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Įspūdingas šv. Kazimiero 
minėjimas Romoje

Pranešimai telefonu iš Romos

Clevelando Grandinėlė, dalyvavusi Sv. Kazimiero mirties 
500 metų sukakties minėjime Vatikane, buvo priimta spe
cialioje audiencijoje ir gavo Popiežiaus palaiminimą. Nuot
raukoje Sv. Tėvas Jonas Paulius II laimina Grandinėlės 
orkestro vadovę Ritą Kliorienę.

čios. Sunku žodžiais išreikšti 
ką išgyveno lietuviai, kurie šj 
sekmadieni, kovo 4 d., turėjo 
progos dalyvauti mums istori
nėse iškilmėse bazilikoje.

Visos iškilmės buvo filmuo
jamos italų ir amerikiečių te
levizijos operatorių.

Ingrida Bublienė

Sekmadieni, kovo4 d., lais
vojo pasaulio lietuviai Vatika
ne išgyveno tikrai istorini įvy
ki, minint Lietuvos patrono 
Sv. Kazimiero mirties 500 me
tų sukakti.

Suvažiavę maldininkai - 
virš 10,000, jų tarpe virš 1000 
lietuvių - užpildė Sv. Petro ir 
Povilo baziliką.

Sv. Tėvas Jonas Paulius II 
bazilikoje buvo sutiktas lietu
viams giedant ‘Pulkim ant ke
lių’. 2monės buvo sujaudinti 
ir šluostė ašaras. Sunku buvo 
patikėti - ar kada svajojome su
laukti tokio dėmesio? - kad 
mes esame patys, tiesiogiai 
dalyviai šių iškilmių.

Skaitymus prie altoriaus lie
tuvių kalba skaitė Vytautas 
Volertas, Sv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakties rengi

mo komiteto pirmininkas. Ita
lų kalba skaitė Kazys Lozorai
tis. Be to, buvo skaitomos mal 
dos vokiečių, lenkų ir kitomis 
kalbomis.

Savo pamoksle Sv. Tėvas ke
lis syk pakartotinai pabrėžė, 
kad šv. Kazimieras yra Lietu
vos šventasis, kad Lietuva turi 
didžiuotis turėdama toki jau
ną šventąjį, kad jis yra globė
jas įvairių lietuviškų organi
zacijų ir kad Dievas tikrai yra 
apdovanojęs šią mažą tautą.

Sv. Mišių metu aukas prie 
altoriaus nešė įvairių organi
zacijų atstovai. Jaunimą at
stovavo Grandinėlės šokėjai - 
Rūta Staniškytė ir Edas Bliū- 
mentalis; skautus, kurių glo
bėjas yra šv. Kazimieras, at
stovavo Vyr. Skautininkas v.s. 
Vytautas Vidugiris; ateitinin

kus - Arūnas Senkus, Lietuvių 
Bendruomenę - Ingrida Bub
lienė, Kanados lietuvius - Jo
nas Butrimas ir Europos lietu
vius - p. Grinienė. Kiekvie
nas jų paaiškino nešamų aukų 
prasmę.

Sv. Tėvas pats priėmė au
kas ir nešėjams užduodavo ke
letą klausimų.

įteikiant auką - koplytėlę, 
ir paaiškinus, kad šią simboli
nę auką atnešėme kaip maldą 
už pavergtą Lietuvą - Sv. Tė
vas pareiškė, kas jis meldžiasi 
už pavergtą bažnyčią ir mūsų 
brangią tėvynę, kiekvieną die
ną sukalbėdamas ‘Sveika Ma
rija’.

Visos iškilmės buvo nepap
rastai iškilmingos ir jaudinan-

Grandinėlės triumfas 
Romoje

Cražina Kudukienė, kuri 
su Grandinėle buvo nuvykusi 
j šv. Kazimiero mirties 500 me
tų sukakties minėjimą Vatika
ne, telefonu mums pranešė iš 
Romos, kad Grandinėlės šokė
jai visus užimponavo savo jau
natviškumu, šokiais ir giesmė
mis bazilikoje.

Grandinėlės šokėjai, priva
čioje audiencijoje, perdavė Sv 
Tėvui Clevelando miesto auk
sinį raktą siunčiamą miesto 
mero George Voinovich, o 
Gražina Kudukienė paprašė 

Popiežiaus palaiminimo Sep- 
tintajai Lietuvių Tautinių Šo
kių Šventei, kuri įvyks š.m. lie 
pos 1 d. Clevelande.

Grandinėlės šokėjai šešta
dienį ir sekmadienį, tuoj po Sv 
Mišių, Sv. Petro aikštėje, tūks
tantinės minios akivaizdoje, 
pašoko keletą šokių. Žmonės 
buvo sužavėti šokėjais ir šo
kiais.

Visas iškilmes ir priėmimą 
pas Popiežių reikia laikyti di
deliu laimėjimu Lietuvos lais
vės siekyje.
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Irano - Irako karas
Žada labai nemalonias staigmenas

Vytautas Meškauskas

Marinams apleidus Liba
ną, jo vietą laikraščių pusla
piuose užėmė jau ketvirtus 
metus besitęsiąs Irako-Irano 
karas. Laikraščių korespon
dentams jo sekti neleidžiama, 
o abiejų pusių prieštaraujan
čiais pergalės pranešimais pa
sitikėti negalima. Tačiau vie
na aišku, kad Irakas savo pra
dėto karo laimėti negali. Jis 
būtų laimingas, jei būtų 
atstatyta savo laiku šacho pa
diktuota padėtis. Jei taip, ką 
reikštų Irano laimėjimas?

Kaip kiekviena revoliucija, 
taip ir Islamo Irane stengiasi 
išsiveržti iš geografinių sienų. 
Šiuo atveju tas pastangas pa
drąsina bendras tikėjimas su 
arabų kraštais. Chaose skęs
tąs Libanas religinei revoliu
cijai Teherane atrodė labai vi
liojantis objektas. Teheranas 
ten siuntė savo savanorius', 
kurie atrodo suorganizavo 
sprogstamąja medžiaga pa
krautą sunkvežimi į Beiruto 
aerodromą, i kuri buvo išsikė
lę marinai. Sprogimo aukos 
labai daug prisidėjo prie apsi 
sprendimo marinus iš ten at
šaukti, kas savo keliu sumaži
no JAV prestižą visuose Vid. 
Rytuose ir gali padrąsinti pa
našių žygių pakartojimą.

Revoliucija pačiame Irane 
grąžino tą kraštą j Viduriniuo 
sius amžius. Teroro banga la
bai susilpinino jo kariuomenę. 
Nėra pavydėtina ir ūkinė pa
dėtis. Tiesa, pakilusios naftos 
kainos leidžia kraštui iš jos par
davimo patenkinti būtiniau
sius reikalus, tačiau šacho lai
kais didelė dalis tų pajamų 
buvo skiriama naujos pramo
nės ugdymui. Dabar to neda
roma - nėra iš ko - ir todėl naf
tos ištekliams išsekus krašto 
laukia labai blogos ūkinės per
spektyvos. Antra vertus - Ira
nas yra labai jaunas kraštas: 
60% jo gyventojų yra jaunes
ni negu 20 metų, o tokie leng
viau pasiduoda suvedžiojami. 
Patriotinėm aistrom sukelti la
bai patarnavo 1979-80 m.m. 
įkaitų krizė užtrukusi 444 die
nas, o dabar - karas su Iraku.

Pastarąjį pradėjo Irako dik
tatorius Saddam Hussein, 
1980 m. rugsėjo mėn. suma
nęs pasigrobti nafta turtingą 
pasienio Khuzistano provinci
ją ir Tigro-Epharto žiotis — 
vadinamą Shatt ai Arab van

Irako karo tikslas: Khuzistano nafta ir Shatt ai Arab 
vandens kelias.

dens kelią. Jo generolai tikė
josi, kad tai nebus sunkus už
davinys, tačiau po pirmųjų lai 
mėjimų greitai pasirodė, kad 
technikai sunku nugalėti dva
sią. Menkai apginkluoti reli
giniai fanatikai nesiskaitė su 
mirties baime ir net kai ku
riais atvejais jos tiesiog ieškojo, 
tikėdamiesi patekti tiesiog į 
rojų. Čia susidūrėm su labai 
būdinga ateistinės Sovietų Są
jungos laikysena. Kaip žinia, 
prieš karą ji buvo svarbiausia 
Irako ginklų tiekėja. Prasidė
jus karui ji ginklų tiekimą su
stabdė, tikėdama simpatijų iš 
Irano pusės. Karo laimei pasi
sukus Irano pusėn, sovietai vėl 
atnaujino ginklų tiekimą Ira
kui. Tokiu būdu Sovietija at
sidūrė turtingų pietinio Persi
jos įlankos pakraščio arabų 
valstybių kompanijoje, kurios 
Iraką visą laiką rėmė, norėda
mos taip sustabdyti Islamo re
voliucijos save tarpe skleidi
mąsi. Iranas į tai atsakė savo 
komunistų ir jų šalininkų šau
dymu. Pvz. vasario 25 d. bu
vo sušaudytas buvęs karo lai
vyno vadas Afzali, trys pulki
ninkai ir dai 6 asmenys. Iš 
viso ajatolos Khomeini bude
liai išžudė tarp 6 ir 10 tūkstan 
čių savo politinių priešų. Kar
tu reikia atsiminti, kad dauge
lis jo politinių priešų pabėgo 
revoliucijai prasidėjus. Vien 
Prancūzijoje politinių pabėgė
lių iš Irano esama apie 40 tūks
tančių, 13 tūkstančių vien Pa
ryžiuje. Kaip ir visi politiniai 
emigrantai - jie tikisi, kad Kho 
meini mirus (jam 84 metai), 
mulos išžudys vienas kitą ir 
jiems atsidarys kelias namo. 
Daugelis jų svajoja apie kons
titucinės monarchijos atstaty
mą.

Tačiau iki to dar toli. Kol 
kas ajatolos revoliucijonieriai 
vasario 11 d. pradėjo penktą 
ofenzyvą į Irako teritoriją. Zu 
vo tūkstančiai žmonių, bet 
tikslaus vaizdo, kaip rašėme, 
susidaryti negalima. Vienin
telis būdas Irakui išsilaikyti 
yra Irano naftos tiekimo su
stabdymas, ką bent teoriškai 
jis gali padaryti. Tuo atveju 
Teheranas grąsino užblokuoti 
Hormuzo sąsiaurį (žiūri žemė
lapį), kam turėtų pasipriešinti 
JAV ir D. Britanija. Tačiau 
ar jos patikimos po pasitrauki
mo iš Beiruto? Pagaliau už

tektų tik paskandinti porą 
tanklaivių, kad draudimo pre
mijos taip pakiltų, jog neapsi
mokėtų naftą plukdyti.

Ar kas padaryta tam atsiti
kimui užbėgti už akių? Japo
nija, kuri nuo to daugiausiai 
nukentėtų, sakosi neturinti sa
vo karinių pajėgų. Taip pat ir 
Vakarų Europa. Tokiu būdu 
reikėtų įsikišti JAV-bėms, ku
rios pačios iš to rajono gauna 
visai nedaug naftos. Savaime 
aišku, tai nebūtų labai popu
liaru krašte. Saudi Arabija, 
didžiausia po Sovietų Sąjun
gos naftos tiekėja, veda vamz
džių linijas į Raudonosios jū
ros uostus ir superka visus at
liekamus tanklaivius laikyti 
naftos atsargas. Washingtono 
administracija pakartotinai 
kreipėsi į kongresą prašydama 
200 milijonų dolerių dviejų 
Jordano brigadų apginklavi
mui ir aprūpinimui transpor
to lėktuvais jas permesti į rei- 
kalingas’vietas. Senatas tokį 
prašymą jau atmetė. Dabar 
bandoma eiti per Atstovi; rū
mus. To nenori Izraelis, ta
čiau ar jis pats norėtų ir galė
tų įsikišti?

Libano įvykiai nuvylė savo 
karine galia ne tik JAV-bes, 
bet ir Izraelį, kurios vienas 
aukštas karininkas išsitarė: 
mes turime stiprias kumštis, 
bet neturime kur smogti’.

Alfonsui Dargiui 
paskirta dailės. 

premija
JAV LB Kultūros tary

bos pavedimu dail. V. Viz
girda sudarė komisiją 1983 
m. dailės premijai skirti.

Premijos komisiją suda
rė tapytojai: B. Murinas ir 
A. Valeška Chicagoje, V. 
Ignas ir V. Vizgirda, gyv. 
rytiniame pakraštyje, ir 
skulptorius - vitražistas J. 
Bakis Kanadoje.

Komisijos nutarimu pre
mija vienbalsiai paskirta 
dail. Alfonsui Dargiui, gyv. 
Rochesteryje, N. Y., verti
nant jo ilgo amžiaus kūry
binį darbą ir jo brandžios

Alfonsas Dargis, vienas iškiliausių lietuvių dailininkų, 
plačiai žinomas ir tarp amerikiečių. Jo paveikslai puošia 
galerijas ir amerikiečių įstaigas. Turi savo studiją Rochester, 
N.Y., kurioj mokosi grupė mokinių. J. Jankaus nuotr.

■ Iš kitos pusės
Pasitaiko knygų, patiekiančių daugiau klausimų negu 

atsakymų. Viena tokių DIRVOS sausio 26 d. pristatyta 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos narių prisiminimai 
LAISVĖS BESIEKIANT. Faktinai tai daugiausia vieno 
jos nario — Algirdo Vokietaičio — veiklos ir nuotykių 
aprašymas.

Nuotykiai labai Įdomūs ir seniai turėjo būti išleisti 
ar bent paskelbti spaudoje. Greičiausiai tai ir būtų pada
ryta, jei autorius priklausytų dominuojančiai grupei. Da
bar, liūto dalį skiriant su Vokietaičiu susijusiai veiklai, 
lyg ir nužeminami kitų narių nuopelnai.

Vokietaičio nuotykiai prasidėjo sumanius jį pasiųsti 
į Švediją. Vėliau buvo ir kitas bandymas. Apie jį toje 
pat -knygoje rašo Vladas Žilinskas, mūsų buv. pasiunti
nybės Stockholme sekretorius:

”J. Ambraziejus (pik. lt. — VLIKo per Suo
miją norėtas pasiųsti 'karinis atstovas’ — vm), 
per ilgai užsibuvo amžino vaišingumo Taline, 1944 
m. balandžio 21-mą dieną pakliuvo į Gestapo na
gus ... J. Ambraziejus, vos Gestapo suimtas ir 
kiek pagąsdintas, tuoj pat išklojęs jam žinomas 
estų ir — buvo be abejonės spėjama — lietuvių 
rezistentų pavardes . . . Dėl išdavystės neįsivaiz
duojamo staigumo suėmimai Estijoje siekė 120 
rezistencijos veikėjų . ..”

