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Gorbačiovo planas
Nuginkluoti tik Amerika

Vytautas Meškauskas

Kas matė ‘eilinių piliečių 
viršūnių konferenciją’ per 
ABC TV sausio 19 d. vakare, 
kurioje diskutavo Leningra
do ir Seattle piliečių grupės, 
gali lengviau įsivaizduoti, 
kaip sunku susikalbėti su so
vietais - jie visi skamba kaip 
užsukti vienos meliodijos 
gramafonai. Kas iš sovietų 
gali suabejoti savo vyriausy
bės elgesiu, jei tai užfiksuo
jama filme? Tokių pas sovie - 
tus, po 70 metų vieno reži
mo, jau sunku rasti.

Aiškiai matėsi, kad sovie
tų eilinių piliečių ‘reprezen
tantai’ buvo iš anksto paruoš 
ti galimiems klausimams, 
net du stačiatikių šventikai 
buvo atvesti, jei iškiltų tiky
bos laisvės klausimas, kuris 
tačiau nebuvo pajudintas. 
(Norint paliudyti pažiūrų 
laisvę JAV-se buvo parody
ta maža demonstracija prie 
ABC patalpų per tą translia
ciją. Eisenoje matėsi ir vie
na moteris su lietuviška tri
spalve. Sovietų pilietės 
reakcija į tai: ir pas mus yra 
demonstracijos, tik jos ne
palyginti gausingesnės!)

Tai gera įžanga į paskuti
nių Gorbačiovo pasiūlymų 
svarstymą. Kaip žinia, prieš 
pradedant vėl posėdžiauti 
Ženevos atominio apsigink
lavimo sumažinimo konferen
cijai, jis staiga pasiūlė pa
laipsniui atsisakyti nuo ato
minių ginklų. Per artimiau
sius 5-8 metus kiekviena pu
sė sumažintų pusiau savo 
atominius ginklus, kurie gali 
pasiekti kitos pusės teritori
ją, ir būtų atsisakyta nuo 
erdvės ginklų išvystymo, 
bandymo ir įtraukimo rikiuo- 
tėn, kartu reiktų susilaikyti 
nuo atominių ginklų bandy
mų. Šia proga Maskva pra
tęsia savo moratoriumą - ato 
minių ginklų bandymo su
laikymą - dar 90 dienų.

Pradedant 1990 metais, 
visi kraštai užšaldytų savo 
atominius arsenalus ir pasi
žadėtų jų nevartoti ne savo 
teritorijoje. JAV ir SSSR 
toliau tęstų savo palaipsnį 
nusiginklavimą iki 6,000 ato
minių užtaisų (warheads), 
galinčių pasiekti kitos pusės 
teritoriją, kiekvienai jų ir 
atsisakytų nuo likiusių vid, 
atstumo atominių ginklų. 
Taip pat būtų atsisakyta nuo 
taktinių ginklų, galinčių pa
siekti taikinius mažiau kaip 
642 m. nuotolyje. Pagaliau 
tarp 1995 ir 2000 mėtų būtų 

sunaikinti visi likusieji ato
miniai ginklai su visuotinu 
sutarimu, kad tokie ginklai 
niekados nebus vėl paga
minti.

Prezidentas Reaganas tą 
sovietų pasiūlymą pavadino 
‘įdomiu’ ir žadėjo jį rūpestin
gai išstudijuoti. Tiesą sa
kant, jis pats siūlė atsisaky
ti nuo atominių ginklų jau 
prieš tris metus. Su ta min
timi žaidė ir Carterio admi
nistracija.

Pavišutiniškai žiūrint, ato 
miniai ginklai niekam nėra 
reikalingi, nes pradėjus ar 
tęsiant su jais karą, nugalė
tojui ir nugalėtam grąso 
toks sunaikinimas, kad per
galės noras negali būti pa
teisinamas. Už tai jau Car
terio laikais buvo pradėta 
galvoti nuo jų atsisakyti, su
stiprinant konvencionalinį 
(ne atominį) apsiginklavimą. 
Šioje srityje sovietai tada 
tūrėjo didelę - ir šiais laikais 
dar turi ne mažą - persvarą. 
Tos persvaros sumažinimas, 
buvo tada galvojama, leis 
atsisakyti atominių ginklų, 
kurių tada - prieš 6-7 metus - 
amerikiečiai turėjo daugiau.

Reaganas pradėjo savo 
strateginio apsigynimo ini
ciatyvą, kuri eventualiai 
leistų apsiginti nuo atlekian
čių raketų, kas būtų dar vie
nas argumentas už atominį 
nusiginklavimą, nes atomi
niai ginklai nereikalingi, jei 
jie negali pasiekti priešo te
ritorijos.

Taip samprotaujant už
mirštama, kad atominiai 
ginklai iš tikro užtikrino tai
ką jau daugiau kaip 40 metų

Vilnius žiemą nuo Žirmūnų tilto.

Vasario 16 d. 4 vai. p. p. Clevelande rengiamame Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties minėjime Dievo Motinos parapijos auditorijoje Grandinėlės šokėjai ttliks meninę 
programą. Nuotraukoje Grandinėlės šokėjos šoka ”Tolkašokį”. J. Garlos nuotr.

Klaipėdos atvadavimo minėjimas

Toronte J. Varčius

Klaipėdos krašto atvada
vimo 63-jų metų sukaktis To
ronte buvo paminėta sausio 
19 d., sekmadienį. Prisikėli
mo parapijos šventovėje 
buvo atnašautos Mišios už 
mirusius vadavimo vadus, 
kovoje žuvusius savanorius 
karius ir šaulius. Lietuvių 

tarp abejų super-valstybių. 
Atsisakyti tos garantijos - 
būtų šokti į visai nežinomą 
ateitį!

(Nukelta į 2 psl.) 

namuose įvyko pagrindinis 
minėjimas 3 vai. p.p., kuria
me dalyvavo per 300 tautie
čių. Minėjimą surengė LŠST 
jūrų šaulių kuopa ‘Baltija', 
talkinama KLB Toronto 
apylinkės valdybos.

Minėjimas, Mindaugo sa
lėje, pradėtas šaulių, kūrė- 
jų-savanorių ir skautų orga
nizacijų vėliavų (6) įnešimu, 
kurios buvo išrikiuotos prie 
scenos, išpuoštos gėlėmis ir 
Klaipėdos vaizdų dekoraci
jomis. Programai sklandžiai 
vadovavo ‘Vilniaus’ karalai

tė Indrė Cuplinskaitė. Invo- 
kaciją skaitė kun. E. Jurgu
tis, OFM. Įžanginį žodį tarė 
‘Baltijos j. š. kuopos pirm. J. 
Zavys, iškvietęs į sceną Klai 
pėdos sukilimo dalyvį Stasį 
Pociūną, kuris čia buvo pa
gerbtas apdovanojant gėlių 
žiedais.

Prasmingą įžanginę kalbą 
pasakė Lietuvos generalinis 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
priminęs, kad kiekvienas 
minėjimas yra prisiminimas 
mūsų laimėjimų ar pralaimė 
jimų. Klaipėdos prijungimo 
nuopelnas priklauso mažlie- 
tuviams, kurie amžių bėgyje 
išlaikė lietuviškus papročius 
išsaugojo lietuvišką etnogra 
finę žemę. Jie pirmieji sufor 
mulavo reikalavimus pri
jungti Klaipėdos kraštą prie 
Lietuvos. Mažlietuviai Lie
tuvai daug davė kultūros sri 
tyje, kurie pirmieji padėjo 
pagrindus lietuvių kalbos 
rašybai. 1547 m. mažlietu- 
vis Mažvydas išleido pirmą 
lietuvišką knygą. Kristijo
nas Donelaitis, mūsų žymiau 
sias poetas, išryškino lietu
vių kalbos grožį, atidarė lie
tuvių literatūros naują epo
chą ir jis mums yra tiek bran 
gus, kaip italams Dantė. 
Klaipėdos sukilimas ir jo at
vadavimas yra sveika politi
nė vizija Lietuvos ateičiai.

(Nukelta į 3 psl.)
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Kas darosi Pietiniame Jemene. - Gandai apie ark. P. Marcinkų.
• Seniai lauktas naftos kainų kritimas.

Neįtikėtina žinia: marksis 
tai verčia vyriausybę, kad ją 
pakeisti kita tokia! Papras
tai girdime apie marksistų 
sąmokslus nuversti dešines 
vyriausybes.

Toks neįprastas įvykis at
sitiko pietiniame Jemene. 
Tai pietinio Arabijos pusia
salio viena skurdžiausių viso 
pasaulio valstybėlė, turinti 
apie du milijonus gyventojų, 
kurių, tiesą sakant, dar nie
kas nesuskaičiavo. Gavęs 
1967 m. nepriklausomybę iš 
britų, Jemenas už poros me
tų pateko į marksistų ran
kas, kurie nutraukė ryšius 
su JAV ir pasirašė 20 metų 
draugiškumo sutartį su so
vietais, gavusiais jiems labai 
svarbias bazes. Iš Jemeno 
aerodromų pakilę sovietų 
tolimos žvalgybos lėktuvai 
seka kas dedasi amerikiečių 
bazėje Diego Garcia, 2,200 
mylių į rytus Indijos vande
nyne. Iš Jemeno arti į Etijo- 
piją ir Somali ją, kurių pas
kutinioji išsprūdo iš sovietų 
orbitos.

Jemene tarp 1969 ir 1978 
metų buvo trys perversmai, 
kurių rengėjai kaltino valdy
tojus per lėta revoliucija. Po 
paskutinio perversmo ‘pre
zidentas’ Nasser Mohamed 
pavarė savo varžovą, buv.

Gorbačiovo
planas...

(Atkelta iš 1 psl.)
Iš tikro tik atominiai gink

lai sulaiko ir nuo konvencio- 
nalinio karo, kurio nė viena 
pusė nenori pradėti, nes jei 
ji pradėtų karą laimėti, pra
laiminti pusė pradės naudoti 
atominius ginklus.

Taip žiūrint, protingiau
sias pasiūlymas būtų kol kas 
tik sumažinti skaičių atomi
nių ginklų, kurių abi pusės 
turi per daug, iki tokio laips^/ nomist, Marcinkus esąs ‘a 
nio, \uris neleistu nei vien 
pusės sunaikinti vienu, stai
giu puolimu.

Anot londoniškio The Eco-

Be to, atominių ginklų jau 
turi ir kitos valstybės. Teo
riškai, jei visi atsisakytų ato- 
minių ginklų, o vienas - pvz. 
Libijos Qaddafi - staiga iš
trauktų iš kur nors atominę 
bombą, jis galėtų visai rim
tai terorizuoti visą pasaulį.

Tai reiškia, kad santykiai 
tarp abejų super-valstybių 
bei kitų didžiųjų valstybių 
turėtų būti tokie geri, kad 
leistų kontroliuoti ne tik vie
na kitą, bet ir kitas mažes
nes valstybes. Kad taip bū
tų galimoje numatyti ateity
je, sunku patikėti. Seattle- 
Leningrado eilinių piliečių 
diskusijos tai ryškiai pabrė
žė. Ko Gorbačiovas savo 
pasiūlymu siekia - yra nu
ginkluoti tik Jungtines Ame
rikos Valstybes.

prezidentą Ismail, kuris 
buvo labai griežtos komunis
tinės santvarkos šalininkas, 
tuo tarpu Mohamed dairėsi 
kaip gauti kokios pašalpos iš 
savo turtingų kaimynų. Is- 
mail pabėgo į Maskvą, iš kur 
grįžo tik pereitais metais. 
Tas Ismail, atrodo, suorga
nizavo perversmą prieš Mo- 
hamedą kaip tik tuo metu, 
kai jo ministeris pirminin
kas bei užsienio reikalų ir 
prekybos ministeriai buvo 
Maskvoje.

Sprendžiant iš Maskvos 
pranešimų, sovietai nelabai 
susigaudę kas ten iš tikro 
vyksta. Iš pradžių TASS 
pranešė, kad atentatas prieš 
Mohamedą nepavykęs ir jo 
sumanytojai buvo sušaudy
ti, jų tarpe ir Ismail. Tas pra 
nešimas neatatiko tikrovei. 
Vėliau buvo paskelbtas So- 
vietijoje viešinčių P. Jeme
no ministerių atsišaukimas 
‘Priešintis klasės priešui’, o 
dalį sovietų pareigūnų, ku
rių ten yra apie pora tūkstan 
čių, šeimų evakuavo karališ
ka jachta Britannia, plau
kiančia į N. Zelandiją ...

•••
Prieš pat Kalėdas italų 

magazinas L’Espresso pa
skelbė, kad ark. Paulius Mar- įprastam dabartiniam lygy- 
cinkus bus paskirtas popie
žiaus nuncijum D. Britanijai. 
Ten buvęs nuncijus, šveica
ras ark. Bruno Heim išėjo į

siją.

burly American prelate of Li 
thuanian origin’, kuris orga
nizavo popiežiaus keliones
svetur ir sykį išgelbėjo po
piežiaus Pauliaus VI gyvybę 
Jis taip pat buvo Vatikano 
banko prezidentas. Po Mila
no Banco Ambrosiano bank
roto, Italijos policija norėjo 
apklausinėti Marcinkų, ta
čiau jis atsisakė būti kvočia
mas ir nuo to laiko nekėlė ko 
jos iš Vatikano. Pagal italų 
magaziną, popiežius norėjo 
jam padėti išeiti iš susida
riusios padėties paskirda
mas į savo diplomatinę tar
nybą, užtikrinančią imuni
tetą.

Tą L’Espresso žinią nepa
lankiai sutiko Britanijos ka
talikų herarchija, po ko Va
tikanas paneigė tą sumany
mą.

Tam atsitikimui kreipia
ma daugiau dėmesio dėl to, 

kad - pagal tradiciją - popie
žius skiria savo nuncijus ne
atsiklausdamas vietos kata
likų herarchijos nuomonės. 
Jei po triukšmo dėl Marcin
kaus paskyrimo Vatikanas į 
Londoną pasiųs koki lengvai 
sukalbamą prelatą, kuris ne
norės per daug primesti sa
vo valios vietos bažnyčios 
reikaluose, ir kitų kraštų ka
talikai turės precedentą rei
kalauti sau patinkamą nun
cijų. Tomis pačiomis žinio
mis, Marcinkaus Amerikoje 
nenorį matyti ir Amerikos 
vyskupai.

•••
Pereitos savaitės pradžioj 

naftos kainos pagaliau nu
krito žemiau 20 dol. už 33 
galionų statinę. Rašome ‘pa
galiau’, nes faktinai to jau 
seniai buvo laukiama, nors 
šiame krašte kainos už ben
ziną ir namų šildymo naftą - 
dar šias eilutes rašant - buvo 
tokios, tarytum naftos stati
nė dar kainuotų 30 dol. Skai 
čiuojama, kad benzinas, išei
nant iš naftos 20 dol. kainos 
už statinę, turėtų kaštuoti 
bent 20 centų mažiau, negu 
dabar, už galioną. Ar taip 
atsitiks - didele dalimi pri
klausys nuo to, ar nebus pa
kelti muitai už įvežamą naf
tą. Prezidentas to nenori, 
bet kadangi biudžetą be nau
jų pajamų bus labai sunku 
suvesti taip, kaip to reika
lauja naujas įstatymas įsa
kąs palaipsniui mažinti defi
citą - o tada reikėtų smarkiai 
sumažinti ir krašto apsaugai 
numatytas išlaidas - Reaga
nas susidurs su tokiu spau
dimu pakelti naftos muitą, 
kas išlaikytų jos kainas jau 

je, kad turės jam pasiduoti.
Naftos kainos kritimas su

kels nemažai ūkinių sunku
mų ją eksportuojančiom vals
tybėm, jų tarpe ir Sovietų 
Sąjungai. Kai kurios - kaip 
pvz. Meksika, Venezuela, Ni 
geria, Indonezija - yra labai 
įsiskolinusios Amerikos ban-

Į^Į^į Amber Gintaro 
■— Galerija

505 East 185 Street * Euclid, Ohio 44119

Tel. (216) 531-3500

PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS
Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 

gintaro, įvairių MENO darbų.
GALERIJOS VALANDOS: Antradienį ir trečiadienį nuo 10:00 AM iki 5:00 

PM., ketvirtadienį ir penktadienį nuo 3:00 PM iki 7:30 PM, šeštadienį nuo 
10:00 AM iki 5:00 PM. Sekmadieniais ir pirmadidniais galerija uždaryta. No
rintieji specialaus apžiūrėjimo — skambinkite teL 531-3500.

■ Iš kitos pusės
Dar kartą grįžtu prie kitų tautų asmenvardžių ir 

vietovardžių rašymo. P. m. gruodžio LAIŠKAI LIETU
VIAMS persispausdino kažkokios, turbūt tarybinės, Lie
tuvių kalbos komisijos išleistas taisykles. Įvade rašoma: 

”Lietuvoje, žinoma, šių taisyklių bus laiko-
masi, bet čia, išeivijoje, ne visi norės jas priim
ti... Vis dėl to spaudoje reikėtų stengtis pasiekti 
kiek galima daugiau vienodumo.”

Ką tai reiškia? Ar tai, kad kalbos skyriaus red. kun. 
Juozas Vaišnys, S. J. dėl ’švento vienodumo’ yra pasiry
žęs laikytis visai nelogiško sprendimo? Iki šiol LAIŠKAI 
LIETUVIAMS svetimų pavardžių neprievartavo. Pvz. 
tame pačiame Nr. yra Chiara Lubich, o ne kokios Kiaros 
Lubičaitės ar Lubičienės straipsnis. Tačiau ideologiškai 
jiems artimam DRAUGE visaip pasitaiko. Jo gruodžio 
31 d. Nr. paskutiniam puslapyje pagerbiama Stella She- 
putis už prisiųstą 30 dol. auką, tačiau 2 ps. koresponden
tas Europoje K. Baronas mini V. Vokietijos krašto ap
saugos ministerį Viornerį ir socialdemokratą Višnievski, 
nors buv. kanclerio pavardę rašo ne Šmitas, bet Schmid- 
tas, atseit laikosi vokiškos rašybos, prikergdamas tik lie
tuvišką galūnę. Ar tai reiškia, kad kanclerio pavardės 
negalima iškraipyti, bet mažesnius pareigūnus galima 
'sulietuvinti’, o taip pat nesulietuvinama aukotojų pavar
džių rašyba?

Jei būtinai reikalinga ’šviesa iš Rytų’, galiu nuro
dyti jau šioje vietoje paminėtą Vismanto Radžiūno pasi
sakymą LITERATŪROS IR MENO ’septynių dienų’ skil
tyje. Ten jis net teigia:

/
"Tikslus leidinio užrašymas — jis kalba apie 
svetimų laikraščių pavadinimus — yra dokumen
tinis aktas, taigi iškraipyti pavadinimai yra juri- 
dinė klastotė.”

