėjų komitetus noriai įsi
jungė visos geriausios mūsų jė
gos. Nesigailima nei laiko, nei 
pastangų. Tad kviečiame vi
sus planuoti kelionę į Cleve
landą.

Antrasis komiteto prašymas 
yra konkretus ir svarbus: rei
kalingi mecenatai ir rėmėjai, 
kurių dėka komitetas galės fi
nansiniai paremti į šventę at
vykstančias šokių grupes iš Pie. 
tų Amerikos ir kitų kraštų. As
menys, paaukoję $500 ar dau- 
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snvomnĖ JoiiTiį^g^
Pasitraukimo iš Beiruto užkulisiai. - JAV norėjo Libaną išgelbėti 
nuo Izraelio, bet atidavė jį Sirijai. - JAV politiniuose sūkuriuose.

■ Iš kitos pusės
Kaip greitai keičiasi pažiūros! 1982 m. vasario 16 d. proga 

PASAULIO LIETUVIS rašė:
*... Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet, i mūsų Nepri
klausomybės minėjimus kviesime mums palankių kraštų 
politikus. Kalbėdami, jie pažadės mums padėti, bet išėję, 
mažai gero tepadarys ... Tad kam visas tas žaidimas?’

Ar tragiškas JAV įsikišimas 
i Libaną turėjo būtinai baig
tis skaudžiu pralaimėjimu? 
Tą klausimą aiškinasi Lally 
Weymouth Washington Post’e. 
Visa eilė libaniečių, izraelitų 
ir amerikiečių jai teigė, kad 
įvykiai būtų nuėję laiminges
nių keliu, jei ne JAV įsikiši
mas 1982 m. vasarą. Tąsyk 
Izraelio kariuomenė buvo ne
toli Beiruto ir Libano vyriau
sybė neturėjo kitos išeities 
kaip pasirašyti taikos sutartį 
su Izraeliu. Susirėmimuose su 
Izraelio aviacija Sirija buvo 
netekusi 100 lėktuvų, labai 
nukentėjo ir jos tankų daliniai, 
žodžiu, tada priešintis Sirija 
negalėjo, o naujos sovietų gink
lų siuntos dar nebuvo atėju
sios.

JAV-bės tačiau tokia Izrae- 
lio-Libano taikos sutartis nebu 
vo prie širdies. Washingtone 
būkštauta, kad toks diktatas 
labai sukiršintų kitas arabų 
valstybes. Izraelio siekimui 
greitai sudaryti taikos sutartį 
su Libanu sukliudė ir kitas tra
giškas įvykis tuo pačiu metu. 
Beirute buvo nužudytas Liba
no prezidentu išrinktas Bashir 
Gemayel, turėjęs glaudžius ry 
šius su Izraeliu. Jo įpėdinis ir 
brolis Amin Gemayel nieka
dos nejautė daug simpatijų Iz
raeliui.

Kai Amin Gemayel 1982 m. 
atvyko pirmą kartą į Washing 
toną, jis - per tarpininką, JAV 
pilietį, libanieti - gavo tuo lai
ku buvusio Izraelio ambasa
doriaus Mošės Arens įspėjimą, 
kad Izraelis labai nori taikos 
su Libanu. Tačiau, jei Liba
no vyriausybė su tuo nesutik
tų, Izraelis galėtų paskatinti 
įvykių raidą, kuri pasibaigtų 
visišku Libano valstybės su
griovimu. Gemayel nutarė ne 
klausyti įspėjimo ir pasitikėti 
JAV. Tuo laiku politikai ta
me rajone vadovavo libaniečių 
kilmės Philip Habib, aukšto 
Valstybės D-to pareigūno Dra 
per’io talkininkaujamas. Jiem 
atrodė, kad pirmas ir svarbiau
sias dalykas yra privesti prie 
Izraelio ir Sirijos kariuomenių 
atšaukimo iš Libano. Sirija 
pasirodė esanti prie to linkusi, 
tačiau iš tikro tai buvo vaidy

RINKIMINIS
CHAOSAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
būti dar blogiau. Tiesą sa
kant, panašiai būna ir kituose 
demokratiniuose kraštuose 
prieš rinkimus, bet ne taip ryš
kiai. Padėti galėtų tik konsti
tucijos pakeitimas, leidžiąs 
prezidentui būti tik vieną ter
miną, gal būt prailginant iki 
6 metų, ar perėjimas prie dau
giau parlamentarinės sistemos 
kur administracija atsako 
kongresui, o prezidentas turi 
tik daugiau reprezentacinį 
vaidmenį. Aišku, tokie pakei
timai negali būti svarstomi 
priešrinkiminėje karštligėje. 
Ir jiems, kaip kitiems sumany 
mams, reikia palaukti iki se
kančių metų pradžios.

ba, siekianti laimėti laiko. Ne 
pasiekę to tikslo, Habibas su 
Draperiu pradėjo tarpininkau 
ti Izraelio-Libano pasitari
mams taikos sudarymui. For
maliai derybos turėjo prasidė
ti lapkričio 7 d., bet iš tikro 
prasidėjo tik gruodžio mėnesį. 
Tuo pačiu laiku Jordano kara
lius Hussein, kuris Washingto- 
no pageidavimu (Reagano pla 
nas) turėjo palestiniečiu var
du tartis su Izraeliu, pareiškė, 
jog tie pasikalbėjimai gali pra 
sidėti tik svetimom kariuome
nėm iš Libano pasitraukus. 
Gruodžio mėn. Izraelio krašto 
apsaugos ministeris Ariel Sha- 
ron prasitarė korespondentam 
kad jis susitaręs dėl slaptos su
tarties su Libanu, kas labai su 
pykdė Habibą. Vėliau pasi
tarimams tarp Izraelio ir Li
bano vadovauti ėmėsi pats 
Valstybės Sekretorius Shultz. 
Gegužės 17 d. buvo pasirašyta 
sutartis, kurią neseniai prezi
dentas Gemayel, Sirijos pa
spaustas, atšaukė. Faktinai 
gegužės 17 d. sutartis esminiai 
nesiskyrė nuo Sharono sutar
ties. Jei jis būtų jos fakto neiš
plepėjęs, o Habib nebūtų dėl 
to susinervavęs, faktinai sutar 
tį būtų buvę galima pasirašyti 
gruodžio ar sausio mėn. Iki ge 
gūžės 17 d. prarasti penki mė
nesiai leido sovietams atgaben
ti daug naujos karo medžiagos. 
Tuo padrąsintas Sirijos prezi
dentas Assad pareiškė, kad ta 
sutartis jam yra nepriimtina, 
nors anksčiau jis davė supras
ti su jos principais sutinkąs. 
Nesugebėjimas privesti Siriją 
prie derybų stalo privertė pre
zidentą Gemayel abejoti JAV 
ryžtu. Tuo pat laiku Izraelis 
nutarė atšaukti savo kariuo
menę iš Beiruto apylinkių iki 
Awali upės, tačiau nauja Li
bano armija dar nebuvo pasi
ruošusi užimti apleistą terito
riją. Amerikiečiams prašant, 
Izraelis du kartus kariuome
nės atitraukimą atidėjo. To
liau laukti Izraelis būtų suti
kęs, jei pats Gemayelis būtų 
to prašęs. Arens, dabar jau 
krašto apsaugos ministeris vie
toje Sharon, neoficialiai atvy
ko į Beirutą, tačiau ‘Travol
tą’ - kaip pašaipiai Amin Ge
mayel yra pravardžiuojamas - 
to nepadarė. Ko Arens ypatin
gai norėjo - buvo tiesiogės de
rybos su Libano vyriausybe. 
Valstybės D-tas tam buvo prie
šiškas. Jis norėjo tarpininkau
ti.

1983 m. rugsėjo mėn. mū

- ... kaip negėda irakiečiams žudyti mūsų vaikus!

šyje prie Suq ai Garbo, Liba
no kariuomenė apsižiūrėjo ne
turinti šaudmenų. Ji skubiai 
prašėsi amerikiečių pagalbos ir 
ją gavo, tačiau nuo to momen
to JAV jau nebegalėjo vaidin
ti tarpininko rolės: jos jau ka
riavo krikščionių meronitų vy
riausybės pusėje.

Reagano administracijoje to 
kia dalykų eiga sukėlė daug 
kartėlio ir priekaištų vienų ki
tiems. Valstybės Sekretorius 
Shultz kaltino Gynybos Sekre
torių Weinberger už nepakan 
karną karinę paramą. Bet ap
lamai Valstybės D-to parei
gūnai privačiai sutinka, kad 
didžiausia klaida buvusi noras 
išgelbėti libaniečius iš Izraelio 
dominacijos, tuo pačiu juos 
nustumiant Sirijos malonei.

Libano ambasadorius Wa- 
shingtone Bouhabib liūdnai 
konstatavo:

‘Mes pasirinkome kas buvo 
vadinama ‘amerikoniška išei
tim’ - t.y. pasiekti taikos su Iz
raeliu nevadinant tai forma
liai taikos sutartimi, kas įgalin 
tų mus palikti arabų šeimos 
nariu. Mes taip darėme tikė
dami, kad viena supervalsty
bė buvo įsipareigojusi išgelbė
ti mažą demokratiją nuo visų 
svetimų pajėgų. Bet tai buvo 
tikėjimas stebuklu, bet ne išei
tis. JAV gali mus išgelbėti 
nuo kitos supervalstybės, bet 
ne nuo regionalinių galybių 
kaip Izraelis ar Sirija.’

• ••

Kariniams specialistams 
pereitą savaitę atrodė, kad 
karas tarp Irako ir Irano grei
tu laiku neatneš pasikeitimų. 
Paauglių masės, kurias Iranas 
sutelkė pasienyje, negali pa
laužti geriau apginkluotos ir 
apmokytos Irako armijos, ku
ri, atrodo, labai taupo savo 
ginklus. Viena iš priežasčių, 
dėl kurių Irakas negali išnau
doti savo karinio pranašumo, 
yra pasisavinta sovietų takti
ka, kuri neleidžia atskirų da
linių vadams griebtis iniciaty
vos pasinaudoti susidariusiom 
progom. Pereiti į puolimą jie 
reikalingi aukštesnių viršinin
kų, kaip divizijos ar korpų va
dų įsakymai, bet ir tie bijo im
tis atsakomybės. Dėl panašios 
taktikos Irakas iki šiol negalėjo 
išnaudoti ir savo aviacijos pra
našumo. Atrodo, kad jos laku 
nų svarbiausias tikslas yra iš
saugoti savo lėktuvus. Jie bom
barduoja iš labai aukštai, kas

1983 m. ten pat rašoma:
‘... Nebetikim mes nė naujom, nors demokratiškai išrink
tom, laisvojo pasaulio vyriausybėm, nes kiekviena iš jų 
vienaip sako, bet kitaip daro ... ir nebedaug mums berū
pi, ar koks tai garsiaburnis Vakarų politikierius skaito į jo 
kalbą išverstą ... pogrindyje kovojančio mūsų tautos pa
trioto balsą, ar ne. Nebetikime ... ir nebesvarbu.’

Bet šių metų vasario 17 d. DRAUGE tų eilučių autorius B. 
Nainys, ragindamas dalyvauti Bendruomenės Vasario 16 d. 
minėjime, paskelbė milžiniškus pasikeitimus. Girdi, pagrin
diniu pranešėju pakviestas Linas Kojelis:

‘Dėl jo apsukrumo lietuviams dažniau tenka viešėti Bal
tuose rūmuose bei Valstybės departamente ir apie mūsų 
reikalus kalbėtis su aukštesniais pareigūnais. Pats su aukš
tais pareigūnais bendraudamas, Linas yra gerai infor
muotas apie JAV užsienio politiką ir tuo patyrimu dažnai 
dalinasi su JAV politinį darbą dirbančiais lietuviais. Dėl 
to MUMS PASIDARO LENGVIAU PLANUOTI 

VEIKLĄ ...’

Tų planų laukiant mano optimizmą kiek drumsčia faktas, 
kad nors Zbigniew Brzezinski buvo prezidento saugumo pa
tarėjas, atseit turėjo nepalyginamai aukštesnį postą už mūsų 
Liną, jis visdėlto Lenkijos neišvadavo. (vm)

juos apsaugo nuo priešlėktuvi
nės ugnies, tačiau neleidžia 
geriau nutaikyti į tokius tiks
lus kaip pontoninius tiltus.

Su karo mokslo taisyklėm 
nesiskaito ir Iranas. Jis savo 
blogiau apginkluotos kariuo
menės ofenzyvą pradėjo pieti
niame fronte, kur yra pelkės 
ir lygumos, kai tuo tarpu jos 
ofenzyva galėtų turėti dau
giau pasisekimo kalnuotuose 
vidurio ir šiaurės frontuose.

• ••

Vis dar neaišku, ar Sirijos 
prezidentui Assad pasisekė 
paskutiniais pakeitimais vy
riausybėje sutvirtinti savo re
žimą. Taip pat ir Izraelyje 
rinkimai gali įvykti anksčiau 
negu buvo numatyti -1985 m. 
Dėl to Newsweek kovo 26 d. 
pastebėjo:

‘V yriausybių pasikeitim as 
Izraelyje ar Sirijoje gali JAV- 
bėms duoti intriguojančių pro
gų. Bet Washingtonas yra rin
kiminių metų sūkuryje ir - net 
tuo atveju, jei atsirastų naujos 
galimybės - administracija 
gali nenorėti ar negalėti jo
mis pasinaudoti.’

Po ko - nelieka nieko kito 
kaip grįžti prie JAV vidaus po 
litikos. Senatas 56 balsais 
prieš 44 pasisakė už konstitu
cijos pakeitimą ta prasme, 
kad būtų leidžiama valdinėse 
mokyklose kolektyviai melstis. 
Kadangi tam buvo reikalinga 
dviejų trečdalių dauguma - 
pritrūko 11 senatorių balsų. 
Jei politinis klimatas to reika

lautų, pasiūlymas galėtų būti 
pakartotas.

Tuo tarpu pirminius rinki
mus Illinois laimėjo Mondale. 
Jei jis tai galėtų pakartoti dar 
New York ir Pennsylvania 
valstijose, Hart konkurencija 
jam nebūtų baisi. Problemą 
galėtų sudaryti Jasse Jackson, 
kuris su jam įsipareigavusiais 
delegatais galėtų nusverti kan 
didatoį prezidentus išrinkimą 
San Francisko konvencijoje.

Neišskirtina ir tokia galimy
bė, kad - negavęs ko prašytų - 
J. Jackson išeitų į rinkimus 
kaip trečios partijos kandida
tas. Tuo atveju Reagano per
rinkimas laikytinas tikru.

OWNER/OPERATORS —
RINCLE EXPRESS NEEDS OPFRĄ- 
TORS WITH TANDEM AXLE TRAG- 
TORS. COMPANY PA1D HEALTH 
INSURANCE, PENS1ON & OTHER 
EXTRAS.

1-800-447-6770. (9 |4)

MACHINE OPERATORS

Jersey City envelopes ma- 
nufacturer seeks machine ope
ratore for day or night shift. 
Noexperience necessary. Will 
train. For intervievv please 
call 9 am till noon.

Tel. 201 432-2000

MAINTENANCE

Maintenance and Janitorial 
du ties for office and shop, day 
work. Tel. (313) 537-3880 
(13-14)

TOOL GRINDER A

Applicant mušt have 8 yrs. 
exp. and be able to perform a 
wide range of precision grin- 
ding operations, including ID 
and OD work. Exp. on sur- 
face and dovetail forms a mušt.