Na, šioje vietoje skaitytojai turėtų nustebti: kokia 
čia slapta rezistencija, jei negirdėtam Lietuvos pulki
ninkui žinomos net 120 estų pavardės. Tam ne visai tiki 
ir Vokietaitis savo atsiminimų dalyje pripažindamas, kad 
’to negalima griežtai tvirtinti’, tačiau esą nesunku spėti, 
kad 'Ambraziejaus tardymas turėjęs patarnauti vokie
čiams’. Bet čia vėl kyla klausimas, kokia 'karinė veikla’ 
galėjo būti planuojama 1944 m. pavasarį, sovietams jau 
artinantis? Kas vėl veda prie kito klausimo, o kokią misi
ją turėjo pats Vokietaitie? Garsinti pogrindžio veiklą? 
Bet toji juk turėjo būti SLAPTA! Kam palengvinti Ges
tapui sekimo darbą? Ar ne geriau būtų, jei jis manytų, 
kad turįs reikalo su spontanišku, bet ne organizuotu lie
tuvių pasipriešinimu ?

Pagaliau kokia buvo bendra situacija? Nuo pat karo 
pradžios buvo aišku, kad vokiečiams pralaimėjus, sovietai 
atsiimtų bent visas iki pirmojo D. karo rusų valdytas 
teritorijas, žinia, ir vokiečių laimėjimas būtų menkas 
pyragas. Taip tarp kūjo ir priekalo atsidūrusi tauta, kaip 
teigia knygos įvade, pasirinko 'pasyviojo pasipriešinimo 
metodą’. Ciniškai tariant — žiūrėti kaip likti gyvam iki 
praeis visos audros. Knygą paskaičius atrodo, kad išsky
rus paskirus herojizmo pavyzdžius, tautos dauguma taip 
ir laikėsi.

Ir dar viena. Nors švedai iš Vokietaičio sulaukė 
jiems naudingų informacijų, jie taip šykščiai prisidėjo 
prie jo kelionių per Baltiją (sykį davė prakiurusią gu
minę valtelę), kas priminė seną anekdotą. Girdi, švedai 
net ir siūlydami pasivaišinti, tuč tuojau patikslina; 'imk 
daug, paimk du.’ (vm)

ir savitos kūrybos įnašą į 
lietuvių dailės lobyną. 1000 
dol. premijos mecenatas yra 
Lietuvių fondas.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat.onwide is on you'’ »Kle

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

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

Veltui išmanus žurnalistas P. Lelis šįkart ryžtasi laikytis savo 
klaidos: esą būta "prieš I did. karą Vilniuje lietuvių tik 2%”. 
Gii di, tai ”nei iškreipta tiesa, nei lenkiški šaltiniai”. Jis remiasi 
dr. A. Rukšos straipsniu 1972 m. kovo 3 d. Dirvoje. Taip lengvai 
Vilniaus tautybių painią sudėtį išsprendžia vienu laikraščio 
straipsniui

Dr. A. Rukša — klasikinis filologas ir pedagogas, mūsų lais
vės kovų žinovas (savanoris jų dalyvis ir karininkas), bet ne 
demografas. Nei jis nei kiti lietuviai anuomet jokio surašymo Vil_ 
niuj neįvykdė, tai volens nolens ir jie naudojosi svetimųjų ži
niom. O uoliausi buvo šioj srity lenkai — dėl savo politiniu kėslų, 
savo spaudoj ir kitur atkakliai skelbę panašias statistikas (ne tik 
2%, bet ir visai jokių lietuvių Vilniuj). Jie tai ir plačiam pasau
liui piršo ir populiarino, net štai ir mūsų nevieną įtikino. Bet 
būta ir kitokių skaičių.

A. Rukša, rimtas mokslininkas, būtų pats tą klaidą atitaisęs, 
deja, nesulaukė dr. A. Budreekio redaguotos knygos apie Vilnių, 
kur tie dalykai tikslai nušviečiami.

Tačiau kodėl P. Lelis būtinai remiasi senu straipsniu (įdėtu 
prieš dvylika metų!), kai yra nauja specialisto istoriko paruošta 
studija minėtoj knygoj: 40 puslapių teksto su 18 lentelių b- 4 
žemėlapiais. Kodėl ignoruoja naujesni ir daug išsamesnį šaltinį?

• Kad nebūtų tik tuščias ginčas, meskim akį į įvairias sta
tistikas, dar caro laikais pr adėtas 19 a. pusėje. Pirmoji M. Lebed- 
kino ilgai ruošta pasirodė 1862 m. Vilniaus gubernijoj radusi lie
tuvių 49.98%. Iš tų pačių duomenų, kiek skirtingas, bet panašias 
lenteles dar sudarė kitas generolas Koreva, R. Derkertas, Janžu- 
las ir kiti. Stolpianskis 1866 m. Vilniaus apskrity lietuvių rado 
61%. Lenkas Czynski 1880 m. Vilniuje lietuvių nerado (katalikai 
— polska vviaral).

Pirmas visuotinis Rusų Imperijos surašymas (su rusišku šo
vinizmu) 1897 m. Vilniaus apskrity lietuvių rado iš viso 76.916 
(tai triskart daugiau nei lenkui. Antras toks surašymas 1909 m. 
tam pat apskrity lietuvių rado tik 16.283. Ar patikėtina, kad vos 
per dešimtį metų dingo kažkur tiek tūkstančių? Bet šį taip iš
kreiptą skaičių atsveria 1900 m. Suvorino kalendorius, Vilniaus 
gub. radęs lietuvių per 48%.

• A. Budreckis paduoda ne tik lenteles ir jų palyginimus, 
bet iškelia ir šališkumų priežastis. Visos tos statistikos nepatiki
mos. nes darytos politiniais tikslais. Lietuvių skaičiai vis mažėja, 
o rusų ar lenkų daugėja. Lietuvių tautinė sąmonė dėl lenkinimo 
buvo menka, jie vadinosi "katalikais” ar "tuteišais”. "Polonofilai 
kunigai išjuokė kaip pagoniška visa kas lietuviška, lietuvių kalba 
buvo keikiama kaip’paganski język’.” Ogi statistikos buvo rink
tos iš klebonų ir policijos teiktų žinių. Todėl duomenys subjek
tyvūs: lenkų greitai daugėjo, nors jokios imigracijos iš Lietuvos 
nebūta.

• Dr. A. B. studijoj yra ir tas 1915-16 m. surašymas, vokie
čių pravestas karo metu, kur lietuvių Vilniuj rodo 2%, o visoj 
Vilniaus gubernijoj 3.5%. Kaip atsirado šie neįtikimi skaičiai? 
Štai faktai:

1. 20 a. pradžioj itin sustiprėjo lenkinimas per bažnyčias: lie
tuvybė tai pagonybė, mirtina nuodėmė ir t.t.

2. Dėl lenkinimo žmonės liko tamsūs, savo tautybės nežiną, 
tik "katalikai”, o lietuviu būti buvo gėda ...

3. Lenkai jau prieškariu rengėsi atkurti valstybę, Pilsudskis 
telkė karinius būrius (legijonai, šauliai, P0W) ir į būsimą Len
kiją siekė būtinai įjungti Vilnių su kraštu, tai ta linkme daug 
veikė — jie turėjo išteklių ir žmonių (tai mūsų nutautę bajorai, 
dvarininkai).

4. 1915-16 m. surašymą vykdė vokiečių kariai ir policija — 
lenkai nuo Poznanės ir Silezijos, nes mokėjo lenkiškai. O vokie
čiai tuomet pataikavo lenkam ir vykdė jų norus, siekė jų para
mos karui laimėti: jau 1916 m. paskelbė "Lenkų karalystę", o 
baigiant karą, Vilnių ir karinę medžiagą perdavė ne mums, o 
lenkams.

• Taip atsirado lenkų surežisuota Vilniaus tautybių statis
tika. Ar dera mums ją skelbti kaip tikrą pinigą? Ypač kad vos 
prieš porą metų dar buvo rusų 1913 m. surašymas, Vilniaus 
mieste radęs iš 96.521 katalikų net 23% su viršum lietuvių! Irgi

, patys lenkai netrukus paliudijo savo suktybę, kai pagrobę Vil
nių su kraštu pavadino Litwa Srodkova; taip ir jiem čia tikrai.

... Tokia mintimi buvo baig 
tas ilgokas pokalbis su Valdu 
Adamkumi, kurio įdomią ir 
turiningą kalbą su pasigėrėji
mu išklausėme Clevelande šių 
metų Vasario 16-sios minėji
me. Pokalbio tikslas buvo iš- 
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mens, kuris sugebėjo rasti to
bulą lygsvarą tarp dviejų pa
saulių, dviejų kultūrų, gyve
nant jų kryžkelės centre ir tuo 
įrodant, kad tokia asmens dva
sinė konglomeratą nėra kanki
nančio dvilypumo vidaus ko
va, bet dvasinės ramybės di
dysis pagrindas.

Dar būdamas Kauno Auš
ros' gimnazijos pirmoje klasė
je, jaunasis Valdas Adamkus 
jautė savo jaunos valstybės tra
gizmą, dalyvaudamas 1940 m. 
Vėlinių demonstracijoje Kau
no kapinėse, pagerbiant žuvu
sius už laisvę. Vokiečių oku
pacijos metu jis savo veiklą nu
kreipė i aktyvų pogrindi, pri
klausydamas Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungai ir drauge 
su kitais redaguodamas jauni
mo pogrindžio leidinį Budėk’. 
Jo ankstyvoji jaunystė, praleis
ta tremtinių stovyklose, Eichs- 
taetto lietuvių gimnazijoje ir 
stovyklinio gyvenimo aplinko
je, jame suformavo tvirtus lie
tuvybės apgrindus, kurie tiek 
Muencheno universiteto studi 
jų metų - ir toliau, Amerikoje- 
reiškėsi gyva visuomenine 
veikla. Salia to, jo inžinieriaus 
diplomas, įsigytas Illinois 
Technologijos Institute, suda
rė sąlygas jo įgimtiems suge
bėjimams pasireikšti jo naujo
sios tėvynės naudai. Rinkda
mas parašus (40,000) Lietuvos 
bylai kelti, dalyvaudamas 
LB, ALT tarybose, lietuvių 
sporto organizacijose, šiuo me
tu einantis SALF’o pirminin
ko pareigas, Valdas Adamkus 
savo profesijoje yra pasiekęs 
jau rimtą ir svarią poziciją - 
1972 metais jis buvo paskirtas 
į prezidento Gamtos Apsaugos 
Agentūrą (EPĄ), kurios pir
mininku yra jau nuo 1977 me
tų. Sąryšyje su gamtos apsau
gos sutarimu su Sovietų Sąjun
ga, jam tenka vadovauti ofi
cialiai JAV delegacijai (US 
Ecological Delegation under 
Bilateral Agreement between 
USA and USSR). Paskutinė 
kelionė į Maskvą buvo pereitų 
metų rugsėjo 9 dieną, o prieš 
tai jam teko su ta pačia dele
gacija Maskvos pasitarimuose 
dalyvauti penkis kartus. Iš 
vaikystės mokėdamas rusų kai 
bą, neslėpdamas savo kilmės 
šaknų, Valdas Adamkus paju
to iš rusų delegacijos pusės res- 
pektą ir pripažinimą, kaip 
gamtos apsaugos autoritetui. 
Delegacijoje ir pasitarimuose, 
šalia amerikiečių ir rusų, da
lyvauja Kanados gamtos ap
saugos srities mokslininkai ir 
specialistai.

Užbaigus oficialias misijas, 
nuo 1972 metų Valdas Adam
kus kasmet lankėsi Lietuvoje 
kaip Vilniaus Universiteto sve 
čias. Jam yra sudaromos są-

buvo ne Lenkija, o Litwa! Al gi kas vardintų visą kraštą vardu 
gyventojų, kurių tėra vos 2-3%.

Domėkimės viskuo apie Vilnių, tai mūsų gyvybė ir širdis.
Tirkim, svarstykim faktus ir atpažinkim svetimas dėmes, kad 
nebūtume nežinėliai. Ir gerai Įsiskaitykim pirmą patikimą knygą 
tom temom: RYTŲ LIETUVA.
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Inž. Valdas Adamkus, JAV Aplinkos Apsaugos Agentūros 
Vid. Vakarų apygardos administratorius.

lygos kalbėti Lietuvos studen
tijai. Nors jo kalbos griežtai 
ribojasi gamtos apsaugos te
momis, universiteto aulės sun
kiai talpina klausytojus. Jo 
lankymasis visada sukelia di
deli susidomėjimą. Valdas 
Adamkus pastebi, kad Lietu
voje yra dedamos didelės pas
tangos kraštą apsaugoti nuo 
pastoviai didėjančios gamtos 
taršos. ‘Gaila, kad jų puikios 
teoretinės žinios nėra parem
tos konkrečiu darbu, nes lietu
viai neturi biudžeto pozicijų 
savo planams įgyvendinti’, 
liūdnai pastebėjo svečias. Jam 
pavyksta praleisti po keletą 
savaičių Lietuvoje, kaip uni
versiteto gamtos-matematikos 
fakulteto svečiui. Su didele 
pagarba kalbėtojas mini pro
fesorių Ivanauską, ji pavadin
damas ‘Lietuvos gamtos ap
saugos tėvu’.

Valdas Adamkus, sąryšyje 
lione i Maskvą, planuoja šių 
metų liepos mėnesyje vėl lan
kytis Vilniuje. Kalbėdamas 
apie savo keliones jis negali 
nuslėpti savo džiaugsmo, kuri 
pajaučia kojomis liesdamas 
Lietuvos žemę. Paklaustas, ko 
dėl jame toks stiprus jausmas 
savo tautai, jis paprastai atsa
kė: Lietuvybės pajautimas ir 
meilė savo kraštui atėjo natū
raliai - nuo pirmojo mokyklos 
suolo’.

Valdas Adamkus kuklus, 
tačiau klausinėjamas prisipa
žino, kad aukščiausieji Ame
rikos vyriausybės asmenys 
jam yra prieinami ne specia
lių progų metu, bet nuolati
niame sąryšyje su savo parei

gomis’. Neslepiu nei savo įsi
tikinimų, nei savo kilmės’, to
liau pabrėžė jis. ‘Esu įtikėjęs 
į lietuvių tautą. Bendravimo 
reikia žmogaus su žmogumi. 
Ir jei tas tikėjimas nėra parem
tas kokiu nors išskaičiavimu, 
tai jis tampa natūralia asme
ninio gyvenimo dalimi’, savo 
gyvenimo filosofiją paprastais 
žodžiais nusakė svečias.