VisaTUfpatį galima pasakyti ir apie svetimų pavar
džių rašymą. Viorneris su Višnievskiu galėtų patraukti 
Baroną teisman už jų pavardžių iškraipymą!

Suprantu, kad Lietuvoje, verčiant iš rusų, sunku ži
noti, kaip iš tikro rašoma tokia ar kita pavardė, tačiau 
sekti tokiu pat pavyzdžiu čia,t. y. kažkokiais sumetimais 
klastoti pavardžių rašymą, yra tikra nesąmonė, sunki
nanti tarpusavio susižinojimą. (vm)

kams, kurie gali dėl to nu
kentėti. Tai prisidėjo prie 
akcijų vertės, kuri metų pa
baigoje buvo labai pakilusi, 
nukritimo.

Tačiau daugiausia prie tos 
vertės kritimo prisidėjo Fe- 
deral Reserve nusistatymas 
nesumažinti nuošimčių už 
bankams duodamas pasko
las. Buvo laukiama, kad tai 
bus padaryta norint pagy
vinti ūkinį gyvenimą. Nuo 
to tačiau sulaikė pradedan
čios kilti kainos, kuo galėjo 
įsitikinti ir eiliniai vartoto
jai ... Infliacijos baimė šiuo 
metu dar neleidžia sumažin
ti to procento.

PATIKSLINIMAS: Dir
vos š.m. 3 nr., straipsnyje 

apie JAV ūkinę būklę, įsi
brovė klaida. Atspausdinta, 
kad šiais metais automobilių 
bus parduota 7.7 milijo
nai. Turi būti pagaminta. 
Kartu su importuotais sunk
vežimiais, autovežimų Ame
rikoje parduodama beveik 
dvigubai daugiau.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

DRIVERS-COMPANY, TEAMS, 
SINGLES. We need iafe experi- 
enced ov«r-the-ro«d drivers for 
a Midwest based irregular route 
carrier. T op eouipment, waoej, 
(ringes. REQUIREMENTS:Good 
safety record, 6 mos. recent 
OTR driving, 2 yrs. verifiable 
experience. $25,000 plūs a yr. 
Call for applications at Munson 
Transportation, 1-800-447-8551.
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Ruoškimės ALT Sąjungos 

Seimui
Amerikos Lietuvių Tau 

tinės Sąjungos valdyba, 
kuriai pirmininkauja dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, sa
vo aplinkraštyje Nr. 8, in
formuoja Sąjungos narius 
apie artėjantį ALT S-gos 
Seimą bei kitus reikalus.

Dar taip neseniai, rodos, 
Tautinės Sąjungos Seime 
Clevelande buvome išrinkti į 
Sąjungos valdybą dviejų me
tų kadencijai, o jau artėjame 
prie mūsų kadencijos pabai
gos. Pats laikas rūpintis ir 
artėjančiu Seimu. Pirmoje 
eilėje iškyla vietos klausi
mas. Nesinorėtų rengti tose 
vietovėse, kur dar neseniai 
buvo praeiti Seimai. Pasita
rę su kai kuriais skyriais, Są 
jungos valdybos posėdyje 
nutarėme sekanti Seimą 
rengti Los Angeles, C A. Sei 
mą globoti ir pasirūpinti pa
rengiamaisiais darbais mie
lai sutiko Los Angeles Tau
tinės Sąjungos skyrius, su 
energingąja pirmininke p. R 
Šakiene priešakyje. Seimas 
įvyks 1986 m. gegužės 24-26 
dienomis. Seimo pagrindi
niais kalbėtojais pakviesti, 
ir mielai sutiko dalyvauti, 
Dirvos politinis komentato
rius Vytautas Meškauskas ir 
buvęs ALT S-gos pirminin
kas inž. Jonas Jurkūnas.

Gal iš pirmo žvilgsnio kai 
ką nugąsdins vieta. Ne vie
nas gal pasakysite, kad per 
toli ir per brangu nuvažiuoti. 
Mes tą labai gerai apsvarstė- 
me. Žinoma, tolumo nepa
keisime, bet nuvažiavimas 
bus pigesnis negu, pav., į St. 
Petersburgą Floridoje. Ir 
štai kodėl. Planuojame orga 
nizuoti ekskursiją lėktuvu iš 
Chicagos. Tas žymiai suma
žins kainas. Artimesnių vie
tovių atstovai ir svečiai ga
lėsite nesunkiai su mašina 
pasiekti Chicagą ir prisijung 
ti prie ekskursijos. Net St. 
Petersburgo atstovai paža
dėjo atvažiuoti iki Chicagos 
su mašina ir vykti į Seimą 
kartu. Kai tik turėsime dau
giau informacijų apie orga
nizuojamą kelionę, tuojau 
painformuosime. Pasisten
kime iš anksto planuoti savo 

atostogas ir dalyvauti Seime, 
NUO JŪSŲ GAUSAUS IR 
AKTYVAUS DALYVAVI
MO PRIKLAUSYS IR SEI
MO PASISEKIMAS!

Jei kas turėtumėte kokių 
pageidavimų bei sumanymų, 
prašome iš anksto pranešti 
valdybai, kad galėtume at
kreipti dėmesį ruošiant Sei
mo programą.

•••
Artinasi Vasario 16-sios 

minėjimai. Pasistenkime pri 
sidėti prie minėjimo organi
zavimo ir gausiai juose daly
vaukime. Savo aukomis pa
remkime Amerikos Lietu
vių Tarybos pastangas, kuri 
virš 40 metų veda bekompro- 
misinę kovą dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. 
ALTo pirmininku yra Teo
doras Blinstrubas, buvęs 
tris kadencijas Tautinės Są
jungos pirmininku.

•••
Neseniai buvo išleista Jo

no Švobos knyga ‘Šeiminė ir 
Prezidentinė Lietuva’. Tai 
yra didelis įnašas į mūsų išei 
vijos visuomeninį, kultūrinį 
ir politinį gyvenimą. Tai 
istorinė medžiaga mums ir 
ateities kartoms. Sąlygoms 
leidžiant, prašytume skyrius 
pasistengti surengti knygos 
pristatymą platesnei visuo
menei. Ypač būtų naudinga 
su šia knyga supažindinti 
mūsų jaunimą.

Knygą išleido Vilties Drau
gijos leidykla su ALT S-gos 
Detroito skyriaus parama.

REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N. Y. 11421

(Atkelta iš 1 psl.)
Įdomią paskaitą skaitė iš 

Chicagos atvykęs Povilas 
Vaičekauskas, kuris 1944-45 
m. Aukštaitijoje ‘Klevo’ var
sų veikė su savo būriu, kaip 
partizanas. Savo paskaitos 
įžangoje prelegentas trum
pai priminė Klaipėdos kraš
to atvadavimo istorinius įvy
kius. Plačiau pasakojo savo 
pergyvenimus vykstant par
tizaniniam karui ir kalinių 
žiaurų naikinimą koncentra
cijos lageriuose. Partizani
nis karas prasidėjo 1944 m. 
rudenį, kai grįžo Raudonoji 
armija ir paskelbė jaunų vy
rų mobilizaciją, kada jie ne
vyko į mobilizacijos įstaigas 
ir pasislėpė miškuose. Vyko 
žiaurios kautynės miškuose 
ir kaimuose, nes partizanai 
savo menkais ginklais nega
lėjo efektyviai pasipriešinti 
sovietų atsiųstom divizijom. 
Prelegento apskaičiavimu, 
1944-45 metų laikotarpyje, 
partizaninėse kovose Lietu
voje žuvo per 30 tūkstančių 
jaunų vyrų. Jis vaizdingai 
papasakojo apie enkavedis
tų žvėriškus partizanų kan
kinimus, motinų kančias, 
kurios atsispindėjo tuo laiku 
sukurtose dainose. Žuvusių 
partizanų lavonai buvo žiau
riai išniekinami, suvežami į 
viešas aikštes tikslu išaiškin 
ti jų gimines, o gyvieji buvo 
siunčiami 25 metams į Vor
kutos lagerius, kurie buvo 
baisesni už Dantės pragarą. 
Nežiūrint baisių gyvenimo 
sąlygų, lietuviai buvo vieni 
iš sumaniausių, nepasidavę 
nevilties likimui. Jie organi
zavo streikus, skatino pasy
vų pasipriešinimą, kurie su
mažino vergų darbo produk
ciją. Kruščiovo laikais vyko 
atolaidis ir kaliniai palaips
niui buvo paleidžiami.

P. Vaičekauskas savo kal
boje palietė ir Lietuvos jau
nimą, kuris gimė sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Jo 
nuomone, jaunimas yra stip
rios lietuvių tautinės sąmo
nės įtakoje, priešiškai nusi
teikęs prieš okupantą. Tas 
ypač išryškėjo po Romo Ka- 
lanto tragiškos mirties. To
mis dienomis vaikai su svai- 
dyklėmis mėtė akmenukus į 
milicininkus ir numuštas jų 
uniformines kepures spardė 
gatvėje. Kalanta buvo oku
puotos Lietuvos jaunimo at

stovas, kuris savo gyvybę 
paaukojo Lietuvai ir parodė, 
kad lietuvių jaunimas nėra 
žuvęs ir pasiryžęs savo gy
vybę aukoti už savo krašto 
laisvę.

Prelegentas ragino išeivi
ją neužsidaryti savo rūmuo
se, neatsiskirti nuo Lietu
vos, bet ją lankyti, užmegsti 
asmeninius ryšius su kovo
jančiu mūsų tėvynės jauni
mu, kurių mintys ir svajo
nės išreiškiamos pogrindžio 
spaudoje. Partizanų pradė
tos kovos dar neužsibaigė 
okupuotoje Lietuvoje. Jos 
dar vyksta ir dabar, tik jau 
kitoje formoje, kurių tikslas 
išsaugoti lietuvių tautą ir 
pasiekti aukščiausią tikslą - 
atstatyti nepriklausomą Lie
tuvą.

Minėjimo akademinė dalis 
buvo užbaigta dalyvių aud
ringu plojimu paskaitininkui 
ir vėliavų išnešimu. Netru
kus scenoje išsirikiavo To
ronto mergaičių kvartetas 
‘Sutartinė’, kurį sudaro va
dovė N. Benotienė, D. Gurk- 
lytė, Z. Gurklytė ir D. Par- 
gauskaitė. Pritariant vado
vės akordeonui, ‘Sutartinė’ 
atliko koncerto programą, 
kurią sudarė harmoningai 
nuskambėjusių 11 dainų. 
Kvartetas yra labai gerai pa
ruoštas, turi labai gražių 
liaudies dainų ir kitų kūrinių 
repertuarą, tinkamą minėji
mams ir pramoginiams pa
rengimams. Šis naujas dai
nos vienetas savo atlieka
mais koncertais yra labai ge
rai užsirekomendavęs ir 
kviečiamas kitų kolonijų pa
rengimuose atlikti progra
mą.

Papuošus programos atli
kėjus gėlėmis, KLB Toronto 
apylinkės valdybos pirminin 
kas A. Vaičiūnas ir šaulių 
pirm. J. Zavys pareiškė vi
siems dalyviams padėką ir 
minėjimas užbaigtas Lietu
vos himnu.

Po minėjimo, užtrukusio 
pora valandų, dar buvo rodo 
mas Klaipėdos atvadavimo 
dokumentinis filmas, kuris 
žiūrovus supažindino su su
kilimo vadais, mažlietuviais 
veikėjais, vykusiomis kovo
mis ir krašto išlaisvinimu.

Parama Dirvai
Dirvos rėmų Toronto bū

relis 1985 m. suorganizavo 
du renginius: kovo 3 d. - rė
mėjų susipažinimo popietę 
Toronto Lietuvių namuose 
ir liepos 27 d. - vakaronę
M.B. Abromaičių viloje, 
Wasagoje. Šiuose parengi
muose buvo renkamos aukos 
ir prenumeratos. 1985 m. 
Dirvai paremti buvo pasiųs
ta iš surinktų aukų $1,120 
ir prenumeratos $360, kana- 
diškais doleriais.

Būrelio valdyba, kurią su
daro pirm. B. Abromaitienė, 
ižd. V. Matulevičius ir sekr.
J. Varanavičius, š.m. sausio 
3 d. posėdyje svarstė 1986 m 
veiklos planus. Nutarta 
rengti koncertus, kultūrines 

popietes ir vakarones. Pir
mas koncertas rengiama ba
landžio 20 d., sekmadienį, 
Toronto Lietuvių namuose, 
kurio pagrindinę programos 
dalį atliks solistė Regina Žy- 
mantaitė-Peters. Valdyba 
mano, kad koncertas bus 
skaitlingas dalyviais, nes pa
kviestoji iš New York daini
ninkė anksčiau gyveno To
ronte, kur mokėsi lituanisti
nėje mokykloje, studijavo 
universitete ir čia turi daug 
buvusių draugų. Tai bus jos 
pirmas koncertas Toronte.

Toronto Lietuvių namų 
valdyba yra viena iš svar
biausių Dirvos rėmėjų, nes 
salių nuomoms apmokėti ski 
ria pašalpas. Rėmėjų būre
lio narių paraginti, 1985 me
tais Dirvą tiesioginiai stam
besnėmis aukomis parėmė ir 
privatūs asmenys. Buvo 
gauta aukų ir iš Amerikos, 
kurios buvo persiųstos Dir
vai.

ANGLIJA
JAPONIJOS TELEVIZIJA 

PAS LONDONO 
LIETUVIUS

Lapkričio mėnesio pra
džioje Japonijos televizijos 
vienetas esantis Londone, 
savo programai Japonijoje 
nufilmavo Londone esantį 
lietuvių knygyną (Lithua
nian Library) vedama inž. 
R. Baublio, jo adresas 55 
Ringmer Avenue, London 
SW. 6.

Filmavimo metu inž. R. 
Baublys išaiškino, kaip kny
gynas atsirado, kas juo 
naudojasi, ir kodėl jis labai 
reikalingas D. Britanijoje. 
Tai yra labai reikalingas ir 
svarbus informacijos cent
ras D. Britanijoje angliškai 
visuomenei naudotis, ku
riam visi gali rasti jiems 
reikalinga informacija, nes 
knygyno dauguma knygų 
yra anglų kalba apie Lie
tuvą.

Sekmadienį, lapkričio 3 
d. tas vienetas nufilmavo 
Lietuvių šv. Kazimiero 
šventovėje 11 valanda šv. 
Mišias, kaip lietuviai mel
džiasi savo kalba ir kaip 
skamba lietuviškos tautinės 
giesmės. Vienetas iš įvairių 
pusių nufilmavo lietuviškos 
šventovės tautinių motyvų 
dekoravimą, nes jiems la
bai patiko tas tautinis lie
tuviškas menas, kaip tauti
nių juostų raštas. Kryžius 
esantis prie upelio apie ji 
kviečių laukas subrandusio- 
mis varpomis ...

Tas vienetas nufilmavo 
visą lietuvišką-katalikišką 
centrą esanti D. Britanijos 
sostinėje iš visų pusių.

Jie prižadėjo dovanoti 
video filmą su šių lietuviš
kų centrų nufilmavimu.

S. Kasparas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Daytona Beach 'SIETYNAS’
JURGIS JANUŠAITIS

Vidurinėje Floridoje, kiek 
daugiau šiaurės link, prie 
nuostabiai gražaus Atlanto 
vandenyno kranto sparčiai 
auga kurortinis miestas — 
Daytona Beach su plačiomis, 
apylinkėmis.

Prieš kokį penkiolika me
tu ši vietovė lietuviams 
mažai tebuvo žinoma. Tik 
vienas kitas, skubėdamas 
Miami link, stabtelėdavo 
dienai, kitai atsikvėpti. Ta
da ir pats miestas dar bu
vo menkas: vienas kitas di
desnis pastatas, senyvas 
viešbutis ar maži moteliai. 
Gi ilga krantine tada drie- 
kėsii senoviški, maži mo-_ 
teliukai arba senos reziden
cijos, prieš daugelį metų 
statytos pasiturinčių žmo
nių.

Bet laikai keičiasi. Kei
tėsi ir Floridos veidas. Į šią 
valstiją pradėjo sparčiai 
‘'imigruoti” vyresniojo am

Muz. Antanas Skridulis ir sol. Juoze Daugėlienė.

‘Arpber H©lidays”

1986 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Kovo 26 —$1247.00
Gegužės 7 — 1344.00 
Gegužės 14 — 1568.00 
Gegužės 20 — 1665.00 
Birželio 18 — 1539.00 
Liepos 16 — 1731.00 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.
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

.ucMBcn

Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

I’RIC ES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGF.S. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

žiaus žmonės. Ėmė čia pa
stoviai kurtis. Drauge ir 
pats miestas pradėjo spar
čiai augti. Per paskutiniuo
sius keliolika metų Dayto
na Beach ir apylinkių vei
das visiškai pasikeitė.

Ant Atlanto vandenyno 
kranto išaugo modernūs, 
nauji daugiaaukščiai vieš
bučiai ir condominium. Pla
čiose apylinkėse išsivystė 
milžiniškos statybos preky
bos centrų, ligoninių, uni
versitetų ir gyvenamųjų 
namų.

Tuo pačiu metu į šią gra
žią kurortinę vietovę dėme
sį atkreipė ir lietuviai. Per 
paskutiniuosius keletą me
tu iš įvairių šiaurės miestų 
suvažiavo, įsigijo ar pasi
statė gražius namus dido
kas skaičius lietuvių šeimų.

Taigi, turime naują, gy
vą, kūrybingą lietuvių ko
loniją Daytona Beach. O kai

Liepos 21 — $1480.00
Rugpiūčio 14 — 1555.00 
Rugsėjo 2 —1885.00
Rugsėjo 17 —1421.00
Spalio 1 —1538.00
Gruodžio 26 —1476.00

DIRVA

Daytona Beach lietuvių 
tanio Skridulio sodyboje.

dainos vienetas "SIETYNAS”, po repeticijos, vadovo muz. An-

susibūrė didesnis lietuvių 
telkinys pradėta rimtai rū
pintis ne vien tik poilsiu, 
ramiu ir sočiu gyvenimu, 
bet ir kultūrine veikla.
Į šią koloniją prieš tre

jetą metų atsikėlė iš Cicero, 
Illinois, muzikas Antanas 
ir Valė Skriduliai. Kiek 
anksčiau iš Los Angeles at
kilo puikus talentas Dalila 
ir Balys Mackialos. šiai ko
lonijai amerikiečių tarpe 
reprezentuoja dail. Juozas 
Sodaitis savąja kūryba. 
Kultūrininkų gretas papildo 
inž. Kazimieras Barūnas, 
akt. Ona ir rašytojas And
rius Mironai, visuomeninin
kas ir žurnalistas Jonas ir 
operūs sol. Juoze Daugė
los. Sulaukėme visuomeni
nio gyvenimo judintojų dr. 
Vandos ir Vytauto Majaus
kų ir daug kitų. Ir dėka čia 
suminėtų ir daugelio kitų 
veiklių žmonių Daytona 
Beach subanguoja stipri 
kultūrinio gyvenimo banga.