Good hourly rate and com
pany paid fringe benefit prog- 
ram. Call (216) 943-5700 
Mon. thru Fri. 9 A.M. to 3 P.M 
for appt.
PARKER HANNIFIN CORP. 

30240 Lakeland Blvd. 
Wickliffe, OH 44092 

An Equal Opp. Employer 
M/F
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LITUANISTIKOS KATEDRA
GERAM KELYJE

Lituanistikos katedros prie 
Illinois universiteto Chicagoje 
steigimo kelias dar nebaigtas. 
PLB seime, įvykusiame 1978 
metais Toronte, Kanadoje gi
musi idėja per penkerius me
tus išryškėjo ir įgavo konkre
čias formas, bet - susidūrus su 
finansavimu - atsirado abejo
nių, ar pajėgsime juos sukelti. 
Pirmieji iniciatoriai išryškino 
lit. katedros reikalingumo idė
ją ir privedė prie jos įsteigimo. 
PLB valdyba, susidūrusi su fi
nansų telkimo sunkumais, su
svyravo ir 1983 m. PLB seime 
pakvietė JAV LB Krašto val
dybą perimti tolimesnę Kated- 
dros realizavimo iniciatyvą ir 
atsakomybę už sutelkimą lėšų 
(Pasaulio lietuvis, Nr. 8-9, psl 
44). Vykdydama šį PLB sei
mo nutarimą, JAV LB Krašto 
valdyba pavedė savo Švietimo 
tarybai rūpintis finansų telki
mu ir Katedros realizavimu.

Švietimo tarybos pirminin
kas, buv. Vasario 16 gimnazi
jos direktorius Jonas Kavaliū
nas energingai griebė jam pa
tikėtą uždavinį ir per trumpą 
trijų mėnesių laikotarpį pada
rė, galima sakyti, stebuklą ir 
sukaupė trūkstamus pinigus.

Lituanistikos Katedros klau
simais vakaronė įvyko š.m. 
kovo 9 d. Jaunimo centro ka
vinėje, Chicagoje. Vakaronę 
atidarė ir jai vadovavo Jonas 
Kavaliūnas. Įžanginiame žo
dyje pasidžiaugė lietuvių vi
suomenės šiltu atsiliepimu ir 
dosnia ranka. Kai artėjant 
terminui dar trūko $25,000 ir 
ieškojo paskolos, kad XI.4 d. 
laiku būtų įmokėta pirmoji 
$200,000 suma ir Lit. Kated
ros steigimas būtų išgelbėtas, 
per vieną dieną ta suma įplau 
kė į kasą. O įteikiant - antra 
tiek liko naujam mokėjimui.

Atšventėme garbingus jubi
liejus - prieš keletą metų Vil
niaus universiteto įsteigimo 
400 metų sukaktį, praėjusiais 
metais Aušros šimtmetinę su
kaktį. Šiais metais švenčiame 
šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukaktį. Didžiuojamės 
praeitimi, bet neužmirštame 
dabarties. Lituanistikos Ka
tedros įsteigimas įsirikiuoja į 
didžiųjų darbų grandinę.

Illinois universiteto Chica
goje planavimo direktorius 
prof. dr. N. Moravcevich, di
delis lituanistikos Katedros rė
mėjas, papasakojo apie univer
siteto išsiplėtimą ir susijungi
mą su medicinos mokykla: sa

vo dydžiu ir apimtimi įsirikia
vo į 70 didžiausių šio krašto 
universitetų. Lietuvių įsteig-
ta lituanistikos katedra yra pir 
moji gausių tautybių skaičiu
je-

Slavistikos departamento 
direktorė prof. B. Sljivic-Sim
sic savo žodyje prašė lietuvius 
studentus daugiau domėtis 
esamais pirminiais lituanisti
kos kursais ir juos lankyti, kad 
būtų galima ir ateityje juos iš
laikyti. Prieš kelis metus, dėl 
per mažo lankančių skaičiaus, 
norėta juos uždaryti ir tik su
jungtomis pastangomis tas pa
vojus buvo pašalintas, o Illi- 
nois senatoriaus Frank Savic
ko rūpesčiu išrūpintos lėšos 
profesoriaus algai. Pati profe
sorė B. Sljivic-Simsic yra kilu
si iš mažos serbų tautos ir la
bai gerai supranta lietuvių 
pastangas. Universitetas di
džiuojasi turėdamas pirmą li
tuanistikos katedrą ir visoke
riopai ją remia.

Lituanistikos programos di
rektorė prof. dr. Marija Stan
kus-Saulaitė aiškino apie jau 
veikiančius lituanistikos kur
sus ir apgailestavo per mažą 
susidomėjimą lituanistika. 
Džiaugėsi, kad jau šiandien 
yra lietuvių, siekiančių aukš
tesnių laipsnių iš lituanistikos. 
Dėkojo Lietuvių Fondui už 
teikiamą paramą asistentei ir 
studentams.

Kalbėjo lituanistikos kursų 
asistentė Dana Račiūnė, sie
kianti doktorato iš lituanisti
kos, nors dar nėra lituanistikos 
katedros.

Po pranešimų buvo paklau
simų, į kuriuos atsakinėjo mi
nėti prelegentai. Iždininkas 
S. Jokubauskas pranešė, kad

Lituanistikos kursų profesorė dr. Marija Stankus-Saulaitė 
(viduryje) tarp siekiančių aukštesnių laipsnių lituanistikos 
studentų - Viliaus Dundzilos ir Danes Račiūnės.

Z. Degučio nuotr.
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Lituanistikos Katedros prie Illinois universiteto Chicagoje komitetas ir profesūra po 
informacinio susirinkimo, ivykusio 1984.III.9 Jaunimo Centre. Iš kairės: komiteto 
pirm. J. Kavaliūnas, lit. kursų asistentė ir stud. D. Raciūnė, stud. V. Dundzila, prof. 
dr. M. Stankus-Saulaitė, slavistikos dept. dir. prof. dr. Sljivic-Simsic, planavimo dir.
prof. N. Moravcevich, A. Rūgytė, kun. J. Vaišnys, SJ, reikalų vedėja N. Balzarienė, 
PLB valdybos pirm. pav. prof. dr. T. Remeikis ir I. Stančienė. Z. Degučio nuotr.

SU PROF. J. ERETU ATSISVEIKINANT
Kovo 13 d. Bazelyje, Švei

carijoje, mirė prof. dr. Juozas 
Eretas (Joseph Ehret), sulau
kęs 88 metų amžiaus, nuo 
1919 m. iki sovietų okupacijos 
gyvenęs nepriklausomoje Lie
tuvoje, priėmęs Lietuvos pilie
tybę ir veikliai dalyvavęs lie
tuvių tautos bei Lietuvos vals
tybės gyvenime. Velionis pa
laidotas kovo 19 d. Hornli ka
pinėse, Bazelyje.

Apie prof. Ereto mirties ap
linkybes patirta: jis gyveno 

iki šiol Lituanistinei Kated
rai gauta 270,000 dol. Kana
dos lietuviai per mažai remia 
Katedrą, nes gauta tik apie 
10,000 dol. Kandiečiams, au
kas siunčiant tiesiog į Illinois 
u-tą Chicagoje, yra gautas 
nuo mokesčių atleidimas, to
dėl laukiama aukų pagyvėji
mo. Siunčiant aukas per uni
versitetą, būtinai reikia nuro
dyti, kad skiriama lituanisti
kos studijoms.

Moderatorius Jonas Kava
liūnas padėkojo universiteto 
atstovams ir visiem pakanka
mai gausiai susirinkusiems lie
tuviams (70-80 asmenų) besi
domintiems lituanistika ir jos 
išlaikymu.

Vakaronė užsklęsta liaudies 
dainomis, atliktomis solistės 
Ritos Markelytės - Dagienės, 
pritariant gitara. Programa 
derinosi su vakaronės paskir- 

Bazelyje nedideliame bute, 
vienas. Kai profesorius, ne
paisant pažengusio amžiaus, 
buvo nepaprastai guvus - pats 
savimi rūpinosi ir neretai išva
žiuodavo, neįspėjęs savo atski
rai gyvenusių dukterų - tai nie 
kam nesukėlė specialaus susi
rūpinimo, juoba įtarimo, kai 
jisai neatsakė į paskambinimą 
telefonu. Bet profesoriui ne
atsiliepus nei po trijų dienų, 
kovo 10 d. (šeštadienį) duktė 
Julija Koller-Eretaitė ėmė ne
rimauti. Policijos pagalba ati
darius duris, virtuvėje rastas 
pargriuvęs profesorius ...

Atvykusi greitoji pagalba 
konstatavo, kad profesorius 
dar gyvas. Jis tuojau pat buvo 
nuvežtas į ligoninę, bet dakta
rų pastangos išgelbėti ligonį 
nedavė teigiamų rezultatų. Po 
trijų dienų, kovo 13 d., gydy
tojai tegalėjo konstatuoti mirtį.

Per vėlesnius tyrinėjimus 
nustatyta, kad profesorių Juo
zą Eretą, jam virtuvėje beruo
šiant pusryčius, kovo 7 d. (tre
čiadienį) ištiko kraujo išsilie
jimas į smegenis ir jis tris die
nas išgulėjo be sąmonės virtu
vėje ant grindų.

Laidotuvės kovo 19 d. pra
sidėjo 10 vai. pamaldomis Sv. 
Juozapo bažnyčioje. Jas laikė 
velionies parapijos klebonas, 
asistuojamas iš Vokietijos atvy 
kusių kunigų - J.A. Bernato- 
nio ir dr. B. Liubino. Po pa
maldų trumpą gedulingą ce
remoniją lietuvių kalba atliko 
iš Romos atvykęs vyskupas dr. 
A. Deksnys. Pamaldose daly
vavę lietuviai sugiedojo kelias 
lietuviškas giesmes.

Po pamaldų vaikai visus lie
tuvius pakvietė pietums šalia 
kapinių esančiame restorane. 
Iki laidotuvių ceremonijos li
kus po pietų apie valandą lai
ko, pasakytos atsisveikinimo 
kalbos. Šveicarijos LB vardu 
- prof. J. Eretas buvo SLB gar 
bės narys - kalbėjo dr. A. Ge
rutis, Vokietijos LB vardu - 
kun. J.A. Bernatonis, ateiti
ninkų - buvęs Vasario 16 gim
nazijos direktorius V. Natke
vičius. Dar kalbėjo vet. gyd. 
V. Dargužas (A. Hofer), Thu- 
no mieste, Šveicarijoje, gyve
nas artimas velionies šeimai 
lietuvis ir vysk. dr. A. Deks- r

nys. Jis patraukliai papasako
jo apie velionį savo atsimini
mus, siekiančius laikus, kai 
kalbėtojas buvo Rokiškio gim
nazijos mokinys. Visi kalbėto
jai išreiškė velionies išlieka
mus nuopelnus lietuvių tautai 
bei Lietuvos valstybei, ypač 
išryškindami jo, kaipo šveica
ro, įsiliejimą į lietuvių tautą, 
sielojimąsi lietuvių rūpesčiais 
bei jų reikalų gynimą gausiais 
ir vertingais raštais.

Bažnytines laidojimo apei
gas pradėjo 14 vai. velionies 
parapijos klebonas. Po jo kal
bėjo Fribourgo u-to studentų 
korporacijos ‘Fribourgia’ - dr. 
Eretas buvo vienas tos korp. 
steigėjų - atstovas. Lietuvių 
Krikščionių demokratų parti- 
josir Eltos vardu atsisveikino 
p. Venckuvienė iš Paryžiaus, 
Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos pavedimu atsisveikinimo 
žodį vokiečių kalba tarė dr. A. 
Gerutis, išryškindamas faktą, 
kad Lietuvos valstybės nepri
klausomybės pirmaisiais me
tasi dr. J. Eretas buvo aukštas 
užsienių reikalų pareigūnas.

Karstas skendėjo gėlių vai
nikuose bei puokštėse. Iškil
mių rėmus dekoratyviškai puo
šė ‘Friburgia’ trys uniformuoti 
korporantai su vėliava ir Va
sario 16 gimnazijos dvi moki
nės ir vienas mokinys lietuviš
kais tautiniais drabužiais.

Laidotuvėse dalyvavo velio
nies sūnus Joseph, dukterys - 

Laisvutė, Birutė ir Julija su šei
ma, mirusios dukters, artistės 
Aldonos vyras iš Oldenburgo, 
Vokietijos, sesuo Luize ir Jur
gis Jakaitis iš Schliere, Šveica
rijos - a.a. Eretienės giminai
tis. Be gausių Šveicarijos lie
tuvių, atstovavusių vietinę 
bendruomenę, laidotuvėse bu 
vo nemažas šveicarų būrys.

Dr. A. Gerutis

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Natior»wid« iŠ on yow

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si i OBELENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (21 K) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 4li1-3500.
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PREZIDENTO RINKIMAI EL SALVADORE

New Jersey tautinių šokių grupė ‘Liepsna’ su vadovais B. Vaičiūnaite ir A. Bražinsku. 
A. Bitėno nuotr.

RUOŠKIMĖS TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTEI
(Atkelta iš 1 psl.) 

giau, gaus po 2 bilietus į šven
tę ir banketą; rėmėjai, paau
koję $200-300, gaus 2 bilietus 
į šventę, o aukotojai - po $25 ir 
daugiau - bus įrašyti į šventės 
knygą. Visas aukas siųsti V.A. 
Staškus, 263 Meadowview Rd 
Sagamore Hills, Ohio 44067. 
Čekius rašyti ‘Lithuanian 
Folk Dance Festival’ vardu. 
Prašome nepamiršti pridėti 
sau adresuotą ir pašto ženklais 
aprūpintą voką, kad būtų iš
vengta persiuntimo išlaidų.

Bilietus į šventę užsisakyki
te iš anksto, tuo pačiu vardu 
siųsdami čekį ir sau adresuotą 
voką, pas Valdonę Ziedonienę 
18706 Kildeer Avė., Cleve
land, Ohio, 44119. Bilietų

kainos - $5, $7, $10 ir $14. 
Chicagoje bilietus galima įsi
gyti Vaznelio Prekyboje, 2501 
West 71 St., Chicago, IL 
60629.

Suinteresuotieji nakvynė
mis, galite rezervuoti kamba
rius žemiau nurodytuose vieš
bučiuose: Hollenden House 
Hotel (miesto centre, vaikams 
veltui), 610 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44114, tel. 
(216) 621-0700.

Coliseum Holliday Inn (arti 
Koliziejaus, vaikams veltui), 
4742 Brecksville Rd., Rich- 
field, Ohio 44286, tel. (216) 
659-6116.

Harley Hotel (apie 12 my
lių nuo miesto centro, 15 my
lių nuo Koliziejaus), 5300

Rockside Road, Independence 
Ohio, tel. (216) 524-0700.

Remkime Septinąją Tauti
nių šokių šventę tiek savo da
lyvavimu, tiek, kas pajėgia, 
aukomis. Tebūnie tai mūsų 
tautinio įsipareigojimo konkre - 
tus įrodymas ir mūsų meilės 
savo tautai pakurstym as. Tuo 
pačiu atminkime, kad toji 
šventė turės ir asmeniško ma
lonumo pusę: ji bus graži, jau
ki, gerai organizuota, suteiks 
progos naujoms pažintims ir 
sudarys sąlygas atnaujinti se
nas. Pamaldos, banketas, su
sipažinimo jaunimo vakaras - 
visą tai sudarys pilną šventės 
turinį. Laukiame visų iš visur!