Grįžtant prie šios dienos, 
Valdas Adamkus apgailestau
ja, kad nemokėjome savo jau
nimui įdiegti sąmoningumo. 
Prieš vienerius metus vienas 
įtakingas visuomeninkas yra 
pasakęs, kad neturime jauni
mo - ir jo mums nereikia’ ...

Klausausi jo kalbos ir dar 
kartą paklausiu, kodėl jis, pa
siekęs karjeros aukštumų, ly
giai kaip ir eilinis mūsų visuo
menės narys, išgyvena mūsų 
problemas, jomis domisi ir ak
tyviai dalyvauja visuomeni
niame gyvenime. Gyvenime 
galima pasiekti profesinės to
bulybės, bet žmogui svarbiau
sias dalykas yra dvasinė ra
mybė. Mano atveju ji yra išti
kimybė savo tautai’.

Išvadų nereikia. Jo gyveni
mo pavyzdys, jo paskyrimas 
Penktojo EPĄ Regijono admi
nistratoriumi (į tą rajoną įeina 
ir Ohio valstija), didžiojoje 
spaudoje nuolatos matomos jo 
nuotraukos ir pasikalbėjimai 
(ir Time žurnale), paskutiny
sis lankymasis Clevelande są
ryšyje su cheminių atmatų ša
linimu Ohio valstijoje plačiai 
aprašytas Cleveland Plain 
Dealer vasario 19 d. laidoje, 
liudija to asmens įtaką ir auto
ritetą. Iš kitos pusės — jis yra 
mūsų visuomenės aktyvus na- 
rys-patriotas, tapdamas pa
vyzdžiu visiems, kurie nepa
jėgia Naujame Pasaulyje rasti 
lygsvaros tarp ištikimybės sa-

(Nukelta į 4 psl.)
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Algimantui Šalnai aukso medalis 
žiemos o. žaidimuose

Žaidimai jau praėjo. Vals
tybių olimpinės rinktinės ir 
paskiri dalyviai džiaugiasi lai
mėjimais, nagrinėja nesėkmes 
varžybinę slinkti ir pakilią 
nuotaika žvelgia į olimpinę 
ateitį.

Istoriniu požiūriu verti
nant, jie turi išskirtiną reikš
mę mums, lietuviams, nes mū 
sų krašto sūnus laimėjo aukso 
medalį. ALGIMANTUI ŠAL
NAI, esant rusų komandos su
dėtyje 4 x 7.5 klm. biathlono 
rungtyje, atiteko laimėjimas. 
(Biathlonas - mūsiškai tariant 
dvikovė’, nes laike šliuožimo 
atliekami ir šaudymo prati
mai nustatytose vietose. )

TRUMPUTE BIATHLONO 
ISTORINE APYBRAIŽA

Tau 1960 m- Žiemos Zaidi- 
_____ oųuaw Valley (USA) 
buvo įvesta 20 klm. biathlono 
rungtis. Po jos - 4 x 7.5 klm. 
estafetė 1968 m. Grenoblio Z. 
Žaidimuose ir 10 klm. rungtis 
tik 1980 m. LakePlacid (USA) 

Iš 1983 m. varžybinių atsie- 
kimų ir 1984 m. pradžios 
buvo tikėtasi, kad A. Šalna 
greičiausiai įžengs į olimpinių 
nugalėtojų eiles, nes visi duo
menys kalba už sėkmingą ke
lią.

A. Šalna dalyvavo ir 10 klm 
biathlono rungtyje, kur užė
mė 5-tą vietą - geriausias iš 
Sov. Sąjungos, nes kiti du ru
sai buvo 11 ir 16-ju. Šalnos lai 
kas nuo bronzos medalio - vos 
10.3 sek.!

Mums, kurie vos tik retkar
čiais, o gal ir tik labai iškilio
mis sporto pasekmėmis besi
domintiems, sunkiau suprasti 
tokių pergalių - kurios dauge
lyje tautų pasitaiko tik kelias
dešimties metų laikotarpyje - 
vaidmuo. Gerai žinome, kad 
gamtinės žiemos sąlygos Lie
tuvoje nedėkingos, taigi beau
gančiam A. Šalnai ir vos pavir- 
šuntinišką sampratą turin
čiam apie elitines sporto aukš
tumas, kasmetinis kilimas ligi 
pergalių pasaulinėse pirme
nybėse 1983 m. ir nūdien Žie
mos Žaidimuose, yra nepap
rasto lietuviško taurumo ir 
sportinio ugdymo įrodymas. 
Tai pirmasis Lietuvos sporti
ninkas apdovanotas aukso me
daliu Žiemos Žaidimuose.

SLIDES - 
ALPINISTINES RUNGTYS

Phil ir Steve Mahre, broliai 
amerikiečiai, paskutinę dieną

Br. Keturakis

17-ju 50 klm. rungtyje ir 27-ju 
15 klm. rungtyje. Tikėtasi 
nor bronzos medalių, nes 1982 
-1983 m. sezone jis buvo vie
nas iš geriausių slidininkų pa
saulio taurės varžybose.

rungtyse (500, 1000, 1500 ir 
3000 mtr. ), kai kur net su nau 
jais olimpiniais rekordais.

Vyrams rusams atiteko 500 
ir 10,000 mtr. aukso medaliai. 
Kanadietis Boucher - dvigu
bas laimotojas (1000 ir 1500 
mtr.

Rusų slidininkes moteris 
parklupdė blondinukė, suo
mių tautos dukra Maria Lisa 
Ilamalainan, laimėdama 5, 
10 ir 20 klm. perbėgimo (cross 
country) rungtis. Ketvirtąją -

apvainikavo USA slidininkus 
aukso ir sidabro medaliais, 
kurių viso surinkta 4 aukso ir 
4 sidabro. Perbėgimo rungty
se garsusis Bill Koch buvo tik

V. Adamkus...
(Atkelta iš 3 psl.) 

vo tautai ir savo gyvenamo 
krašto gerovės, ar nepajėgia 
atsispirti negatyvioms aplin
kos įtakoms ‘dėl trupinio auk
so, gardaus valgio šaukšto’, 
prarandant Lietuvos laisvės ir 
lietuvybės išlaikymo kovos in
teresus.

Sarajevo R4
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žiemos olimpinėse 
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ja rogučių konstrukcija ir vie
tinė praktika Rygoje įrengtoje 
mažesnio nuotolio trasoje. Tai 
iškėlė rusų pradinę klasę ir 
stipriųjų pasaulinę eilę.

Galutinė medalių (aukso- 
sidabro-bronzos) lentelė yra:

1. Rytų Vokietija 9-9-6
2. Sov. Sąjunga 6 - 10-9
3. Suomija 4-3-6
4. Norvegija 3-2-4
5. JAV 4-4-0
6. Švedija 4-2-2

Tik 17 kraštų kvalifikavosi i 
medalių eiles iš 49 dalyvau
jančių ir ta 17-ji yra Austrija, 
kuri žiemos žaidimų istorijoje 
niekada nebuvo taip smukusi. 
Pasaulinė ir itin aštri konku
rencija verčia pasitempti. At
sitiktinų laimėjimų šiandien 
labai retai tepasitaiko, nes silp 
nieji i rinktines nepatenka. Gi 
atsilikusioms tautoms apie 
medalius svajoti netenka.

Žaidimų metu Dubrovnik 
garsiajame kurorte buvo tarp
tautinis sporto medicinos kong 
resas, žiemos sp. šakoms tyri
nėti.

Džiugu pažymėti, kad JAV 
Olimpinės rinktinės medicinos

personale matėme mūsų kai
myninės latvių tautos narį dr. 
Bertram Zarinš, kaip vyr. gy
dytoją JAV ledo ritulio k-dai. 
Jis yra asistentas profesorius 
ortopedijos srityje Harvardo 
Medicinos mokykloje, Cam
bridge ir yra JAV Olimpinio 
k -to sporto medicinos tarybos 
narys.

Kaip malonų istorinį kraiti 
sulaukė ir šeimininkė Jugosla
vija, kai jos slidininkas Jure 
Franko didžiajame slalome lai 
mėjo sidabro medali - tapda
mas I-ju sportininku krašto žie
mos žaidimų istorijoje.

Dar džiaugsmingesnių įvy
kiu reikia skaityti gražų var- 
žybini laimėjimą - sidabro 
medalis poriniame čiuožime - 
kai amerikiečiai Kitty ir Peter 
Caruthers (brolis ir sesutė) 
maloniai ir jaudinančiai nutei 
kė žiūrovus ne tik Jugoslavijo
je, bet ir visame pasauly.

laborers burners, sorters, 
shear operators for scrap 
METAL YARD IN NORTH EAST 
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Ok. Lietuvoje leidžiama "Tiesa” Šalnos laimėjimą tik ma
žytėm raidėm paminėjo .. .

Daugiausiai apvylė greitojo 
čiuožimo amerikonų dalyviai. 
Grįžo tuščiomis - jokio meda
lio. Vienok, ankstyvesnieji 
Eric Heiden laimėjimai - 5 
aukso medaliai 1980 m. ir vi
sų rungčių olimpiniai rekor
dai liko nepajudinti. To dar 
nėra buvę žaidimų istorijoje.

Dailiajam čiuožime Scott 
Hamilton turėjo labai stiprų 
konkurentą kanadietį Brian 
Orser, bet paskutinėje progra
mos dalyje viskuo jį viršijo ir - 
garbingas aukso medalis kraš
tui!

Antrasis kirtis JAV Olimpi
nei rinktinei - labai silpnas 
ledo ritulio komandos pasiro
dymas. 1980 m. auksas, o 
šiandien vos 7-ji vieta ir tik vie 
nos laimėtos rungtynės! Tai 
sukėlė tautoje nepasitenkini
mą, nes prieš tai buvo per gar
siai šaukiama į laimėtojų (bū
simų) eiles. Tokiu pasiruoši
mu šiandien į pasaulio aukštu
mas neiškopsi. Skaudi, bet 
gera pamoka 1988 metams.

R. VOKIETIJOS IR 
SOV. SĄJUNGOS ATSTOVAI

Greitasis čiuožimas moterų 
kl. buvo viršūnė vokietaičių. 
Andrea Schoene, Karin Enke, 
Christa Rothenburger nušlavė 
rusų falangą visose keturiose

4 x 10 klm. estafetę vėl nuski
na nauja pajėga - norvegės. Ir 
rusėms tenka tik 4-ji vieta. 
Niekada tokio smūgio nelaukė-

Rusai slidininkai užtikrin
tai laimi 30 klm. aukso ir si
dabro medalius, bet nepapras
tai buvo nugalėti 50 klm., kur 
jų garsiajam A. Zarslajevui 
skirta tik 7 vieta. Švedai - 
Thomas VVassberg ir Gunde 
Svan išeina su pergalėmis. Se
kantieji du suomiai ir norve
gas - graži šiaurės tautų atsto
vų pergalė.

Bobsley rogutės - dvejeto ir 
ketverto - yra rytų vokiečių 
pergalė. Taip pat rogutėse 
(luge), kur dalyvis guli ant 
nugaros ir vairuoja, didesnė 
dalis rungčių laimėjimų atite
ko R. Vokietijos dalyviams.

Didžiausią nesėkmę šiuose 
žaidimuose patyrė Austrija, 
gavusi vos vieną bronzos me
dalį vyrų nusileidimo (down- 
hill) rungtyje.

Pažymėtina, kad pirmą kar.. 
tą žiemos žaidimuose pasirodė 
ir rusų bobsley rogučių vyrų 
k da, su itin geru pasiruošimu. 
Remiantis garsaus vokiečių 
sporto žurnalo Kicker aprašy
mu, čia pagrindinį vaidmenį 
turi latviai: Lentis Ekmanis, 
bronzos m. bobsley dvejete, 
Maris Poikans ir Ivars Berzups 
bei pastarųjų kelių metų nau-
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Fort Wayne. Ind. 46868 
Grand Rapids, Mi. 49505 
Hackensack, N. J. 07601
Houston, Texas 77074 
Irvington, N.J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 08701
Montebello, Calif. 90640 
Miami Beach, Flo. 33139 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N.J. 07106 
New York, N.Y. 10003 
New York, N. Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittaburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01607 
Youngstovn. Ohio 44503

72 Counjy JRoad No. 42 
393 West Broadway 
1880 Seaview Avė. 
2501 VVest 69 Street 
6089 Statė Boad 
1807 Bęineke Road

612-432-3939 
617-268-8764 
203-367-2868 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402

1541 Plainfield Avė. NE 616-361*5960
194-B Main Street 201-342-9110
7076 Bissonnet. (713) 270-7995 
1082 Springfield Avė. 374-6446
1839 Park St. 203-232-6600
241 Fourth Street FO 3-8569

827 So. Third Street. (213) 727-0884 
1352 Washington Avė. 305-532-7026 

LO 2-1446
373-8783 

AL 4-5456 
CH 3-2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750

756-1868 
(617) 798-286S 

t R! 3-0440

Į3Ž9J3ouleyard
698 Sanford Avė.
45 Second Avė.
135 West 14 St 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street
22 Carlstad Street <
309 W. Federa) Street

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
SartRiakai: J. JANUŠAITIS ir J. MAtRIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Pas ką žiedas žydi
Poetės Eglės Juodvalkės po

ezijos knygos ‘Pas ką žiedas žy
di’ sutiktuvės įvyko š.m. vasa
rio 17 d. Jaunimo centro kavi
nėje, Chicagoje. Vakaronę 
atidarė ir susirinkusius pasvei
kino leidėjų Ateities literatū
ros fondo - vardu Vaclovas 
Kleiza. Jis pasidžiaugė, kad 
praėjusieji Aušros metai buvo 
atžymėti gausiais lietuviškais 
leidiniais, o ir Ateities leidykla

Kalbos vargai
T. KĮyia

Svetur savą kalbą išlai
kyti tinkamam lygy ir nuo
latinių svetimybių pavojam 
atsispirti — reikia ypatin
gų ir didelių pastangų. To
dėl nuostabu, kad tūkstan
čius išdalinant kultūros da
lykam, ši pirmaeilė sritis 
lieka užpakaly. Neturim jo
kio centrinio vieneto, kuris 
akylai ir visą laiką puoselė
tų lietuviškos kalbos reiški
nius išeivijoje. Ne vien 
anglicizmai skverbiasi, bet 
smunkame atgal: žodyne ir 
sintaksėj vis atželia senos 
slaviškos atrūgos. Net rim
tos mūsų knygos išeina su 
recidyvinėm klaidom. O lei
dybos ir laikraščių redakci
jos neturi jėgų sustabdyti 
tą kalbos smukimą, nes jų 
norai eina niekais, kad nėra 
centro, kuris teiktų pagalbą 
ir patarimus. Ir atskiri as
menys ar smulkesni sambū
riai kartais dairosi, kaip iš
spręsti tą ar kitą kalbinį 
klausimą, deja, kultūros va
dovybės savos kalbos glo
bai nejautrios.