Muz. Antanas Skridulis, 
tylus, ramus, savo profesi
ją mylintis ir kupinas ryž
to taria: dainuokime. Turi
me pajėgų, glauskime gre
tas dainai!

Dalila Mackialienė, dau
gelį metų vadovavusi Los 
Angeles dramos sambūriui, 
skuba muz. Antanui Skridu
liui talkon. Kviečiami bal
singieji ir gerai valdantieji 
žodį, štai po ryžto ir pa
stangų turime Daytona 
Beach lietuvių menininkų 
vienetą, šį kartą dar bevar
dį, bet pradėjusį darbą.

Tai buvo prieš porą me
tų. Tad šia proga su pa
garba ir dėkingumu ir mi
nime šio vieneto dalyvius: 
vadovai muz. Antanas Skri
dulis — muzikinės dalies, 
Dalila Mackialienė — dai
liojo žodžio dalies, balsini- 
gieji: alfabeto tvarka — 
Barūnienė Jadvyga, Juoze 
Daugėlienė, Alfonsas lie
kis, Amalija Jagutienė, Ve-, 
ronika Janušaitienė, Anta
nas Kašuba, Irena Kapčie- 
nė, Gediminas Lapenas, dr. 
Vanda ir Vytautas Majaus
kai,. Ona ir Andrius Miro
nai, Juozas Paliulis, dr. Se
rapiną Sukarevičienė ir 
Juozas Sodaitis.

Prasidėjo intensyvus dar
bas. Muz. Antanas Skridu
lis su žmona Vale užleidžia 
savo namus repeticijoms. 
Repeticijos vyksta kiekvie
ną savaitę. Sparčiai ruošia
ma giesmių ir dainų reper
tuaras. Netrukus po susior- 
ganizavimo visus pradžiu
gina šio meninio vieneto 
gražus giedojimas lietuviš
kųjų pamaldų metu, Prince 
of Peace, katalikų bažny- 
čioje, Ormond Beach. Gie
dojimu gėrimės mes, gėri
si lietuviškųjų pamaldų lai
kytojas kun. dr. Kazimie
ras Ruibys.

ir taip dainos ir dailiojo 
žodžio puoselėtojai išauga į 
gana gerai organizuotą, sa
vo repertuare turintį nema
žai gražių dainų ir gies
mių vienetą, kurį praėjusį 
rudenį pasivadino "SIETY
NO” vardu.

Taigi "Sietynas” per savo 
egzistavimo laikotarpį da
lyvavo lietuvių pamaldose 
ir beveik visuose klubo 
rengtuose minėjimuose ar 
kituose renginiuose, atlik
damas menines programas, 
kurias, kaip minėjau, gerai 
paruošia vadovai — muz.

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, Iii. 60601
Tel. kravtavės (312) 263*5826; romi (312) 677-8489.
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Antanas Skridulis ir Dalila 
Mackialienė. Praėjusių me
tų gruodžio mėn. prieškalė
diniame pobūvyje, "Siety
nas” atliko debiutą, duoda
mas pirmąjį koncertą, kuris 
praėjo dideliu pasisekimu. 
Taigi "Sietynas” yra šios 
lietuvių kolonijos kultūri
nio gyvenimo širdis ir sie
la, kuo labai džiaugiamės ir 
turime pagrindo pasidi
džiuoti.

"Sietynas” atliks meninę 
programą klubo ruošiama
me Vasario 16 minėjime, 
vasario 9 d. Daytona Beach. 
Be to, "Sietynas” yra pa
kviestas meninę programą 
atlikti Miami Beach lietu
viams vasario 16, o Pom- 
pano Beach vasario 17 d.

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Po krikštynų skambaus 

Dainavos vardo ansamblis 
stovyklos bendruomenėje 
Įgijo dar daugiau simpati
jų, o iš vadovybės greičiau 
sulaukdavo reikiamos para
mos. Dainavos pasisekimu 
ypač džiaugės, jos vargais 
ir rūpesčiais sielojos sto
vyklos vadovas dr. A. Gy
lys ir stovyklos kultūros 
vadovas Simas Sužiedėlis. 
Stovyklos vadovas dažnai 
priiminėdamas įvairius sto
vyklą belankančius svečius, 
matė, kiek daug Dainava 
duoda lietuvių tremtinių 
tautinei ir kultūrinei repre
zentacijai. Stovykla bę an
samblio būtų, lyg giria be 
paukščių čiulbesio, lyg pie
va be margaspalvių žiedų. 
Ansamblis giedojo sekma
dieniais per pamaldas sto
vyklos bažnyčioje, dainavo 
per Įvairias iškilmes ir gau
sių stovyklos suvažiavimų 
parengimus. Ansambliečiai 
dirbo daug ir nuoširdžiai. 
Tačiau UNRRA, o vėliau 
IRO vadovybės jų darbas 
nelaikyta darbu, ir jie buvo 
verčiami dirbti armijos dar
bovietėse. Stovyklos vado
vas dr. A. Gylys daug pa
stangų padėjo, kol Daina
vos vyrus išgelbėjo nuo 
darbų už stovyklos ribų. Jei 
tai nebūtų pasisekę, ansam
blis būtų subyrėjęs, ir ne
kartą jam toks pavojus 
gręsė.

Dainavos ansamblio gy
vybei gręsta dar ir kitokio 
pavojaus. Meninis kolekty
vas tegali augti ir stiprėti 
tik tuomet, jei jis nuolatos 
trykšta naujomis gyvybė
mis, jei kopiama Į aukštu
mas, kurios atveria kaskart 
vis platesnius akiračius., 
Dainava prasiskynus kelią 
Į tremties ansamblių pirmą
sias eiles sustingo. Jo kon
certai, tegu ir aukšto meni
nio lygio, stovyklos gyven
tojų nebedomino tiek, kiek 
pirmiau. Alfonso Mikulskio 
ir Stepo Sodeikos tautinių 
ansamblių koncertai Hanau 
lietuvių stovykloje kiek 
temdė Dainavos ligšiolinį 
spindėjimą. Ir pačių an
sambliečių pradėta galvoti 
apie naujus kelius, kuriais 
Dainava turėtų pasukti. 
Dainavo atsidūrė kryžkelė
je: reikėjo apsispręsti, ar 
eiti senuoju Įprastiniu ke
liu, ar ieškoti naujo.

Choras per Įvairias iškil
mes bei savo koncertus baž
nyčioje pradėjo darytis nuo
bodus. Jo koncertus nebe
daug paįvairindavo ir tau
tiniai šokiai. Į choro kon
certus retkarčiais Įvedimas 
orkestro nedaug jų meninį 
lygi tepakeldavo. Besvars
tant, kuriuo keliu Dainavos 
ansamblis turėtų pasukti, 
gyvu pavyzdžiu piršosi Ste
po Sodeikos ir Gasparo Ve
ličkos Lietuvių tautinis an
samblis, iš pradžių buvęs

Praeitin žvilgterėjus (3)

Dainavos ansamblio užuomazga
Wiesbadene, o vėliau persi
kėlęs Į Seligenstadto lietu
vių stovyklą.

Stepo Sodeikos ir Gaspa
ro Veličkos Lietuvių tauti
nis ansamblis dainą ir šo

1946 m. birželio 7 d. Hanau, Vokietijoje, po ansamblio Dainava krikštynų akto: krikšto 
tėvai, dirigentas, akompaniatorė, tautinių šokių vadovė, chormeisteris, valdyba bei amerikonų 
aukšti pareigūnai.

Dainavos ansamblis 1946 m. gegužės 3 d. Hanau stovykloje motinos dienos minėjime pa
maldų metu.

Po Dainavos ansamblio premjeros "Kryžkelėje” 1947 m. Hanau stovykloje su dirigentu 
Broniu Jonušu ir režisierium-rašytoju Antanu Škėma, sėdi trečias iš dešinės.

kius jungė su vaidyba. Šis 
ansamblis, be gausių kon
certų, taip pat davė ir tris 
su dainomis ir tautiniais 
šokiais susietus G. Veličkos 
parašytus ir režisuotus vai-

A lėks andra s Merkelis

dinimus: Atsisveikinimas, 
Nemunas žydi ir žmonės 
prie vieškelio, šie vaidini
mai, nukelią žiūrovą Į dai
nos gimtinę — Lietuvos 
kaimą, tremtyje turėjo di

delį pasisekimą. Kad tuo 
keliu ansambliai turi eiti 
buvo įsitikinęs ir muzikas 
A. Mikulskis ir su savo an
sambliu buvo pasiryžęs sta
tyti Lietuviškas vestuves.

Dainavai apsisprendus 
statyti operetinio žanro vei
kalą, jos administratorius 
Kęstutis Miklaševičius (bu
vęs St. Sodeikos ir G. Ve
ličkos tautinio ansamblio 
administratorius) pradėjo 
dairytis, kas iš rašytojų to
kį veikalą galėtų ir sutiktų 
parašyti. Tuo veikalu norė
ta atžymėti Dainavos an
samblio dviejų metų sukak
tį. Laiko buvo nedaug ir, 
nebegalint veikalo parašy-. 
ti ir juo labiau jo pastatyti, 
ieškota kompromisinės išei
ties : apsispręsta statyti 
dainų ir tautinių šokių monr_ 
tažas. Jį sutiko paruošti ir 
surežisuoti dramos aktorius 
Antanas Škėma. Jo paruoš
tas dainų ir tautinių šokių 
montažas buvo pavadintas 
reikšmingu vardu Kryžkelė. 
Jos premjera įvyko 1947 m. 
lapkričio 15 d. Anexo gra
žiai įrengtoje salėje, Card- 
wellstrasse.

Raudonajai armijai ant
rą kartą žygiuojant į Lie
tuvą, lietuvių tauta atsidū
rė didžiojoj kryžkelėj, ir 
kiekvienas turėjo apsispręs
ti, kas daryti: likti tėviškė
je ir, kenčiant terorą, lauk
ti, kada bus nužudytas ar 
Sibiran išvežtas, trauktis 
girion ir iš čia kovoti su 
užpuolikais, ar pasukti į 
Vakarus ir ten, vargą varg
stant, laukti išvadavimo.

A. Škėma Kryžkelėj vaiz
duoja vyrą su žmona bėgan
čius nuo bolševikų į Vaka
rus. Lietuvos pasieny, prie 
Kryžkelės, kurios vienas 
kelias veda į Vokietiją, juo
du jaučiasi tiek išvargę, jog 
prisnūsta. Sapnuoja lai
mingus laikus, kai laisvoj 
Lietuvoj žaliojoj lankelė j 
dainuodavo ir šokdavo. Sap
no vizija — dainų ir tauti
nių šokių montažas, A. Škė
mos darniai surežisuotas ir 
Dainavos dinamiškai atlik
tas.

Kryžkelėis premjeroj Dai
navos ansamblis išėjo per
siorganizavęs : į chorą buvo 
įjungta daug naujų jaunų 
dainininkių. Ansamblio na
rių skaičius buvo sumažin
tas, padarant geresnių dai
nininkų atranką. Tai, be 
abejo, buvo skaudi operaci
ja, vos tik nepribaigusi vi
so ansamblio. 1947 m. bir
želio 30 d. Dainavos an
samblio narių susirinkime 
valdyba pasiūlė sudaryti 
balsams tikrinti komisiją, 
kuri patikrintų choristų 
balsus. Ansamblio moterys 
nesutiko, kad jų balsai bū
tų tikrinami. Nesuradus 
kompromiso tarp valdybos 
nutarimo ir ansamblio mo-

(Nukelta į 6 psl.)
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ANSAMBLIO 
UŽUOMAZGA

(Atkelta iš 5 psl.)

terų nusistatymo, daugu
mas jų iš ansamblio pasi
traukė, ir tuo būdu Daina
vos ansambly beliko tik vy
rų choras.

Dainavos ansamblis išgy
veno sunkią krizę. Tačiau ji 
pasisekė nugalėti. Netrukus 
buvo sudaryta tautinių šo
kių grupė ir energingai pra
dėta verbuoti geresniais 
balsais jaunesnės moterys 
į chorą. Jų atsirado. Ansam
blis buvo sudarytas taip, 
kad choristės būtų draug 
ir tautinių šokių šokėjos. 
Tuo būdu ansamblio narių 
skaičius sumažėjo (kai ku
rie dainininkai buvo draug 
ir Šokėjai), bet jis balsine 
medžiaga pagerėjo. Po šios 
skaudžios operacijos Daina
vos ansamblis išėjo sustip
rėjęs ir dinamiškesnis. Tuos 
savo privalumus jis įrodė 
Kryžkelės premjeroje, kuri 
buvo entuziastingai sutik
ta.

Dainavos ansamblio dvie
jų metų sukakties ir Kryž
kelės premjeros proga bu
vo išleistas anglų ir lietu
vių kalbomis gausiai ilius
truotas leidinėlis Lietuvių 
Meno Ansamblis Dainavą 
1945-1947, Hanau a/M. 1947 
m. lapkričio 15 d., 16 psl.

Per du ir puse metų sto
vyklinis gyvenimas visiems 
įgrįso. Kiekvieno svajonė 
pradėti pastovesnį ir žmo
niškesnį gyvenimą. 1948 m, 
atsirado daugiau galimumų 
emigruoti, ir daug kas iš 
jaunųjų jais naudojos. Pra
sidėjusi emigracija vienur 
daugiau, kitur mažiau pa- 
lieė ir ansamblius. Ji palie
tė ir Dainavos ansamblį. 
Dalis jos narių išemigravo 
į Kanadą ir kitur. Jie buvo 
pakeisti naujais. Emigraci
jos karštligei didėjant, 
tremtinių mažiau besidomė
ta kultūriniais reikalais. Be 
to, 1948 m. birželio mėnesį 
įvykdyta Vakarų Vokieti
joje valiutos reforma, skau

Vidury dirigentas Br. Jonu-Dainavos ansamblio grupė po vieno koncerto 1946 m. Hanau. 
šas ir tautinių šokių vadovė L. Valiukaitė.

džiai palietusi visą mūsų 
tremties kultūrinį gyveni
mą, palietė ir tautinius an
samblius.

1948 m. rugsėjo 8 d. Dai
navos ansamblis paminėjo 
savo trejų metų darbo su
kaktį. Tą proga Tarptauti
nio Biuro sodely (Cordwell- 
str.) po atviru dangum bu
vo atnaujinta Kryžkelėj ir 
duotas mišraus ir vyrų cho
rų koncertas. Programoje 
taip pat dalyvavo ir muziko 
Zenono Jonušo (dirigento 
brolio) Langendibacho lie
tuvių 
mųjų 
tras.

Iš
emigracija ir valiutos re
forma labiausia paliekė Lie
tuvių Tautinį Ansamblį Se- 
ligenstadte. Sunkus gyveni
mas barakinėje stovykloje 
tiek įkyrėjo ansamblio vy
rams, jog daugumas jų ry
žos emigruoti ir 1948 m. ru
denį ansamblis daugiausia 
dėl emigracijos nustojo gy
vuoti.

vos ansambliui išrūpinti 
Chicagoje darbo sutartis ir 
buto garantijas.

Dainavos ansamblio diri
gentui Broniui Jonušui 1948 
m. rudenį užsirašius emi
gruoti į Kanadą, ansamblio 
valdyba nauju Dainavos di
rigentu pakvietė Lietuvių 
Tautinio Ansamblio Seli- 
nstadte dirigentą muziką 
Stepą Sodeiką.

(Bus daugiau)

Darbo kuopos pučia- 
instrumentų orkes-

žymiųjų ansamblių

Emigracija gana smar
kiai žalojo ir Dainavos an
samblį, bet jis dar buvo 
pakankamai gajus. Daugu
mas dainaviečių buvo apsi-. 
sprendę kolektyvinei emi
gracijai į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Buvęs sto
vyklos vadovas ir didelis 
Dainavos bičiulis dr. A. Gy
lys pažadėjo visam Daina-

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Luima, Cleveland .... 3.00 
F. Peleckas, Chicago .... 13.00
J. Radas, Livonia............. 10.00
VI. Šniolis, St. Petersburg 22.00
J. Jurkūnas,

Beverly Shores ..........23.00
St. Smailys, St. Petersburg 8.00 
B. Zeikus, Crovvnsville .. 5.00 
A. Konce, Woodhaven .. 3.00 
Palangos jūrų šaulių kuopa

St. Petersburg ............. 20.00
T. Blinstrubas, Chicago 20.00 
J. Augutis, Rockford .... 8.00 
L. Morkūnienė, Naples .. 8.00 
V. Mazoliauskas,

Lake Worth .
A. Kremeris,

St. Petersburg ............. 10.00
J. Bagdonas, Woodhaven 8.00> 
V. Juodvalkis, Yucaipa 13.00 
J. Litvinas, Chicago .... 3.00 
J. Grigaitis, Chicago ....13.00 
A. Sandargas,

Ormond Beach............. 8.00
Br. Thomas, Euclid .... 50.00

J.
J.

500.00

8.00

Juodvalkis, Lemont .. 3.00 
Jurkus, Rochester .... 5.00 

V. Ripskis,
Evergreen Park............. 10.00

Inž. J. Rasys, Cambridge 25.00
J. Rumbutis, Geneva .... 3.00 
V. Janušauskas, Longueil 3.00 
E. Jonušienė, Omaha ..100.00 
S. Rydelis, Cleveland .... 5.00
K. Bendoraitis, Vokietija 20.00 
R. Žymantaitė-Peters,

New York .................... 50.00
J. Stonkus, Toronto .... 8.00 
V. Stadalnikas,

Los Angeles ............... 13.00
LB Ohio Apyg. valdyba

Clevelande................... 25.00
John Kancevičius,

Larence ....
A. Jurgelaitis,

Indianapolis ................ 3.0Q
V. Petukauskas, Cleveland 3.00 
Dr. E. Juodėnas,

Cleveland .................... ’
J. Čipkus, Willowick .... 
M. Bujokienė, Euclid ....
K. Širvinskas, Cleveland 
J. Rastapkevičius, Dutton 
Dr. B. Paprockienė,

Glendale...................     .13.00
Dr. E. Paprockienė, Glendale 

a. a. dr. A. Geručio 
atminimui pagerbti 

P. Kvedaras, Toronto 
P. Šernas, Toronto . 
V. Rastenis, Hot Springs 
J. Juozaitis, Juno Beach 
J. Lapinskas, Chicago .... 
O. Daškevičienė, Chicago 10.00 
V. Vaičiūnas, Kalamazo 3.00 
A. Pautienis,

Richmond Hts................ 10.00
V. Sirutis, Los Angeles .. 8.00 
J. Kiaušas, Harrison .... 3.00

13.00
5.00
3.00
3.00

i 3.00

.30.00 

. 3.00 

. 3.00
3.00
3.00
8.00

8.00
8.00
5.00
1.00
3.00
6.00

P. Kašiuba, Las Cruces
V. Zdanys, Hartford ....
K. Purkunigis, Chicago .. 
P. Druskis, Ft. Myers .... 
Z. Janušis, Livonia.........
VI. Matulionis, Cleveland
J. ir M. Jason, Greenwich 20.00 
S. Palekienė. Chicago .... 3.00
J. Jurkus, Etobicoke ... .13.00
P. Šukys, Kearny ..........18.00
A. Rastauskas,

Richmond Hts...............  5.00
D. Birutis, Wayne ..........10.00
A. Acus, St. Petersburg .. 3.00 
Z. Jakulis, Rocky River 3.00 
V. Juodvalkis,

Panorama City............. 3.00
Br. Žemaitis, Worcester . . 3.00 
Dr. V. Raisys, Vokietija 33.00
K. Sirgidas.