Sį sekmadienį EI Salvadore 
buvo vykdomi naujojo prezi
dento rinkimai. Amerikiečiai, 
penkeris metus visokeriopai rė 
mę teisėtą to krašto valdžią ir 
teikę gyventojams pagalbą, 
pasistengė, kad šie rinkimai 
būtų tikrai demokratiški. 
Kompiuterių pagalba jie pa
ruošė balsuotojų sąrašus, pa
gal kuriuos galėtų balsuoti 2.5 
mil. gyventojų - t.y. daugiau 
kaip pusė visų 4.7 mil. to kraš
to gyventojų. Tais pačiais 
kompiuteriais bus skaičiuoja
mi ir balsavimo duomenys, 
kad būtų išvengta anksčiau 
pastebėtų sukčiavimų. Rinki
muose buvo kviečiami daly
vauti ir kairieji sukilėliai, ta
čiau jų vadovybė tokį kvieti
mą atmetė. Priešingai, norė
dami rinkimus sutrukdyti, 
paskutiniuoju metu jie suak
tyvino savo antpuolius, tikėda
miesi tuo atbauginti gyvento
jus nuo balsavimo.

Rinkiminė kampanija pra
sidėjo praėjusių metų gruo
džio mėn. Į rinkimus eina net 
aštuoni kandidatai, kurių iški
liausi yra du ir jų programos 
labai skirtingos.

Kraštinius dešiniuosius at
stovauja 40 metų amžiaus Ro
berto D’Abuisson, patrauklus 
oratorius. Jis laikomas tamp
riai susirišusiu su vad. ‘mirties 
brigada’, kuriai prikišama nu
žudymas 40,000 žmonių nuo 
civilinio karo pradžios 1979 m

Kitas pirmaujantis kandi
datas yra krikščionių demokra 
tų partijos vadas, 58

KAS BUS NAUJUOJU TEISINGUMO
DEPARTAMENTO VIRŠININKU

metų

‘Anjlier Holidays”
1984 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

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

11
18
20

LIEPOS 9 — $1618j00
LIEPOS 18------- $1361.00
RUGPIŪČIO 1 —$1361.00
RUGPIŪČIO 13 — $1528.00
RUGSĖJO 5
RUGSĖJO 17
RUGSĖJO 26

— $1361.00
— $1127.00
— $1142.00

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

SPALIO 3 — $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.

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.

PR1CES ARF. BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

MEMBER

Prez. R. Reagan busimuoju 
teisingumo departamento vir
šininku prieš kurį laiką Sena
tui patvirtinti pasiūlė savo tei
sinį patarėją Edwin M Meese 
III. Buvo tikimasi greito ir 
sklandaus patvirtinimo, ta
čiau jis netikėtai užkliuvo ap
klausinėj ančiame Senato tei
siniame komitete. Kliūtis - 
neaiškūs E. Meese asmeniniai 
piniginiai reikalai: būdamas 
turtingas žmogus, jis skolinęsis 
be procentų didėlesnės pinigų 
sumas, net iki 70,000 dolerių, 
o jo draugai skolintojai - vieno 
net ir žmona - netrukus gavę 
paskyrimus į aukštas federali
nės valdžios tarnybas.

Keturias dienas intensyviai 
apklausinėjus, prie balsavimo 
neprieita. Komiteto narys šen. 
H.M. Metzenbaum (Dem.) 
patarė prezidentui ‘nominaci
ją atšaukti. Dėl Meese patvir
tinimo abejonę reiškia ir kai 
kurie komiteto nariai respub
likonai.

Spaudos žmonės ta proga 
viešai paskelbė metinę E.M. 
Meese šeimos federalinių mo
kesčių apyskaitą: turtas esąs 
$320,786 ir $126,000 santau
pos bankuose, akcijose ir pa
skolos lakštuose. Jo metinė al
ga Baltuose rūmuose $72,000, 
žmonos - kaip William Moss 
instituto direktorės - $40,000. 
1982 m. turėta pajamų 
115,752 dol., iš kurių nurašy
ta $65,000 už abejus namus - 
Californijoje ir Virginijoje. 
Tais metais jie sumokėjo 
$6,028 mokesčių, kurių jiems 
grąžinta $5,200. Atseit, prie 
tokio turto ir metinių pajamų

mokesčių mokėta $828 - 
maždaug tiek pat, kiek pap
rastas padienis darbininkas, 
nors jų uždarbiai labai skirtin 
gi. Pagal veikiančius įstaty
mus tai teisėta, bet čia kyla 
klausimas: ar viskas iš tikrųjų 
teisinga, kas įstatymiškai tei
sėta?

Taip dalykams susidėsčius, 
netektų labai stebėtis, jeigu 
Meese vietoje Teisingumo de
partamento viršininku būtų 
patvirtintas kas nors kitas, o 
mokesčių sistemos keitimo ša
lininkai turėtų vienu motyvu 
daugiau, kodėl tą sistemą rei
kia reformuoti.

♦
♦
* 
♦

♦ 
♦
*

t.y.

amžiaus Jose Napoleon Duar- 
te, vadovavęs kariškių-civilių 
chuntai, valdžiusiai kraštą 
1980-82 metais. Jis pasisako 
už žemės ir socialės reformas.

Amerikiečiai politikai gal
voja, kad demokratiniai rinki
mai turėtų išrinkti preziden
tą, kuris galėtų daugiau pa
spausti sukilėlius ir baigti ci
vilinį karą. Tačiau EI Salva
dore nedaug kas tuo tiki.

Amerikiečiams yra artimes
nė Duarte kandidatūra, bet 
gali būti bėdos ir jį išrinkus. 
D’Aubuisson šalininkai ir di
dieji žemvaldžiai gąsdina, 
kad - jam pradėjus derybas su 
komunistuojančiais sukilėliais - 
nepatenkinti kariškiai gali su
kilti, nušluoti visą demokrati
ją ir įvesti diktatorišką sant
varką. Washingtono valdžios 
viršūnės angažuojasi bendra
darbiauti su bet kuriuo prezi
dentu, kuris surinks balsų dau 
gumą. Jeigu praėjusį sekma
dienį nė vienas tokios daugu
mos nebūtų gavęs, už mėnesio 
būtų antriniai rinkimai, ku
riuose būtų balsuojama už du 
kandidatus, laimėjusius abi 
pirmas vietas.

Prieš dvejis metus žmonės 
nuostabiai gausiai ėjo balsuo
ti, nors sukilėliai gąsdino. Bal
suotojai tikėjosi, kad po rinki
mų valdžia sustiprėsianti ir 
gyvenimas pamažu pagerė
siąs. Įvyko priešingai. Kaip 
jaučiama, sukilėlių jėgos - ge
riau ginkluotos ir sumaniau 
koordinuojamos - yra padvi
gubėjusios. Ūkis pašlijęs, be
darbių apie 40 %. Laikomasi 
JAV teikiama pagalba, kuri 
tačiau duoda vilties, kad visas 
krašto atkutimas paskubėsiąs 
geriau paruošus kariuomenę 
ir policiją. Žinoma, viskas pa
reis nuo naujojo prezidento po 
litikos įvesti tvarką viduje, 
įvykdyti reikalingas reformas, 
kartu išlaikant tamprius ry
šius su Washingtonu, kuris tik 
vienas gali padėti išvengti ko
munistų sukilėlių pergalės.

Lankydami įvairias balsa
vimo būstines EI Salvadore, 
28 svetimų valstybių atsiųsti 
atstovai stebėjo, kad rinkimai 
būtų vykdomi tvarkingai. 
JAV delegaciją sudarė 11 se
natorių ir 19 kongresmanų iš 
abiejų partijų (respublikonų 
ir demokratų).

(Dirvos numerį ruošiant 
spaudai, rinkimų rezultatai 
dar nebuvo paaiškėję.)

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

FSUC
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Joseph F. Gi ibauskas
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Šv. Kazimiero minėjimas Venezueloje (1)

Bukolikos dvasioje
Jūratė Statkutė de Rosales

Negrįšiu prie spėliojimo, 
kodėl Venezueloj, Aragua slė
nyje, prieš lygiai du šimtus 
metų įkurtas miestelis buvo 
pavadintas Sv. Kazimiero var 
du. Vienas miestelio istorikų 
galvoja, kad tai įvykę todėl, 
kad miestelio oficialaus įkūri
mo data sutapusi su šv. Kazi
miero mirties trijų šimtų metų 
sukaktimi. Vietinė legenda 
aiškina, kad šv. Kazimiero at
vaizdą miestelis turėjo dar 
prieš oficialių įkūrimo doku
mentų sudarymą ir parapijos 
įkūrimą. Mano asmeniška 
pastaba galėtų būti ta, kad 
Aragua apylinkių krikštas ir 
kolonizavimas vyko tuo metu, 
kai šv. Kazimiero kultas plito 
Europos vienuolynuose, kurie 
savo vienuolius siųsdavo ir į 
Pabaltijį kovai su protestantiz 
mu, ir į Pietų Ameriką, kurio
je turėjo misijas. Kito paaiški
nimo neturiu.

Kolonijos laikais, Sv. Kazi
miero miestelio apylinkės bu
vusios turtingos, nes slėnyje 
ypatingai gerai auga ‘indigo- 
fera tinctoria’, tropikų mede
lis, iš kurio lapų gaminami 
indigo dažai, turėję didelę pa
klausą Europos tekstilės pra
monėje. Stambūs indigo kie
kiai būdavo eksportuojami į 
Europą ir derlingos Sv. Kazi
miero miestelio apylinkės bu
vo pasiturinčių ūkininkų sri
tys.

Kai indigo pareikalavimas 
krito, slėnis nuskurdo. Suta
po ir nepriklausomybės karų 
laikotarpis, kuris įnešė stam
bių pasikeitimų, nes jauni vy
rai išėjo į karą ir tik retas pas
kui begrįžo į tėviškę. Ekspor
tai kuriam laikui sustojo. Ne
trukus po to buvo panaikinta 
vergija. Dingo didieji ūkiai, 
dingo jau nebereikalingo in
digo auginimas. Jo vietoje at
sirado kavos plantacijos, bet 
jos kiek didesnio pelno jau ne
davė. Nežiūrint to, buvusio 
gerbūvio likučių visgi dar pa
kako tam, kad pastatyti dide
lę Sv. Kazimiero bažnyčią, 
kuri savo apimtimi, bokštais, 
išorės kolonomis kažkaip išro
do nepritaikyta nuskurdusiai 
mažo provincijos miestelio ap

Sv. Kazimiero jubiliejaus dieną vietiniai gyventojai ren
kasi į Sv. Kazimiero bažnyčią. Po mišių, aikštėje bus švento 
patrono metinė ‘fiesta’. Šeimos atvyksta į mišias su mažais 
vaikais. Luis Rosales nuotr.

linkai. Bažnyčios viduje, ant 
šoninių sienų vėliau buvo nu
tapyti primityviu stiliumi keli 
vaizdeliai iš šv. Kazimiero gy
venimo. Juose šv. Kazimieras 
dėvi XVIII a. rūbus - truputį 
primena Prancūzijos Liudviko 
XVI išvaizdą - ir dalina pavar 
gėliams duoną.

Didžiosios navos dešinėje 
pusėje, beveik bažnyčios cent
re, stovi naivaus stiliaus poli- 
kromuotos stovylos pavidale, 
tuo pačiu XVIII a. rūbu aprė
dytas šv. Kazimieras. Jis tie
sia pavargėliui duonos kepalė
lį. Apylinkėje esama įsitikini
mo, kad stovylėlės Kazimieras 
esąs stebuklingas ir prie jo mel 
džiamasi prašant įvairių ma
lonių: sveikatos, duonos, ar

Pdikromuota Sv. Kazimiero stovylėlė beveik naturalasu 
dydžio, randasi Sv. Kazimiero miestelio bažnyčioje, Vene
zueloje. Šventasis laiko kašutę su duona ir vieną bandelę 
tiesia pavargėliui. I ją meldžiamasi kaip į stebuklingą. 
(Atvirutė buvo pardavinėjama bažnyčios komiteto Sv. Ka
zimiero dieną su antspauda ‘Fiesta Patronai San Casimiro,
1484-1984).

stačiai palaimos. Prie stovylė
lės visada būna šviežių gėlių, 
uždegtų žvakių. Šiemet, kovo 
4 dieną, stovylėlė buvo apsup
ta kelių metrų diametro ratu 
standriai suglaustų gėlių 
puokštėmės.

Lietuviui, atvykusiam pa
prastą savaitės dieną aplanky
ti Sv. Kazimiero miestelį, yra 

sunku išvengti savotiškos poe
zijos įspūdžio. Gal todėl, kad 
lietuvių kolonija jaučiasi soli
dari su Sv. Kazimiero mieste
lio gyventojais. Beveik kas
met kovo 4 dieną, kai mieste
lis švenčia savo ‘Fiesta patro
nai’, lietuvių jaunimas irgi at
vyksta į miestelį tautiniais rū
bais, dalyvauja mišiose, gieda 
ir bendradarbiauja su bažny
čios komiteto moterimis, ku
rios mūsų jaunimą priima, 
kaip ypatingus šv. Kazimiero 
globotinius.

Šiemet Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenė ir Liet. Katali
kų Misija užklausė Sv. Kazi
miero miestelio kleboną, ką jie 
bažnyčiai gali padovanoti ju
biliejaus proga. Atsakymas 

buvo: ‘garsiakalbius’. Lietu
viai tat dovanojo pilną garso 
įrengimą, kurį mūsų jaunieji 
inžinieriai savo rankomis įtai
sė kovo pradžioje. Tai buvo 
inauguruota per iškilmingą
sias kovo 4 dienos mišias.

Tą kovo 4-tos sekmadienį, 
keliomis mašinomis išvykome 
ankstų rytą iš sostinės Sv. Ka
zimiero miestelio link. Kelio
nė pusantros valandos - pra
džioje greitkeliu, paskui nuo
lat keliai siaurėja, nusileidžia 
į slėnį, vėl kiek kyla kalvomis į 
viršų. Priartėję prie 500 m. 
aukštumoje esančio miestelio, 
iš tolo pamatėme centre ant 
kalvos stovinčios bažnyčios 
bokštus ir įsijungėme į siaura 
gatvele lėtai judančių mašinų 
eilę. Privažiavome didoką 
aikštę, kuri šoniniais laiptais 
ir centrinėmis terasomis kyla 
iki šventoriaus. Ant didžiulės 
bažnyčios fasado, tarp dviejų 
kolonų, kabojo ūkiškai pritvir
tinta ilga medžiagos juosta su 
užrašu: iesta Patronales San 
Casimiro, 500 Anos’.

Aikštė pilnutėlė žmonių. 
Bėgioja daug mažų vaikų, šei
mos atvažiuoja į mišias su vi
sais vaikais, net su kūdikiais. 
Keli įžūlūs fotografai sukinė
jasi tarp žmonių, fotografuo
ja vaikus ar jaunas poreles ir 
pardavinėja nuotraukas. Prie 
aikštės nuolat privažiuoja už-

Guiripos Sv. Kazimiero bažnyčios varpinyčia. Guiripos 
vardu buvo vadinamos tos Venezuelos vietovės indėnų gentis 
Nuotrauka daryta kovo 4 d. ir kairėje matosi pakabintas 
užrašas, atžymintis Sv. Kazimiero jubiliejaus šventę.