Būklė jau taip nesmagi, 
kad niekas nė nepasigenda 
— taip daugelio valdybų, 
tarybų, komisijų ir komite
tų — bent kokio vieneto ir 
kalbos reikalams. Ogi išei
viui sava kalba — opi pro
blema: išliks ar sunyks? 
Dabar gi visuomenė jau 
įpranta galvoti, jog lietuvių 
kalbos - švarumas nebesvar
bu: kaip liežuvis neša, taip 
ir gerai. Tuo apsileidimu 
apkrečiame ir naująją kar
tą.

štai viena moksleivių 
kuopa (tikrai ne Lietuvoj 
gimę ir slavų įtakų nė kiek 
neragavę), matyt, iš vyres
niųjų užsikrėtusi savo kal
bos negerbimu — iškilmin
gai skelbia PONČKŲ BA
LIŲ! Na, balių gal dar ga
lima laikyti tarptautiniu žo
džiu, nors savų pakaitalų 
gražių; puota, pokylis, po
būvis, linksmavakaris ir kt. 
Bet įkišti iš senų palėpių 
jau doroj kalboj nebegirdė
tą ponėką — tikra vyres
niųjų tautinio apkiautimo 
žymė. Argi lietuvybę my
lim tik tuščiais žodžiais? 
Juk daug metų valgėm ska
nias spurgas, ar nebemo- 
kam jų gaminti ? 

prisidėjo dviem poezijos kny
gom : Kazio Bradūno ‘Priera
šai’ ir Eglės Juodvalkės ‘Pas ką 
žiedas žydi’. Ateitininkai sen
draugiai šį vakarą skyrė poe
tės Eglės Juodvalkės poezijai 
ir pakvietė dr. Mariją Stan- 
kus-Saulaitę apie ją pakalbėti.

Poezija, ypač modernioji, 
galima įvairiai suprasti ir ver
tinti, todėl leiskime kalbėti pa
čiai prelegentei dr. Marijai 
Stankus-Saulaitei, kad neiš- 
kreiptumėm jos minčių. Jos 
žodis dedamas atskirai.

Po prelegentės dr. M. Stan- 
kus-Saulaitės žodžio, poetė 
Eglė Juodvalkė paskaitė nau
jų ir taip pat knygoje esamų 
eilėraščių pluoštą.

Nauja ir įdomi buvo antroji 
poezijos vakaro dalis. Dr. M. 
Stankus-Saulaitei vadovau
jant ir pačiai dalyvaujant, 
vyko simpoziumas, kuriame 
dalyvavo pati poetė Eglė Juod 
vaikė, Ramutė Bartuškienė, 
Ginta Remeikytė ir Vainis 
Aleksa. Poetei Eglei Juodval- 
kei perskaičius kurį eilėraštį, 
savo komentarus kiekvienam 
eilėraščiui išsakė bent du šio 
simpoziumo dalyviai, ryškin
dami poetės mintį, Aiškini
mai klausytojuose sukėlė įvai
rių minčių ir po to išsivystė 
gyvos diskusijos.

įdomiai pasirodė vyresnio
sios kartos kultūrininkai: kun. 
Alfonsas Grauslys ir poetas 
Kazys Bradūnas. Pirmasis 
pareiškė, kad sekąs tarptauti
nę literatūros raidą (moka 6-8

Eglės juodvalkės 'Pas ką žiedas
žydi’ DR. MARIJA SAULAITĖ-STANKUS

Ne vien vykstančiais vai
nikais minime Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
šventę. Ne prie paminklo, 
bet gyviems žmonėms gali
me duoti gyvą žmogaus do
vaną — žodį: žodį tikslų, 
branginamą kaip gražiausią 
gėlę, žodį atrinktą eilėraš
čiui, kuriame tas žodis ple
čiasi ir skleidžiasi svetimo 
ritmo bei rimo nesuvaržy
tas. žodis, kurį dovanoja
me. yra šios dienos, nes lie
tuvių kalba ir lietuvių poe- 

Poetės Eglės Juodvalkės poezijos knygos ‘Pas ką žiedas žydi’ sutiktuvių programos 
dalyvės. Iš kairės: Ramutė Bartuškienė, Gintė Remeikytė, Vainis Aleksa, poetė Eglė 
Juodvalkė ir programos vedėja dr. Marija Stankus-Saulaitė. Knygos sutiktuvės įvyko 
vasario 17 d. Jaunimo Centro kavinėje, Chicagq'e.

kalbas) ir turįs ranka persira
šęs tūkstantį eilėraščių ir galįs 
pasakyti, kad lietuvių poezija 
nėra menkesnė už kitų tautų. 
Antrasis - pasidžiaugė kūrybi
ne galia, pažymėdamas, kad 
reikalinga ir maironiškoji ir 
naujoviškoji poezija.

Reikia pastebėti, kad Eglės 
Juodvalkės poezija yra skirta 
žmogaus vidiniam pasauliui 
atskleisti ir dažnas gali prisi
taikyti sau.

Prieš uždarant poezijos va
karą, Lietuvių žurnalistų 
s-gos centro valdybos pirmi
ninkas Jurgis Janušaitis pasvei
kino savo narę poetę Eglę 
Juodvalkę ir palinkėjo sveikų 
ir kūrybingų metų.

Poezijos vakaras užtruko 
geras dvi valandas ir gausių 
klausytojų buvo teigiamai įver
tintas. Nuostabu, kad į ‘Žie
do’ sutiktuves prisirinko pilna 
Jaunimo centro kavinė, ko ne
dažnai sulaukia ir kitokio po
būdžio renginiai. Visą sutik
tuvių programą suorganizavo 
dr. Marija Stankus-Saulaitė.

Po programos pobūvio daly
viai rengėjų buvo pavaišinti, o 
poetė Eglė pasirašinėjo daly
vių įsigytas poezijos knygas.

KNYGOS METRIKA: Eglė 
Juodvalkė - Pas ką žiedas 
žydi. Išleido Ateitis 1983 m 
Viršelis Uosio Juodvalkio. 
Spaudė Draugo spaustuvė. 
Kaina 6 dol. Gaunama 
Ateities leidykloje, 17689 
Goldvvin Dr., Southfield, 
MI 48075 ir pas platintojus.

zija nesibaigė keturiasde
šimtaisiais ar penkiasdešim
taisiais metais. Nepriklau
somybę švęsdami, tebekar- 
tojame tų laikų eilėraščius, 
lyg jie vieni būtų tikslūs ir 
gyvi, lyg jie deklamuojan
tiems jaunuoliams būtų sa
vi. Nesibaigė nei kalba, nei 
poezija į Ameriką atvykimo 
metais. Priešingai, žodžiai, 
šį vakar švenčiami, pra
sidėjo penkiasdešimtaisiais 
metais.

Eglė Juodvalkė tais me

Poetė Eglė Juodvalkė skaito eilėraščius vasario 17 dieną 
Jaunimo Centre, Chicagoje.

tais gimė, gimė šiaurinėje 
Amerikoje. Daug kas iš mū
sų kartojame iš tėvų prisi
minimų bei sąmonės gau
tus žodžius, sąvokas. Kal
bame apie beržus, lyg jie 
augtų mūsų kieme, kartu su 
mumis. Rašome, lyg nebū
tume jau ir kito krašto 
žmonės. Juodvalkė to neda
ro. Ji išlaisvina lietuvišką 
žodį iš emigracinės tradici
jos imituoti kitų mintis, 
prisiminimus ir eilutes, žo
dis taip gerbiamas, jog jis 
kruopščiai išrenkamas tam, 
kad atitiktų jį renkančios 
tikrovę — tai. kas žinoma, 
patirta, ko ilgėtasi, siekta 
— ne ko kito ir ne per ką 
kitą, bet pačios. Tik tas ii* 
ne kitas žodis tik tam, o ne 
kitam įvaizdžiui, tik tai 
minčiai, temai. Todėl, kai 
kurie žodžiai mus giliai pa

veikia — ar tai nuostaba, 
ar žavesiu, ar nerimu. Jie 
yra šiandien parinkti, jie 
yra nauji.

Lietuviškas žodis Juod
valkės knygoje Pas ką žie
das žydi išlaisvinamas, taip 
pat, iš retorikos varžtų. Jis 
netarnau ja eilutės ar posmo 
skambesiui, nors jis pats 
skambus. Jis neiškreipia
mas, nepavergiamas jaus
mui, skatinimams, inspira- 
vimui. Eilutė yra žodžiui: 
jo priegaidei, jo balsėm bei 
priebalsėms, jo konotaci
joms. Skambesiu bei reikš
mėmis žodis susiriša su tuo, 
kas sakoma: su mintimi, 
įžvalga ir, taip, giliu jaus
mu. Ir todėl posmai dažnai 
mums neįprasti.

Kartais nelengva tokias 
eilutes skaityti. Juk iš
vis nelengva surasti žo
džius ir kalbėtis tais klau
simais, kurie mums esmi
niai. Bet tų žodžių reikia 
ieškoti, ir Juodvalkė tai da
ro. Tarp tų jos žodžių ii* 
jais išsakomo galvojimo yra 
šie: plaštaka, delnai, įvija, 
lūpos, veidrodis; aš, tu, 
žaizda, mirtis, vienišumas, 
šokis. Kaip mes aptartume 
save, savo gyvybę; žmones, 
su kuriais susirišome, nuo 
kurių atitolome; savo aplin
ką — tą tikrąją, kuri pa
liečia mūsų sielas? Knyga 
Pas ką žiedas žydi yra vie
nas toks aptarimas, žody
nas savyje, kelrodis mums, 
tiriantiems savo būtį.

Norėčiau pasiūlyti, kad 
Juodvalkės eilėraščiai yra

(Nukelta į, 6 psl.)
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■ BOSTOĮmiETUVĮAĮ
REIKŠMINGA SUKAKTIS

Kovo 7 d. sukanka 30 me
tų kai veikia Laisvės Var
pas, Naujosios Anglijos lie
tuvių visuomeninė ir kultū
rinė radijo programa.

Toji reikšminga sukaktis 
bus paminėta specialiu pa
vasariniu koncertu kovo 24 
d., šeštadienį, 7 vai. vakaro 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos salėje, 368 W. 
Broadway, So. Bostone. Tai 
bus jau 49-tas iš eilės Lais
vės Varpo kultūrinis rengi
nys. Programą atliks daini
ninkė Vilija Mozūraitytė, 
pianistė, Raminta Lampsa- 
tytė ir smuikininkas Myko
las Kollars iš Hamburgo, 
Vakarų Vokietijos. Tokia 
programa koncerto Bostono 
ir apylinkės lietuviai dar nė
ra girdėję. Tai vienintelė 
proga išgirsti retus meni
ninkus iš Europos.

Minėjimo-koncerto proga 
leidžiamas programos kny
gutė, Į kurią bus įrašyti visi

E. Juodvalkės...
(Atkelta iš 5 psl.) 

tokie, kokia butų buvusi lie
tuvių poezija, jei Lietuva 
būtų likusi laisva. Jie ne
skelbia doktrinų; nesenti- 
mentalizuoja praeities. Jie 
yra laisvo žmogaus eilėraš
čiai — moters, pajėgiančios 
visa nagrinėti tiesiai ir aiš
kiai, net mirtį, — bet ne 
kaip gyvenimo atpildą ar 
vainiką, o vaikščiojančią ar
timame kambaryje, verdan
čią kavą tai, kuri kavos ne
geria. Lietuvybė JuodvaL 
kės eilėraščiuose yra, pir
miausia, lietuviškumas, da
lis identiteto, apie kurį ne
reikia kalbėti arba retai te
kalbėti, nes jis yra, ir su 
juo žiūrima į pasaulį. To
kia būtų buvusi laisvosios 
Lietuvos poezija dabar.

Yra ir antroji knygos da
lis — "Marelės pasaulis". 
Istorinis faktas neneigia
mas — tautos ir jos poetės 
istorijos. Juk mums, tuos 
eilėraščius s k a i tantiems, 
tuoj pat aišku, kad ir tokių 
eilėraščių dar neturėjome. 
Gal ir jie kada nors bus de
klamuojami čia ir tėvynėj ? 
Lietuviškumas yra ir išti
kimumas tautos idealams 
bei siekiams. Juodvalkės 
knyga skirta jos tėvams.★

Juodvalkės eilėraščiai ku
riami iš gyvenimo, gyveni
mu. Eilėraštis "Tavo me
dis” baigiasi paprastu pasi
sakymu — "stovėdama antf 
trisdešimto savo amžiaus 
slenksčio / aš vienišėj u” 
(psl. 38). To vienišumo, to 
prisipažinimo ir tam nepa- 
sidavimo pasekme, paties 
gyvenimo kaina, mes, skai
tytojai, po ketverių metų, 
nuo tų trisdešimtųjų esame 
mažiau vieniši, besimokyda
mi lygties, kuri yra gyve
nimas. 

gauti sveikinimai, o taip pat 
tie, kurie parems minėjimo- 
koncerto rengimą pinigiš- 
kai. žodžiu sveikinimų mi- 
nėjime-koncerte nebus. Taip 
susitvarkius, norima reikš
mingą kultūrinę sukaktį 
paminėti aukštesnio lygio 
koncertu.

Radijo tarnyba mūsų die
nomis yra svarbus veiks
nys. Ji yra reikalinga ir 
remtina. Tad neužmirškime 
kovo 24 d., kada rinksimės 
į salę išgirsti mielų meni
ninkų iš Europos, o tuo pa
čiu prisidėsime ir prie radi
jo programos išlaikymo.