Richmond Hill ............. 8.00
A. Klein, Rochester......... 3.00
A. Vailokaitis, Chicago .. 3.00 
P. Ambraziejus, West Rox 8.00
A. Bliudžius, Detroit .... 8.00
B. Bielevičius,

Somerdale .................... 2.00
J. Dzenkaitis, Glendale 13.00
N. Matijošaitis,

Los Angeles ................. !
L. Lendraitis, Boston .... 
P. Andriūnas, Wyncote ..
O. Žukas. Glendale.........
S. Vaškys, St. Petersburg
A. Leparskas, Warren .. 3.00
K. Daugvydas, Detroit ..10.00
J. Paltarokas, Cicero .... 13.00
K. Civinskas. Cleveland 20.00 
S. Mažulis, Wildwood .... 3.00 
K. Gaižutis, Euclid .... 3.00
J. Petkevičienė,

Cleveland ....................
A. Juška, Sterling Hts.
M. Karečkienė,

Woodhaven ................
K. Miškinis, Rochester ..
A. Valavičius,

Los Angeles ................
O. Roznikienė,

Oak Lawn....................
V. Labanauskas, Tvvisp. 
K. Vilkonis, Anglija ....

Juras, Cleveland ....
B. Mikalauskas,

Richmond Hill .............
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

33.00
8.00
8.00
8.00 

: 5.00

13.00
8.00

3.00
5.00

3.00

F.

3.00
5.00
7.00
5.00

3.00

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £

AUTO MECHANIC
MUŠT BE EXPER1ENCED. H1GH 
SALARY. MANY BENEFITS. APPLY 

KOZAK’S AUTOCENTER 
9602 Bustleton Avė.

PHILADELPHIA, PA. 19115 
(215) 673-5500

(2-8)

Dainavos ansamblis su svečiais 1946 m. birželio 7 d. krikštynų metu Hanau stovykloje.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros
1986 METŲ KELIONĖS į LIETUVĄ:

RŪTA PAUPERAS, Mgr.
gegužės 29 d. iki birželio 12 d.

$1,590.00 
birželio 14 d. iki birželio 28 d.

$1,890.00 
liepos 17 d. iki liepos 31 d.

$1,895.00 
rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.

$1,935.-00 
rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d.

$1,685.00 
spalio 3 d. iki spalio 17 d.

$1,480.00 
gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987

$1,471.00

KELIONĖ NR. 1
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 2
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 3
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 4
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 5
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 6
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 7
Iš Niujorko

Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje,
11 dienų Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistą, 
operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 
suderinta su grandijoziniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių kainos: Volga GAZ 2410 — 
5.500 rb., VAZ 2107 — 4,470 rb., VAZ 2106 - 4,130 rb., VAZ 21003 — 3,900 rb.. VAZ 21013 
— 3,360 rb.). kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams. 
Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA. TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702. -IKJKJaiO
Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais. *77**7, *
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Kultūrinio derliaus 

pabaigtuvinis vainikas 
Lietuvių Enciklopedijos 37*tqji tomų
pasitinkant

Kai prieš beveik trisde
šimt ketveris metus buvo 
renkamos prenumeratos pla
nuojamos Lietuvių Enciklo
pedijos pirmam tomui, dau
guma labai skeptiškai rea
gavo į tokį fantastišką pro
jektą. Tačiau tai buvo mūsų 
naujosios išeivijos Ameriko
je pirmojo dešimtmečio pra
džia. Tada nei sunkaus įsi
kūrimo problemos, nei kuk
lios pajamos negalėjo nu
stelbti entuziazmo viskam, 
kas buvo lietuviška. Netru
kus pirmas LE tomas pasie
kė skaitytojus ir juos tiek 
savo išvaizda, tiek turiniu 
stebino ir džiugino. Ypatin
gai stebėjosi tie, kurie dar 
gerai atsiminė mūsų nepri- 
lausomybės metais dėtas 
pastangas tokiai enciklope
dijai išleisti. Iš perspekty
vos ryškėja tipiškas lietuviš
kas bruožas: nesugebėjmas 
susitarti dėl didelių projektų 
įgyvendinimo ir bendram la
bui paaukoti asmeniškas 
ambicijas. Patirtis rodo, 
kad toji yda tebesikartoja, 
drauge su mumis atkeliavu
si į išeivijos visuomenę. To
dėl atrodo, kad didelius už
mojus pajėgia įgyvendinti 
tik didelių dvasios išteklių 
individas, kokiu yra LE su
manytojas ir jos leidėjas Juo 
zas Kapočius, savo idėjai be
veik fanatiškai atsidavęs ide 
alistas.

Žiūrint į knygų lentyną su 
trisdešimt septyniais, sko
ningai išleistais LE tomais, 
kyla nuostabos ir pasididžia
vimo jausmai, kad išeivijoje 
įsigijome tokį turtą, kurio 
neįstengėme sutelkti gyven
dami laisvoje tėvynėje. Ne
žinia, ar Juozo Kapočiaus 
milžiniškas darbas susilauks 
tinkamo įvertinimo, nes pa
prastai viešumos neieškan- 
tys, tyliai ir ištvermingai sa
vo darbą dirbantys asmenys 
kuriantys šimtmečiams išlie
kančias vertybes, lieka ne
pastebėti, ar tik menkai ir 
pripuolamai įvertinti.

• LIETUVIŲ ENCIKLO
PEDIJA. Trisdešimt septin
tas tomas. Papildymai. Vyr. 
redaktoriai: Simas Sužie
dėlis ir Jurgis Gimbutas. 
Redaktoriai: Stasys Bač- 
kaitis ir Antanas Mažiulis, 
Techn. redaktorė Danutė 
Bindokienė. Leidėjas Juo
zas Kapočius. Talkino Lie
tuvių Fondas per JAV LB 
Kultūros Tarybą. Laužyto
ja Henrieta Vepštienė. Ko
rektorė Regina Kučienė. 
Nugarėlę ir emblemą darė
J. Steponavičius. Leidyklos 
ir redakcijos adresas: P. O. 
Box 95, So. Boston, Mass. 
02127.

Aurelija Balašaitienė

Po šešiolikos metų per
traukos mus pasiekė 37-sis, 
papildomas LE tomas. 
Apžvelgiant tiek pastarojo 
tomo, tiek visos LE turinį, 
negalima nepastebėti gau
sios tarptautinės medžiagos 
iš visos žmonijos istorijos ir 
kultūros, kuri paprastai ran
dama didžiosiose pasaulinė
se enciklopedijose, kaip pav. 
Encyclopaedia Britannica, 
tuo pačiu atkrintant reikalui 
įsigyti dar kitą enciklopedi
ją. Specifinė, Lietuvą lie
čianti informacija yra sutelk 
ta 15-me tome. Tai stora 808 
puslapių knyga, apimanti vi
sas Lietuvos gyvenimo sritis 
pradedant geografinėmis ži
niomis, baigiant išeivijos 
sporto apžvalga. Toks lie
tuviškų žinių sukoncentravi
mas yra dar vienas redakto
rių ir leidėjo sumanumo'įro- 
dymas, tuo palengvinant re
dagavimo ir rūšiavimo dar
bą ir išvengiant plataus lie
tuviškų žinių išsklaidymo 
per likusius 36 tomus. Ta
čiau abėcėlės tvarka visoje 
enciklopedijoje randame iš
kilius lietuvius, istorinius 
asmenis, vietovardžius ir is
torinius įvykius.

Lituanistinės mokyklos, 
kuriose yra dėstomas visuo
menės mokslas, turėtų dalį 
pamokų paskirti LE propa
gavimui, jaunimą supažindi
nant su LE ir pabrėžiant 
joje esančios informacijos 
universalumą ir visuotinu
mą, kuri dažnai besimokan
čiam jaunimui yra labai rei
kalinga.

Tokios didelės apimties ir 
turinio leidinys nebūtų galė
jęs išvysti dienos šviesos, jei 
Juozas Kapočius nebūtų su
gebėjęs į darbą įtraukti ke
lių šimtų neapmokamų spe
cialistų talkos, be kurių žino
jimo ir bendradarbiavimo 
LE išleidimas nebūtų įmano
mas.

Trisdešimt septintą tomą, 
689 puslapių knygą, redaga
vo penki asmenys: Simas Su
žiedėlis - kuriam jau netenka 
pasidžiaugti savo darbo vai
siais - miręs pereitų metų 
rugsėjo 22 dieną, Jurgis Gim 
butas, Stasys Bačkaitis, An
tanas Mažiulis ir Danutė 
Bindokienė; jos leidėjas - 
Juozas Kapočius. Laužytoja 
Henrieta Vepštienė ir korek
torė Regina Kučienė išbai
gia leidinio paruošėjų kolek
tyvą. Trumpa redaktorių 
pratarmė apžvelgia kai ku
riuos leidinio trūkumus ir 
problemas, pasiskundžiant 
įsipareigojimų ar pažadų ne
tesėjimu ir paaiškina kai ku
riuos netobulumus. ‘Eilučių 
skaičius, skirtas biografijom 
nereiškia asmenų vertinimo. 
Rašinių ilgį nulėmė rastieji 
arba gautieji duomenys.’ At-

JUOZAS KAPOČIUS Lietuvių Enciklope dijos ir daugelio vertingų knygų leidėjas yra ge
riausias pavyzdys, kad pavienis žmogus gali nuveikti tai ko ir valstybė nesugeba padaryti.

rodo, kad ir patys redakto
riai pastebėjo biografijų ne
proporcingumą, sprendžiant 
iš jose pastebimų, nereika
lingų smulkmenų - kaip ‘per
sikėlė iš vienos stovyklos į 
kitą, iš vienos zonos ... iš vie
no miesto, talkininkavo N 
organizacijai, surengė minė
jimą, pasakė kalbą’ ir t.t. 
Sprendžiant iš didelio skai
čiaus naujų ar papildomų bio
grafijų, kurių pabaigoje daž
nai užtinkami tokie posakiai, 
kaip ‘rašo periodikoje, spaus 
dina straipsnius NN laikraš
čiuose, bendradarbiauja 
spaudoje’, turėtų būti tikras 
spaudos darbuotojų ir žur
nalistų perteklius ...

Džiugu biografijų tarpe 
matyti mūsų naujosios kar
tos menininkus, profesiona
lus ir mokslininkus, jau gi
musius ir išsimokslinusius 
už Lietuvos ribų. Skaitome 
apie pianistę Raimondą Apei 
kytę, muziką Joną Govėdą, 

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS leidykloje 
gaunami šie leidiniai

"Lietuvių Enciklopedija", 37 tomai .......................$370.00
"Encyclopedia Lituanica, 6 tomai...........................$150.00
"Lietuvių Enciklopedijos" 37-tas tomas...............$ 35.00

(Anksčiau užsisakusiems — $33.50)
"Vinco Krėvės raštai", 6 tomai...............................$ 35.00
Signataro Petro Klimo "Iš mano atsiminimų" ....$ 13.25
Prez. A. Smetonos raštai "Pasakyta Parašyta” ....$ 11.25

(Kainos duotos su persiuntimo išlaidoms)

---------------------IŠKIRPTI-------------------------

Užsakymus ir mokestį siųsti:

J. Kapočius
P. O. Box 95
So. Boston, MA 02127

Vardas, pavardė .....................................................................

Adresas....................................................................................

Pageidaujami leidiniai .... ............. . ..................... . ..... ........

advokatą Saulių Kuprį, pe
dagogę dr. Danguolę Tamu- 
lionytę ar tautotyrininke 
Eglę Žygaitę. Kaip ir anks
tyvesnieji LE tomai, taip ir 
paskutinysis pasižymi tema
tikos objektyvumu, išlaikant 
enciklopedijoms charakte
ringą bruožą teikti informa
ciją be komentarų. Straips
niuose iš okupuotos Lietu
vos randame komunistų ko
votojo Juozo Macijausko, so
vietinio filosofo Antano Gai
džio biografijas ir Justo Pa
leckio paskutiniųjų raštų są
rašą. Stebėtinai turtinga ir 
gausi informacija apie oku
puotą Lietuvą ne visada ga
lėjo būti rasta oficialiuose 
šaltiniuose. Šalia įdomios 
Glavlito cenzūros įstaigos 
aprašymo, skaitome smul
kias žinias apie mūšų kali
nius, persekiojamuosius ir 
pogrindžio literatūrą, veiklą 
bei nuotaikas. Čia pat ran
dame ok. Lietuvos meninin

kų, mokslininkų, kūrėjų bio
grafijas ir jų laimėjimus, ne
aplenkiant ir plačios sporto 
apžvalgos. Šalia kun. Tom- 
kevičiaus, Vytauto Skuodžio 
Antano Terleckio, susipažįs
tame su fiziku Algirdu Šilei
ka, istoriku Broniumi Ma
kausku, kompozitorium Kęs 
tučiu Makačinu ir į Lietuvą 
grįžusio Vytauto Alseikos 
raštais.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
veiklai yra skiriama daug dė
mesio, duodant plačius apra
šymus apie lietuvių santal
kas nuo Argentinos iki Vene- 
zuelos. Toji informacija nu
teikia skaitytoją gan senti
mentaliai - pagalvojus, kad 
buvusiems benamiams pa
saulis pasidarė iš tikro ma
žas, bet visuose laisvuose že
mės rutulio pakraščiuse dar 
yra daug lietuviškų širdžių 
ir rankų, pasiryžusių kovoti 
už savo protėvių žemės lais
vę ir valstybės atstatymą.

Paskutiniųjų penkiolikos 
metų įvykius ir pasikeitimus 
pasaulinėje politikoje randa
me tiek ankstyvesnės infor
macijos papildymuose (Afga
nistanas, Gudija, Lenkija, 
Helsinkio Aktai), tiek naujų 
pasaulinėje arenoje iškilusių 
asmenų - kaip JAV preziden 
to Reagano ar popiežiaus Jo
no Pauliaus II - biografijose 
rado sau vietą. Mokslų sri
tyse padaryta pažanga atsi
spindi moksliniuose straips
niuose - nuo naujausių atra
dimų chemijoje, metalurgi
joje, ekeltronuose - iki smul
kios erdvės kelionių istori
jos. Ypatingą dėmesį patrau 
kia pilnas, visų kategorijų, 
Nobelio laureatų sąraša iki 
1984 metų imtinai.

Naujų organizacijų tarpe 
yra Amerikos Baltų Lyga, 
Baltistikos Studijų Draugija 
Dailiųjų Menų Muziejus, Lie 
tuvos Helsinkio Grupė, ir 
kitos. Literatūros srityje, 
šalia pirmą kartą LE pasiro
džiusios ‘Rubajatų’ apybrai
žos, randame įdomias žinias

(Nukelta į 8 psl.)
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KUČUI VAKARAS VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

Vasario 16 gimnazijoje 
Kalėdų eglutė ir Kūčios įvy
ko gruodžio 13 dieną. Visi 
mokiniai, mokytojai ir sve
čiai susirinko valgykloje. Ši 
šventė šiais metais buvo ge
dulo ženkle, nes gruodžio 9 d 
netikėtai mirė mūsų artimas 
mokytojas Edmundas Kačių 
kevičius.

Įeidami į valgyklą visi pa
stebėjo papuoštą eglutę. Sta
lai buvo apkrauti visokiau
siais patiekalais. Šeiminin
kės sunkiai dirbo, kad išlai
kytų lietuvišką Kūčių tradi-

Kultūrinio 
derliaus...
(Atkelta iš 7 psl.) 

apie seną, bet neseniai suras 
tą Simano Daukanto rank
raštį ‘Istorija Žemaičių’ ir 
pirmą išsamų Donelaičio raš 
tų išleidimą Vilniuje 1977 
metais. Didelį redaktorių 
kruopštumą rodo smulkus 
Mažosios Lietuvos vietovar
džių surusinimo sąrašas: Eit 
kūnai dabar vadiansi Cer- 
nyševskoje, Gumbinė - Gu- 
sev, Tilžė - Sovietsk, Ragai
nė - Nemen, ir t.t.

Atidžiai skaitant, negali
ma nepastebėti ir kai kurių 
stambesnių korektūros klai
dų. ‘N’ raidės pirmoji pavar
dė parašyta ‘Nabukov, Vla- 
dimir’ - turi būti ‘Nabokov’. 
Straipsnyje apie Motiną 
Teresę yra pažymėta, kad ji 
gavusi Nobelio taikos pre
miją 1970 metais - turi būti 
1980 metais. Smulkesnių 
klaidų yra ir daugiau. Taip 
pat yra ankstyvesniuose to
muose padarytų klaidų ati
taisymų, kaip Kipro Petraus ■ 
ko gimimo metai, ar Tolmin
kiemio (Donelaičio gimtinės) 
geografinai-administracinė 
padėtis.

Padarius galutinę išvadą 
turime didžiuotis ir džiaug
tis LE išleidimu ne vien to
dėl, kad tai yra kiekvienam 
kultūringam žmogui reikalin 
gų žinių šaltinis, bet ir todėl, 
kad ji yra impozantiškas lie
tuviškos kultūros paminklas 
ateinančioms kartoms tiek 
laisvajame pasaulyje, tiek 
Lietuvoje. Jos universalu
mas ir objektyvumas išliks 
kaip didelė vertybė, o leidė
jo ir darbuotojų nuopelnas 
telieka pavyzdžiu mažiau 
idealizmo, kantrybės ir pasi
šventimo turintiems intelek
tualams. Jaunoji karta turi 
būti supažindinta su LE, ir 
reikia stengtis, kad nebūtų 
nė vienos lietuviškos šeimos 
kuri savo knygų lentynoje 
neturėtų pilno LE komplek
to. Reikalui esant, galima 
susipažinti su amerikiečio 
rašytojo Thornton Wilder 
paskutiniais veikalais, ar žy
maus amerikiečių kompozi
toriaus Richard Rogers mir
ties data. Ar galima dau
giau reikalauti? 

siją - dvyliką patiekalų. Visi 
mokiniais sėdėjo kartu su 
savo klasės draugai ir auklė
tojais, kaip viena šeima.