Luis Rosales nuotr.

dari jeepai, mažesni sunkve
žimiai, ar paprasti sedanai - iš 
kurių išlipa į mišias atvykusios 
šeimos su vaikais. Bažnyčios 
komiteto moterys pardavinėja 
žvakes, nes dauguma stovės 
bažnyčioje per mišias su de
gančia žvake rankoje. Netoli 
šventoriaus, ant aikštės mūre
lio, rikiuojasi pundai gydažo- 
lių ir įvairiaspalvės žolinių eks 
traktų bonkos, bet pirkėjų jos 
dar nesulaukia.

Vienas įdomiausių kazimie- 
rinių mišių papročių yra kilęs 
iš vietinio įsitikinimo, kad šv. 
Kazimieras esąs duondavys. 
Jam pagerbti bažnyčios komi
teto moterys dalina bažnyčio
je mažas, miniatiūrines duo
nos bandeles. Žmonės jas pa
garbiai ima ir valgo taip, kaip 
mes per Kalėdas pagarbiai vai 
gome aplotkėlę. Paprotys at
sirado įdomiu būdu ir jį apra
šo Vytautas Dambrava savo 
knygelėje apie Sv. Kazimiero 
miestelį: ‘Aplankiau (ten bū
damas) vieną moterį, kuri pa
sakojo man, kad nuo vaikystės 
jinai svajojusi turėti kepyk
lą, bet tam neturėjo pinigų. 
Tuomet nuėjo meskis prie šv. 
Kazimiero, prašydama, kad 
jis jai padėtų įvykdyti josios 
troškimą. Pažadėjo šventa
jam, kad jie jis jos prašymą iš
pildys, jinai atsidėkodama kas 
met kovo 4 dieną, per šventojo 
mirties sukaktį, iškepsianti 
bandeles dalinimui. Tai bū
sianti jos padėka šventajam. 
Jos svajonė išsipildė ir jis savo 
ruožtu kasmet pildė pažadą, 
net ir tuomet, kai sirgo. Kas
met Sv. Kazimiero dieną ji nu 
nešdavo didelius kiekius ban
delių į bažnyčią. Klebonas jas 
palaimindavęs ir bandelės bū
davo dalinamos tikintiesiems, 
kurie jas priimdavo su didele 
pagarba. Pašvęsta duonelė 
buvo laikoma namuose ir jei 
kas sirgdavo ar įpuldavo į ne
laimę, tam duodavo Sv. Kazi
miero duonelės, nes visi ti

kėjo, kad šventasis, jei buvo 
galingas valdovas ant žemės, 
dar galingesnis esąs dabar 
danguje’ - užbaigia savo pasa
kojimą Dambrava.

Šiandien, Sv. Kazimiero 
dieną, duonelė bažynčioje yra 
dalinama kaip ir kiekvienais 
metais. Elegantiškai apsirė- 
džiusios moterys eina su dide
lėmis kašėmis palei bažnyčios 
suolus ir dalina sėdintiems 
maldininkams bandeles. Ke
letas moterų su dar didesnė
mis kašėmis stovi prie centri
nių durų ir paduoda duonelę 
įeinantiems, kurie laisvo suolo 
jau neberas, nors dar toli iki 
mišių pradžios.

Lietuvių jaunimas, sustojęs 
ant šventoriaus, dalina nemo
kamai šios dienos dienraščio 
‘La Religion’ sekmadieninį 
numerį. Tame sostinės laik
raščio numeryje, Vytauto 
Dambravos rūpesčiu, pusant
ro puslapio buvo užpirkta ir 
skirta šv. Kazimierui, LIETU 
VOS šventajam. Ta pačia pro 
ga, dienraštyje lietuviai aiški
na, kad savo šventojo 500 me
tų jubiliejaus dieną jie atsišau 
kia į dvasiškiją ir į tikinčiuo
sius tam, kad jiems priminti 
Popiežiaus Pijaus XI encikliką 
‘Divini Redemptoris’, kurioje 
Šventas Tėvas griežtais žo
džiais pasmerkė bolševikinį ko 
munizmą. Per kelis dienraš
čio puslapius tęsiasi paskui en
ciklikos teksto svarbiausios iš
traukos, kurių tarpe, apibrėž
tuose kvadratuose, didesnėmis 
raidėmis yra įterpti lietuvių 
komentarai - pvz. ‘Lietuva ir 
Lietuvos katalikų bažnyčia 
šiandieną yra nuožmios komu 
nizmo priespaudos aukos’ ir 
pan.

Kiek anksčiau jau buvo pa
dalinta įėjusiems į bažnyčią 
V. Dambravos parašyta, ispa
nų kalba atspausdinta, ilius
truota knygelė ‘San Casimiro’. 
Šiai antrai knygutės laidai 

(Nukelta į 6 psl.)
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
VASARIO 16 MINĖJIMAI

Ir šiais metais mūsų Nepri
klausomybės šventė visose Aus 
tralijos lietuvių kolonijose bu
vo paminėta įspūdingai.

SYDNEJUJE šventė buvo 
minima per du kartus. Vasa
rio 17 d. vakare Lietuvių Klu
be įvyko bendras minėjimas 
su estais, kurio metu buvo su
rengta visų trijų Pabaltijo kraš 
tų meno paroda, suorganizuo
ta dr. G. Kazokienės. Vėliau 
ši paroda buvo tęsiama Banks- 
towno miesto salėje. Kartu su 
paroda vyko visų trijų valsty
bių spaudos ir literatūros pa
roda, kurią suorganizavo Syd
nėjaus lietuvių bibliotekos ve
dėjas C. Liutikas. Oficialų mi
nėjimą, kuriame dalyvavo 
daug kviestinių australų poli
tikų, parlamento narių ir kitų 
atstovų, atidarė estų bendruo
menės pirmininkė T. Krol- 
Simmul. Buvo daug sveikini
mų iš federalinės valdžios ir 
opozicijos. Oficialų minėjimą 
baigė Sydnėjaus Apyl. pirm, 
dr. A. Mauragis. Sis minėji
mas baigtas oficialiomis vaišė
mis.

Antrasis minėjimas vyko tik 
lietuviams. Po pamaldų, ku
rias atlaikė mons. P. Butkus, 
giedant ‘Dainos’ chorui ir vi
soms organizacijoms dalyvau
jant su savo vėliavomis, minė
jimas vyko Lietuvių Klube. 
Paskaitą skaitė prof. dr. A. Ka 
baila ir programą, paruoštą 
E. Lašaičio, išpildė jaunieji 
mokiniai. Minėjimas baigtas 
‘Dainos’ choro, diriguojamo 
B. Aleknaitės, išpildytomis 
dainomis ir Lietuvos Himnu.

MELBOURNE, kaip ir Syd
nėjuje, šventė buvo minima

BUKOLIKOS 
DVASIOJE...
(Atkelta iš 5 psl.) 

įžangą parašė Venezuelos kar
dinolas Lebrun.

Knygučių buvo atsivežta ne 
mažas kiekis, bet jų bematant 
pritrūko. Žmonės, išgirdę ku
rį iš mūsų lietuviškai kalbant, 
pripuolę klausė, ar dar turime 
knygučių. Juos ypatingai su- 
intrygavo prie knygutės pri
jungta Sv. Kazimiero liturgi
ja, su maldomis ir litanijomis. 
Maldos ne vietiniams pritai
kytos: jose prašoma globos Lie 
tuvai, laisvės Lietuvai, para
mos Lietuvos jaunimui. Pašte 
biu, kad miestelio gyventojam 
išrodo normalu melstis už savo 
šventojo tėvynę. Juk tai jų 
miestelio šventasis ir todėl jo 
tėvynė visiems čia yra brangi.

įžengusi į bažnyčią stebiu, 
dar mišioms neprasidėjus, at
viras knygeles ir judančias 
žmonių lūpas. Nejučiom aki
mis pradedu ieškoti Vytauto 
Dambravos, kuris turbėt ir 
pats nesitikėjo tokio savo dar
bo vaisiaus. Tačiau arti ne
bematau nė vieno lietuvio. Iš 
visos apylinkės suvažiavusių 
vietinių žmonių minia yra to
kia, kad mes lietuviai vieni ki
tų jau nebesusigaudome. Prie 
bažnyčios durų pasilikęs ma
no vyras apskaičiavo, kad baž 
nyčioje esančių ir prie durų 
susispaudusių buvo apie 3,000 
žmonių. (Bus daugiau)

■■ Antanas Laukaitis

per du kartus. Pirmajame, 
kaip ir Sydnėjuje, šventė buvo 
minima per du kartus. Pir
majame, Lietuvių Namuose, 
dalyvavo kviestiniai svečiai - 
australai ir kitų tautybių at
stovai ir mūsų organizacijų 
vadovai. Kalbėjo dr. J. Kun- 
ca, arkiv. dr. F. Little, libera
lų partijos atstovas K. Aldred 
perdavęs ir Opozicijos vado
vo sveikinimus, senatorius D. 
Hamer ir Melbourno miesto 
burmistras K. Chamberlain, 
bei kitų tautybių ir organiza
cijų vadovai. Minėjimas ir va 
karas praėjo labai gražioje ir 
nuotaikingoje atmosferoje, pa
reiškiant daug gražių žodžių 
ir linkėjimų lietuviams ir Lie
tuvai.

Antrasis minėjimas prasidė
jo su specialia radio programa 
kurią pravedė G. Žemkalnis. 
Iškilmingos mišios, kurias lai
kė kun. P. Vaseris, dalyvau
jant organizacijoms ir giedant 
bažnytiniam chorui - dirigavo 
P. Morkūnas ir solo giedojo J. 
Rūbas - buvo aukojamos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės.

Minėjimas vyko Lietuvių 
Namuose. Iškilmingąją dalį 
atidarė Bendruomenės pirm, 
dr. J. Kunca, pagrindinę mi
nėjimo paskaitą skaitė A. Po
cius. Šia proga Australijos 
Lietuvių Fondo atstovas dr. K 
Zdanius įteikė pinigines dova
nas dviem jauniem jaunimo 
spaudos bendradarbiams - J. 
Rukšėnui ir Br. Zumeriui, o 
taip pat ir D. Savickaitei, ge
riausiai išlaikiusiai lietuvių 
kalbą abiturientų klasėje. 
Meninėje dalyje pasirodė A. 
Karazija, V. Bruožytė, V. ir 
B. Saulytės, tautinių šokių gru 
pė ‘Gintaras’ - vadovaujamas 
D. Antanaitienės ir ‘Dainos’ 
sambūris - diriguojamas D. 
Levickienės. Minėjimas baig
tas Lietuvos Himnu.

ADELAIDĖJE minėjimas 
pradėtas radio valandėle, pa
ruošta L-Gerulaičio ir J. Vabo- 
lienės. Sekmadienį buvo pa
keltos vėliavos LK. Centre ir 
Sv. Kazimiero šventovėje kun. 
A. Spurgis atlaikė pamaldas, 
pasakydamas ir šventei pritai
kintą pamokslą. Iškilmingas 
minėjimas vyko Lietuvių Na
muose - jį atidarė Bendruome
nės pirm. C. Zmoiskis, pas
kaitą skaitė V. Baltutis. Po ki
tų tautybių atstovų sveikini
mų, buvo išpildyta meninė 
programa ir R. Pranckūnaitė 
pravedė premijų įteikimą litu
anistinių kursų studentams. 
Meninę dalį išpildė ‘Lituania’ 
choras, diriguojamas G. Va
siliauskienės. Minėjimas buvo 
baigtas Lietuvos Himnu. To
liau sekė vaišės kviestiniams 
svečiams.

Mažesnio masto Vasario 16 
minėjimai buvo pravesti Gee- 
longe, sostinėje Canberoje, 
Nevvcastelyje, Brisbanėje ir 
Perthe.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTIS

Naujojo Australijos Lietuvio 
-Metraščio visa medžiaga jau 
yra atiduota į spaustuvę ir ti
kimasi, kad jis pasirodys š.m. 
balandžio mėn . Sis metraš
tis yra lyg ir tęsinys pirmojo 
Australijos Lietuvio Metraščio 
kuris buvo išleistas 1961 m. ir

apėmė šio krašto lietuvių ir 
paskirų organizacijų gyveni
mą ir veiklą nuo pat pirmųjų 
ateivių atvykimo į Australiją. 
Dabartinis metraštis yra vė
lesnio laiko mūsų gyvenimas. 
Sis leidinys yra 473 puslapių, 
su daugybe nuotraukų ir apra 
šymų iš viso lietuviškojo gyve
nimo. Metraštį redagavo Vik
toras Baltutis.

NAUJAS 
TEOLOGIJOS DAKTARAS

Melbourno lietuvių kapelio
nas ir katalikų laikraščio re
daktorius kun. Pr. Dauknys, 
vasario 3 d. Angelicum uni
versitete Romoje apgynęs savo 
disertaciją - tema: ‘The resis- 
tance of the Catholic Church 
in Lithuania against religious 
persecution’, gavo daktarato 
diplomą. Gimęs 1920 m. Siau-

DERYBOS, APSIŠAUDYMAI IR TERORISTU 
SIAUTĖJIMAS LIBANE

Karo nuniokotame Libane 
nebuvo ramybės prieš ameri
kiečių marinų, anglų, įtalų 
bei prancūzų karinių dalinių 
išvykimą, po ko suirutė dar 
padidėjo. Kelis kartus buvo 
sutartos paliaubos, bet netru
kus jas vėl nutraukdavo tarpu
savy aršiai apsišaudydami 
krikščionys falangistai, druzai 

liuose, teologijos mokslus ėjo 
Romoje ir 1954 m. buvo įšven
tintas kunigu. Iki 1962 m. 
buvo Londono lietuvių kape
lionu, po to persikėlė į Austra
liją. Dizertacija atiduota 
spaudai. Nuoširdus sveikini
mas kun. dr. Pr. Daukniui.

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

SPECIALI 13 DIENŲ KELIONĖ SU 11 NAKČIŲ LIETUVOJE 
(du pilni savaitgaliai su giminėmis ir draugais)
#314: kovo 14-26 .........................................................................$1,199

FINNAIR via JFK

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#710 B: liepos 10—27 ..............  $1,999
#814 B: rugpjūčio 14-31 .............................................$1,999
11 dienų Lietuvoj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA
#508 B: gegužės 8-24 ...............................................$1,769
#612 B: birželio 12-28 ..............................................$1,899
#918 B: rugsėjo 18 - spalio 4...................................$1,829
6' dienos Vilniuj , 4 Rygoj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK i- Boston

13 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA
#429: balandžio 29 — gegužės 11 ..........................$1,699
5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2 Maskvoj
ALITALIA via JFK

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
#508A: gegužės 8-19...................................................$1,379

#612A: birželio 12-23 ........  $1,649
#710: liepos 10-21 ........................................................$1,649
#807: rugpjūčio 7-18 ...................................................$1,649
#918A: rugsėjo 18 - 29.................................................$1,489

6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK U Boston 
OBERAMMERGAU IR MIUNCHENAS (penkių dienų 
ekstra kelione) — $439

12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#507: gegužės 7-18...................................................$1,289
#604: birželio 4-15.......................................................$1,639
#710A: liepos 10-21 ......    $1,639
#814A: rugpjūčio 14-25...............................................$1,639
#904: rugsėjo 4-15.................    $1,639
#101: spalio 1-12 .........................................................$1,289
6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

11 DIENŲ — LIETUVA IR LENKIJA

#925: rugsėjo 25 - spalio 5 .......................................$1,279
6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj 
ALITALIA via JFK

10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA 
#917: rugsėjo 17-26 ..........................................  $1,259

6 dienos Vilniuj , 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

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

Dėl brošiūrų ir išsamesnių informacijų kreipkitės į 

Baltic Tours 
293 Auburn St.