POKALBIS APIE 
KALBĄ

Lietuvių Moterų Federa
cijos Bostono klubo susirin
kime vasario 25 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos patalpose, rašytojas 
Stasys Santvaras įdomiai 
kalbėjo apie Lietuvių kal
bą. Jis pradėjo, kad tai yra 
ne paskaita, o pokalbis apie 
kalbą. Kalba tai lyg didysis 
universaliau s i a s įrankis. 
Kalbos esą dvi rūšys: viena 
kasdieninė, o kita — muzi
kinė. Kasdieninė kalba yra 
namams, aplinkai, mokslui 
ir panašiai, gi muzikinė — 
yra jausmų išreiškimas, tai 
lyg tam tikra harmonija. 
Sugrįškime atgal ir prisi
minkime mūsų raudas, o 
taip pat visas kitas iš sielos 
i š p laukiančias apraiškas. 
Lietuvių kalbos žodine esą 
surinkta apie tris milijonus 
žodžių, žinoma, tai su įvai
riais variantais ir net sve
timybėmis. Lietuvių kalbo
je tas pats žodis gali būti 
vartojamas kelis ar net ke- 
lioliką kartų apie tą patį ir 
turinti net skirtingą mintį, 
žmogaus atmintis turi apie 
40,000 žodžių. Lietuvių kal
ba yra pati seniausia Indo- 
Europiečių kalba, iš kurios 
vystėsi kitos kalbos.

Po šio pašnekesio buvo 
daug klausimų apie kai ku
riuos kalbos pakaitalus, 
kaip buvo tariama ar varto
jama seniau, kokius pakei
timus daro ok. Lietuvos 
kalbininkai ir pan. Prele
gentas mielai atsakinėjo į 
klausimus ir dalijosi min
timis.

Po šio kalbos pokalbio, 
pirm. Elena Vasyliūnienė 
pakvietė visus susirinku
sius į klubo užkandinę. Ten 
užkandžiaujant ir besikal
bant buvo pasveikinti var- 
d u v i ninkai: Aleksandra 
Gustąitięnė ir Aleksandras 
Lileikis, kurie dalyvavo šia
me susirinkime ir abiem 
sugiedota Ilgiausių metų.

MUZIKOS VALANDĖLĖ

Vasario 26 d. So. Bostone 
šv. Petro lietuvių parapijos, 
po 10 valandos mišių, para
pijos salėje įvyko muzikos 
valandėlė, kurią suorganiza
vo prof. Jeronimas Kačins

kas. Programą atliko: 
Andre Ryan, smuikas (iš 
Berklee muzikos kolegijos) 
Brian Capouch, violančelė 
(iš Longi School, Cam- 
bridge) ir pats Jeronimas 
Kačinskas, fortepionas.

Baigus šią programą, su
sirinkę nesigailėjo muzi
kams katučių. O tada visi 
užkandžiavo ir dalijosi die
nos ir įvykių įspūdžiais. Bu
vo atvykusių net iš Cape 
Cod, Mass.

Po 10 vai. mišių parapi
jos salėje veik visada vyks
ta kavutė, ši kartą ji dar 
buvo paįvairinta ir gera 
muzika,.

VASARIO 16-JI 
AMERIKIEČIAMS

Vasario 16-tos dienos ry
te Minkų radijo valandėlė 
turėjo specialią programą 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga. •

O vakare 8 vai. Laisvės 
Varpas suorganizavo irgi 
specialią programą anglų 
kalba iš radijo stoties 
WBET, 7460 AM. (Tai ne 
ta pati stotis, iš kur Laisvės 
Varpas visada perduoda sa
vo programas). Ši progra
ma buvo perduota tuoj po 
pasaulinių žinių.

Programa pradėta ame
rikiečių pasisakymais Lie
tuvos reikalu. Taip buvo 
įjungtos Massachusetts gu
bernatoriaus Michael Duka- 
kio ir Brocktono miesto bur
mistro Carl Pitaro paskelb
tos proklamacijos, perduo
tas pasikalbėjimas su kon- 
gresmanu Brian Donnelly, o 
taip pat Statė sekretoriaus 
George P. Shultz sveikini
mas Lietuvos atstovui dr. 
Stasiui Bačkiui. Tik po to 
pereita prie kitos informa
cijos apie Lietuvą, nuro
dant jos vaidmenį istorijo
je, sovietų okupaciją, įvai
rias rezistencijos formas ir 
išsilaisvinimo viltis. Visa 
žodine programa buvo per
pinta lietuviška muzika ir 
pan. Programa užbaigta 
Lietuvos generalinio konsu
lo Aniceto Simučio kalba 
lietuviškai, nurodant, kad 
tai seniausia gyvoji kalma.

SUPAŽINDINIMAS SU 
"LAISVĖS BESIEKIANT" 

KNYGA
Kultūrinių Subatvakarių 

vadovybė rengia kovo 31 d., 
šeštadienio vakare 7:30 vai. 
supažindinimą su nesenai 
išleista Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungos knyga 
supažindinimą. Prelegentais 
bus dr, Ilona Marijošiūtė- 
Vaišnienė ir inž. Vytautas 
Izbickas. Visi kviečiami at
silankyti ir gyvu žodžiu iš
girsti apie antinacinę rezis
tenciją.

BOSTONO INŽINIERIŲ 
AUKOS VASARIO 16-JAI

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės susirinkime va
sario 17 d.. Bostono ALIAS 
sk., 31 asmuo, sudėjo lietu
vių politiniams veiksniams 
$2265. Daugiausia teko

CAPE COD
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 19 d. Cape Cod 
Katalikų bažnyčioje buvo 
atlaikytos pamaldos už vi
sus žuvusius savanorius, 
partizanus ir tautiečius ko
vojusius dėl Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimo ir 
dar ir dabar kenčiančius 
okupantų priespaudą. Kun. 
MacLallan per pamokslą 
ir mišias vaizdžiai paminė
jo Lietuvos istoriją, kovas 
dėl nepriklausomybės iri’ 
bažnyčios bei tikėjimo per
sekiojimų ir prašė visų mal
dų suteikiant Dievo palai
mos ir laisvės lietuvai ir vi
siems lietuviams.

Po pamaldų naujoje pa
rapijos salėje įvyko minė
jimas, kuri atidarė pirmi
ninkas V. židžiūnas trumpu 
žodžiu paminėdamas Vasa
rio 16 minėjimo reikšmę ir 
paprašė visų sustoti ir su
sikaupimo valandėlė pa
gerbti visus žuvusius ir 
kančiančius už Lietuvos 
laisvę.

Rymantė Janulaitienė pa
sipuošusi gražiais tautiniais 
rūbais pravedė minėjimą 
trumpai angliškai paaiškin- 
dama minėjimo programą.

Pagrindinę paskaitą skai
tė Dr. J. Gimbutas įspūdin
gai ir išsamiai paminėda
mas daugelį istorinių fak
tų klastojimų, kur net žo
džiai kaip "Nepriklausoma 
Lietuva” yra visai nenaudo
jama, o tik rašoma kaip 
"buržuazinę” ar kt. Be to 
ten išleistose Enciklopedijo
se yra labai daug istorijos 
klastojimų. Paskaita buvo 
labai gerai paruošta ir įdo
miai ir vaizdžiai perduota.

Dr. R. Shakalis perskaitė 
rezoliuciją, kuri visų buvo 
vienbalsiai priimta.

Rašytojas Jonas Rūtenis 
labai jautriai paskaitė iš sa
vo najai išleistos knygos 
šventieji Dūmai apie Lais
vę ir Pavasarį.

Muzikas Vytautas Rasto
ms su kitais Cape Cod Kon
servatorijos muzikais David 
Galagher ir Donald Enos 
sudarė trio ir labai gražiai 
atliko keletą muzikinių da
lykų. Po to trys sesutės 
Aida, žara ir Laisvyda Ja
nulaitytės padeklamavo ke
letą poezijos eilėraščių.

Buvo iškviestas Cape Cod 
Times vyr. redaktorius Bill 
Breisky, kuris savo žodyje

JAV LB-nei — 1100, VLIK 
Tautos Fondui $700, ALTui 
— 165, kitoms organizaci
joms $300. Stambiosios au
kos : J. Rasys 250, Brutenis 
ir Romas Veitai po 200, J. 
Vaičjurgis 150, J. Vasys 
125, V. Izbickas 105, R. 
Bričkus, A. Girnius, D. 
Ivaškienė, A. Kuolas, č. 
Mickūnas, L. Rudžiūnas ir 
V. žiaugra po $100. Be to, 
tą vakarą Jonas Vasys pa
skyrė $250 ir B. Galinis 
$100 Lituanistikos katedrai 
Chicagoje. 

pareiškė, kad jis supranta 
mūsų padėtį ir palinkėjo ga
limai greičiau atgauti Lie
tuvos Nepriklausomybę.

Bill Breisky su kitais 
Amerikos laikraščių redak
toriais pereitais metais lan
kėsi Rusijoje ir Lietuvoje. 
Jis labai teisingai išsamiai 
ir palankiai aprašė Lietuvos 
padėtį išsireikšdamas, kad 
Lietuvoje jautiesi kaip 
Europoije, bet ne Rusijoje. 
Taip pat porą dienų prieš 
vasario 16 d. minėjimą pa
rašė įdomų vedamąjį, o po 
minėjimo aprašymas buvo 
įdėtas į pirmą puslapį su 
spalvotais Laisvydos Janu
laitytės tautiniais rūbais 
nuotrauka.

Buvo renkamos aukos 
laisvinimo reikalams. (Po 
$100.00 aukavo F. Mandei- 
kis, Mineikos, Kontautai, 
Dr. & D. Pautieniai. $60.00 
židžiūnai; po $50.00 Bliud- 
nikai, Dr. Gailiūnas, Gailiū- 
nai šen., Janulaičiai, Kon
trimai, Dr. R. Shakalis, Šla
peliai, šlepavičiai ir kiti 
mažesnėmis sumomis, viso 
virš $1,500).

Minėjimas buvo baigtas 
sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus.

Pirmininkas V. židžiūnas 
nuoširdžiai padėkojo vi
siems bet kuo prisidėju- 
siems prie šio minėjimo pa
ruošimo, ypač Dr. J. Gim
butui už puikią paskaitą, J. 
Rūteniui už poeziją ir Vyt. 
Rastoniui už muziką, taip 
pat p. B. Breisky už nuošir
dumą ir puikų atsiliepimą 
apie Lietuvą, Janulaitienei 
už programos pravedimą ir 
visoms Janulaitytėms už 
puikų deklamavimą. Minei
kienei ir Šlapelienei už 
maisto organizavimą. Po to 
visus pakvietė užkandžiams 
ir kavutei. (jed)

Owner Operators 
Fleet Operator 

Sewell Motor Expre« Inc. Gen. 
Commodltlet Cerrler nudi 
owner operator* wlth liet*. »»ni 
& reefers for 41 stata operatlon. 
Trlp advances, terminai pey, 
permlts furnlshed for tona term 
lease. Charleston J04-7M-007I or 
1-300-247-0917

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST 

FulI time ataff positior. avallable im- 
mediately in rehabilitation aervlce 
department in 174 bed acute care 
facility offerlng orlhopedic services. 
Progresaive depai tment with latest 
equipnient (Cvbex & Filron). New 
graduat.es vAicome. Salary and bene- 
fits conipetitiVe. Apply: Personnel 
Dept.. PAWATING HOSPITAL, 31 N. 
St. Joseph, Niles, Mich. 49120. phone 
616-683-5510. E0F. (3-16)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
TO HEAD THF. DEPARTMENT 

to work and live in a small congenial 
community and a 84 bed general 
hospital in Southeast Oklahoma. 
Beautiful green country. Salary com- 
mensurate with experience & ability. 

IVRITE OR CALL;
LEFLORE COl’NTY 

MEMORIAL HOSPITAL 
103 WALL STREET 
POTEAU. OK. 74953 

918-647-8161 
_____________________________ (4-3>,

WANTEDJOURNEYMEN 
MOLD/TOOL MAKER 
FOR PLASTIC MOLDS 

.MUŠT BF. LXPER1ENCED i N EDM 
AND/OR FORM GRINDING 

DESIGNER
EXPERIF.NCED IN PLASTIC 

1NJECTION MOLDS
GOOD HOURLY RATE AND 

FRINGES
HAMILTON MOLO
& MACHINE. INC. 

25016 LAKELAND BLVD. 
216-732-8200

EUCLID. OHIO 44132
BABBITT EX1T OFF 90 

___________________ (4-10),

graduat.es
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Vasario 16 švente Vokietijoje
Vokietijos Lietuvių Ben

druomenės valdyba suren
gė Lietuvos valstybės ne
priklausomybės paskelbimo 
sukakties centrini minėji
mą Huettenfelde vasario 
18 d.

Minėjimą atidarė peda
gogas V. Bartusevičius, 
vaizdžiai apibūdinęs Vasa
rio 16 d. nepriklausomybės 
akto kilmę bei reikšmę.

Paskaitą vokiečių kalba 
laikė iš Berno (Šveicarijos) 
atvykęs Lietuvos diplomati
nės tarnybos narys Dr. A. 
Gerutis. Prelegentas glaus
tai perteikė netolimą Lietu
vos nepriklausomos valsty
bės atsiradimo istoriją ir 
nušvietė, kokiomis aplinky
bėmis nustota laisvės, kai 
Sovietuos valdovai slaptai 
susimokė su vokiečių nacio
nalsocialistais ir pasidalino 
valstybėmis tarp Baltijos ir 
Juodųjų jūrų.

Nepaisydama skaudžių 
persekiojimų, lietuvių tau
ta nepalūžo. Niekur kitur 
neišeina tiek pogrindžio 
spaudos kaip nūdienėje Lie
tuvoje. Toji spauda kelia 
viešumon valdžios vykdomą 
rusinimo politiką, ji reika
lauja žmogaus teisių, jų 
tarpe tikybos laisvės, ir 
taip pat valstybės nepri
klausomybės.

Laisvajame pasaulyje įsi
kūrę lietuviai, minėdami 
neišblėstan č i o s reikšmės 
Vasario 16 akto sukaktį, 
mintimis jungiasi su savo 

tautiečiais, k e n č i ančiais 
sunkią svetimą priespaudą. 
Laisvieji lietuviai savo vei
kla prisideda prie Maskvos 
dviveidės politikos demas- 
davimo, jie smerkia oku
puotoje Lietuvoje įvestąjį 
rusiškąjį kolonialinį režimą, 
jie kartu su kitomis mask- 
vinio imperializmo paverg
tomis tautomis nepaliauja
mai reikalauja atstatyti pa
neigtąją valstybinę nepri
klausomybę. Laisvės jaus
mas kiekvienam žmogui ir 
kiekvienai tautai yra įgim
tas. Ilgainiui prieš jį neat
silaikys nė sovietinė tiro
nija.

Be gausių lietuvių, atvy
kusių iš tolimiausių Vakarų 
Vokietijos vietovių, iškil
mingame minėjime dalyva
vo nemaža vokiečių, jų tar
pe keli parlamentarai, vie
tinės valdžios atstovų bei 
mūsų tautos bičiulių.