Kun. Skėrys pradėjo va
karą su trumpu pasveikini
mu dviem kalbom, kadangi 
buvo vokiečių svečių ir spau 
dos atstovų. Visi kartu su
giedojome giesmę ‘Tyli nak
tis, šventa naktis’. Kun. Skė 
rys skaitė kalėdinę maldą, o 
mokinys A. Gerbstas per
skaitė Kalėdų evangeliją. 
Uniformuoti skautai atliko 
tradicinę žvakių uždegimo 
ceremoniją. Po visų maldų, 
giesmių ir trumpų kalbų, 
sekė paplotėlių laužymas. 
Mokiniai, mokytojai ir sve
čiai ėjo per valgyklą, linkė
dami vieni kitiems linksmų, 
šventų Kalėdų. Po to susė
dome prie bendro kūčių sta
lo ir skaniai pavalgėme.

Po trumpos pertraukos 
mokiniai atliko meninę prog
ramą. Programą pradėjo 
mišrus choras, pagiedoda
mas šešias giesmes ir mer
gaičių chorelis padainavo 

‘Baltos kalėdos’ ir ‘Baltas 
žiemos miškas’. Kiti moki
niai deklamavo eilėraščius 
trim kalbom: lietuviškai, vo
kiškai ir angliškai. Kalėdi
nių melodijų pynę pagrojo 
mūsų mokyklos orkestrėliai 
- vyresniųjų ir jaunesniųjų.

Kūčių vakarui baigiantis, 
netikėtai atsilankė Kalėdų 
senelis. Jis visus pasveikino 
ir tarė žodelį apie kiekvieną

■ laiškai Dirvai
PASTABOS DĖL 

KRIKŠTO IR VILNIAUS 
PLANO

Esu labai dėkingas "Dir- 
vos” redaktoriui už tai, kad 
negaili vietos ”Lietuvos 
bažnyčių” knygų sutikimui 
bei aptarimui. Džiaugiuos 
ir Nr. 3, 1986.1. 16 atspaus
dintu p. Skirpsto rašinyje 
”Atlikti dideli darbai” tei
giamu ”Vilniaus arkivysku
pijos” I knygos įvertinimu. 
Sustojau tik skaitydamas 
to rašinio pabaigą ir noriu 
kai ką patikslinti.

Pirmiausia, dėl Vilniaus 
miesto plano, kur Skirpstas 
rašo ”Vilniuje yra ne Už
vingio, bet Vingio parkas 
(ir miesto plane ypač patai- 
sytina)”. Iš tiesų planas

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332 
Savininkas J. Mažeika

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

Kainos žemos — Pasirinkimu didelia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Vasario 16 gimnazijos mokinė Lina Kijauskaitė (Clevelandietė) deklamuoja eilėraštį Ka
lėdų eglutėje. K. Grodbergo nuotr.

mokinį. Mokiniai džiaugėsi, 
kad Senelis juos apdovanojo 
skanumynais.

Kun. Skėrys užbaigė kū
čių vakarą su malda. Po to 
jis išreiškė padėkos žodį vi
siems, kurie prisidėjo prie 
šio vakaro suruošimo. Vaka
ras greitai prabėgo, bet tik
rai gražiai. Būdama pirmus 
metus toli nuo namų, šį va
karą pastebėjau, kad ne tik 
namuose yra šeima, bet taip 
pat čia, šioje gimnazijoje. 
Mes visi mokiniai ir mokyto
jai esame kaip viena šeima ir 
todėl galėjome kūčias gra
žiai kartu švęsti su ‘antra šei 
ma’.

Rama Bublytė 
Gimnazijos mokinė

mano nebuvo taisytas ir ne
galėjau to daryti. Tai yra 
ne dabartinio Vilniaus, bet 
to miesto 1940 m. planas,
t. y. toks Vilniaus, koks jis 
buvo Lietuvai atgavus sa
vo sostinę. Ligi tol Vilniaus 
gatvių vardai buvo griež
tai slaviški. Gatvių vardų 
sulietuvinimo darbą (nu- 
slavinimą) 1936-1940 m. 
atliko prof. Mykolas Bir
žiška, kelių istorikų bei kal
bininkų talkinamas. Taigi 
tuojau, Vilnių atgavus, ir 
buvo atspausdintas miesto 
planas jau su lietuviškais 
gatvių ir aplinkinių miesto 
dalių bei priemiesčių ir kt. 
vardais. Tai pirmas toks 
įvykis miesto istorijoje. 
Ten ir atsirado "Užvingis”. 
"Vilniaus arkivyskupijos” 

knygos autorius 1940 m. iš
leistą planą pateikė griež
tai fotografiniu būdu, nieko 
netaisydamas ir nekoreguo
damas, kaip istorinį ano 
meto dokumentą. Panašia 
tvarka 56-57 psl. atspaus
dintas šio miesto planas iš 
1576 m. J. Brauno ir P. 
Hogenbergo atlaso. Toki do
kumentai "netaisomi”.

Šiandien 1940 metų Vil
niaus planas nėra tinkamas 
dabartiniam n a u dojimui. 
Mat pokario metais Vilnius 
labai išsiplėtė (1985 m. bu
vo 534,000 gyventojų). Ne
maža dalis gatvių buvo pa
vadintos rusų ir lietuvių 
bolševikų veikėjų vardais. 
Atsirado J. Černiachovskio, 
V. Kapsuko, Z. Angariečio, 
F. Dzeržinskio, J. Greifen- 
gerio, Lenino ir pan. gatvės. 
Yra daugybė naujų gatvių, 
kurių nebuvo 1940 m. Ir 
šių gatvių mūsų išleistame 
plane nėra. "Užvingis” ga
vo tinkamesnį "Vingio” var
dą. Atlikta ir daugiau rei
kalingų ir nereikalingų pa
taisymų. Tačiau ir toks pla
nas, kokį mes paskelbėme, 
gat būt, galės būti naudin
gas ateities Lietuvai, kai 
reiks vėl atkurti daugybę 
susovietintų gatvių vardų. 
O ir dabar planas šiek tiek 
galėtų būti naudingas tam 
penkiadieniui turistui, ku
ris mėgintų surasti plane 
pažymėtus senosios lietuvių 
kultūros paminklus bei baž
nyčias, kurie sovietiniuose 
Vilniaus vadovuose nežymi
mi, o ir pats detalesnis Vil
niaus planas niekam neduo
damas.

Antrasis mano patiksli
nimas būtų dėl Lietuvos 

krikšto datų. Skirpstas tei
gia, esą autorius ir krikšto 
minėjimo komitetas operuo
jąs skirtingomis datomis. 
Man išrodo, kad čia "maiša
ties” nėra. Komitetas mini 
1387 (600) krikšto atnauji
nimo sukaktį. O autorius ir 
jo bendradarbis J. Damaus
kas taip pat krikšto atnau
jinimą laiko 1387 metus< 
šie metai, kaip krikšto me
tai, įsakmiai minimi 29, 30, 
33, 34, 35, 36, 211, 212 psl. 
Taigi daugelį kartų ir vis- 
tie patys metai: Taip 30 psl. 
rašoma: "Atvykęs į Vilnių 
ir sušaukęs posėdį, Jogaila 
oficialų Lietuvos sukatali- 
kinimo darbą pradėjo 1387. 
II 17 (Užgavėnių sekmadie
nį).. .

Ir knygos dedikacijoje (5 
psl.) rašoma: "šį veikalą 
skiriame Lietuvos krikšto 
atnaujinimo ir Vilniaus vys
kupijos įsteigimo 600 metų 
(1387-1987) sukakčiai pa
minėti". .Taigi vėl tie pa
tys 1387 metai. Gal būt 
Skirpstą suklaidino faktas, 
kad knyga, skirta krikšto 
sukakčiai, išleista ir kelio
lika mėnesių anksčiau, kaip 
bus minima pati sukaktis. 
Galime dar pridėti, kad 
"Vilniaus arkivyskupijos" 
II knyga, Greičiausia, bus 
išleista 1986 m. pabai
goje. Vadinasi, pačiai krikš
to sukakčiai, 1987 metų 
pradžiai, mes pateiksime 
abudu Vilniaus vyskupijos 
istorijos tomus. Ar tai blo
gai?

Kas liečia dar Skirpsto 
minimą kan. K. Prapuolenio 
gimimo vietos valsčių, ži
nia paimta iš LE (XXIII, 
707 psl.), jos neaptikrinus. 
Bet, rodosi, kad tai mažmo
žis.

Reiškiu pagarbą
Br. Kviklys

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



1986 m. sausio 30 d. DIRVA Nr. 5 — 9

Grįžtant prie V-jo Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumo 

Kodėl krikšto sukaktis bus minima Kaune, o ne Vilniuje?
Antanas Juodvalkis

Antras didelės svarbos ir 
reikšmės įvykis buvo Penk
tas mokslo ir kūrybos sim
poziumas, įvykęs praėjusių 
metų Padėkos dienos savait
galyje, Chicagoje. Rengė
jai darė viską, kad dalyvau
tų lietuviai kūrėjai, moks
lininkai, v i s uomenininkai 
bei akademikai besireiškią 
moksliniuose tyrimuose bei 
studijose. Dalyvavo pasigė
rėtinai didelis skaičius įvai
rių sričių lietuvių akademi
kų, dirbančių universitetuo
se, tyrimų centruose, kor
poracijų vadovybėse. Jau
nieji akademikai savo pa
skaitas paruošė ir skaitė lie
tuvių kalba, nors techniš
kiems terminams surasti 
turėjo gerokai sugaišti lai
ko.

Kaip praėjusių, taip ir 
penktojo simpoziumo įna
šas į bendrą lietuvybės dar
bą yra reikšmingas. Kol to
kie simpoziumai vyks lietu
vių kalba ir bent 20 jo 
dalyvių aktyviai veiks lie
tuvių bedruomenėje, lietu
vybės išlaikymas bus leng
viau perduodamas priau
gančiai kartai.

Apie V-jį simpoziumą ir 
jo eigą jau buvo rašyta vi
soje lietuviškoje spaudoje, 
tad šį kartą noriu paliesti 
tik užbaigiamajame posė
dyje pareikštas mintis, lyg 
gaires ateičiai.

Mokslo ir kūrybos simpo
ziumų ruošėjai yra ketu
rios institucijos, būtent: 
Lituanistikos i n s ti tūtas, 
Pasaulio lietuvių gydytojų 
s-ga, Pasaulio lietuvių inži
nierių ir architektų s-ga ir 
JAV Lietuvių Bendruome
nė. šių keturių institucijų 
vadovybės deleguoja po 2 
atstovus, kurie sudaro ta
rybą, vieną iš jų išsirink
dami pirmininku. Taryba 
rūpinasi simpoziumų tęsti
numu ir kas keturi metai 
šaukia mokslo ir kūrybos 
žmonių suvažiavimus, šiems 
darbams vykdyti pakviečia 
mokslinės programos ir or
ganizacinio komitetų pirmi
ninkus, kurie savo ruožtu 
sudaro atitinkamus komi
tetus. V mokslo ir kūrybos 
simpoziumo mokslinės pro
gramos komiteto pirminin
ku buvo dr. Jonas Bilėnas, 
o organizacinio — Ramojus 
Vaitys. Atskiroms mokslo 
šakoms vadovavo: dr. Bro
nius Jaselskis (griežtieji 
mokslai, technologija, ar
chitektūra), dr. Jonas T. 
Daugirdas (medicina) ir dr. 
Algis Norvilas (humanita
riniai ir socialiniai moks
lai).

Penktojo mokslo ir kūry
bos simpoziumo baigiamasis 
posėdis įvyko 1985 m. gruo- 

'džio 1 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje, Chicagoje. 
Prie prezidiumo stalo vietas 
užėmė minėtų keturių insti
tucijų atstovai — tarybos 
nariai ir pakviesti dvasiniai 
vadovai — vysk. Paulius 
Baltakis ir vysk. Ansas 
Trakis. Posėdžiui vadovavo 
organizacinio komiteto pir
mininkas Ramojus Vaitys, 
dalyvaujant mokslinės pro
gramos komiteto vadovui 
dr. Jonui Bilėnui. Esantieji 
institucijų atstovai tarė ir 
atitinkamą žodį, lyg norėję 
nusmaigstyti gaires atei
nančiam simpoziumui.

Vysk. P. Baltakis, be 
įprastinės maldos, dar pra
nešė apie ruošiamą Lietu
vos krikšto 600 metų su
kakties minėjimą bei nu
matomą programą. Lietu
vos vyskupai ruošia minė
jimą 1987 metų birželio pa
baigoje Kaune, o komitetas 
— birželio viduryje Romo
je. Minėjimo užbaiga nu
matoma 1987 metų rudenį 
Chicagoje. čia nekalbėsime 
nusmaigstyti gaires atei- 
apie nustatytą programą, 
nes yra komiteto reikalas, 
bet pakalbėkime dėl Lietu
voje numatomo minėjimo 
vietos — Kauno.

Kodėl ne Vilniuje? Vil
nius yra Lietuvos sostinė, 
Vilnius buvo ir tebėra 
krikščionybės lopšys, Vil
niuje buvo įsteigta pirmoji 
vyskupija, Vilniuje buvo 
pastatyta pirmoji katedra 
ir t.t. Tad, kodėl krikšto su
kakties minėjimas vyks ne 
Vilniuje? Ar čia ir vėl ne
susiduriamą su kaimynais 
lenkais ir lenkų popiežiumi? 
Šį klausimą ruošos komite
tas ir dvasiniai vadovai tu-_ 
rėtų plačiau nušviesti lietu
viškoje spaudoje, kad nebū
tų bereikalingų kalbų ir 
spėliojimų. Minėjimo rengė
jai yra pramatę labai išlai- 
dingą sąmatą — 300,000 
dol. šią sumą sutelkti bus 
reikalinga visų lietuvių pa
rama.

Mokslinės programos ko
miteto pirm. dr. Jonas Bi
lėnas savo žodyje, be padė
kos visiems talkininkams ir 
dalyviams, prašė nedelsiant 
sudaryti komitetus Vl-jam 
simpoziumui ruošti ir išleis
ti skaitytojų paskaitų san
traukas atskira knyga.

Arch. Albertas Kerelis,, 
atstovavęs susirgusį tary
bos pirm. Juozą Rimkevi
čių ir PLIA s-gą, linkėjo 
Vl-jam simpoziumui su
kviesti dvigubai daugiau 
paskaitininkų, o taip pat ne
užmiršti kolegų iš ok. Lie
tuvos.

JAV LB atstovas dr. To
mas Remeikis iškėlė 4 de

gančius reikalus, kuriuos 
reikia įvykdyti.

1. Lituanistikos katedra 
Illinois universitete, Chica
goje jau veikia, bet dar rei
kia įmokėti 200,000 dol., 
kad užbaigus sutartą sumą 
600,000 dol. Jeigu visi sim
poziumo dalyviai paaukotų 
po tūkstantinę, trūkstama 
suma būtų surinkta ir li
tuanistikos katedra pradėtų 
pilnai veikti, telkdama li
tuanistikos leidinius, duo
dama studentams stipen
dijas bei atlikdama tyrimų 
darbą. Tai galima nesun
kiai, savęs nenuskriau- 
džiant padaryti.

2. Jaunimo centro patal
pose veikia studijų ir tyri
mų centras, remiamas kun. 
Br. Krištanavičiaus vardo 
fondo. Jau yra sutelkta apie 
300,000 dol., kurių palūka
nomis studijų ir tyrimų 
centras remiamas. Padidi
nus šį fondą, gaunamos pa
lūkanos būtų naudojamos 
lituanistikos telkimui, ar
chyvų išlaikymui ir kitiems 
tautinės reikšmės darbams 
remti. Jeigu šio simpoziu
mo dalyviai paaukotų po 
tūkstantinę, tai palūkanų 
užtektų dabartiniams dar-,, 
bams finansuoti.

3. Lietuvių centro steigi
mas Lemonte. LITO ben
drovei, vadovaujamai lietu
vių, nupirkus Lemonte že
mę su pastatais, susidaro 
proga įkurti lietuvių centrą 
su bažnyčia, sale ir pastoge 
kultūros vertybių laikymui. 
Esama žemė numatoma iš
dalinti sklypais, pastatyti 
namus, kuriuose galėtų kur
tis lietuviai ir sudaryti gra
žią lietuvišką nausėdiją. 
Šiam tikslui taip pat reika
lingas kapitalas visuomeni
nio pobūdžio pastatams 
įgyti. Nereikia praleisti su
sidariusios progos ir ilgiems 
laikams kurti lietuvių cent
rą.

4. Karo meto Lietuvos 
okupacijos laikotarpio do
kumentinės istorijos rašy
mas yra neatidėliotinas, o 
kuo skubiausiai vykdytinas. 
Eilės laukia ir pokarinės iš
eivijos istorijos parašymas 
bei kiti reikalai. Mums jau 
pradeda trūksti nusimanan
čių žmonių, o taip pat ir 
kapitalo. Kol esame pajė
gūs, padarykime tuojau, nes 
po kelerių metų nebeliks 
žmonių ir niekas už mus ne
parašys mūsų istorijos. 
Tam taip pat reikalingi pi
nigai.

Lituanistikos instituto 
atstovė dr. Janina Rėklai- 
tienė apgailėjo, kad šiame 
simpoziume negalėjo daly
vauti lietuviškai kalbantie
ji svetimtaučiai: čekas dr.

Prie velnių muziejaus Kaune 1984 m. liepos 14 d. 
Uosio Juodvalkio nuotr.

Marvanas iš Australijos, dr. 
Guide Michelini iš Italijos 
ir net vienas japonas iš To
kijo. Iš Lietuvos buvo kvies
ti penki mokslininkai, o at
vyko tik vienas — Vilniaus 
universiteto lietuvių kalbos 
katedros vedėjas prof. dr. 
Zigmas Zinkevičius. Kitam 
s i mpoz i u m ui žadėjo kviesti 
25 mokslininkus, tai gal iš
leis bent penkis, o bekalbė
dama tą skaičių dar padvi
gubino. Siūlė kitam simpo
ziumui daryti didesnę pa
skaitininkų atranką ir ma
žinti jų skaičių.