Newton, MA 02166, USA 
Tel. (617) 965-8080 arba (617) 969-1190

ir šijitų milicija. Prezidentui 
AminGamayes buvo pavykę, 
kaip prisimename, Šveicarijo
je sušaukti pozicijos ir opozici
jos vadovų konferenciją, bet 
ji, nesuradusi kompromiso, iš
siskirstė.

Prieš porą savaičių, po susi
tarimo su Sirija, jis atšaukė 
birželio mėn. su Izraeliu pasi
rašytą sutartį dėl svetimų ka
riuomenių pasitraukimo iš Li
bano ir šiaip taip suvedė savo 
partijos ir opozicinių grupių 
vadovus naujon konferenci- 
jon, kuri vyko ištisą praėjusią 
savaitę toje pat Šveicarijoje. 
Opozicijos vadai reikalauja 
pertvarkyti konstituciją taip, 
kad vyriausybėje būtų propor
cingai atstovaujamos krikščio
nių ir muzulmonų grupės, 
prez. Gamayel turėtų atsista
tydinti ir būtų vykdomi naujo 
parlamento rinkimai. Prez. 
Gamayel, užsitikrinęs Sirijos 
paramą, nieku būdu nesutin
ka atsistatydinti anksčiau, 
negu pasibaigs jo šešerių metų 
kadencija. Maža vilties susi
tarti ir šį kartą.

Tuo tarpu Beirute tarpusa
vio apsišaudymai vyksta ir to
liau, metų metais užtrukusia
me kare žuvus daugiau kaip 
100,000 žmonių. Didžiausia 
taikos kliūtimi laikoma to karo 
metu išaugusi asmeninė vado
vaujančiųjų pagieža ir neapy
kanta vienų kitiems.

Tame sąmyšyje siautėja 
tarptautiniai teroristai. Jų 
paskutinė auka yra praėjusį 
penktadienį dienas metu gat
vėje, civiliai apsirengusių 
ginkluotų banditų pagrobtas, 
JAV ambasados pirmasis poli
tinio skyriaus sekretorius Wil- 
liam F. Buckley. Prieš tai, 
vasario mėn., panašiai buvo 
pagrobti dar du amerikiečiai - 
universiteto profesorius ir tele
vizijos žinių agentūros direk
torius. Jų visų likimas tuo tar
pu nežinomas. Spėliojama, 
kad jų grobikai gali pareika
lauti anksčiau įkalintų teroris
tų paleidimo iš kalėjimų kitose 
valstybėse.

Siekia suvaržyti 
sovietų judėjimų

Baltų Laisvės Lygos lietu
vių sekcijos pirmininkas Anta- 
ns B. Mažeika energingai vei
kia, kad sovietams nebūtų leis
ta savivaliauti olimpinių žai
dynių metu Amerikos teritori
joje.

Los Angeles įvyksiančių 
1984 m. olimpinių žaidynių 
komitetas daro viską, kad tik 
užtikrintų sovietų dalyvavimą 
žaidynėse. To komiteto pirm. 
Peter Ueberroth, suradęs už
tarėjų Washingtone, buvo pa
žadėjęs žaidynių metu rusams 
Long Beach uoste laikyti liuk
susinį laivą ir Los Angeles ae
rodrome nusileisti 25 sovietų 
keleiviniams lėktuvams; taip 
pat, kaip ir Sarajevo mieste, 
Jugoslavijoje, iŠ žaidynių iš
jungti Laisvosios Europos ir 
Laisvės radijus.

Mažeikos įtaigojamas jo dis
trikto kongresmanas JAV 
Kongresui pateikė H. Con. 
Res. 270 rezoliuciją, reikalau
jančią, kad Laisvės ir Laisvo
sios Europos radijo teisės daly
vauti olimpiniuose žaidimuose 
būtų atstatytos.
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Edvardo Žitkaus mirties metinėms
Birutė Pūkelevičiūtė

Prieš metus, lygiai prieš me
tus - su Edvardu atsisveiki
nom. Buvo pavasaris, buvo 
balandžio trečioji, buvo Vely
kų rytas. Ženklų simbolika, 
rodos, sunkiai suderinama: 
mirtis, skambant Prisikėlimo 
varpams ... Tačiau, jei tikim 
į amžinybę, mirties sąvoka iš
tirpsta naujo gyvenimo neap
rėpiamoj platumoj. Mirtis pri
sikėlimui neprieštarauja; mir
tis prisikėlimą teigia ir patvir
tina.

Kartais man atrodo, kad 
mes augam, žydim ir nokstam 
lyg puikus sodas, kuri kasdien 
apeina ir apžiūri Gerasis Sodi
ninkas. Nenupurto Jis mūsų 
betiksliai ir nuožmiai, kaip 
audra ar kruša. Tiktai - su 
meile švelniai nuraško tuos, 
kurie Jam tą rytą labiausiai 
patinka. Ir savo delne atsar
giai juos sušildęs, įpučia jiems, 
savo numylėtiesiems, būties 
persikeitimo gyvybę.

Edvardas Žitkus gimė Pane
vėžyje 1921.VI.10 . Prakopęs 
gimnazijos pusiaukelę, pasuko 
į Aukštesniąją technikos mo
kyklą, kurią baigęs, studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Technikos fakultete; po karo 
studijas tęsė Darmstadto uni
versitete, kur gavo inžinie
riaus diplomą. Ideologine 
prasme buvo artimas tautinei 
minčiai ir priklausė Vilties kor
poracijai. Ilgus metus gyveno 
Chicagoje, vėliau įsikūrė Be
verly Shores, Indianoje. Buvo 
aktyvus tenykščio Lietuvių 
klubo narys, visų mylimas kai
mynas, laisvalaikiu - golfo ir 
žūklės mėgėjas.

Edvardas išdirbo 27 metus 
‘Quaker Oats’ bendrovėje, vy
resniojo inžinieriaus pareigo
se, planuodamas ir prižiūrė
damas elektros įvedimus spar
čiai augančiuose įvairiausių 
poskyrių pastatuose - per visą 
Ameriką.

Spaudoje buvo rašoma, kad 
Edvardas mirė po sunkios ir 
ilgos ligos. Iš esmės taip ir bu
vo, nors niekas nežinojo, kad 
liga yra rimta ir sunki: savo 
mėgiamą darbą jis paliko tik 
pusantro mėnesio prieš mirtį. 
Todėl aš ir norėčiau prisiminti 
dar šviesias, bet jau paskuti
nes mūsų atostogas, kurias 
praleidome Floridoje gruodžio 
mėnesį, bendrų bičiulių sve
tingai mums užleistoje pasto
gėje.

a.a. Edvardas Žitkus

Tas vakaras, tas pirmas va
karas Juno Beach pakrantėje - 
kai saulė leidosi, ir mes sėdė
jome vešliam sodelyje, aplin
kui žydint krūmams ir gėlėms 
... Sakytum - vasara, bet die
na trumpa, nes juk iš tikro ar
tėja Kalėdos. Aš pasistebėjau 
labai keistu debesiu, kuris 
plaukė po saule - jis buvo tam
siai žalias. Dienai gęstant, 
saulė tame debesyje nuskendo 
Nelaimės ženklas? Ne... Tik 
- niekad nematyta debesio 
spalva. Nežinojom, nenujau
tėm, kad sodelyje, visai neto
liese, jau lūkuriavo nemato
mas mirties šešėlis.

Sutemus buvom papratę pa 
sivaikščioti: pro tvenkinį, kur 
pašnekindavom antis, pro 
maumedžiais lengvai šlaman
tį takelį iki jūros - pro Linos ir 
Edvardo neseniai įsigytą nuo
savybę, kurioj dar gyveno nuo 
mininkai. Toji vieta Edvardui 
patiko nuo to laiko, kai pirmą 
kartą šioj pakrantėj atostoga- 
vom. Ir štai - jis čionai gyvens! 
Svajonės kartais išsipildo ... 
Takelio pabaigoj atsiverdavo 
bekraštė jūros naktis; mes su- 
sėsdavom ant suoliuko po vie
niša, labai liekna ir į krantą 
palinkusia palme. Nežinojom 
nenujautėm, kad tų vaikšty
nių metu šalia mūsų jau žings
niuodavo nematomas mirties 
šešėlis.

Dienos buvo švelniai žydros 
Smėlis, putų purslos, druskų 
nešama migla, ant bangų be
sisupą pelikanai. Kai mudvi 
su Lina eidavom pakrante iki 
tolumoj vandens plaudžiamų 
uolų, Edvardas retai prie mū
sų prisidėdavo. Jis pasilikda
vo snūduriuoti, pavirtęs šonu 
ir ant akių užsitraukęs brezen
tinę kepurėlę. Nežinojom, ne
nujautėm, kad šalia jo jau ple
vėsavo tas pats - nematomas 
šešėlis.

Buvo sekmadienis - Lina ir 
Edvardas keliavo į lietuviško 
skyriaus atidarymo iškilmes 
Lake Worth muziejuje. O aš 
likausi prie jūros, nes buvau 
atvažiavusi tik vienai savaitei. 
Kai juodu sugrįžo, užgirdau 
mažą istoriją apie vienos po
nios tautinį drabužį. Esą, iš
lipant iš automobilių ir visiem 
tąjį puošnų rūbą giriant, jo sa
vininkė nusišypsojo: ‘Tai Ed-; 
vardui Žitkui reikia padėko
ti!’ Kaip? Kodėl? Pasirodo, 
štai kas įvyko: seniai seniai, 
Vokietijos stovykloje, jauna 
graži lietuvaitė išskalbė savo 
tautinio rūbo marškinius ir pa 
džiovė juos kieme ant virvės. 
Apsižiūri - nėra. Dingot Kaž
kas pavogė ... Ji pradėjo verk 
ti, o čia - kaip pasakoje - Ed
vardas! ‘Ko verki, mergele?’ 
Varge, varge - pavogti marš
kiniai! ‘Nebijok’, sako Edvar

das, ‘aš numanau, kas marš
kinius bus pavogęs’. Jis nedels
damas nužingsniavo į lenkų 
baraką - o ten vyrukai lovose 
miega, degtinės prisigėrę. Pa
čiam vyriausiam Edvardas iš
dėsto reikalą ir sako: ‘Būk 
žmogus! Mergaitei sugadinot 
tautinį drabužį, o ką patys už 
tuos marškinius gausit? Gal 
tik kelias markes; neužteks 
nei pusbuteliui’. Lenkas pa
siklausė, pagalvojo ir riktelėjo 
netoliese besiraivančiam val
katėlei: ‘Atiduok!’ Na , ir iš
traukė tasai iš po čiužinio - 
dar drėgnus marškinius.

Man šis nuotykis patiko 
(gražu, riteriška!), aš net pa
nūdau parašyti ta tema apsa
kymėlį. Bet papasakok, Ed
vardai, plačiau! Kaip atrodė 
lenkų barakas?.. Duok man 
tipažą: kokie ten žmonės gu
lėjo, lovose išvirtę? Taip, Ed
vardas ketino papasakoti - vė
liau, Chicagoje.

Ir galop paskutinė diena, 
kai man reikėjo grįžti į namus. 
Aerodrome paaiškėjo, kad 
gudrieji kompiuteriai neužre
gistravo mano skrydžio; atro
dė, jog tą dieną negausiu lėk
tuvo. ‘Tu tik pabūk prie laga
mino!’ - šūktelėjo Edvardas. 
‘Pamatysi, už tas painiavas 
tau turės duoti pirmą klasę!’ 
Ir jis nuskubėjo aiškintis su oro 
linijos tarnautojais. Pirmą kla
sę?.. Taip, gavau! Kai vaka

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką.

NORMANĄ BURSTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601

Tai. kraštavai (312) 263-5326; imi (312) 677-3439.

re paskambinau iš Chicagos į 
Floridą, Edvardas buvo labai 
patenkintas, -užgirdęs mano 
pasakojimą. O, skrist buvo pa 
sakiška: erdvu, patogu, atne
šė mums karštas servietas, ato 
grąžų vaisiais apdėtas lėkštes; 
aš dar niekad nebuvau pirma 
klase skridusi ... ‘Na matai, 
Birute! Tik nereikia lengvai 
pasiduoti!’

Šių mažų epizodų konteks
te, žinoma, nenublanksta di
džiuliai elektros įrengimai, 
sudėtingi planai, kuriais Ed
vardas pelnėsi duoną ir savo 
bendradarbių pagarbą. Bet 
lyg pavasariško vėjo dvelki
mas, iš smulkių kasdienybės 
detalių į draugų širdis atple
vena šiluma, kuria Edvardas 
mus apdovanojo. Žmogiška, 
broliška šiluma. Kitam pagel
bėti - Edvardas atskubėdavo 
neraginamas.

Kažkur, milžiniškuose fab
rikuose, kasdien įsižiebia švie
sos, kurias Edvardas suprojek
tavo ir įjungė. Deja - ne Lie
tuvoj. Ne Raseinių, Zarasų ar 
Kauno apskrityse, bet Kentu- 
cky, Illinois, Tennessee ir ki
tose šio krašto platybių valsti
jose ... Jo sugebėjimus ir pa
tirtį priglaudė žvaigždėta 
Amerikos vėliava. Tačiau pla 
čiąja prasme - vis tiek Edvar
do darbai atiteko ‘žmonių gė
rybei’ - taip, kaip savo vaikus 
moko Lietuvos Himno žodžiai

==" ' ' "—
KELIONĖS I LIETUVĄ 1984

1 savaitės kelionės (2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 1 Maskvoje)

=====

Chicaga NYC/BoBtonas
Birželio 10; Birželio 17; Liepos 22; Rugpiūčio 19 $1530.00 $1360.00
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 $1310.00 $1140.00

2 savaičių kelionės
2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 5 Rygoje, 1 Maskvoje: 

Gegužės 13 $1485.00 $1315.00
Liepos 09 $1800.00 $1600.00
Rugsėjo 17 $1527.00 $1335.00

2 naktys Maskva, 5 Vilnius, 1 Maskva, 6 Roma:

Rugpiūčio 5 $2050.00 $1880.00

Registracija, informacija ir brošiūros:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Western Avenue
Chicago, IL 60643 tel. (312) 238-9787

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

-
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Lietiniai eeame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

LIETUVIU FONDAS
LITHUANIAN FOUNDATION, INC.

3001 W. 59th Street • Chicago, IL 60629 • (312) 471 -3900

1984 m. sausio mėn.

Santrumpos: atm. įn. — atmi
nimo įnašas, pavardė po dvitaš
kio — įamžintojas, įm. — įmo
kėjo, atst. — atstovauja, asm..— 
asmuo, įgal. — įgaliotinis, suma 
po pavardės — įnašų iš viso.