«
Turiningą meninę dalį at

liko Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai. Dalyviai galėjo 
su pasitenkinimu patirti, 
kad mokiniu meninės veik
los lygis yra pasiekęs pasi- 
gėrėtinio lygio. Darniai dai
navo choras, mergaičių 
kvartetas ir solo dainos iš
ryškino talentingų balsų, 
gražiai pasireiškė mokinių 
orkestras. Dalyviai žavėjosi 
tautinių šokių grupės įspū
dingai atliktais numeriais.

Iš visa ko matyti, kad 
gimnazijoje muzikos bei 
tautinių šokių meno puose

lėjimas yra gerose rankose. 
Chorui ir instrumentiniam 
ansambliui humaniai vado
vauja muzikos mokytojas 
Arvydas Paltinas. Ansamb
lio pasirodymo techninę da
lį prižiūrėjo Mečys Buivys, 
o į tautinių šokių grupės 
tinkamą paruošimą daug 
sielos įdeda Živilė Grodber- 
gienė.

Pasibaigus programai, 
kuri dalyviams paliko ne
užmirštamą įspūdį, prasi
dėjo tai, kas įprasta vadin
ti "linksmąja dalimi”. Gera 
nuotaika dalyviai šnekučia
vosi, vaišinosi ir šoko. Ir to
ji minėjimo dalis reikala
vo iš organizatorių daug su

AMBER STUDIOS, m.
I^U_qI 505 East 185 Street,
Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

manumo ir pasiaukojimo. 
Šioje srityje pasireiškė ne
maža tautiečių vyrų ir po
nių. Visos jos ir visi jie 
prisidėjo, kad minėjimas 
puikiai pavyko.

Minėjimo metu gauta 
džiugios žinios patvirtini
mas, kad Vasario 16 gimna
zijos berniukų bendrabučių 
statyba yra užtikrinta. 
Greičiausia, kad statyba 
prasidės šių metų rudenį. 
Atitinkamos vokiečių įstai
gos skiria tam reikalui 
stambią sumą. Dalį lėšų tu
rės sudėti patys lietuviai. 
Skaičiuojama, kad statyba 
užtruks apie pusantrų me? 
tų. Pagrindinio remonto 

reikalaujančioje pilyje, kur 
šiuo metu įrengtas berniu
kų internatas, artimiausiu 
laiku bus naujai padengtas 
stogas.

VVANTED
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST 
FOR SMALL NORTHEASTERN GALI* 
FORNIA COMMUNITY AND A 59 
BED CONVALESCENT FAC1LITY. 

WRITE TO BOB K1NG 
ADMINISTRATOR 

BOX 997
ALTURAS. CAL1FORNIA 96101 
CALL COLLECT 916-233-3416 

(9-18)

-OWNER/OPERATORS —
R1NGLE EXPRESS NEEDS OPERA
TORS WITH TANDEM AXLE TRAC- 
TORS. COMPANY PAID HEALTH 
1NSURANCE, PENSION & OTHER 
EXTRAS.

1-800-447-6770. (, U)

KAI PACAI VIEŠPATAVO LIETUVOJE
(7) Dr. Algirdas Budreckis

įpykęs vyskupas Pacas, daugelio aseso
rių ir vienuolyno perdėtinių akivaizdoje, sudraskęs raštą, numetė 
jį žemėn. Kurijos prelatus išplūdo maištininkais, o paskutinį kun. 
Jurgį Ambrotovičių liepė nuvesti j kalėjimą, būtent į būdą, kur 
anksčiau laikydavo medžioklės šunis.29

Vyskupo ginčas nusitęsė kelerius metus. Kapitula siuntė atsto
vus su skundais į Romą. 1679 m. pats Mikalojus Steponas Pacas vėl 
vyko į Romą.

Vyskupas Mikalojus Steponas Pacas turėjo bėdų su žmona 
Teodora. Kada ji sutiko stoti i vienuolyną, paskyrė jai 20,000 duka
tų. Bet jai pakeitus nuomonę, išmokėjo teisininkams dar 10,000 du
katų. tai buvo prieš jo kunigiškus šventinimus.30 Vyskupui nomina- 
tui jau būnant kunigu, Vilniaus kapitula davė dispensą nuo mote
rystės. Teodora Tryznaitė-Pacienė įstojo į benediktinių vienuolyną prie 
Šv. Kotrynos Vilniuje. Numirė ji nuo karštligės.31

Atrėmęs skundus ir kaltinimus, Pacas gavo sau prailginimą ad
ministratoriaus teisių. Pagaliau susitaikius su kapitula, t. y. po 10 
metų kovos, 1682 m. gegužės 25 d. jis buvo paskirtas Vilniaus vys
kupu, konsekracijos iškilmės įvyko Varšuvoje.

Po to Mikalojus Steponas Pacas pagaliau teisėtai valdė Vilniaus 
vyskupiją. 1682 m. jis paskelbė ganytojišką laišką ”Modus et ordo 
boni in dioecesim Vilnensem introducendi”, kuriame buvo išdėstyti 
visi pastoracijos ir administravimo reikalai. Šios taisyklės buvo ilgai 
panaudotos Mikalojaus Stepono įpėdinių. 1683 m. pasiruošė vykti į 
Varšuvą. Atvyko pas savo giminaičius į Rudavą, prie Gardino, kur 
susirgo ir mirė 1684 m. gegužės 8 d. Palaidotas Vilniaus katedroje.32

IX. Pacai užima aukštas pareigas
Be kanclerio^ didžiojo etmono, Vilniaus ir Žemaičių vyskupų 

pareigų, eilė kitų giminaičių vienaip ar kitaip iškilo Lietuvoje prie 
karalių Jono Kazimiero ir Mykolo Kaributo. Nors jų vaidmuo buvo 
menkesnis, jie visiven prisidėjo prie Pacų valdžios. Reiktų bent su
minėti juos ir jų pareigas Lietuvos didžioje kunigaikštystėje.

Petro Paco sūnus Jonas 1646 m. buvo Vladislovo Vazos nomi
nuotas Vendeno (Latvijoje) vyskupu, bet ši vyskupija buvo švedų 
rankose, todėl nominatas paliko Vilniuje ir prašė popiežiaus leisti 
jam pasilikti Vilniaus katedros kanauninku ir Breslaujos klebonu. 
Popiežius 1647 m. rugsėjo 16 d. Jono Paco nominaciją patvirtino, 
paskirdamas jį Vendeno vyskupu. Jis vyskupijos administravimo nie
kad neužėmė, mirė 1656 m.

Tūlas Feliksas Pacas buvo Lietuvos dignitorius, eidamas šias 
pareigas: taurininko 1643 kovo mėn. ligi 1645 kovo 17 d., po to 
stalininko iki 1646 m. balandžio 28 d., pagaliau potaurininkis (pod- 
czaszy) nuo 1646 m. balandžio 28 iki 1698 m.

Konstantas Vladislovas Pacas buvo DLK dvaro vėliavininkas 
nuo 1658 m. kovo 7 d. ligi 1686 m.

Eidamas Lietuvos didžiojo sargybininko pareigas nuo 1669 m. 
rugsėjo iki 1676 m. sausio mėn., Bonifacas Teofilas Pacas vėliau buvo 
Lietuvos stovyklininkas (1676-1678 m.).

Paskutinis Pacas, kuris turėjo įtakos Lietuvos politikoje, buvo 
Petras Mykolas-Pacas. Žemaičių seniūnas nuo 1684 m. spalio 24 iki 
1696 m. vasario 22 d.

Šie Pacai veikė kaip ramstys iškiliems giminaičiams, tačiau pa
grindiniai Lietuvos veikėjai liko kancleris ir didysis etmonas Pacai.33
------------------- — (Bus daugiau)

29. Prapolianis, p. 116; Przyjalgoivski, p. 36.
31. Rapolas Krasauskas, Mikalojus Pacas, Lietuvių Enciklopedija, XXI, 

1960, p. 311.
32. Ten pat, p. 311.
33. Čia ir pridera aptarti "amerikoniška Pacą”, t. y. Vilių Pacą, kurį 

Baltimorės lietuviai laiko vienu pirmųjų lietuvių Amerikoje. William 
Paca (1740 spalio 31 — 1799 m. spalio 13 d.) kredencialai labai im
pozantiški: JAV nepriklausomybės deklaracijos signataras, teisinin
kas, Pirmojo kontinentalinio kongreso narys (1774 m.) ir trečiasis 
Marilando gubernatorius (1782-1785 m.). 1789 m. Vašingtonas jį 
paskyrė federaliniu distrikto teisėju. Viliamas Paca gimė Abingdone, 
Hartfordo apskrity, Marilande. Jo tėvai buvo John ir Elizabeth 
(Smith) Paca. Apie amerikoniškų Paca šeimos kilmę nedviprasmiš
kai pasisako rimti Amerikos genealogai, būtent: ”Paca šeima gali 
būti italų kilmės; jie pirmą kartą pasirodė, kaip pasiturintieji daili- 
lininkai XVII antrojoje pusėje” ("The Paca family may have been 
of Italian origin; they appear in America as well-to-do painters in 
the latter part of the seventeenth century”). B. C. Burnett, I.etters 
of Members of the Continental Congress, I tomas, 1921, p. 67; Durnas 
Malone, re., William Paca, Dictionary of American Biography, VII 
tomas, Niujorkas, 1962, pp. 123-124; II. E. Buchholtz, Governors of 
Maryland, 1908.
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

LIETUVIŲ FONDAS 
AUGA

Pastarajame (1984. II. 
11) Lietuviu Fondo tarybos 
posėdyje, pirmininkaujant 
Stasiui Barui, išklausyti 
valdybos ir komisijų prane
šimai, priimta 1983 metų 
veiklos apyskaita ir 1984 m. 
sąmata, pasiruošta meti
niam narių suvažiavimui, 
įvykstančiam kovo 24 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje.

Ilgiausiai sugaišta prie 
įstatų svarstymo. Net išti
sas 4 vai. užtruko peržiūrė
ti įstatus ir papunkčiui ap
svarstyti bei priimti. Įstatų 
komisijos paruoštą ir iš 
anksto visiems tarybos na
riams išsiuntinėtą projektą 
referavo pirm. dr. Jonas 
Valaitis. Kai kurie tarybos 
nariai atėjo su savo pasiū
lymais ir stengėsi juos 
įpiršti. Išlaikytas demokra
tinis principas, leista pasi
sakyti kiekvienam norin
čiam kalbėti, o paskutinis 
sprendimas darytas balsa
vimu. Daugiausiai balsų ga
vę pasiūlymai priimti ir bus 
įtraukti į įstatų projektą. 
Lietuvių Fondo tarybos pa
ruoštas įstatų projektas bus 
pateiktas visuotinam meti
niam narių suvažiavimui 
priimti. Įstatai įsigalios tik 
JAV LB Krašto tarybai pa
tvirtinus.

Naujajame įstatų projek
te principinių pakeitimų, 
kaip ir nematyti, o tik esa
mieji peržiūrėti, perreda

»*♦♦**♦★★*♦**♦***★*★★★*************
*
*
*
♦
♦
♦
♦
♦

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Federal Savings and Loan Association
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).

Willowbrook, III. 60521

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
Willowbrook: (312) 789-0777

Joseph F. Gi ibuuskas 
Executive-Secietarv 

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

guoti ir pritaikyti šių dienų 
gyvenimui. Daugiausiai dė
mesio ir pasisakymų sulau
kė Lietuvių Fondo įstatų 
paskutinis paragrafas. Nė
ra abejonės, kad ir narių 
suvažiavime kai kuriais 
klausimais nuomonės irgi 
įvairuos.

Nauja L. Fondo valdyba
Pirmininkui dr. Antanui 

Razmai, sr. pristačius, Lie
tuvių Fondo taryba, vienų 
metų kadencijai, patvirtino 
šios sudėties valdybą: pirm, 
pavaduotoja — Marija Re
mienė, vicepirmininkas — 
dr. Jonas Račkauskas, se- 
kretorė-reikalų vedėja — 
Alė Steponavičienė, iždinin
kas — Kazys Barzdukas, 
nariai — Ofelija Barškety- 
tė. Rūta Juškienė, dr. An
tanas Gintaras Razma, jr. 
ir Antanas Juodvalkis.

Valdybos nariai prisiėmė 
įvairias darbo sritis sekti ir 
padėti tarybos nutarimus 
įvykdyti.

Į pelno skirstymo komisi
ją deleguoti šio LF tarybos 
nariai: dr. Gediminas Balu
kas, Viktoras Naudžius ir 
Marija Remienė (antrinin
ku pasiliko dr. Jonas Rač
kauskas) . Pertvarkytos ir 
patvirtintos šios komisijos: 
įstatų — pirm. dr. Jonas 
Valaitis, finansų — Povilas 
Kilius, palikimų — dr. Ka- 
zysAmbrozaitis, narių ver
bavimo — Milda Lenkaus
kienė, vajų — Marija Re-

* ♦ ♦ * * » * ♦

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willowbrook Manaeer 

mienė, informacijos — An
tanas Juodvalkis.

Į lietuvių dailiojo meno 
institutą trijų metų termi
nui deleguoti pirmininkai — 
Stasys Baras ir dr. Anta
nas Razma, sr.

Garbės komitetas, kurį 
sudaro buvę tarybos pirmi
ninkai, pasiliko tas pats: 
dr. A. Razma (pirm.), dr, 
K. Ambrozaitis, dr. G. Ba
lukas ir dr. J. Valaitis.

Atskirą pranešimą pada
rė Lietuvių dailiojo meno 
instituto tarybos ir valdy
bos pirm. dr. G. Balukas. Su 
instituto finansine pagalba, 
išleista antra laida knygos 
— PRANAS DOMŠAITIS, 
kurią paruošė Elza Verloren 
Van Themaat ir išleista 
Cape Town, Pietų Afrikoje. 
Knygoje yra plati informa
cija apie dail. Pr. Domšai
čio gyvenimą, kūrybą, pa
rodas. Daug spalvotų re
produkcijų. Knyga bus ne
pamainomas informacinis 
šaltinis, skverbiantis į mu
ziejus ir ruošiant parodas. 
G. Balukas, čia pat visiems 
tarybos nariams įteikė po 
knyga. Būtų gerai, kad ją 
gautų ir lietuviškų laikraš
čių redakcijos, gal tada la
biau išryškėtų ir Pr. Dom
šaičio meno vertė, vis dar 
kelianti įvairių nuomonių.