Dr. J. Rėklaitienė siūlė 
kviesti į talką ir kitų tautų 
mokslininkus, humanitarus, 
gydytojus, teisininkus, in
žinierius, žmogaus teisių 
gynėjus arba atiduoti litua
nistikos dalykų tikslinimą 
Baltų studijų puoselėjimo 
draugijai, įsijungusiai į 
New Jersey valstybinės ko
misijos darbą. Jos tikslas 
yra patikrinti JAV mokyk
lose naudojamus vadovėlius. 
Į tą komisiją yra įsijungę 
Lituanistikos instituto kai 
kurie nariai ir bus pakvies
ti švietimo darbuotojai.

Tokios ir panašios min
tys buvo skelbiamos Litua
nistikos instituto atstovės 
b a i gminiame simpoziumo 
posėdyje.

Kas tada liks iš tokių 
simpoziumų ?

* * *
Ateinantiems mokslo ir 

kūrybos simpoziumams siū
lomos gairės kelia rimtą su
sirūpinimą, nes užmaskuo
tai bandoma išstumti lietu
vių kalbą ir pereiti prie gy
venamojo krašto kalbos. 
Kokia kalba paskaitas skai
tys siūlomieji liktų tautų 
mokslininkai ir kūrėjai, ne

mokėdami lietuviškai? Ar
ba, siūlymas lituanistikos 
dalykų tikslinimą palikti 
kažkokiai komisijai, įsijun
gusiai į vienos valstijos ko
misijos darbą. JAV švieti
mas nėra centralizuotas ir 
ne tik valstijos, bet ir mies
tai bei apskritys turi savo 
švietimo tarybas,, kurios sa
vo ribose tvarko švietimo 
finansus ir programas.

JAV LB švietimo tarybos 
pirmininko pranešimas bu
vo pasimistiškas, nes moki
nių skaičius nuolat mažėja, 
o ir jų lietuvių kalbos mo
kėjimas silpnėja. Reikia di
desnių pastangų įsąmoninti 
lietuvių jaunuosius tėvus, 
kad savo vaikus leistų į lit. 
mokyklas. Nors daug ta 
kryptimi veikiama, bet dar 
nėra išnaudotos visos gali
mybės. Bene paveikiausia 
priemonė būtų asmeniniai 
pokalbiai ir visuotinė lietu
vių parama.

Lit. instituto atstovės ra
minimas, kad dėl to nerei
kia perdaug nusiminti, nes 
lit. švietimo darbas esąs 
"platesnis, įvairesnis ir su
dėtingesnis, einantis anks
čiau nebandytais keliais". 
Atseit, bandykime naujus 
kelius lietuvybei išlaikyti 
be lietuvių kalbos ir lit. in
stitucijų, nes įsikūrusi Bal
tų studijų draugija tą at
liks. Ar ne per toli einama ?

(Bus daugiau)

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.
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BALTIMOREJE MIRĖ
ANTANAS SAJAUSKAS

Mirtis be paliovos retina 
ir taip jau žymiai sumažė
jusią Baltimorės lietu vi ją. 
1985 m. gruodžio 24 d. rytą 
sunkios ligos pakirstas, su 
šiuo pasauliu atsiskyrė An
tanas Sajauskas.

Liūdna žinia, pasklidusi 
Kalėdų išvakarėse, gerokai 
pritemdė daugumos tautie
čių kalėdinę nuotaįką, nes 
velionis baltimoriečių tarpe 
buvo gerai žinomas, pri

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS
KATEDRAI

Aukos gautos 1985 m. lap
kričio mėnesį:

1,000 dol. Stasys Povilenskis, 
Toronto, Kanada; a.a. Emest P. 
Rėklio atminimui — Virginia M. 
Rėklia, Danville, IN; Jonas ir Ona 
Vengriai, Osterville, MA (iš viso 
1,075 dol.).

777 dol. a.a. Stasio Šilingo 100’ 
to metų gimimo sukakčiai 
paminėti — Mykolas ir Laima 
Vansauskai, Lyonft. IL.

500 dol. Margasęt Gary Davią, 
per John W. Kunęa, Export PA; 
a.a. tėvų Jurgio ir Marijos Grau
žinių atminimui — Marija Grau- 
žinytė, Chicago, IL (iš viso 1,000 
dol.), a.a. Peter J. Kilda atmini
mui — per dr. Jack Stuką, Wat- 
chung, NJ; Jerome J. Norton, 
Syosset, NY; Bronė Budreika Ten- 
der, Wellesley, MA (iš viso 1,000 
dol.).

200 dol. Dr. Leonas ir Ona 
Sabaliūnai, Ann Arbor, MI (iš 
viso 600 dol.).

138.90 dol. M. V. Klimavičius, 
Como, Australija.

130 dol. Domo ir Gražinos 
Krivickų 50 metų vedybinę sukak
tį minint aukojo — 50 dol. — Povi
las Labanauskas, Bethesda, MD; 
30 dol. — Margareta Samatienė, 
Washington, DC; 25 dol. — Algi
mantas ir Virginija Gureckai, 
Oxon Hill, MD; 25 dol. — Alfon
sas ir Regina Petručiai, District 
Heights, MD.

100 dol. Jonas Juodis, Ger- 
mantown, NY (iš viso 300 dol.); 
prel. John A. Kučingis, Los 
Angeles, CA Vincas ir Genė Lilei- 
kai, Old Lyme, CT (iš viso 200 
dol.); a.a. Sergėjo Reuto atmi
nimui — A. Reutienė, Brisbane, 
Australija; A. ir K. Rožėnai, Hot 
Springs, AR (iš viso 300dol.); 
Šakių apskrities klubas, Chicago, 
IL — per A. Liūdžiu (iš viso 600 
dol.); Balys Trukanavičius, To
ronto, Kanada; Morta Užgirienė, 
Brookfield, IL (iš viso 130 dol.); 
a.a. tėvo Jono Žukausko atmi
nimui — Jonas Žukauskas, Black- 
wood, NJ (iš viso 200 dol.).

80 dol. Elena Jasaitienė, Dės 
Plaines, IL (iš viso 500 dol.).

50 dol., a.a. dr. Stasio Baublio 
atminimui — Brigita Baublys, 
Chicago, IL; a.a. Peter Budarf 
atminimui — Vincas ir Aniceta 
Stakniai, Elizabeth, N J; Juozas 
Jakštas, Lakevvood, OH (iš viso 
965 dol.); a.a. Lilliam Jonaitis 
atminimui — Therese Roskin, Wil- 
liamsport, PA; Jjiozas ir Giedrė 
Končiai, Westchester, IL (iš viso 
75 dol.); a.a. Adam ir Mary 
Linkievičių atminimui — Helen 
Campbell, Philadelphia, PA; 
Boleslovas Rymantas, Chicago, 
IL (iš viso 135 dol.); Jolanta D. 
Svipas, Hinsdale, IL.

35 dol. Gintautas Kazlauskas, 
Oak Park, IL; Anthony ir Helen 
Yakaitis, Franklin Sųuare, NY (iš 
viso 135 dol.).

25 dol. Saulius ir Daina Gyvai, 
Salėm, MA (iš viso 55 dol.); 

klausė dąugeliui vietinių 
liet, organizacijų. Joks kul
tūrinis ar visuomeninis ren
ginys neišsivertė be jo 
darbščios rankos. Todėl šer
meninėje nestokojo nei lan
kytojų nei gėlių puokščių.

Klebonui A. Dranginiui 
tuo metu esant iš Baltimo
rės išvykusiam, tikybines 
apeigas atliko klebono pa
dėjėjas, kitatautis kunigas. 
Tačiau rąžančius sukalbė-

Zigmas Grybinas, O’Fallon, IL (iš 
viso 150 dol.); Romas Masiulio- 
nis, Buffalo, NY (ih viso 100 dol.); 
D. ir A. Misiuliai, Lemont, IL (iš 
viso 75 dol.).

' 20 dol. a.a. tėvų Cazimera Nor
kus ir Dominicus Kazakevicz 
atminimui — Sophia Winicky, 
Sahuarita, AZ; a.a. Adomo ir Ju- 
lios Macelių atminimui — Albert 
Macelis, Merchantville, NJ; 
Katarina Narkevičienė, Ar- 
lington, MA; Antanas Vyčas, 
Calumėt Park, IL

15 dol. Algirdas ir Amanda 
Mulioliai, Euclid, OH (iš viso 45 
dol.); Naureckai, Lemont, IL (iš 
viso 20 dol).

11 dol. Laima Lanušaitytė 
Almonte, Brooklyn, NY.

10 dol. ZZ, Lemont, IL.

Pagal pasižadėjimus gauta:
1,500 dol. Rimvydas ir Milda 

Šilbajoriai, Columbus, OH (įmokė
ta 1,500 dol.).

1,000 dol. Ignas ir Dangira 
Budriai, Collinsville, CT (įmokėta 
1,200 dol.); Juozas ir Eugenija Pa- 
žemėnai, Queens Village, NY 
(įmokėta 4,500 dol.); Vaiva R. 
Vėbraitė, New Haven, CT (įmokė
ta 750 dol.).

600 dol. Jolanta Raslavičiūtė, 
Chevy Chase, MD (įmokėta 400 
dol.).

500 dol. Kęstutis ir Astra Bile- 
riai, Richmomį Hill, N Y (įmokėta) 
500 dol.); dr. Linas ir Rima 
Sidriai, Palos Hills, IL (įmokėta 
500 dol.); Vincas Urbonas, Chi
cago, IL (įmokėta 425 dol.).

300dol. Rimvydas ir Dalia 
Jakai, Norristown, PA (įmokėta 
200 dol.).

100 dol. Povilas ir Elena Mik
šiai, Juno Beach, FL (įmokėta 100 
dol.); Juozas Ugianskis, Grand 
Rapids, MI (įmokėta 60 dol.).

Aukų lapkričio mėnesį su
rinko:

JAV LB Cicero apylinkė 200 
dol. (iš viso 700 dol.); JAV LB 
Lemont apylinkė 561.61 dol. (iš 
viso 2,789.61); JAV LB New 
Haven apylinkė 250 dol. (iš viso 
1,195 dol.); Kanados LB Sault Ste. 
Marie apylinkė 150 dol.

PLB Fondo vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja visiems Litu
anistikos katedros rėmėjams ir 
linki linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų 1986 metų. Lėšų 
telkimo vajus sėkmingai vyksta. 
Šių metų lapkričio mėnesio 30 d. 
Lituanistikos katedros ižde buvo 
$432,713.84. Dar reikia surinkti 
$167,286.16. Čekius prašome rašy
ti ir siųsti: Lituanistikos 
katedra arba Lithuanian 
World Community Founda- 
tion, 5620 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60636.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja

A. A. Antanas Sajauskas 

tas pasauliečio Aleks. Ra- 
džiaus lietuviškai. Jis pir
mutinis ir atsisveikino su 
velioniu, pabrėždamas jo di
deli liet, raštijos pamėgi
mą; buvęs gerai supratęs, 
kad liet, žodis esanti pa
grindinė sąlyga lietuvybei 
išlaikyti.

Tautinės S-gos vardu at
sisveikino skyriaus pirm. 
VI. Bačanskas. A. Sajaus
kas S-gai priklausęs 
1968 m., o skyriaus valdy
boj iždininko pareigas ėjęs 
iš eilės 14 metų.

Vietinės Bendruomenės 
vardu su velioniu atsisvei
kino pirm. Vyt. Eringis, pri
mindamas A. Sajausko di
delį atsidavimą liet, reika
lams, juo nuoširdų talkinin
kavimą visur ir visiems, kas 
tik į jį kreipėsi.

Nors gruodžio 27 d. buvo 
darbo diena, šv. Alfonso 
liet, parapijos bažnyčion su
sirinko nemažas tautiečių 
būrys.

Ilgoka mašinų eilė paly
dėjo į Holv Redeemer ka
pines. čia atsisveikinimo 
žodį tarė dr E. Armanie- 
nė, daug metų vadovavusi 
vietiniam Balfo skyriui. A. 
a. Sajauskas buvęs pagrin
dinis Balfo darbininkas. Jie
du iki vidurnakčio pakuo
davę suaukotus daiktus rin
kliavų metu, o eidamas per 
tautiečių namus, a. a. An
tanas surinkdavęs daugiau
sia pinigų. Sugiedojus Ma
rijos giesmę ir tautos him
ną, dalyviai buvo paprašyti 
rinktis į Liet. Namus polai- 
dotuviniams pietums. Čia 
apie velionį ilgoką kalbą pa
skaitė dar Lietuvoje Anta
ną pažinojęs jo parapijietis
K. Dūlys.

A. Sajauskas gimęs 1913 
m. vasario 2 d. Augo 7 as
menų šeimoje (4 broliai ir 
sesuo), kuklioje daržininko 
trobelėje, prie pat Ori jos 
ežero ir Smalininkų pilia
kalnio.

Antanukas vaikystę turė
jo išvargti su piemenėlio 
botagu. 1934-35 m., atlikęs 
karinę prievolę 9-tame pul
ke Marijampolėje, išėjo su 
jaun. puskarininkio laips
niu. Tada gavo darbą "Lie- 
tūkio malūne Kalvarijos 
dvare, ant Šešupės kranto.

Varge gyvenusi Sajauskų 
šeima daug padėjo atsiku
riančiai Lietuvai. Du Anta
no broliai savanoriai-kūrė- 

jai. Pasibaigus nepriklau- 
mybės kovoms, buvo gavę 
po žemės sklypą Ori jos 
dvarlaukyje. Tris vyres- 
nuosius Antano brolius bol
ševikai išdangino į Sibirą. 
Vienas ten iškentėjo 12 
metų, kitas 8 metus, o tre
čias miręs pakeliui be kapo 
ženklo. Aniem dviem buvo 
lejnta grįžti ir gyvena Lie
tuvoj. Antanas juos parem
davo siuntiniais.

Nors Sajauskų šeima tro
belninkai, neturėjo savo že
mės, bet ir tokią "tėviškę” 
komunistai nusavino. Iš na
mo, kur jie anksčiau gyve
no (tėvas jau buvo miręs) 
turėjo išeiti motina. Jieško- 
dama pastogės, eidama per 
žmones, neilgai ištvėrė ir 
po dviejų metų 1947 iš
mirė.

Skaityti ir rašyti šiek 
tiek pramokė tėvas. Patir
tis kariuomenėje, organiza
cijose, jo paties nuolatinės 
pastangos lavintis, skvarbu- 
mas į savišvietą — jam at
stojo pradinę mokyklą ir 
kartu buvo liaudies univer- 

nuo sitetu. Kad ir savamokslis,
savo ryžtu 'buvo pasiekęs 
tokio bendrojo išsilavinimo 
lygio, kad daug ką iš savo 
bendraamžių ir su nemažu 
mokslu buvo pralenkęs.

Nei su liet, spauda nei su 

Palipa
Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR
SKOLINKITĖS
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Palūkanos už sutaupąs:
Term. indėliai Metinis
($3,000 +) Prieaugis

6 mėn. 8.14%
12 mėn. 8.4%
18 mėn. 8.94%
30 mėn. 9.2%
Spec. sąskaita 7.12%
Reg. taup. s-ta 6.1%
PARDUODAME PINIGINES PERLAIDAS (MONEY

ORDERS) PRIIMAME MOKESČIUS UŽ ELEKTROS, 
ŠILDYMO, TELEFONO IR VANDENS SĄSKAITAS.

SKOLINAME NAMŲ PAGERINIMUI IR NAMŲ PIR
KIMUI (MORTGIČIAMS).

TAUPOS DARBO VALANDOS 
TREČIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

10:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.
adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose. 

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p. 
Dievo Motinos parapijos patalpose 

(centrinėje TAUPOS būstinėje).
VISOS SANTAUPOS pilnai apdraustos su 

NATIONAL DEPOSIT GUARANTEE CORPORATION

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofe. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės dailus.
M ARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

liet, organizacijomis velio
nis nesiskyrė visą savo gy
venimą. čia, Baltimorėje, 
lankydamas vakarinę mo
kyklą anglų kalbos pramok
ti; nupirko 6 egz. Armonie- 
nės "Palik ašaras Maskvoj" 
ir padalijo kitataučiams, 
tas pamokas lankiusiems.

Atvykęs Baltimorėn 1949 
m., visą laiką dirbo siuvyk
loje. Buvo labai darbštus, 
kritiškas, kiekvienu klausi
mu turėdavo savo nuomonę. 
Tik per 73 savo sunkaus 
gyvenimo metus per mažai 
turėjo džiaugsmo.

K. Dūlys padėkojo arti
mam velionio draugui Jo
nui Gužauskui, kuris sa
mariečio gailestingumu glo
bojo velionį ir, kiek galėda
mas, lengvino jo paskuti
nes dienas. Taipgi padėkojo
O. Krivonienei, benamį li
gonį kampininku savo pa
stogėn priėmusiai, kur jis 
ir pasimirė.

Velionio prisiminimui bu
vo renkamos aukos Tautos 
Fondui. Kiti ta proga au
kojo vietos Lietuvių Radijo 
Valandai. B. M.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

4

Skoliname : 
asmeniniams reikalams, 
automobilių pirkimui, 
namų pagerinimui, ir 
morgičiams.

Smulkesnės informa
cijos suteikiamos TAU
POS įstaigoje.
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ST.PETERSBURG
KORP! NEO-LITHUANIA 

FLORIDOJE...

Įsikūrę Floridoje neolitu- 
anai nerimo, jungėsi į esa
mą vietovių veiklą, nesėdė
jo rankas sudėjus ... Ple
čiantis Floridos miestams 
ir vasarvietėms, atsirado 
daug galimybių ir jaunesnei 
Neo-Lithuania kartai čia 
įsidarbinti. Taip, kad viso
se Floridos vasarvietėse ra
si neolituanų. Malonu, kad 
jie tęsia ”Pro Patria” pa
žadus, nežiūrint kokį lietu
višką darbą bedirbtų, svar
bu, kad tas darbas atneša 
lietuvybei naudos. O jaunes
nieji neolituanai, daugumoj, 
paskendę profesiniuose dar
buose, laiko sau dideliu už
daviniu, lietuviškai ugdyti 
savo prieauglį ir laiks nuo 
laiko, prišokti ir prie ben
drų lietuviškų darbų.

Taigi, tokioj situacijoj 
atsiradę neolituanai, netu
rėjo didelio ryšio, kaip kor- 
porantai. 1981 metais Vy
riausia Korp! Valdyba, va
dovaujama Cezario Modes
to, apjungė visose Floridos 
vietovėse esamus neolitua- 
nus į vieną vienetą — Neo- 
Lithuania Floridoje, su cen
tru St. Petersburge, kur di
desnis neolituanų skaičius 
ir buvo įsikūręs. Tais pa
čiais metais, įvykusiamę 
Korp! Neo-Lithuanijos su
važiavime Chicagoje šis ap
jungimas buvo priimtas.

Floridos Korp! Neo-Li
thuania valdyboje buvo: 
Nijolė Grybauskaitė, Aloy
zas Jančys, Juozas žvynyą 
ir Juozas Maurukas.