1 x $5 — Casper (Kasparas) 
Albert, $105.

1 x $10 — Tamašauskas Juo
zas, $660.

1 x $20 — Dalbokas Jonas, 
$130.

1 x $50 — Bručienė Olga atm. 
įn.: Bručas Petras, $275.

I x $85 — Jasiukienė Ona 
atm. įn.: Kindurys Adolfas ir 
Ona $25 ir 6 kiti, $85.

II x $100 — Ambražiūnas 
Adomas ir Eugenia, $300; Banė- 
nas Antanas atm. įn.: Banė- 
nas Amelija, $1,300; Bartoševi
čius Eugenijus atm. įn.: Barto
ševičius Eugenija, $900; Bumei- 
kis Jonas, $220; Druseikis Algi
mantas, $300; Katarskis kun. 

Vaclovas $1,100; Klevas Vin
centas ir Sofija, $600; Markus 
Kazys ir Bronė, $500: Račkaitis 
Benediktas atm. įn.: Brazauskas 
Marta $60 ir 5 kiti; Rugienė 
Valerija atm. įn.: Rūgytė Marija, 
$300; Vitkus Valerijonas ir Vik
torija, $500.

1 x $160 — Izdunis Romual
das atm. įn.: Kriščiūnas Felix ir 
Mary $50 ir 10 kitų.

3 x $200 — Černius Kazys 
ir Filomena, $1,200; Katilius Jo
nas, Vincas ir Juozas atm. įn.: 
Vaitiekūnas Vytautas, $1,000; 
Staniškis Bronius ir Sofija, 
$1,600.

2 x $300 — Skrupskelienė 
Alina, $1.000; Stepas Edvardas 
ir Joana. $500.

1 x $400 — Valaitis Jonas 
atm. įn.: Assoc. Pathologists of 
Park Ridge $200. Baras Stasys ir 
Elena $50, Jelionis Adolfas ir So
fija $25, Kaunas dr. F.V. $25 
ir 7 kiti, $400.

1 x $500 — Alkus Vytautas 
atm. įn.: suaukota šermenų 
metu, atst. Alkus Elena, $500; 
Kamaitis Klemensas, $1,000.

2 x $1,000 — Druseikis Pet
ras ir Julija, $1,200; Plukas 
Paskalis, $1,000.

Iš viso — $6,030.

1984 m. vasario mėn.
1 x $5 — Stevens Genovaitė 

ir Henry, $5.
1 x $10 — Dargienės atm. įn.: 

Jurkūnas Algis ir Laima, $10.
1 x $12.50 — Naujokaitis My

kolas, $105.
2 x $20 — Adamson Bronė, 

$20; Bartkus Ona atm. įn. įm. 
3 asm., $120.

4 x $25 — Jasas Zuzana ir 
Adomas, $130; Pažėra Elena ir 
Juozas, $25; Raila Neringa, $125; 
Valiuškis dr. Antanas ir Kons
tancija $1,075.

1 x $37.50 — Dabšys Rim
tautas ir Birutė, $137.50.

1 x $40 — Valiulis Leonas 
$200.

3 x $50 — Lukšis Kazimie
ras atm. įn.: Lukšienė Antanina, 
$850; Mikuckis Vaclovas ir Ona, 
$400; Milaševičius Adalbertas 
ir Irena, $200.

1 x $55 — Giparienė Marija 
atm. įn. įm. 6 asm., $55.

1 x $72 — Marąuette Parko 
lituanistinė mokykla, $2,451.22.

41 x $100 — Abelkis Sigutė ir 
Povilas, $300; Apeikis Nėlė ir 
Vytautas, $200; Bacevičius So
fija ir Vytautas, $800; Baltutis 
Vytautas, $200; Bandzevičius 
Kazimieras ir Ona, $1,200; Brin- 
kis dr. Zigmas, $500; Butkys 
Birutė ir Povilas, $525; Daukas 
Lina ir Richard, $100; Deveikis 
Stasys ir Ona, $400; Dovy
daitis Vincas ir Ema, $400; 
Dženkaitis Juozas ir Bronė, 
$725; Galdikas Antanas ir Filo
mena, $700; Jusionis dr. Jonas ir 
Jadvyga, $2,000; Kazakevičius 
Juozas ir Viktorija, $500; Kaz

lauskas Vincas, $500; Kindurys 
Alfonsas ir Ona, $2,700; L.Š.S.T. 
Romo Kalantos Šaulių kuopa, 
atst. Gudonis Antanas pirm., 
$100; Maskoliūnas Aleksas ir 
Melanija, $400; Maurukas Ka
zimieras atm. įn. 3 m. mirties 
sukakties proga: Maurukienė 
Stasė, $400; Melninkas Albertas 
ir Johana, $100; Miecevičius 

Kazys atm. in.: Miecevičienė 
Genovaitė, $210; Nelsas Romas 
ir Angelė, $450; Oksas Leonas ir 
Izabelė, $1,100; Polikaitis Anta
nas ir Dalilė, $610; Grušas Pra
nas ir Marija, $500; Račkauskie
nė Vlada, $200; Radvenis Gre- 
gorius ir Janina, $700; Raulinai- 
tis Algis ir Angelė, $400; Rąžy
tis Antanas, $300; Rudzevičius 
Bronius atm. įn.: Rudzevičius 

-Kastutė ir Juozas, $100;. Sakys 
Kazys ir Salomėja. $310: Šim
kus Aleksandras ir Bronė, $600; 
Šimonėlis Justinas ir Elena atm. 
įn.: Šimonėlis Alfonsas, $100; 
Šimonis‘Marija ir Juozas, $270; 
St. George’s Lithuanian Siek 
Benefit Society, Morkūnas Leo
nas ižd., $100; Sutkus Mečys 
ir Violeta, $100; Tomkus Daiva 
M., $100; Vamas-Warn Nijolė 
Eilėn, $100; Velža Vladas ir 
Eleonora, $701; Žirgulis dr. J., 
$1,100; Žygas Juozas ir Apo
lonija atm. įn.: Baltutienė Da
nutė, $700.

1 x $120 - Marti nkus dr. Ka
zys atm. įn.: Martinkų šeima 
$70 ir 3 kiti, $120.

1 x $150 — Zaviskas Sta
nislovas atm. įn. mirties meti
nių proga įm. 11 asm.

5 x $200 — Gedvilienė Sofi
ja, $200; Remeikis Vytautas ir 
Ona, 50 m. vedybinės sukakties 
proga įm. Nijolė O. Remeikis, 
$400; Rugys Antanas, $1,200; 
Smulkaitienė Stefanija atm. įn.: 
Smulkaitis Jonas, $635; Uksas 
Jurgis ir Marcelė, $1,600.

1 x $215 — Gulbinskas An
tanas atm.: Mulokienė Jadvyga 
$30, Polikaitis Antanas ir Dalilė 
$30, Butkys • Povilas ir Birutė 
$25, Činga Jonas ir Aldona $25, 
Grušas Pranas ir Marytė $25, 
Raulinaitis Algis ir Angelė $25 
ir 4 kiti, $440.

1 x $500 — Činga Jonas ir Al
dona, $2,501.

1 x $600 — Ramanauskas Juo
zas, $3,607.45.

1 x $620 — Mickūnas Ri
mantas atm. įn.: Rastonis Vytau
tas ir Eugenija $40, Banevičius 
Vytas ir Adelė $30, Baranaus
kas Ilona $30, Balčiūnas Jurgis 
ir Violeta $25, Čereška Jonas ir 
Alė $25, Izbickas Vytas ir Feli
cija $25, Mickūnas Česlovas ir 
Irena $25, Rasys Juozas ir Irena 
$25, Santvaras Stasys ir Alė 
$25, Vasys Jonas ir Bronė $25, 
Veitas Brutenis ir Irena $25, 
Veitas Romas ir Rėdą $25, Žiau- 
gra Vytautas $25 ir 21 kiti/ 
$620.

1 $900 — Dapkus Jonas ir 
Aleksandra, $1,000.

1 x $1,000 — Pusnikas Petras 
ir Teklė (Bitytė) atm. įn.: Ba- 
čauskas K., $1,100.

1 i $1,025 — Mikalauskas 
inž. Jonas atm. įn.: Kačinskas 
Leonas ir Elena $100, Adomonis 
Jonas $50, Boden-Galinytė Jūra 
$50, Izbickas Vytautas ir Felici
ja $35, Biknaitis Juozas $25, 
Bizinkauskas dr. Petras ir Veru
tė $25, Bričkųs Romas ir Rima 
$25, Čeraška Jonas ir Alė $25, 
Galinis Bronius ir Irena $25, 
Gimbutas dr. Jurgis ir Stasė 
$25, Ivaška Rymants $25, Izbic- 
kas Longinas ir Danutė $25, 
Kapočių šeima $25, Manomaitis 
Eugenijus ir Irena $25, Mickū
nas Česlovas ir Irena $25, Oku- 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119
Tel. [216] 531-7770

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

liams pastatyti.

nis Jurgis ir Irena $25, Rasys 
Juozas ir Irena $25, Štuopis Jur
gis ir Roma $25, Lowe John $25, 
Veitas Brutenis ir Irena $25, 
Veitas Romas ir Rėdą $25, Ziau- 
gra Vytautas $25 ir 25 kiti, 

$1,025.
1 x $1,320.73 — X, $75,000.

Iš viso — $12,072.73
Lietuvių Fondas artėja prie 

trečio milijono ir pagrindinis ka
pitalas 1984.11.29 pasiekė 
2,699,963 dol. Gautomis palū
kanomis parėmė meną, lietuviš
ką švietimą, kultūrą ir jauni
mą 1,191,586 dol.

Palikimai sudaro' svarbią Lie
tuvos Fondo dalį. Iš viso pali
kimais gauta 754,000 dol.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime 
šį tikslų pavadinimą: “LI- 
THUANIAN FOUNDATION, 
INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION, 3001 WEST 
59th STREET, CHICAGO, IL 
60629”

Pranešimas
Lietuvių Fondo nariai, dar 

norį užsisakyti sena kaina — 15 
dol. knygą “LIETUVIŲ FON
DAS”, kuri yra jau spausdina
ma ir pasirodys š.m. kovo mėn. 
gale, prašomi užsisakyti neati
dėliojant.

KAI PACAI VIEŠPATAVO LIETUVOJE
[io) Dr. Algirdas Budreckis

Kai Lenkijos pakancleris Olšovskis
1671 m. išleido perdaug griežtas taisykles. Lietuvos kariuomenė su- 
konfederavo.48 Nenoromis lietuviai buvo prisidėję prie 1670, 1671 ir
1672 m. lenkų žygių prieš totorius ir kazokus. Nuolatos kivirčijosi 
karo šalininkas Sobieskis su Pacais. Užtat, kad pakancleris Olšovskis 
uždraudė lietuviams duoti masitą ir pašarą iš Karūnos paveldimų 
dvarų, pasiekusi pietų Būgą prie Dubic-r-kos, Lietuvos kariuomenė 
atsisakė toliau eiti. Kaip reikiant lenkai nepasirūpino lietuvių išlai
kymu ir apsauga nuo žiemos šalčių. Etmonas Pacas paleido kariuo
menę; jo vėliavininkai padėjo vėliavas ir nuskubėjo namo.49 Turkai 
paėmė Podolės Kamenecą ir artėjo prie Lvovo.

Pacai jau prieš antrąjį 1672 m. seimą (jis susirinko gegužės 18 
d.) buvo pradėję galvoti apie sudarymą Lietuvoje konfederacijos ka
raliui paremti. Vienuolika Lietuvos senatorių jau buvo pradėję tuo 
reikalu derybas su tribunolo deputatais. Bet iš šios konfederacijos 
nieko neišėjo.50

Lietuvos atstovai, išnaudodami keblią Lenkijos padėtį karo su 
turkais metu, 1673 m. seime už karinę pagalbą lenkams privertė len
kus priimti įstatymą, kuriuo kas trečias seimas turėjo būti šaukia
mas Gardine, pirmininkaujant Lietuvos maršalkai.51 Nuo tada ligi 
Žečpospolitos žlugimo kas trečias seimas paprastai Įvykdavo Lietuvoje. 
Po šio seimo Lietuvos kariuomenė su didžiuoju etmonu Pacu ir lauko 
etmonu Mykolu Radvilu nužygiavo Į Ukrainą, bet bendradarbiavimas 
sv. Lenkijos didžiuoju etmonu Sobieskiu nebuvo sklandus. Priėjęs 
prie Dniestro, etmonas Mykolas Pacas pareiškė Sobieskiui, kad kariai 
yra pavargę ir jie nenori rizikuoti žygių, kurie pražudytų jų kariuo
menę. todėl šiais metais atsisako nuo dalyvavimo kare. Sobieskis, 
neturėdamas pagal įstatymus teisės įsakyti Pacui, kaip sau lygiam 
kolegai, tik išprašė kiek padėti.52

Chotino mūšio išvakarėse Pacas jau beveik kovos lauke ilgai 
derėjosi dėl sąlygų ir atlyginimo už paramą lenkams.53 Mūšis prie 

Chotino (Hotino) Besarabijoje įvyko 1673 m. lapkričio 11 d., ir netruko 
ilgiau kaip dvi valandas. Dukart lenkai buvo išstumti iš apkasų, iki 
Mykolas Kazimieras Pacas atliko savo pareigą, ”o jo lietuviai taip 
narsiai išėjo, kad liko abejotina, kas bus narsesnis: lietuvis ar len
kas?”54 Sobieskis sumušė Huseiną Pašą tą dieną. Sobieskis norėjo 
vytis turkus toliau, bet Pacas su didesne Lietuvos kariuomenės da
limi grįžo Į Lietuvą, liko tik Radvilas su 1.000 karių.

Įsidėmėtina, kad Chotino mūšio išvakarėse, kada Sobieskis pa
garsėjo laimėjimu, mirė karalius Mykolas Kaributas Višnioveckis.

1674 m. seime lenkams ėmus pulti Lietuvos kariuomenę, kuri 
būdama Lenkijoje per daug sauvaliavusi, jos etmonas Pacas nurodė, 
kad ten jai iš tikro "sunku esą veikti, nes lenkai nenorį jai nei maisto 
parduoti, nei pastogės duoti.55 Siame seime nukentėję nuo Lietuvos 
kariuomenės lenkai taip pat reikalavo atlyginimo ir specialios ko
misijos. bet jiems buvo įsakyta kreiptis į Lietuvos kariuomenės ap
mokėjimo komisiją.56 O šioji ignoravo lenkų reikalavimus.

XI. Pacai veikia prieš naująjį karalių Joną Sobieskį
Mykolo Kaributo mirtis buvo rimtas smūgis Pacų galybei Lie

tuvoje. Pacai smarkiai priešinosi Jono Sobieskio (1629-1696) išrin
kimui, stengdamiesi pravesti konstituciją, kad būtų draudžiama rinkti 
vietinį kandidatą. Lietuvos priešelekciniai seimeliai Pacų įtakoje 
triukšmingai pasisakė prieš ’Piasto” rinkimus į valdovus. Iš sveti
mų kandidatų buvo Condė ir Austrijos remiamas Lotaringijos Ka
rolis, kurį rėmė Pacai, tikėdamiesi, kad per Višnioveckio našlę Eleo
norą, kurią eventualiai Karolis vestų, jie ir toliau galėtų palaikyti 
savo įtaką karaliaus dvare. Tačiau 
patraukti net visos Lietuvos.