Kai kurie L. Fondo fi
nansiniai duomenys:

1982. per
pagrindinis XII,31. 1983 m.
kapitalas 2.682.000 304.000
pajamos 1.765.000 250.000
paskirstyta 1.192.000 160.000
buvo narių 5.316 113

Praėjusieji Aušros me
tai Lietuvių Fondui buvo 
labai sėkmingi ir pasiekė 
rekordų.

Visi remkime Lietuvių 
Fondą, nes LF remia liet, 
švietimą, kultūrą, meną ir 
jaunimą.

• Eugenijaus Kriaučeliū- 
no vardo jaunimo premijų 
įteikimas įvyks š. m. kovo 
mėn. 10 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak. Jaunimo Centre kavi
nėje. Premijų laureatės — 
Gintė Damušytė ir Violeta 
Abariūtė. Meninę dalį at
liks sesutės Kristina ir Re
gina Butkūnaitės iš Detroi
to. Po programos vaišės ir 
pabendravimas. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvau
ti.Įėjimas neapmokamas.

PHILADELPHIA
MUZIKO JONO ŽUKO 

VARGONŲ KONCERTAS
Šių metų kovo mėn. 18 d., 

sekmadienį, Philadelphijos 
ir jos apylinkių lietuviškoji 
visuomenė rengia iškilmin
gą šv. Kazimiero 500 metų 
mirties minėjimą. Tą dieną 
2 vai. p. p. šv. Petro ir Po
vilo katedroje įvyks vargo
nų virtuozo muz. Jono Žuko 
vargonų koncertas.

Šis muzikas, nespėjęs pa
ilsėti po sėkmingai pavyku
sio jo vargonų koncerto 
Baltimorės, Md. katedroje 
(jis ten yra pakviestas ir

Solistė Violeta Rakauskaitė, pramoginės lietuviškos muzi
kos žvaigždė, koncertavusi plačiame pasaulyje ir daugeli 
kartų pasireiškusi plokštelėse, šiuo metu yra atvykusi i Holly- 
wood, Calif., kur daro dainų įrašus savo naujausiai plokšte
lei ‘Violeta II’. Įrašai atliekami Gintaro studijoje. Violeta 
pastoviai gyvena Anglijoje. Naujoje plokštelėje bus talpina
mi eilės žinomiausių lietuvių populiariosios muzikos kompo
zitorių kūriniai. Bus ir kelios kitataučių dainos. Nuotraukoje 
- Violeta prie Los Angeles Muzikos Centro.

antrajam koncertui), inten
syviai ruošiasi koncertui 
Philadelphijoje.

Tai vienintelis, koncer
tuojantis, vargonų virtuo
zas, kuris yra baigęs Nepri
klausomos Lietuvos Kaune 
ir Paryžiuje konservatori
jas.

Daugelį kartų koncertavo 
Lietuvoje ir šioje Atlanto 
pusėje.

Philadelphijos katedroje 
muz. Jonas Žukas gros pa
saulinio garso pasiekusių

■ ■ ■■
■

■ ■■i 

ELECTRICI ANS
EXPANDING GRAND PRAIRIE PLANT HAS IMMEDIATE OPENINGS 
FOR EXPER1ENCED ELECTR1C1ANS. WORKING KNOWLEDGE OF 
AC AND DC MOTOR AND CONTROLS NECESSARY. SCR DR1VE 
UP TO 400 HORSEPOWER A PLŪS. 5 YEARS INDUSTR1AL EX- 
PERIENCE. UP TO $25,000 PF.R YEAR 1NCLUDING OVERTIME. 
NON SMOKERS ONLY. APPLY OR CALL:

POLY AMERICA
2000 W. Marshall

Grand Prairie, Tx. 75051
214-047-4374

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
QUALITY CONTROL SUPERVISOR

2-5 years exp. with high volurne consunier onented produet. Mecha- g 
nical/electric produet, gasolinr engine is ideui. 2-5 years in quality 
control supervision or production superviiion. Good communication g 
skills both written and orai. Cood basic knovvledge oi QC/QA pro- g 
cedures. Thoroughly familiar with basic inspcclion technique». Send 
resume and salary requiremenls to:

PERSONNEL MANAGER

BEAIRD-POULAN/ 
Weed Eater Division—Emerson Electric Co

#1 Poulan Dr.
Nashville, Ar. 71852

F.OE M/F

kompozitorių vargonams 
sukurtus veikalus.

P. Palys

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPISTS
To work and live in a small congenial 
community and new modern 92 bed 
Regionai Hospital. Mušt have eurrent 
Oklahoma License. Hospital provides 
good pay, benefits. retirement. Great 
vvorking condition**. Apply call or 
send resume: To ADM1N1STRATOR

CUSHING REGIONAL 
HOSPITAL

P. O. BOX 14OO 
1027 E. CHERRY ST. 

CUSHING. OKLAHOMA 74023 
(7-1M
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DETROITO LIETUVIAI
ATVYKSTA TORONTO 
VYRŲ CHORAS ARAS

Toronto vyrų choras 
"Aras” su solistais Vaclovu 
Verikaičiu ir Rimu Strimai
čiu atvyksta Detroitan ir š, 
m. gegužės 6 d. 4 vai, p. p. 
Crestvvood auditorijoje 1501 
N. Beech daly savo gražio
mis dainomis žavės detroi- 
tiškius.

Toronto vyrų choras 
"Aras” yra stirpus viene
tas. JĮ sudaro apie pusšim
tis subrendusių vyrų, dau
gumoje jų yra buvę geri il
gamečiai choristai vetera
nai, gerai susidainavę. Cho
rui vadovauja muz. V. Ve- 
rikaitis, dalyvauja Rimas 
Strimaitis, ako mpanuoja 
Jonas Govėdas. Choras jau 
koncertavęs keliose vietose 
ir apie jo koncertus atsilie
pimai spaudoje labai geri.

šio choro pakvietėjas ra
dijo klubas "Lietuvių Bal
sas” kviečia visus Detroito 
ir apylinkių lietuvius tą die
ną atvykti į Crestwood au
ditoriją. Bilietai Į koncertą 
gaunami pas klubo narius 
prie visų trijų lietuviškų 
parapijų ir koncerto dienos 
kasoje prie Įėjimo. Bilietų 
kaina 7 ir 10 dol.

SUSIRINKIMAS

Radijo klubo "Lietuvių 
Balsas” narių ir Įlausytojų 
susirinkimas Įvyko vasario 
5 d. šv. Antano parapijos 
patalpose. Susirinkime da-

Puikiausius 
kailius 
rasite

■ Antanas Grinius
lyvavo apie 80 asmenų. Su
sirinkime patvirtinta se
kanti 1984 metams radijo 
klubo valdyba: pirm. Ka
zys Gogelis, vicepirm.: An
tanas Sukauskas, Juozas 
Leščinskas ir Juozas Ra- 
čiukaitis, sekretorė Birutė 
Barauskienė, fin. sekr. ir 
ižd. Leonardas Šulcas, di
rektoriai: Vincas Kankalis, 
Albinas Pusdešris ir Anta
nas Pesys. Atstovas spe
cialiems reikalams dr. Algis 
Barauskas, programos di
rektorius Jonas Kriščiūnas, 
programų redaktoriai ir 
pranešėjai Albertas Misiū
nas ir Kazys Gogelis. Val
dybos nariai: Juozas Ma- 
čiulaitis, Ona šadeikienė ir 
Pranas Viršila. Tvarkdarys 
Alfonsas Lukas. Revizijos 
komisija: Kazys Radaus
kas, Jonas Markus ir Sta- 
svs Račiukaitis. Atstovas į 
DLOC-rą Kazys Gogelis ir 
d r. Algis Barauskas.

ŠVYTURIO ŠAULIŲ 
KUOPOS METINIS 

SUSIRINKIMAS

I vyko 1984 m. vasario 26 
d. šv. Antano parapijos mo
kyklos klasėje. Kuopos pir
mininkui Broniui Valiukė
nui sergant, susirinkimą 
pradėjo kuopos vicepirmi
ninkas Juozas Kinčius. Su
sirinkimui pravesti pakvies
ti : Romas Macionis — pir
mininku ir Antanas Vaitė- 
nas — sekretoriumi. Anta
nas Vaitėnas perskaitė pra-

Toronto vyrų choras ‘Aras’.

ėjusio susirinkimo protoko
lą, kuris be pataisymų buvo 
priimtas. Sekė kuopos val
dybos narių veiklos prane
šimai. Pirmininko B. Valiu
kėno pranešimą perskaitė J. 
Kinčius. Finansų sekreto
rius ir iždininkas Vincas 
Rinkevičius nušvietė kuo
pos finansų stovj, Kuopa 
kasoje.turi 6,369 dol. Pada
rė pranešimus ir kiti valdy
bos nariai. Apie atliktus 
darbus kalbėjo: L. Selenis,
A. Sukauskas, P. Buksnis,
B. Tėlyčėnas, A. Grigaitis, 
R. Macionis, St. Sližys ir 
moterų sekcijos vadovė A. 
Buksnienė. Į revizijos ko
misiją darinkti: Solamėja 
Grigaitienė ir Petras Bitle- 
ris. Į kuopą Įstojo 6 nau
ji nariai: Milmantas, Rėk
lys, Radzevičius, Pašukonis 
ir Pašukonienė, Mingėla.

PADĖKA
Jo Ekscel. Vysk. Vincentui Brizgiui už pamaldas ir pamokslą baž

nyčioje, švč. M. Marijos Gimimo parap. chorui, dirig. A. Linui, var
gonais palyd. A. Eitutytei ir sol. Genovaitei Mažeikienei.

Už atliktas pamaldas savo parap. bažnyčiose: Vysk. A. Trakiui, 
kunigams St. Neimanui ir J. Jozupaičiui.

Aukšt.- LITUANISTINĖS mokyklos mokiniams, jos dirkt. J. Masi- 
lioniui už pravedimą programos prie paminklo žuvusių dėt Lietuvos 
laisvės Jaunimo Centro sodelyje.

Sol. Gr. Stauskaitei už sugiedojimą himnų, kun. A. Zakarauskui 
už invokaciją.

Už pasakytas kalbas Lietuvos Gen. Kons. J. Daužvardienei, mero 
Washington pavad. H? Wallace, III. senato pirm. šen. Ph. Rock, III. Lt. 
Goyemor H. Ryan, kun. dr. J. Prunskiui už turiningą paskaitą ir kalbą 
J. Talandžiui.

Už sveikinimus Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. K. Šidlaus
kui, Ukrainiečių kongreso pirm. dr. M. Charkevych ir Estų Rūmų pirm. 
E. Toomsalu, pranešėjai Ramunei Tričytei.

Lietuvių Meno Ansambliui DAINAVA, jos pirm. V. Jasinevičiui, 
valdybai; vadovei muz. Audronei Gaižiūnienei, akomp. muz. J. Maželiui, 
apšvietėjui Česlovui Rukuižai, solistams Br. Mačiukevičiui, R. Kasiuliui, 
V. Mieliuliui, deklamuotojpms Z. Dubauskaitei ir A. Gaižiūnaitei.

Dėkojame visai Lietuvių visuomenei ir organizacijoms, kurios da
lyvavo Lietuvos Nepriklausomybės minėjime. Nuoširdi mūsų padėka 
visiems su pinigine auka prisidėjusiems prie Lietuvos laisvinimo darbo.

Juozas Kinčius pranešė, 
kad kuopa balandžio 8 d. 
rengia šv. Antano patalpos 
gegužinę po stogu, Pilėnų 
stovyklos atidarymas Įvyks 
birželio 3 d. ir Jonynių pa
minėjimas Pilėnuose birže
lio 23 d.

Susirinkime dalyvavo 40 
narių. Po susirinkimo kuo
pos moterų sekcija suren
gė vaišes.

BILIETUS GALIMA 
GAUTI

1984 Liepos 1 d. Clevelan
de įvyks Septintoji Laisvo
jo Pasaulio Lietuvių tauti
nė šventė. Bilietus į šią 
šventę galima užsisakyti 
pas Vytautą Kutkų telef.: 
846-3280. Bilietų kainos: 5, 
7, 10 ir 14 dol. Anksčiau 
užsirakusieji gaus geresnes 
vietas,

• Lietuviškų Melodijų 
Radijo Valandėlės Detroite 
pakeistas transliavimo lai
kas. Dėl suvienodinimo pir
madienio ir trečiadienio 
transliavimo laiko, progra
mos nuo š. m. vasario mėn. 
27 d. bus perduodamos nuo 
2 iki 3 vai. po pietų. Penk
tadienio programų laikas 
lieka tas pats nuo 6 iki 7 
vai. vakaro, iš Tautybių 
Stoties WP0N, AM banga 
1460.

• Solistė Nelė ir muzikas 
Arvydas Paltinai, praėju
siais metais susilaukę dide
lio pasisekimo JAV ir Ka
nadoje, antrą kartą šiame 
kontinente lankysis š. m. 
balandžio-gegužės mėn. Jų 
koncertas Nevv Yorke ren
giamas balandžio 28 d., De
troite. gegužės 20 d.,Chica- 
goję gegužės 27 d..Laisvos 
datos gegužės 5-6, gegužės 
12-13. Koncertų rengimo 
sąlygos yra labai palankios. 
Organizacijos, suinteresuo
tos surengti koncertus, pra
šomos kreiptis Margučio 
adresu: 2422 W. Maąruette 
Rd., Chicago, III. 60629. Tel. 
(312) 476-2242. Muz. A. 
Paltinas dėsto muziką Va
sario 16 gimnazijoje.

ELECTRICIANS
Expanding Grand Prairie Plant has 
jmmediate openir.gs for experienced 
ELECTRICIANS. Working knowledge 
of AC and DC Motor and Controls 
necessary. SCR Drive up to 400 
Horsepowcr a plūs, 5 years indus- 
trial experience. Up to $25,000 per 
year inchtding ovcitime. Non smokers 
only. Apply or call:

POLY AMERICA
2000 W. MARSHALL 

GRAND PRAIRIE, TX. 75051 
214-647-4374

EOE, M/F

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

Tel. krautuvės (312) 263-5826; ir (312) 677-8439.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1984
1 savaitės kelionės (2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 1 Maskvoje)

m*
'tirti

Chicaga NYC/Bostonas
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 Westem Avenue
Chicago, IL 60643 tel. (312) 238-9787

------ ' 1
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Iš dešinės - D. Volodkienė, E. Mikšienė, P. Banienė, Kongreso narys iš Floridos XII 
distrikto Tom Lewis, Urbonienė, I. Manomaitienė, O. Šalčiūnienė, Mrs. T. Lewis, pre
legentė A. Karnienė, pianistė Dolly Terry ir LB Palm Beach apylinkės pirmininkas Br. 
Aušrotas.