1983 metais St. Peters
burge buvo surengta, su di
deliu pasisekimu, Korpora* 
cijos šventė, kurioje daly
vavo gana gausus būrys 
neolituanų iš įvairių Flori
dos vietovių,

1984 metais artimesniam 
susipažinimui, buvo suruoš
ti neolituanų šeimų pietūs, 
kurie praėjo su dideliu pa
sisekimu. Tolimesnį Korpo
racijos judėjimą sutrukdė 
valdybą užpuolusios sun
kios ligos, kurių pasėkoje 
valdybos sekretorius fil. 
Aloyzas Jančys iškeliavo 
Amžinybėn. Taip, kad Neo- 

Sol. G. Čapkauskienė dainuoja St. Petersburge. Prie pianino 
Margareth Douglas. Br. Ginčiausko nuotr.

Lithuania Floridoje, vėl ta
po Korp! Vyriausios valdy
bos rūpesčiu.

Todėl šiais metais, Vyr. 
Valdybos arbiter elegantia- 
rum Vaciui Mažeikai teko 
atvykti į St. Petersburgą, 
kur pasitarus su esama val
dybos pirmininke Nijole 
Grybauskaite, buvo sušauk
ta sueiga ir išrinkta valdy
ba iš Jono Mauruko, Juozo 
žvynio, Cezario Modesto, 
Vytauto Abraičio ir Juozo 
Mauruko. Revizijos komisi- 
jon iširnkti: Jonas Juodikis, 
Antanas Rūkas ir Regina 
Juodikienė. Išrinktoji val
dyba turi įvairių planų, ku
rie artimoje ateityje, bus 
smulkiau aptarti. Dideliems 
atstumams esant, gal kalnų 
ir nepasiseks nuversti, bet 
jeigu neolituanai čia pajė
gia vadovauti įvairiom or
ganizacijom, tai ir sava 
ideologija turėtų nemažiau 
rūpėti. Dirbant ir kartu ju
dant ”Pro Patria” duoti pa
žadai pamažu pildysis.

G. Modestienė

G. ČAPKAUSKIENĖS 

KONCERTAS

Solistės G. čapkauskienės 
gražus koncertas įvyko 
1985 m. gruodžio mėn. 18 
d. Lietuvių klubo salėje. 
Koncertą ruošė LB St. Pe
tersburgo apylinkė, kurios 
pirmininku yra A. Dūda.

Solistė savo koncerto pro
gramą suskirstė į dvi dalis. 
Pirmosios dalies pradžioje 
ji padainavo 5 religinio po
būdžio muzikinius kūrinius: 
"Panis Angelicus” — C. 
Franck, "šventa naktis” — 
A. Adam, ”Gesu Bambino”
— P. A. Yon, "Avė Maria”
— F. Schubert ir "The 
Lord’s Prayer” A. H. Ma- 
lotte.

Toliau sekė lietuviai kom
pozitoriai: ”Dainos, muzika 
ir gėlės” — O. Metrikienė, 
”Mano meilė” — B. Budriū- 
nas, "Jaunystė" — G. Gu
dauskienė, ir Jūratės arija 
iš operos ”Jūratė ir Kasty
tis” — V. K. Banaitis.

Po pertraukos 4 dainas 
solistė vėl paskyrė lietu
viams kompozitoriams pa
dainuodama "Diemedžiu žy
dėsiu” — J. Gruodžio ir 
tris J. Karoso kompozicijas:

pUIIIHMIlIlUHIHIlIHIlIlUIlllllllllHIIIUIIIIIIUlIlIlIlIliniMllllllllllinUIHIIilUIHIUIIIlIUlIlIlUUIIIHIIUlIMUiailllUIIMUlUIIIHIIIUlUim

Į LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS |
ATVYKSTA I CHICAGĄ

■
Los Angeles vyry kvartetas su vadovu Aloyzu Jurgučiu.

1986 m. vasario mėn. 23 d., 
į sekmadienį, 3 vai. p. p. 
į Jaunimo centro didžiojoje salėje 
i įvyks Los Angeles Vyrų Kvarteto 

I KONCERTAS 
■

PELNAS SKIRIAMAS LAIKRAŠČIUI DIRVAI PAREMTI.

Bilietai gaunami Vaznelių prekybos įstaigoje ir koncerto die- 
| ną prie įėjimo.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Rengia ALT S-GOS CHICAGOS 
SKYRIAUS VALDYBA 

f

"Jūra ir nerimas”, ”Rytą 
prie šaltinio” ir "Nevėluo- 
kit”.

Koncertą solistė užbaigė 
padainuodama ilgokas ari
jas iš operų ”Romeo ir Ju- 
liete” — C. Gounod, ir ”Lu- 
cia di Lammermoor” — G. 
Donizetti.

Publikai prašant, solistė 
dar padainavo ariją iš ope
ros "Pulko duktė” — G. 
Donizetti, ir "Lakštingalos 
giesmę” — V. Kuprevi
čiaus. Solistei akompanavo 
Margareth Douglas.

Koncertas paliko gražų 
įspūdį. Ginos čapkauskienės 
balsas, gražus laikymasis 
scenoje, jos tokia nuoširdi 
šypsena bei vaidyba yra tie 
požymiai, kuriais solistė už
mezgusi kontaktą su publi
ka išlaiko iki koncerto pa
baigos.

Atskirai reikėtų paminė
ti apie koncerto pradžioje 
pagiedotus 5 religinius kū
rinius. Jie praskambėjo di
dingai ir labai tiko prieška
lėdinei nuotaikai.

St. Petersburgo lietuvių 
kolonijos gyventojai, turė
ję progos išgirsti šį neeilinį 
koncertą, yra dėkingi LB 
St. Petersburgo apylinkės 
valdybai už jo suruošimą.

(sv)

DETROIT
VASARIO 16-SIOS 

MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomyn 
bės 68-sios sukakties minė
jimas įvyks vasario 16 d. 
12:30 vai. Dievo Apvaizdos; 
parapijos Kultūros centre. 
Minėjimą pradės Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cen
tro valdybos pirmininkas 
dr. Algis Barauskas, pro
gramą praves dr. Stefa Miš
kinienė, vėliavų įnešimą 
tvarkys švyturio jūrų kuo
pos šauliai, invokaciją su
kalbės šv. Antano parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Ba
bonas.

Minėjime pasakys kal
bas: dr. Kazys Ėringis ir 
JAV senatorius.

Meninėje dalyje girdėsi
me celo ir piano muziką, 
kurią atliks Marius Gražu
lis ir kiti.

Lietuvos laisvinimo rei
kalams bus renkamos au
kos. Paštu ir asmeniškai. 
Čekius rašyti Detroit Lithu
anian Organization Center 
ir siųsti finansų sekretoriui 
šiuo adresu: č. šadeika, 
28975 Wellington Road, 
Farmington Hills, Mich. ar
ba pinigais įteikti prie lie
tuvių parapijų aukų rinkė
jams bei minėjimo dienoje 
Kultūros centre. Tos dienos 
rytą 8:15 Dievo Apvaizdos 
parapijos kieme bus pakel
tos vėliavos: Amerikos ir 
Lietuvos.

PIKNIKAS

Šv.- Antano parapijos cho
ras kovo 2 d. parapijos pa
talpose rengia pikniką. Pik
nike bus lietuviškių valgių 
ir turtingas dovanų stalas. 
Visi kviečiami savo dalyva
vimu paremti parapijos 
chorą. (ag)
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NEW YORK

MINĖJO KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMĄ

Klaipėdos krašto atvada
vimo 63 metų sukakties mi
nėjimas New Yorke įvyko 
š. m. sausio 11 d. Kultūros 
židinyje. Minėjimą rengė 
Simo Kudirkos Šaulių kuo
pa, L. K. V. Ramovė New 
Yorko skyrius, D. L. K. Bi
rutės draugija New Yorko 

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

14-21 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ
14 DIENU — LIETUVA IR RUSIJA

Kelionė 716: lieposlG- liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 
diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Svvissair iš JFK ir Bostono

15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 

$1,599.
Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 

—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 3, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059. 

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

21 DIENA — LIETUVA, ŠVEDIJA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 514: Jaunimo grupė. Gegužės 13 - birželio 2— 

$1,949. Stockholme 2 dienos, laivu j Helsinki, Maskvoj 
2, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. SAS iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 421: balandžio 21 - balandžio 30 — $1,389. 
Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 

dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
Kelionė 512: gegužės 12 - gegužės 23 — $1,439, Traukiniu 

nuo Varšuvos iki Vilniaus, Vilniuj 7 dienos, traukiniu 
nuo Vilniaus iki Varšuvos, Varšuvoj 2, Frankfurte 1, 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, UKRAINA, RUSIJA IR VENGRIJA 
Kelionė 610: birželio 12 - birželio 25 — $1,669. 
Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Kijeve 2 

dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Svvissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 506: gegužės 6 - gegužės 20 — $1,599.
Kelionė 603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849.
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849.
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LATVIJA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 506A: gegužės 6 - gegužės 22 — $1,599. 
Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos į Vilnių, Vilniuj 7 dienos, Rygoj 3, traukiniu 
iš Vilniaus j Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE 
13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA

Kelionė 511: gegužės 11 - gegužės 23 — $1,799.
Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitalia iš 
JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 611: birželio 11 - birželio 24 — $1,829. 
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Vienoj 2, Miunchene 3, Lufthansa 
iš JFK ir Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klijentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

skyrius ir Mažosios Lietu
vos Rezistencinis Sąjūdis.

Minėjimą atidarė šau
lių kuopos pirm. Kęstutis 
Miklas. Invokaciją skaitė 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
O. F. M. Lietuvos generali
nis konsulas Anicetas Simu
tis tarė sveikinimo žodį ir 
supažindino klausytojus su 
anais Klaipėdos krašto isto
riniais laikais.

Paskaitą skaitė klaipėdie
tis Jonas Vilgalys. Jis pa
pasakojo iš savo atsimini

mų apie to meto klaipėdie
čių lietuvių gyvenimą, jų 
siekimus bei vargus.

Irena Veblaitienė ir Ta
das Alinskas paskaitė eilė
raščių ir tam tikslui pritai
kytus raštus.

Programai vadovavo Vi
da Jankauskienė. Tai šven
tei pritaikytas dekoracijas 
paruošė Paulius Jurkus.. Po 
programos buvo vaišės.

• Prof. dr. Jokūbas Stu
kas, po 25-kerių metų dės
tymo New Yorko miesto 
universitete, Pace Univer
siteto New Yorke, ir Seton 
Hali Universitete, South 
Orange, N. J., kuriame pro
fesoriavo 23 metus, nuo š. 
m. sausio 1 d. pasitraukė į 
Universiteto vadovybės siū
lomą pensiją. Prof. Stukas 
tikisi turėti daugiau laiko 
pašvęsti savo vedamom ra
dijo valandom, išleisti pa
pildytą knygos ”Awakening 
Lithuania” antrąją laidą, iš
leisti ilgo grojimo plokšte
lę su šv. Tėvo Jono Pauliaus 
II-rojo mišiomis lietuvių 
kalba į pavergtą Lietuvą ir 
skirti daugiau laiko Vliko 
bei Lietuvos Vyčių veiklai. 
Seton Hali Universiteto va
dovybė jam suteikė vyres
niojo profesoriaus-emerito 
titulą ir jo kolegos jam ruo
šia atsisveikinimo pobūvį.

VASARIO 16 
PROGRAMOS

JAV LB Krašto valdyba 
deda pastangas, kad su 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės sukaktimi kuo pla
čiau būtų supažindinta ang
liškai kalbanti visuomenė. 
Tuo tikslu jos Visuomeninių 
reikalų ir Kultūros tarybų 
darbuotojai šiais metais Va
sario 16-jai yra paruošę 
specialias magnetofoninėse 
juostelėse įrašytas radijo 
programas. Inž. Eduardo 
Meilaus rūpesčiu yra pa
ruoštos dvi visuomeninio- 
politinio pobūdžio progra
mos, 15 minučių ir 27 mi
nučių ilgio. Kultūros tary
bos narių Juozo Stempužio 
ir Algio Rukšėno rūpesčiu 
yra ruošiama 25 minučių 
kultūrinio pobūdžio radijo 
programa. Visos programos 
yra paįvairintos lietuviška 
vokaline ir instrumentaline 
muzika. Turintieji galimy-

Algio Rukšėno leidžiamos sovietinių juokų knygos viršelis.

bę programos klausytojams 
perduoti radijo bangomis, 
dėl programų yra kviečiami 
kreiptis sekančiais žemiau 
pateiktais adresais:

Lithuanian-American 
Community of USA, Ine. 
Public Affaires Council 
Radio Program 
c/o Mr. E. Meilus 
70 Curtis Street 
Auburn, MA 01501
Lithuanian-American 
Community of USA, Ine. 
Cultural Council
Radio Program 
9660 Pine Road 
Philadelphia, Pa 19115
Užsisakyti prašome ne 

vėliau kaip iki š. m. vasario 
9 d. Kultūrinės radijo pro
gramos juostelių skaičius 
šiais metais bus ribojamas.

• Palangos jūrų šaulių 
kuopa St. Petersburge, Fl., 
kuriai vadovauja pirm. M. 
Kuraitis, Dirvai paremti at
siuntė 20 dol. Ačiū.

• Parduodamas gražus 
namas Juno Beach, Fla., 5 
minutės nuo Atlanto vande
nyno, ant kalniuko, lietuvių 
gyvenamame rajone, 3 erd
vūs miegamieji, dvi vonios, 
dviejų automobilių garažas, 
maudymosi baseinas, už
dengtas vieliniu tinklu, ap
linkui gėlės, vaismedžiai, 
palmės. Skambinti po 3 vai. 
popiet (305) 626-5432.

(5-7)

DOVANŲ PARDUOTUVE
PATRIA

2646 West 71st Street, 
Chicago, III. 60628

Gintarai, tautodailė, laikrodžiai, bran
genybės, TV, elektronika, pardavimas 

ir taisymas.
Savininkai Fr. ir A. Siutai, 

telef. (312) 778-2100

SOVIETINIO 
POGRINDŽIO 

JUOKŲ KNYGA

Algis Rukšėnas, žurnalis
tas, rašytojas, politinių įvy
kių komentatorius, paruošė 
anglų kalba sovietinių juo
kų knygą, kurią leidžia Ci- 
tadell Press leidykla. Kny
gai iliustracijas piešė žino
mas amerikiečių karikatū
ristas George Kocar. Lei
dykla spausdina pirmąją 
knygos laidą kietais virše
liais su spalvotu aplanku. 
Ultramarino spalvos aplan
ke oranžine spalva atspaus
dinta antraštė: ’Ts that you 
Laughing Comrade?” Kny
ga pasirodys rinkoje gegu
žės mėnesį.

Prieš penkioliką metų Al
gis Rukšėnas parašė stam
bų tomą apie Simo Kudir
kos bėgimą iš Sovietų žve
jybos laivo. Prieš trejus me
tus jis parašė politinę saty
rą ^Posėdis pragare”, kurią 
vaidino Vaidilos teatras. 
Pastaruoju metu Algis Ruk
šėnas rašo šios satyros 
angliškąją versiją ”A Sum- 
mit Meeting in Heli”.

(jst)

• Vincas Misiūnas-, Eliza, 
beth, N. J., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 23 dol. Ačiū.

• Vaclovas Mažeika, bu
vęs ALT S-gos pirminin
kas, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
23 dol. Ačiū.
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FILATELIJA
Nr.1 Antanas Bernotas

JAV gruodžio 4 d. išleido, 
36 centų aerogramą pami
nėti pasirodysiančią Halley 
kometą, kartu pagerbiant ir 
rašytoją Mark Twain. De 
ja, dėl didelio formato jos 
čia parodyti negalime.

Pirmoje aerogramos pu
sėje parodyta pati kometa 
ir ištrauka iš Mark Twain 
išsireiškimo, kad jis i šį pa
saulį atėjo kartu su šia ko
meta (1835 m.), čia pagy
veno ir kartu su ja išeis 
fcjis mirė 1910 m.). Antro
je aerogramos pusėje yra 
pats Mark Twain (tikroji 
pavardė Samuel Langhorne 
Clemens) ir charakteringas 
vaizdas iš jo apysakų, ku
riame parodytas laivas Mis 
sissippi upėje ir krantu ei
nąs berniukas Huckleberry 
Finn. — Ir šios apžvalgos 
autorius atsimena, kad maž
daug 1912 m., kada ši uode
gota žvaigždė naktimis pa
sirodydavo, žmonės kalbė
jo: Ne prieš gera, kas nors 
turės įvykti. Ir įvyko: už 
poros metų prasidėjo I Pas. 
karas, nušlavęs pusę Euro
pos, bet atnešęs Lietuvai 
laisvę.

KANADA praeitais me 
tais išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Rugpiū
čio 30 d. išėjo 34 c. pašto 
ženklas Louis Hebert pa
gerbti. Piešinyje parodytas 
pats Hebert su dalgiu ant

pečių, javų varpomis ir 
įvairiomis vaistažolėmis.

Louis Hebert (1575-1627) 
gimė Paryžiuje karališkojo 
dvaro aptiekoriaus šeimoje. 
1604 m. atvyko į Naująją
Prancūziją ir apsistojo Port 
Royale (dabartinėje Nova 
Scotia provincijoje), kur 
per keletą metų vertėsi 
vaistininko amatu, gydyda
mas ligonius. Britams už
ėmus šią pakrantę, grįžo į 
Prancūziją, bet 1617 m., 
Champlaino kviečiamas, vėl 
atvyko ir apsistojo Quebece, 
kur ir toliau vertėsi vaisti
ninko amatu bei ūkininką 
vo. Dėl savo nuopelnų buvo 
pakeltas kolonijos magis
tru.

2. Spalio 3 d. buvo išleisti 
keturi pašto ženklai po 34

c. ir blokas su švyturiais, 
esančiais Kanados pakran
tėse.

Pašto ženkluose yra pa
rodyti šie naujai pastatyti 
švyturiai: 1. švyturys
Haut-fond Prince, esąs šv. 
Lauryno upėje prie Sague- 
nay upės intako, Quebeco 
provincijoje. 2. švyturys 
Pelee Pasage, esąs Erie 
ežere, Ontario provincijoje.
3. Švyturys ant Sisters In- 
lets Britų Kolumbijoje, ir
4. švyturys Rose Blanche, 
esąs Cains saloje New- 
foundlando pakrantėse. Ma
lonu pažymėti, kad švytu
riai Nr. 1 ir 2 buvo pasta
tyti pagal projektus ir prie
žiūrą lietuvio inž. Juozo V. 
Danio labai sunkiose gam
tos sąlygose. Inž. J. V. Da
nys nuo 1959 m. iki 1979 m. 
buvo Kanados susisiekimo 
ministerijos vandenų valdy
bos statybos skyriaus vir
šininku.