Pacams nepasisiekė į savo pusę
(Bus daugiau)

49. Sruogienė, p. 601.
50. Šapoka, p. 61.
51. Sruogienė, p. 601; J. Wolff, Pacowie; W. F. Reddaway, The Cam- 

bridge History of Poland, I, 1950.
52. Sruogienė, p. 602.
53. A. Grabowski, Ojczyste spomniki w pismach dziejow dawniej Polski, 

tomas I, Krokuva, 1845, pp. 198-203.
54. Teodor Morwaski, Dzieje narodu Polskiego, IV tomas, Poznanė, p. 43.
55. Actą historica res gestas Poloniae iliustrantia ab anno 1507 usque 

ad annum 1795, Krokuva. 1878, tomas II, p. 1382.
56. Ten pat, p. 1378, 1399, 1400; Šapoka, p. 214.
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Los Angeles skautu buklo atidarymas
Los Angeles Tautinių Na

mų Valdyba, suprasdama pa
talpų reikalingumą sėkmingai 
skautų veiklai, nutarė pavesti 
skautams vieną iš ligšioliniai 
nuomuojamų krautuvių. Si 
patalpa yra pirmajame aukš
te, susidedanti iš bibliotekos- 
skaityklos kambario, posėdžių 
kambario ir sueigų-užsiėmi- 
mų patalpos.

Skautininkai Vaclovas Sva- 
derskas ir Valentinas Varnas, 
su skautų rėmėjų pagalba pui
kiai įruošė-atremontavo ir iš
puošė šią patalpą ir pritaikė ją 
skautiškam naudojimui.

Buklo iškilmingas atidary
mas įvyko vasario 12 d., daly
vaujant dideliam būriui skau
tų tėvų ir rėmėjų. Rajono va
das v.s. M. Naujokaitis dėkojo 
Tautinių Namų Valdybai ir 
jos pirmininkui Jonui Petro- 
niui už taip dosnią auką skau
tų veiklai paremti. Dėkojo vi
siems prisidėjusiems prie būk- 
lo įrengimo, išryškindams su 
meile ir pasišventimu atliktą 
darbą, tikint Skautijos idėja ir 
ateitimi.

Jonas Petronis, Tautinių Na
mų Valdybos pirmininkas, 
pasidžiaugė skautų pavyzdin
gu susitvarkymu patalpose lin- 
kėdams kuo geriausios veiklos. 
LTN Valdyba, pabrėžė jis, 
džiaugiasi galėdama padėti 
duodama jiems geresnes sąly
gas , nežiūrint finansinių nuos 
tolių Tautiniams Namams, 
nes ‘doleris išleistas jaunimo 
auklėjimui yra žymiai svares
nis, negu doleris padėtas ban
ke’.

Skautininke Valė Barmienė 
entuziastiškai sveikino Skau
tus ir būklo įruošėjus, nes ‘sa
vo kampo’ turėjimas užtikrin

tai turėtų paskatinti skautų 
iniciatyvą ir veiklą.

Rašytoja Klevą Vidžiūnienė 
iškiliai nusakė skautų veiklos 
ryšį su pasižadėjimu tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Investavimas į skautų būklą - 
tolygu investavimui lietuviš
kojo jaunimo asmenybės ug
dymui skautiškos veiklos rė
muose.

Pabaigai - besivaišindami 
svečiai suaukojo $2,225 skau
tų veiklai paremti bei būklo 
įrengimo išlaidas padengti. Di- 
delėlė padėka priklauso Bro
niui Strikaičiui už labai stam
bią $2,000 auką įteiktą skau
tams. Tokia didelė parama 
įgalina skautų vadovus dides
niu mastu planuoti visą veiklą

Būklo įrengimo darbuose 
dažnesni pagelbininkai Vac
lovui Svaderskui ir Valentinui 
Varnui buvo A. Prasauskas, K 
Barmus, A. DelZoppo, D. De- 
valgo, V. Dovydaitis bei skau
tai - V. Dabšys, V. Vilkas, K. 
Uldukis ir G. Prišmantas.

(mm)

TORONTO
DR. A. ŠTROMO PASKAITA

Dr. Aleksandras Štromas, 
emigravęs iš ok. Lietuvos 1973 
metais, profesoriaujantis Ang
lijos universitete, dažnai yra 
kviečiamas skaityti paskaitas 
įvairiuose Europos ir S. Ame
rikos universitetuose. S. m. 
kovo 2 ir 5 dienomis jis skaitė 
paskaitas Toronto ir Yorko 
universitetuose.

Kanados Lietuvių Fondo 
pakviestas, š.m. kovo 4 d. LN 
Mindaugo menėje, profesorius

New Jersey lietuvių delegacija pas gubernatorių Thomas H. Kean, Lietuvos Nepri
klausomybės Savaitės paskelbimo metu. Iš kairės: D. Didžbalienė, V. Mėlinis, R. 
Gražulytė, prel. J. Scharnus, delegacijai vadovavęs prof. dr. J. Stukas, gub. T.H. Kean 
kun. A. Matulis, L. Stukienė, Lietuvos Vyčių Centro Valdybos pirm. p. Eitmanytė, 
K. Jankūnas, p. Barčas, K. Sipaila, V. ir B. Skripatai.

A.A.

Inž. NAPOLEONUI MIŠKINIUI
mirus,
jo žmoną dr. MARTYNĄ MIŠKINIENĘ, 
dukrą DANUTĘ ir sūnų KĘSTUTĘ su 
šeima giliai užjaučia ir kartu liūdi

KONČIŲ ŠEIMA

Brangiai mamytei

A.A.

KAZIMIERAI DIDŽIULIENEI

mirus, jos dukrai ALDONAI DIDŽIULYTEI, 

ir sūnums VYTAUTUI bei ALGIMANTUI 
DIDŽIULIAMS su šeimomis reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartu liūdime

JUOZAS JUŠKA ir 
duktė VIDA

dr. A. Štromas kalbėjo apie 
Sovietų S-gos vidaus ekonomi
nes ir politines problemas. Su
sirinko apie 250 klausytojų. 
Su svečiu dalyvius supažindi
no dr. A. Pacevičius. Paskaita 
užtruko apie valandą, po kitos 
dar kitą tiek laiko profesorius 
atsakinėjo į dalyvių klausimus

Pokalbį pravedė H. Stepai- 
tis. Pagrindinis klausimas bu
vo dėl paskaitos išvados - išei
vija jau dabar turi ruošti ir 
planuoti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą. Dr. A. 
Štromo nuomone, mūsų visi 
veiksniai, vadovaujami VLI- 
Ko, turi ruoštis tam neišven
giamam Sovietų S-gos kritiš
kam momentui, kai komunis
tinė valdžia praras netikėtų 
įvykių kontrolę. Okupuotoje 
Lietuvoje VLIKas yra labai 
gerai žinomas, kurį išgarsino 
KGB išleistomis Alseikos ir ki
tų knygomis, kuriose niekina
mas bei šmeižiamas VLIKas. 
Politinė veikla Lietuvoje neį
manoma ir ten neveikia jokios 
demokratinės politinės parti
jos. Prelegento nuomone, visi 
kiti veiksniai išeivijoje turi pa
klusti VLIKui, vieningai veik
ti ir ruošti ateities planus. Šiuo 
metu nėra reikalo diskutuoti 
apie būsimą nepriklausomos 
Lietuvos socialinę santvarką. 
Pirmoje eilėje svarbiausia at
gauti nepriklausomybę, ku
rios atstatymui pirmąją pa
galbą turės duoti lietuviškoji 
išeivija.

Pasibaigus paskaitai ir dis
kusijoms, dr. A. Pacevičius 
pareiškė dr. A. Štromui šir
dingą padėką ir publika pa
gerbė svečią atsistojimu bei 
skambiais plojimais.

Prof. dr. A. Štromas šiuo 
metu gyvena San Francisko 
mieste, Kalifornijoje, rašo 
knygą politiniais-socialiniais 
klausimais. Jis yra Lituanis
tikos instituto narys.

(jv)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED I’IIYSICAI. 

THERAPISTS
To work end live in a small congenial 
community and new mode r n 92 bed 
Regionai Hospital. Mušt have currtnt 
Oklahuma License. Hospital provides 
good pay, bcnefils. retirement. Great 
working conditions. Apply call or 
send resume: To ADMIN1STRATOR

CUSHING REGIONAL 
HOSPITAL

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

CUSHING, OKLAHOMA 74023 
(7-H)

WANTED 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
FOR SMAL.L NORTHEASTERN CALI- 
FORNIA COMMUNITY AND A 59 
BED CONVALESCENT FAC1LITY.

Salary negotiable 
WRITE TO BOB KINO 

ADMINISTRATOR 
BOX 997 

ALTURAS, CALIFORNIA 96101 
CALL COLLECT 916-233-3416 (»•!«)

VASARINIS PRAKTIŠKAS DOVANŲ 
SIUNTINYS GIMINĖMS LIETUVOJE

SIUNTINYS NO. 1 —1984 M.
3 «uknelėm Įvairi medžiaga (šilkinis aksomas, neperma
tomas nylonas, japoniška gėlėta medvilninė medžiaga), 
labai gera vilnonė angliška medžiaga eUutel su (rašų 
“All wool made In England”, 1 sv. mohalr vilnonių siūlų 
(Lietuvoje labai pageidaujami), 1 blluskutė arba vyriški 
marškiniai, 1 pora “Wrangler”denlm jeans, 1 pora “Levi” 
rumbuoto aksomo jeans.

Šio siuntinio kaina su muitu Ir persiuntimu $420.00. 
į ši siuntinio dar galima dadėtl 7 svarus Įvairių prekių. 
Žemiau siūlome keletu naudingesnių dalykų (kaina

su muitu): 
Dirbtinio minko kailis paltui,

DeLux, sveria 5 sv........................................  $100.00
Jeans, rumbuoto aksomo “Wrangler” arba “Levi” ....42.00 
Vyriškas arba moteriškas megztinis..................... 50.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė........ ............................ 12.00
Telescoplc lietsargis ........................ .............. ~...... 12.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai .......................... 48.00
Pulki suknelei medžiaga .............    40.00
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m................. 60.00
Aksomo medžiaga kostiumui,

dvigubo pločio, 3 m. ......................................... 76.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m................. 70.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m................. 80.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m...........— 100.00

Šluos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos — 8.00, 1 sv. nescafes — 12.00, 2 sv. pupelių 
kavos —14.00,1 sv. šokolado — 7.00,40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntini savo nuožiūra, reikia pridėti $60.00 
persiuntimui.

Siunčiame pramogines Ir kitokios muzikos plokšteles 
Persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, ENGLAND
TEL. 01 460-2592

1O DIENŲ
Gegužės 15

Simon Travel
nauju pavadinimu

AUDRA Travel
kviečia keliauti kartu

LIETUVOJE
Rugsėjo 4

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!
Gegužės 21
Gegužės 29
Birželio 27

VIENOS SAVAITĖS

Liepos 4
Liepos 12
Liepos 26

A Gegužės 21
v Liepos 10

Rugpiūčio 9
Spalio 2
Gruodžio 19

Rugsėjo 10
Spalio 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.

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

nas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon
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DETROIT
SV. KAZIMIERO 

MINĖJIMAS
S.m. balandžio 1 d. 12:15 

vai. Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčioje įvyks jubilieji
nis šv. Kazimiero minėjimas. 
Programoje: kun. J. Vaišnio 
paskaita, meninė programa - 
atliks Dievo Apvaizdos para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Rimo Kaspučio ir dekla
matoriai. Programos koordi
natorius Pranas Zaranka.

Sį minėjimą ruošia jungti
nis komitetas, sudarytas iš 
Dievo Apvaizdos, Sv. Antano 
ir Sv. Petro parapijų, kuriam 
pirmininkauja Vitas Petrulis.

DETROITO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ CENTRO 

VALDYBOS POSĖDIS

Kovo 18 d. Sv. Antano pa
rapijos mokyklos klasėje įvyko 
DLOC valdybos posėdis. Pra
vedė dr. Algis Barauskas, sek
retoriavo Romas Macionis. Po
sėdyje aptarti trys pagrindi
niai reikalai: Vasario 16 mi
nėjimo apyskaita, Pavergtų 
tautų festivalis ir DLOC narių 
metinis susirinkimas. Finan
sų sekretorius ir iždininkas An 
tanas Vaitėnas vasario 16 mi
nėjimo apyskaitą pateikė raš
tu. Aukų surinkta $4,828.

Posėdyje nutarta dviem ra
dijo valandėlėms sumokėti po 
$35 ir spaudai - Dirvai, Drau
gui ir Naujienoms - po $15. Pa
dengus visas renginio išlaidas 
liko $3,932.14 suma. Apys
kaita buvo vienbalsiai priimta

DLOC narių metinį susirin
kimą nutarta šaukti gegužės 
13 dieną 12 vai. Sv. Antano 
parapijos salėje.

Pirmininkas Algis Baraus
kas aptarė Pavergtų tautų fes

tivalį, kurio rengimas darosi 
vis sunkesnis dėl stokos bendro 
darbo. Tačiau praėjusių me
tų festivalis vistiek davė $650 
pajamų. Nutarta kreipti dau
giau dėmesio į festivalio ren
gimą ir pirmininkui talkinin
kauti sutiko inž. B. Brizgys. 
Festivalis įvyks liepos 13, 14 ir 
15 dienomis Hart Plaza, prie 
Detroit upės.

Posėdis buvo darbingas ir 
pirm. A. Barausko sklandžiai 
pravestas. Dalyvavo 10 val
dybos narių. . ,

(ag)

CHICAGO
• KVIEČIAME Chicagos 

lietuvius susipažinti su Vasa
rio 16 Gimnazija Vokietijoje. 
Buvę gimnazijos mokiniai ren 
gia vakaronę kovo 30 d., penk 
tadienį, 7 v.v. Jaunimo centro 
kavinėje. Mokiniai kviečia 
pamatyti Vasario 16 Gimna
ziją skaidrėse ir išgirsti jaunų 
žmonių pasakojimus apie lie
tuvišką gimnaziją ir gyveni
mą joje.

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

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

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

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

OPPORTUNITY 
FOR

REGISTERED NURSES
To work and live in a small 

congenial community in Ru- 
ral Nevada Hospital Home 
health agent. Good starting 
salary plūs shift differential. 
Excellent benefits. Moving 
allowance. Outdoor recrea- 
tion. Moderate climate. ap- 
ply call or write to

Mt Grant General Hospi- 
TAL, P.O. Box 1516, Haw- 
thorne, N V 89415
Call collect 702-945-2461

(12-21)

HOUSE FOR SALE

2 bedroom brick bungalow 
an A-l condition. Off Neff Rd 
near Wildwood Park. In 50’s. 
Call 941-5962 (13-14

INCOME TAX 
SERVICE

• FEDERAL • STATĖ
• MUNICIPA1.

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

— skambinkite tel.
442-9091.

! .(7-14)

llll IUI1IIIII llllllllll I lllllll I lllll lllll 11 III IIIMSIIIII

MATAS & TURNER 
REALTY

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

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

OWNER / OPERATORS 
VVANTED

We are expanding and 
need late model tandem trac- 
tors. Drivers mušt have over 
the road experience. A good 
safety record and a professio- 
nal attitude. Good rates, Li- 
beral Advances, Centrai dis- 
patch, settlements twice a 
month.