PALM BEACH
VASARIO 16 MINĖJIMAS

66-sias Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo me
tines Palm Beach regiono 
lietuviai šiemet atšventė 
sekmadienį, vasario 19 d. 
Minėjimą surengė vietos 
LB apylinkė jaukioje ir er
dvioje Juno Beach pakraš
tyje esančio Holiday Inn 
svetainėje. Dalyvavo apie 
pusantro šimto žmonių, jų 
tarpe nemaža svečių iš kitų 
Floridos vietų, o taip pat iš 
Chicagos, Toronto, Cleve
lando ir kitur.

Minėjimą pradėjo ir pra
vedė apylinkės pirmininkas 
Br. Aušrotas, talkininkau
jamas visų valdybos narių. 
Po JAV ir Lietuvos himnų 
invokacijos maldą sukalbėjo 
kun. V. Pikturna. Viešnia iš 
St. Petersburgo A. Karnie- 
nė šia proga pasakė pagrin
dinę kalbą, plačiau aptar
dama Vasario 16-sios akto 
reikšmę mūsų tautai ir mū
sų pareigas, belaukiant ne
priklausomybės atstatymo, 
o R. Staškūnas perskaitė 
šventės proga gautas Palm 
Beach apskrites valdybos 
ir Floridos gybernatoriaus 
proklamacijas ir mūsų pa
čių priimtą rezoliuciją, čia 
minėjimo programa baigta 
svečio kongresmano Tom

Lewis sveikinimais ir trum
pu koncertu, kuriame solis
tė O. šalčiūnienė, akompa
nuojama Dollv Tery, padai
navo keturias šiai progai 
parinktas dainas.

Minėjimas praėjo darnioj 
šventiškoje nuotaikoje, šia 
proga mūsų kultūros ir po
litinės veiklos reikalams su
rinkta apie 1800 dol., iš ku
rių — apie 900 dol. L. B., 
apie 500 dol. Tautos Fon
dui, apie 200 dol. ALT, apie 
100 dol. PLB. Po trumpų 
vaišių minėjimas buvo tę
siamas bažnyčioje kun. V. 
Pikturnos šia proga atlai
kytomis pamaldomis ir pa
mokslu. (V)

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPISTS

3taff position with private ron-pro« 
fit comprehensive out patiant rehab 
center. Wide variety of palients. Fa
cility located in Lafayette, La. Cnn- 
didate mušt be graduate of approvcd 
school of Physica) Therapy. Licensed 
or eligible to be licensed by the statė 
of La. Excellent salary and benefits, 
Qualified applicants send resume to: 
Mrs. SH1RLEY DICKIE, Esecutive 
Director.

SOUTHWEST LOUISLANA 
REHABIL1TATION CENTER

P. O. BOX 4923 
LAFAYETTE, LA. 70SO2

(2-11)

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

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delta 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.

J. Garlos nuotr.

HOUSE
To settle 

wodd 4-5 
place, much more. $39,900.
Call: 261-6821. (9-10)

FOR SALE

Estate—Grove- 
bedrooms, tire

OPPORTUNITY FOR 
SURGEON

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

opportunity for a General Surgeon. 
WR1TE OR CALL.

(912) 564-742G 
Administrator, 

Scrcvcn County Hospital 
215 Mim» Road 

Sylvania, Georgia 30467
(6-10)

‘AĮDber Hpl'days”
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

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

SPALIO 3 -

— $1361.00
— $1127.00
— $1142.00

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

% 
a?

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PR1CF.S ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCF.S. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

BBM /uperior/oving/
ASSOCIATON

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIŲ SASKAITA
<•4. 4

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS

/uperior Znving/
Pogrindinis skyrius

798 East 1851 h Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

DIRBO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 

šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

••'.f A"' 
- VI
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LIETUVIŲ NAMŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių namų (Lithua
nian Village, Inc.) akcinin
kų metinis susirinkimas 
įvyksta šį sekmadienį, kovo 
11, Lietuvių namų salėje. 
Susirinkimo pradžią 12 vai. 
Akcininkų registracija ir 
balsavimo lapų išdavimas 
pradedamas prieš susirinki
mo atidarymą, 11 vai. 30 
min. Lietuvių namų direk
torių tarybos pirmininkas 
R. Bublys paskelbs valdy
bos apyskąitinį pranešimą. 
Direkciją sudaro dvylika 
asmenų. Bendrovės statu
tas numato, kad iš dvylikos 
asmenų kasmet renkami tik 
keturi direktoriai (trečda
lis). Kandidatai j tuos ketu
ris direktorius yra šie akci
ninkai : Al Bąląs, Zenonas1 
Dučmanas, Vladas Plečkai
tis, Vytautas Sniečkus, Juo
zas Stempužis ir Kazimiera 
Vaičeliūnienė.

Po Lietuvių namų akci
ninkų susirinkimo, tuojau 
pat įvyks Lietuvių Ameri
kos piliečių klubo narių su
sirinkimas. Tie akcininkai, 
kurie yra užsimokėjęs 1984 
metų Klubo nario mokestį, 
gali dalyvauti Klubo susi
rinkime su balsavimo teise.

Visi akcininkai ir Klubo 
nariai kviečiami susirinki
me dalyvauti. Klubas baigė 
metus su pelnu, namams 
metai buvo sunkesni ir dėl 
to atsirado nuostolis. Miela 
pasidžiaugti, kad Lietuvių 
namai ir klubas sudaro jau
kią pastogę visų mūsų orga
nizacijų veiklai ir visų lie
tuvių socialiniam bei visuo
meniniam bendravimui, čia

įvyksta daug susirinkimų, 
suvažiavimų, kasdienių ap
silankymų. Gi svečiai iš ki
tų miestų ir amerikiečiai vi
sada pastebi, kad lietuviai 
turi gražius ir vaišingus na
mus.

• Poetas Balys Auginąs, 
Dirvos romano konkurso 
jury komisijos pirmininkas, 
sunegalavus širdžiai buvo 
paguldytas į Hillcrest ligo
ninę ir šiuo metu geriau 
jaučiasi.

Linkime B. Auginui greit 
pasveikti.

• 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 į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

INCOME TAX 
SERVICE

« FEDERAL • STATĖ
• MUNICIPA1.

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

— skambinkite tel.
442-9091.

1983 metų Lietuvių namų ir klubo direkcija. Sėdi iš kairės: Vytautas Ramonis, Vy
tautas Jokūbaitis, pirmininkas Romualdas Bublys, Vytautas Sniečkus ir Algis Matulionis 
Stovi: Raimundas Kudukis, Romas Zylė, Juozas Duleba, Juozas Stempužis, Povilas 
Sukis ir Vladas Plečkaitis. Trijų direktorių - V. Jokūbaičio, V. Plečkaičio ir J. Stempužio 
kadencija baigiasi ir jie vėl kandidatuoja į direktorius. A. Venclausko nuotr.

PACKAGES 
TO POLAND

Only 50‘ por poniui.
NO weight limits 

Shipmonts ovory woek. 
Largeot dealer la Ohio.

Since 1967
POLISH IMPORT CENTER 

6301 Fleet Avė. 
429*1010

GIVE YOUR LIFE 
TO GOD WITH JOY
.. . and he will give you 
eternal joy and happiness

Bring the people of today 
olose to God with the means 
of today — the media

For information contact:

The Daughters of 
St Paul 

2105 Ontario St. 
Dieve.. OH 44115

Tel. 621-9427
Age limit 14-26

(7-14)

VII Lietuvių Tautinių Šokių Šventės globos komisija. Sėdi iš kairės: D. Blynaitė, A. 
Kaminskaitė, pirm. V. Jokūbaitis, H. Jakubs, A. Jonaitis. Stovi: V. Cečys, H. Johan- 
sonas, V. Cyvas, V. Puškorius, V. Nikštėnas, L. Jokūbaitis, J. Dunduras.

J. Velykio nuotr.

l■ll■■ll■lllllalUl■■lll■■■■l■■■■H■Il■l■IH■l■■■l■lllllllllllllllll■■l■l■lllll■lllllllltlllllllllHU■lll

MATAS & TURNER 
REALTY

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

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

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

Simon Travel
nauju pavadinimu

AUDRA Travel
kviečia keliauti kartu

1O DIENŲ LIETUVOJE
Gegužės 15 Rugsėjo 4

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!

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

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

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

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą.

Gegužės 21 Liepos 4 Rugpiūčio 9
Gegužės 29 Liepos 12 Spalio 2
Birželio 27 Liepos 26 Gruodžio 19

VIENOS SAVAITĖS dv Gegužės 21 Rugsėjo 10
k' Liepos 10 Spalio 2

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



DIRVA
POVILO TULMINO 

ĮPĖDINIAMS

Essex Apskrities New 
Jersey valstijoje teisėjas 
painformavo Lietuvos ge
neralinį konsulatą New Yor
ke, kad prieš 40 metų New- 
ark, N. J. mirusiojo Povilo 
Tulmino, Amerikoje žino
mo'kaip Paul Tolman mažas 
penkių tūkstančių dolerių

palikimas, neatsiradus pre
tendentų, numatomas per
duoti Essex Apskrities iž
dui bendriems reikalams.

Povilo Tulmino giminės 
ar apie juos žinantieji ma
lonėkite rašyti Lietuvos ge
neraliniam konsulatui: Con- 
sulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street, Netv 
York N. Y. 10024.

A. A.

CICERO

AGR. TADUI TALLAT-KELPŠAI 

netikėtai mirus, skausmo ištiktą jo seserį dr. 

IRENĄ GIEDRIKINEĘ su vyru STASIU ir 

kitas gimines nuoširdžiai užjaučiame

Elena ir Henrikas
Andruškos

Mielam bendrakeleiviui iš Brangios Tė
vynės. energingam bei sumaniam tos kelionės 
vadovui

A. A.

KAZIUI VALEIKAI 
mirus, žmoną VALERIJĄ ir sūnus su šei
momis giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Bronė ir Feliksas Macaičiai

A. A.

AGOTAI STEPANAUSKIENEI
gimus amžinybei ir besiilsinčiai Tėvynės Lie

tuvos žemėje, giliai užjaučiame skausmo iš

tiktą jos sūnų ANTANĄ STEPANAUSKĄ 

su žmone NELE ir kitas gimines.

Elena ir Henrikas 
Andruškos

Vasario 12 d. Cicero ALT su
ruošė Vasario Šešioliktosios 
minėjimą šv. Antano parapi
jos salėje. Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo aktą pa
skaitė Renata Variakojytė, 
buv. krašto apsaugos ministe- 
rio Variakojo ir visuomenės 
veikėjų Zuzanos bei Andriaus 
Juškevičių anūkė. Didžiausią 
auką tame minėjime Lietuvos 
laisvinimui paaukojo ALTS 
Cicero skyriaus pirm. inž. Ge
diminas Biskis.

V. A. Račkausko nuotr.

Vasario 16 dienos minėjime New Yorke solistė Regina Zymantaitė-Pęters ir akompa
niatorius William Vendice atliekant meninę programą. L. Tamošaičio nuotr.

ALTS CICERO SKYRIAUS 
SUKAKTIS

ALT S-gos Cicero sky
rius rengiasi šį pavasarį 
minėti savo veiklos dvide- 
šimtpenkmetį. Skyrius bu
vo įsteigtas inž. E. Bart
kaus iniciatyva.

Valdybos pirmininkas Ge
diminas Biskis šiuo reika
lu jau buvo sušaukęs kelis 
valdybos narių pasitarimus. 
Vicepirmininkės: Z. Juške
vičienė, S. Žemaitienė ir ki
ti nariai pareiškė daug gra
žaus entuziazmo tokią su
kaktį kuo iškilmingiau at
švęsti. Daugumos nuomonė, 
kad skyriaus veiklos sukak
ties minėjimas būtų sureng
tas savuose. Tautiniuose 
namuose, Chicagoje. Taip

ir bus.
Šio skyriaus nariai gyvai 

reiškiasi ir kitose organi
zacijose, vieni jų aktyvia 
veikla, kiti auka.

Skyriaus narys kpt, A. 
Juškevičius pagerbė Peda
goginį Lituanistikos Insti
tutą, jo dvidešimtpenkme- 
čio sukakties proga, įteik
damas šimto dol .auką. Inž. 
G. Biskis įteikė stambią 
piniginę auką ALTai, Lie
tuvos laisvinimo reikalui,

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga, šios šventės 
proga stambesnes aukas 
įteikė ALTai ir kiti sky
riaus nariai, kaip tai: D. St. 
St. Liepai, S. J. žemaičiai 
ir kiti.

Lietuvos Nepriklausomy
bės sukakties minėjimas 
įvyko š. m. vasario mėn. 
1 d. Cicero lietuvių parapi
jos bažnyčioje ir salėje. Pa
skaita skaitė VI. šoliūnas.

(k)

Studentų Ateitininkų Sąjungos nauja centro valdyba. Iš 
kairės: Algirdas Lukoševičius, Paulius Gudelis, Darius Kudžma, 
Linas Palubinskas, Henrikas Šatinskas ir Arūnas Pemkus.

PADĖKA

A. t A.
JADVYGA KRISTINA DARGIENĖ.
Mylima žmona ir motina nelauktai mirė 1983 m. 

gruodžio mėn. 13 d Meųuone, Wi. Buvo palaidota gruo
džio mėn. 23 d. šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse, Či
kagoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiem už atsilankymą koplyčioje ir palydėju- 
siems Į amžino poilsio vietą.

Dėkojame visiems už pavienes ir ilgalaikes šv. Mi
šių aukas, brangios velionės atminimui skirtas aukas 
lietuviškiems fondams ir vienuolynams, atsiųstas gėles, 
užuojautas per spaudą, laiškais ir žodžiu.

Dėkojame kun. dr. Viktorui Rimšeliui, M.I.C., už 
atkalbėtas maldas koplyčioje, už palydėjimą ir apeigas 
kapinėse. Taip pat, Švenčiausios M. Marijos Gimimo 
parapijos kan. V. Zakarauskui už formalumų sutvar
kymą.

Dėkojame L.S.T. Korp! Neo-I-ithuanit korporan- 
tams-ėms už garbės sargybą.

Dėkojame laidotuvių direktoriams Donald A. ir 
Anthony B. Petkams už rūpestingą ir gražų laidotuvių 
pravedimą.

Nuliūdę
VYRAS LEONARDAS,
DUKTĖ VITA GIRDVAINIENĖ SU VRYU, 
SŪNŪS GINTARAS, VYDAS IR 
POSŪNIS ALGIMANTAS SU SEIMĄ
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