Outside of W. Virginia call 
1-800-624-3414. In W. Virgi
nia call 304-522-7366, ask for 
JohnWoods. (12-21)

Owner Operators 
Fleet Operator 

Sewell Motor Expre»j Ine. Gen. 
Commodltles Carrler needi 
owner operator* wlth jlatj, van* 
8. reefers for 48 statė operatlon. 
Trlp advances, terminai pay, 
permlts furnlshed for lono term 
lease. Charleston 304-755-0078 or 
1 -000-247-0987

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

P OHIO >4
WINNERS

THE WINNINGEST INSTANT 
LOTTERY GAME EVER!

I won the Academy Award. 
Būt frankly.my dear, I don't 
givea-darnll'drather 
wln thls new Instant Lottery 
game... OHIO WINNERS!

CLARK GABLE

Be an Ohio Winner.

Chance Drawing in the Fomous 
Ohioan Stub game.

Take a shot at lt! 
ANNIE OAKLEY

Now you could become a famous Ohio winner, 
too. Just play OHIO WINNERS. The winningest 
Instant Lottery ever with 3 ways to win on every 
ticket. Win up to $50,000 right oway! Or the $1 
Million Grand Prize. Or win a $10,000 Second-

MM! /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA
<• «. 4

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS

ELECTRICIANS
EXPAND1NG GRAND PRA1RIE PLANT HAS 1MMEDIATE OPENINGS 
FOR EXPER1ENCED ELECTRICIANS. WORKING KNOWL.EDGE OF 
AC AND DC MOTOR AND CONTROLS NECESSARY. SCR DRIVE 
UP TO 400 HORSEPOWER A PLŪS. 5 YEARS 1NDUSTRIAL EX- 
PER1ENCE. UP TO $25,000 PER YEAR 1NCLUD1NG OVERT1ME. 
NON SMOKERS ONLY. APPLY OR CALL:

POLY AMERICA
2000 W. Marshall

Grand Prairiei, Tx. 75051
214-647-4374

/uperior Avi 09/
Pogrindinis 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.
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TIKINČIOS LIETUVOS 
DIENA

Padėčiai Lietuvoje apsvars
tyti ir pagelbai aptarti, Sv. 
Jurgio parapija Clevelande 
organizuoja tikinčios Lietuvos 
ir politinių bei sąžinės kalinių 
popietę.

Popietė įvyks sekmadienį, 
balandžio 1 d. 11:45 vai. Sv. 
Jurgio parapijos salėje. Prog
ramoje - paskaita pavergtosios 
Lietuvos temomis ir bendras 
pokalbis-diskusijos bendradar 
biavimo ir paramos klausi
mais. Gavėnia yra prasmin
gas metas tokioms temoms 
svarstyti. Visi clevelandiečiai 
yra nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti.

• LIETUVIŲ BENDRUO
MENES METINIS SUSIRIN
KIMAS įvyks š.m. balandžio 
15 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje. Darbotvarkėje: 1. 
Clevelando apylinkės valdy
bos ir kontrolės komisijos pra
nešimai, 2. diskusijos dėl pra
nešimų, 3. dalies valdybos 
narių ir kontrolės komisijos 
rinkimai, 4. pastabos dėl 
1984 metų Lietuvių Bendruo
menės ir ALT skyriaus bend
rai rengtos Vasario 16 šventės 
ir tos šventės ateityje rengimo 
klausimas, 5. įvairios pasta
bos, siūlymai.

Susirinkime visi kviečiami 
dalyvauti.

• GAMTOS KELIU - Regi
nos Abromaitienės, iš Putna- 
mo, darbų paroda įvyks ba
landžio 15 d., sekmadienį, tuo 
jau po pamaldų Sv. Jurgio pa
rapijos salėje. Bus taip pat ir 
lietuviškų patiekalų pietūs. 
Rengia Clevelando Skautinin- 
kių draugovė.

• KAZIUKO MUGE, įvy
kusi praeitą sekmadienį Dievo 
Motinos parapijos salėje, buvo 
gausiai žmonių lankoma. Pla
čiau apie mugę kitame nume
ryje.

Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119

SALAMANDER
SHOE STORE

4164 Lorain Avė., Cleveland, Oh. 44113
651-6686

STORE HOURS: Mon. & Wed. 9-4 — Fri. 8-6 — Sat. 8-5.

SHOE SALE
k likę no other!

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

KOVO MENUO- 
RAUDONAJAM KRYŽIUI

Raudonasis Kryžius - nesve
timas ir mums išeiviams, kurį 
prisimenam iš stovyklinių lai
kų Vokietijoje. Tada jo pagal
ba stovyklos gyventqams bu
vo ryškiausiai jaučiama. Tai 
tarptautinė organizacija vei
kianti visam laisvame pasau
lyje, kurios humanitarinė veik 
la ir Clevelande pasiekia dau
gelį, nelaimės ištiktų.

Sis mėnuo yra paskelbtas 
Clevelande Raudonojo Kry
žiaus mėnesiu. Tuo yra sie
kiama šios organizacijos išpo
puliarinimo ir laukiama sava
norių, kurie padėtų jos veiklą 
vykdyti. Taip pat yra kvie
čiama tapti šios organizacijos 
nariais, bei pasinaudoti jos 
gausiomis programomis.

Raudonojo Kryžiaus veikla 
yra grynai humanitarinė, skir 
ta artimo pagelbai, todėl kiek
vienas turėtų pagalvoti, kaip 
prie šios veiklos prisidėti ir kuo 
galotų artimui patarnauti.

Raudonojo Kryžiaus buvei
nė yra 1227 Prospect Avė., 
Cleveland, OH 44115.

SOLISTES 
ALDONOS STEMPUZIENES 

KONCERTAS

Solistės Aldonos Stempužie
nės koncertas įvyks Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje, 
balandžio 8 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p.

Solistė dainuos įdomią prog 
ramą. Pirmą kartą Clevelan
de girdėsime Felikso Bajoro 
vokalinį kūrinį ‘Sakmių siuita’ 
Žodžiai - liaudies sakmės, su
rinktos Kazio Būgos. Anglų 
kalbos vertimus paruošė Los 
Angeles gyvenąs Milton Stark. 
Taip pat dainuos ‘Septynias 
populiarias ispanų liaudies 
dainas’ - kompozitoriaus Ma
nuel De Falla, Beethoveno ir 
Švedo kūrinius.

ONE LOT FOR SALE

Shawnee of East 185 St., 
near Lithuanian Club, 50 yrd 
front to build 2 family or one. 
Facilities payment. Informa- 
tion - call Frank 481-5742.

(11-13)

EUCLID BY OWNER

4 bedroom, 214 bath, cus- 
tom build brick home. Large 
family room, first floor utility, 
full basement, 214 car gara- 
ge. Thermopan window, 
centrai vacuum system, etc. 
Call 486-6941 (12-13)

Maloniai kviečiame atsilankyti į

TIKINČIOSLietuvos
I R

LIETUVOS KALINIŲ

M. BALANDŽIO 1 D. SEKMADIENĮ 

11:14.5 VAL. ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE 

PROGRAMOJE:

PASKAITA IR DISKUSIJOS KOVOJANČIŲ 

BROLIŲ IR JO, RĖMIMO KLAUSIMAIS 

RŪPESTIS BROLIAIS - MŪSŲ ŠVENTA

PAREIGAI

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
taryba

PRANEŠIMAS

Globė Parcel Service kompanijai paskelbus bankrotą, aš 
savo vardu sudariau sutarti su atitinkamomis įstaigomis, kad 
galėčiau teikti siuntinių persiuntimo i Lietuvą ir kitus kraš
tus pilną patarnavimą.

Jeigu tautybių asmenys naudosis mano patarnavimu, aš 
pasiimsiu atsakomybę savo lėšomis apmokėti visus papildo
mus mokesčius, kad buvusių Globė Parcel kompanijos kli- 
jentų sulaikyti siuntiniai būtų pristatyti jų gavėjams Lietu
voje ir kituose kraštuose.

Su pilnu pasitikėjimus siųskite siuntinius per mano 
staigą:

VILLIAM 08ADCIW 
DMC DISTRIBUTER & IMPORT 

3491WEST 25 STREET, CLEVELAND, OHIO 44109 
Telefonas (216) 741-8082



DIRVA
• DR. ALBERTAS GERU

TIS, Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos narys, kovo 13-16 
dienomis išbuvo Bonnoje. Jis, 
tarp kito, turėjo išsamius pa
sitarimus dėl veiklos koordina
vimo su Estijos diplomatinės 
tarnybos įgaliotiniu V. Vokie
tijoje adv. E. Reisenbergu ir 
Latvijos diplomatiniu įgalioti
niu magistru A. Šildė.

S.m. rugsėjo 12 d. sukanka 
50 metų, kaip nepriklausomų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių užsienių reikalų mi
nistrai pasirašė Baltijos San
tarvės sutartį Ženevoje, ano 
meto Tautų Sąjungos būsti
nėje.

• ARIS ŽUKAUSKAS, 20 
metų amžiaus, sovietinio žve
jų laivo ‘Seda’ jūrininkas, ku- 
ris'pernai gruodžio mėn. pa
bėgo nuo laivo Tenerife saloje, 
Balfo rūpesčiu ir pastangomis 
jau atvežtas į JAV ir jam išrū
pinta politinio pabėgėlio prieg 
lobstis. Šiuo metu A. Žukaus
kas yra Balfo globoje.

• DLOC VALDYBA, per 
Dirvos bendradarbį A. Gri
nių, Dirvai paremti atsiuntė 
auką 15 dol. Ačiū.

• INZ. J.A. RASYS, Camb
ridge, Mass., atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo $25 au
ką. Ačiū.

Mylimai Motinai
A. A.

KAZIMIERAI DIDŽIULIENEI
mirus, jos sūnui inž. VYTAUTUI su 
šeima, giminėms ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

DR. EUGENIJUS ir EMILIJA
N O A K A I

Arūnas Kaminskas. 
Dirigentas

LIETUVIŲ OPERA

Darrel Rovvader, 
Faustas

Anita Pakalniškytė, 
Margarita

Algirdas Brazis, 
Valentinas

Aldona Stempužienė, 
Morta

Gounod opera

FAUSTAS
su

VALPURGIJOS NAKTIES SCENA

1984 m. gegužės 5 d., 7:30 vai. vak. 
gegužės 6 d., 3:00 vai. popiet

MORTON EAST HIGH SCHOOL AUDITORIUM 
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL

Diriguoja ARŪNAS KAMINSKAS

Bilietai 25.00, 20.00, 15.00, 10.00

Gaunami Vaznelių prekyboje,' 
2501 West 71 st. St., Chicago, IL 60629 

471-1424
Ir autobusų bilietai gaunami ten pat.

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čekį išrašant: Lithuanian Opera Co., Ine.

Kazys Oželis, 
Scenos Produkcija

Emilija Sakadolskienė, 
Chorvedė

Violeta Karosaitė, 
Choreografija

Alfa Gečas, 
Chorvedys

Jonas Vaznelis, 
Mefistofelis

Margarita Momkienė, 
Siebelis

Bernardas Prapuolenis. 
Wagneris

Korp. Neo-Lithuania filisteriui

Inz. VYTAUTUI DIDŽIULIUI
su šeima, mylimai mamytei

KAZIMIERAI DIDŽIULIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

KORP! NEO-LITHUANIA
VYR. VALDYBA

• A. STUKAS, Elizabeth, 
N.J., atnaujindamas prenu
meratą pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
NAMŲ metinis narių susirin
kimas įvyks kovo 31 d. 4:30 v. 
p.p. nuosavuose namuose 
6422 S. Kedzie Avė., Chica
goje. Bus valdybos ir tarybos 
pranešimai bei direktorių rin
kimai. Po susirinkimo bus šei
myniška vakarienė.

Amerikos teisinių įstatymų ir 
net prasižengiant su konstitu
cinėmis žmonių teisėmis.

Philadelphijos apylinkės vai 
dyba rengia Daivos Kezienės 
pranešimą apie Americans for 
due Process veiklą sekmadie
nį, balandžio 1 d. tuojau po 
10:30 vai. lietuviškų Mišių 
(apie 12 vai.), Sv. Andriejaus 
parapijos salėje, 19-ta ir Wal- 
lace Streets. Šioje organizaci
joje Daiva Kezienė atstovauja 
JAV LB Visuomeninių Reika

lų Tarybą. Savo pranešimą ji 
pailiustruos su video juosta, 
kuri įrodo OSI bylų netikslu
mus. Daiva Kezienė, Rasa 
Razgaitienė ir kiti šios organi
zacijos veikėjai jau yra pasi
telkę visą eilę įtakingų ameri
kiečių žurnalistų, kurie nau
dojasi jų surinkta medžiaga ir 
kelia šį opų reikalą didžioje 
spaudoje. Tad, Daivos Kezie
nės pranešimas turėtų susi
laukti didelio Philadelphijos 
visuomenės susidomėjimo.

Dr. MATUI MICKUI

mirus, jo žmonai, Korp! Neo-Lithuania fi
li jai, STASEI MICKIENEI ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Korp! NEO-LITHUANIA 
Chicagos padalinys

Mūsų brangiai draugei

GENUTEI TREČIOKIENEI
ir jos artimiesiems, mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus, mūsų giliausia užuojau
ta

STELLA IR VYTAUTAS 
A B R A I Č I A I

• KRISTIJONO DONELAI
ČIO mokyklų 25 metų sukak
tuvių minėjimas-vakarienė 
įvyks š.m. kovo 31 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje.

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

• HARMONIJA, mišrus 
kvartetas, dainuos Chicagoje 
balandžio 29 d., sekmadienį, 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Koncertą rengia Jauni
mo centro valdyba.

Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje arba pas Jaunimo 
Centro valdybos narius.

PHILADELPHIA
KALBĖS APIE OSI BYLAS

Mūsų spaudoje jau daug 
buvo rašyta apie OSI bylas ir 
kaip skaudžiai jos paliečia net 
ir mūsų tautiečius. Americans 
for Due Process organizacija 
įsikūrė tam, kad jungtinėmis 
jėgomis amerikiečiai, kilę iš ry 
tų Europos kraštų galėtų veik
ti prieš šių bylų vykdomas 
skriaudas. Americans for Due 
Process tikslas yra teisiškai ir 
dokumentuotai įrodyti, kad 
tos bylos vedamos nesilaikant

Inž. NAPOLEONUI MIŠKINIUI

mirus,
žmoną dr. MARTYNĄ MIŠKINIENĘ, 

dukrą DANUTĘ, sūnų KĘSTUTĘsu šeima 
nuoširdžiai užjaučia ir liūdi

Amerikos Lietuvių Gydytojų S-gos
Michigano skyrius

A.A.

V. DEGUČIUI
Lietuvoje mirus,
broliui VIKTORUI DEGUČIUI ir seseriai 
STASEI LANIAUSKIENEI su šeimomis 
gilią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime

V. M. SKIRPSTAI


	1984 Kovo29 0001
	1984 Kovo29 0002
	1984 Kovo29 0003
	1984 Kovo29 0004
	1984 Kovo29 0005
	1984 Kovo29 0006
	1984 Kovo29 0007
	1984 Kovo29 0008
	1984 Kovo29 0009
	1984 Kovo29 0010
	1984 Kovo29 0011
	1984 Kovo29 0012