V. VOKIETIJA išleido 80 
pfenigių pašto ženklą pa
minėti 400 metų sukakčiai, 
kai buvo atidaryta Frank
furto birža.

PETKUS
TeVAS ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Frankfurtas yra Hesseno 
provincijos miestas ir ran
dasi prie Maino upės už 20 
kilometrų nuo jo intako į 
Reiną. Tai labai senas mies
tas, žinomas jau romėnų lai
kais. Nuo 1152 čia buvo 
renkami imperatoriai, o nuo 
1562 m. jie čia būdavo ir 
karu nuojami. Vėlesniais 
amžiais perėjo į Prūsijos 
valstybės sudėtį. Frankfur
tas jau nuo amžių žinomas 
kaip prekybos, pramonės, 
meno ir mokslo centras. II 
Pas. karo metu miestas la
bai nukentėjo, šiuo metu 
atstatytas. Pokario metais 
čia gyveno ir saujalė lietu
vių. Dabar labai svarbi 
amerikiečių bazė. Mieste 
gyvena virš pusės milijono 
gyventojų.

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

TU.: 476 2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PHILADELPHIA

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, Olio 44119 
Tel. 1216) 531-7770

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

liams pastatyti.

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 

MINĖJIMAS
Philadelphijoj Nepriklau-, 

somybės šventė bus pami
nėta sekmadienį, vasario 16 
dieną. Visose trijose lietu
viškose parapijose bus at
našaujamos šv. Mišios už 
Lietuvą, šv. Andriejaus pa
rapijoje, 19-ta ir Wallace 
Sts., lietuviškų Mišių metu, 
10:30 vai. organizacijos da
lyvaus su vėliavomis. Šv. 
Kazimiero parapijoje Mi
šios už Lietuvą bus 10:30 
vai. ir šv. Jurgio parapijo
je 10:30 vai. ryte. Lietuvos 
Vyčių 3-čios kuopos pirm. 
Marytė Lepera rūpinasi, 
kad šv. Kazimiero ir šv. 
Jurgio parapijoje Mišių me?

Dievo Motinos parapijos Clevelande pastatai ir laisvės pa
minklas, vieną rytą buvo padengti gilaus sniego

V. Bacevičiaus nuotr.

tu būtų paminėta Nepri
klausomybės šventė.

Minėjimo oficiali progra
ma bus 1:30 vai. p. p. Lie
tuvių Namų didžioje salėje 
(Lithuanian Music Hali), 
2715 E. Allęgheny Avenue. 
Įsidėmėtinas naujas minėji
mo laikas, pusė valandos 
anksčiau nei pereitais me
tais. Kadangi dalyvaus 
miesto meras Goode ir gu
bernatoriaus atstovas mi
nėjimas bus pradėtas punk
tualiai.

Lietuviškai kalbą pasa
kys dir. Antanas Razma, 
Lietuvių Fonclb valdybos 
pirmininkas. Angliškai kal
bės Davė Christian, Vietna
mo karo ddivyris, labiau
siai apdovanotas Vietnamo 
veteranas, buvęs veteranų 
reikalų vedėjas Washingto- 
ne, o dabar kandidatas į 
kongreso atstovus iš Bucks 
Country.

Meninę programą atliks 
solistė Marytė Bizinkaus- 
kaitė, pereitų metų Metro
politan Operos konkurso fi

naliste, ir pereitą rudenį lai
mėjusi pirmą vietą LB kul
tūros tarybos ruoštame in
strumentalistų ir vokalistų 
konkurse. Programoje da
lyvaus tautinių šokių grupė 
AUŠRINĖ, v a d ovaujama 
Eimučio Radžiaus ir Vyrų 
Dainos Vienetas vadovauja
mas Vyto Maciūno.
Minėjimo išvakarėse, va

sario 15 d., 7 vai. vak. Lie
tuvių Namų Kultūros cent
re .vyks Philadelphijos vi
suomenės susitikimas su dr. 
Razma ir pakalbis Lietuvių 
Fondo klausimais.

Minėjimo dienos vakarą, 
6:30 vai. per WFLN-FM ra
dijo stotį jau aštuoniolikti 
metai iš eilės bus transliuo
jama LB Kultūros Tarybos 
specialiai šiai progai pa
ruošta programa. Visuome
nė kviečiama programos pa
siklausyti ir stočiai para
šyti padėkos laiškus šiuo 
adresu: WFLN-FM Radio 
Station, 8200 Ridge Avė., 
Philadelphia, Pa. 19128.

(tg)

PIRMĄ KARTĄ 
IŠ CLEVELANDO
I LIETUVĄ

Mes rezervuojame vietas kelionei į Lie
tuvą, tiesiog iš Clevelando, gegužės mėn. 
19 d. ir rugsėjo 17 d.

Skrendame Lufthansa lėktuvais.

Skambinti: (216) 951-2232
VIP TRAVEL SERVICES 

(prasykit Sonia)
MES KALBAME LIETUVIŠKAI.
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JAV SENATE KELIAMAS 
LIETUVOS LAISVĖS 

REIKALAS
JAV senate šen. Arlen 

Specter (Resp., Pa.) pasiū
lė rezoliuciją 101, pabrė
žiančią Lietuvos teisę būti 
laisva ir nepriklausoma ir 
rezoliuciją 102, reikalaujan
čią iš Pabaltijo kraštų iš
vesti sovietines įgulas ir 
Maskvos pareigūnus, šios 
rezoliucijos buvo perduotos 
svarstyti Senato Užsienio 
Reikalų Komisijai.

Apie tai patyrusi Ameri
kos Lietuvių Taryba kreipė
si į visus 17 tos komisijos 
narius, su pirmininku šen. 
Lugar priešaky, pažymėda
ma, kad tos rezoliucijos la
bai svarbios visam demo
kratiniam vakarų pasau
liui, ir atkreipdama dėme
sį, kad Sovietų Sąjunga at
kakliai siekia plėsti savo 
kolonialinę imperiją bei pa
brėždama reikalą paremti 
pavergtų tautų laisvės ir 
nepriklausomybės siekimus. 
Todėl paprašė šias rezoliu- 
cijam paremti minėtame 
komitete ir balsavime Se
nate.

• Napoleonas Miškinis, 
Orchard Lake, atnaujinda
mas prenumeratą, pridėjo 
Dirvai paremti 13 dol. Ačiū.

• J. Pilkauskienė, Hamil- 
ton, Ont., Dirvai paremti 
atsiuntė 15 dol. Ačiū.

• Gražina Siliūnienė, Flu- 
shing, N. Y., atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 13 dol. Ačiū.

• Juno Beach Fla., orga
nizacijų atstovų susidaręs
N. Metams ruošti komite
tas, per mūsų bendradarbį 
Joną Garlą atsiuntė Dirvai 
paremti 40 dol. Ačiū.

• Donatas Januta, Berke- 
ley, Ca., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

• Vytautas Petrauskas, 
Chicagoje, atsiuntė auką 25 
dol. su pastaba, kad tai da

SALAMANDER 
SHOE SALE
starts NOW for the next two weeks.

SAVE 25%

on ladies’ and gentlemen’s winter shoes 
ONLY.

SALAMANDER SHOE STORE
Stefan Deubel

4164 Lorain Avė., Cleveland, O. 44113 
Phone: 281-7003

B u s i n e s s hours:
Mon. thru Thursday 9-4
Friday 8-6; Saturday 8-5

rąs norėdamas paremti įdo
mų ir reikalingą laikraštį 
Dirvą. Ačiū.

• Dr. Birutė Paprockienė, 
New Yorke, a. a. dr. Alber
to Geručio atminimui pa
gerbti, Dirvai įteikė auką 
50 dol. Ačiū.

• Juozas Kapočius, Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris, buvęs sužeistas 
kovose už Lietuvos nepri
klausomybę, dabar peržen
gęs 85 metus, priglaustas 
senelių prieglaudoje, Aus- 
trallijoje. Jis jaučiasi labai 
vienišas ir jei kovų draugai 
parašytų jam laiškelį, pra- 
sklaidrintų senatvės dienas, 
kad dar nėra užmirštas. Jo 
adresas: Juozas Kapočius, 
30-17 Smith St., Kentlyn 
NSW 2560, Australia.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nabo<">wi<Je is on y<XJr

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

Liepsnelių vadovė V. Bublytė su V. Civinskaite.
V. Bacevičiaus nuotr.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS VEIKLA
•1985 metai Šv. Jurgio pa

rapijoje praėjo sėkmingai, 
ką įrodo jos renginių popu
liarumas ir didelis pasise
kimas. Šalia „skaniausių 
cepelinų’’ pietų, populiarios 
„kalakutų” dienos su tur
tinga loterija ir pietumis, 
įvairių minėjimų, vėl buvo 
surengta Kūčių vakarienė 
su tradiciniais patiekalais ir 
religine bei meninę progra
mą. Valgius pagamino 
dar bščios, pasišventusios, 
bet labai kuklios parapijos 
moterys, prašiusios neskelb
ti jų pavardžių. „Mes 
visa tai darome mūsų para
pijos labui’’, pareiškė vie
na. Meninei programai va
dovavo Tarybos pirmininkė 
Vilija Nasvytytė, talkinin
kaujama Aurelijos Balašai- 
tięnės. Tris degančias žva
kes, deklamuojant specia
liai paruoštus tekstus, į už
temdytą ir gražiai papuoš
tą salę įnešė jauniausios 
kartos atstovai: Algis Ka- 
sulaitis, Kristina Kasulai- 
tytė ir Helena Macy. Prieš 
Bernelių Mišias Ryto Ba
bicko vadovaujamas para
pijos choras, vargonais pa
lydint ilgametei vargoninin
kei Jūrai Blynaitei, atliko 
puikų religinės muzikos 
koncertą.

Parapijos Tarybą, kuriai 
pirm ininkauja jaunosios 
kartos energinga, darbšti ir 
sumani atstovė Vilija Nas
vytytė, sudaro visų gent- 
karčių ir visuomenės sluok
snių atstovai: Alvydas Ba
las, Jerry Barstilauskas, Ri
mas Čepulis, Vincas Gel-. 
gotas, Algis Matulionis, 
Stasė Miglinienė, Sue Mili- 
kas, Liusė Tamošiūnienė ir 
Marytė Trainauskaitė. Ta
ryba, nors ir pasiskirsčiusi 
pareigomis, visus darbus 
atlieka bendrai, nuo virtu
vės sutvarkymo, salės puo
šimo iki programų pravedi- 
mo.

Naujiesiems 1986 me
tams Taryba jau turi suda
riusi veiklos planą. Gavė
nios laikotarpyje kun. Ba
cevičius po sekmadienio pa
maldų praves dvasinio at
sinaujinimo programą, pa
siruošiant Prisikėlimo šven
tei. Tradicinis Atvelykio 
stalas, su lietuviškais ska
numynais, margučiais ir 
verbomis, ruošiamas ir šiais 

metais. Taip pat numato
mas Lietuvos Krikšto mi
nėjimas su iškilia progra
ma.

Kun. Juozo Bacevičiaus 
iniciatyva jau kuris laikas 
parapijos salėje vyksta sa
vaitiniai bingo žaidimai, 
kurių pajamos žymiai pri
sidėjo prie parapijai labai 
reikalingo pastatų ir aplin
kos pagerinimo; pastatyta 
metalinė apsaugos tvora, 
s a m domas automobiliams 
saugoti asmuo. Jaunimo Są
jungos naujų metii sutiki
mas, kurį organizavo Algis 
Nagevičius ir Rėdą Ardytė, 
praėjo dideliu pasisekimu, 
dalyvaujant gražiam būriui 
jaunimo. Kadaise pasklidęs 
mitas, kad parapija esanti 
nesaugiame rajone, jau se
niai nustojo savo aktualu
mo. Stebint kasdieninį gy
venimą : matome, kad „sau
gios” vietos niekur nėra, 
nes apiplėšimai ir automo
bilių vagystės pastoviai at

Pilėnų tunto skautai R. Matas ir R. Biliūnas Kaziuko mugei 
gamina darbelius. V. Bacevičiaus nuotr.
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MATAS & TURNER i 

REALTY
501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.

(CERTIFIEI) RESIDENTIAL APPRAISER)
ASSOCIATES

ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
CAROL BAGGOTT
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
Ach. VYTAS MATAS — teisinis patarėjasi

sitinka visur, net „geriau
siose’’ vietovėse, šv. Jurgio 
parapijos nariai jaučiasi 
saugiai ir tvirtai, o akty
vus jaunosios kartos daly
vavimas parapijos darbuo
se užtikrina jos tolimesnį 
gyvenimą.

A. Balašaitienė

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• VASARIO 8 D. Blynų ba
lius. Rengia Pilėnų tuntas.

• VASARIO 16 D. Nepri
klausomybės šventė. Ruošia 
Amerikos Lietuvių Taryba ir 
Lietuvių Bendruomenė. 4 vai. 
p. p. Dievo Motinos parapijos 
salėje.

• KOVO 9 D. 12 vai. Dievo 
Motinos parapijos kavinėje 
Kredito kooperatyvo Taupa 
narių metinis susirinkimas.

• KOVCJ 16 D. Kaziuko mu
gė Dievo Motinos parapijos sa
lėje.

• KOVO 22 D. S”. Kazimie
ro lit. mokyklos koncertas 
Dievo Motinos parapijoje.

• BALANDŽIO 12-13 D. 
Židinio parengimas.

• BALANDŽIO 26 D. Ha
miltono Mergaičių „Aidas” ir 
Clevelando dainos muzikos 
vieneto „Uždainuokim” jungti
nis koncertas.

• GEGUŽĖS 11 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos Motinos 
Dienos minėjimas.

• GEGUŽĖS 17-18 D. Atei
tininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 24, 25, 26 D. 
Grandinėlės šokėjų-muzikantų 
sąskrydis ir koncertas.

• BIRŽELIO 1 D. Šv. Kazi
miero lit. mokyklos mokslo 
metij baigimas.
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VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 68 metų su
kakties minėjimas Clevelan
de įvyks sekmadienį, vasa
rio mėn. 16 d. šia tvarka:

9:40 vai. vėliavų pakėli
mas prie paminklo Dievo

Dr. Antanas Klimas skaitys 
paskaita Vasario 16 minėjime 
Clevelande.

i ĮfilĮ /uperior /avinas i
I ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

i Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki į 
| $ 100,000.00 |

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namu remontams,t r
■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zcsving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

Šen. Gary C. Suhadolnik 
kalbės Vasario 16 minėjime 
Clevelande.

Motinos parapijos aikštėje.
Iškilmingos šv. Mišios: 

10:00 vai. Dievo Motinos 
parapijos šventovėje;

10:30 vai. šv. Jurgio pa
rapijos šventovėje.

Iškilmingas minėjimas 4 
vai. p. p. Dievo Motinos pa
rapijos auditorijoje. Kalbės 
Ohio valstijos senatorius G. 
suhadolnik ir prof. dr. A. 
Klimas iš Rochester, N; Y. 
Tema: ”40 vilties ir lauki
mo metų”.

DIRVA

Meninę dalį atliks Gran
dinėlė ir Dievo Motinos pa
rapijos choras. Įėjimas į 
minėjimą visiems veltui. Vi
sos organizacijos prašomos 
dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime su vėliavomis ir vi
si lietuviai maloniai kvie
čiami gausingai atsilanky
ti. Minėjimo metus bus ren- 
karnos aukos pagal aukoto
jų valią.

Minėjimą rengia LB Cle
velando Apylinkės ir ALT 
Clevelando skyriaus valdy
bos.

LIETUVIŲ NAMAI VĖL 
MOKĖS PALŪKANAS

Lietuvių namų bendro
vės (Lithuanian Village 
Ine.) akcininkų metinis su
sirinkimas šaukiamas va
sario 23, sekmadienį, 12 va
landą Lietuvių namų salė
je. Bendrovėje yra apie 850 
akcininkų, turį apie devynis 
tūkstančius akcijų. Bendro
vės taryba nutarė už 1985 
metus išmokėti po 50 c. pa
lūkanų už kiekvieną akciją. 
Jau antri metai iš eilės ak
cininkams mokamos palūka
nos, nors 1985-86 metų lai
kotarpyje bendrovė išleis 
apie $60,000 namų kapita
liniam remontui.

Ketverių metų terminą 
baigia šie direktoriai: R. 
Bublys, kuris du terminus 
buvo bendrovės pirminin
ku, J. Duleba, Alg. Matu
lionis ir Vyt. Ramonis. Kan
didatuojančių asmenų į di-

MEMBER

FSLIC
Fedsrsl SsvmgsliLoan insurance Corp

Your Savtngs Insured to MO.OOO

I
I d

Ruošiantis blynų baliui, kuris Įvyks vasario 8 d. Clevelando 
lietuvių namuose. Nuotraukoje Pilėnų tunto skautų tėvų komi
tetas. Sėdi: D. Motiejūnienė, B. Mainelienė, M. Puškorienė ir 
dr. G. Matienė. Stovi: J. Biliūnas, B. Taraškienė ir P. Stungys. 

V. Bacevičiaus nuotr.

rektorius pilnas sąrašas bus 
žinomas vasario 4 d.

Lietuvių klube atliktas 
pagrindinis remontas, vir
tuvėje pastatyta nauja vi
rimo krosnis, indų plovimo 
mašina, įdėtos sanitarinės 
sienos ir grindys. Gintaro 
valgyklos patalpa praplės
ta. Gintare maloni naujovė 
— savaitgalių muzikinė pro
grama, kurią atlieka pianis
tas Raimundas Kavaliaus
kas. Jis skambina klasiki
nės ir lengvosios muzikos 
kūrinius. Pirmieji muziki
niai vakarai susilaukė gra
žaus pasisekimo. Dabar 
svarbu, kad Gintare būtų 
daugiau svečių.

Klubas 1985 metais tu
rėjo 2050 narių. 1986 metų 
narių pažymėjimai jau par
duodami, prašom atnaujin
ti savuosius arba įsigyti 
naujus. 757< narių yra ame
rikiečiai, kurie lanko klubą 
ir Gintaro valgyklą. Klubas 
gerai a d m i nistruojamas, 
tvarkingai vedama atskai
tomybė. Įsigijus kompiute
rį, palengvėjo algų mokėji
mo ir mėnesinių apyskaitų 
raštinės darbai. Klubo ad
ministracijoje dirba grupė 
darbščių ir sumanių direk
torių. (jst)

• A. A. Antanas Končius, 
67 m. amž., mirė sausio 7 d. 
Tampoj, Fl., kur buvo prieš 
9 metus persikėlęs gyventi 
iš Clevelando. Nuliūdime li
ko sūnus Algis, duktė Re
gina, trys vaikaičiai ir dvi 
dukterėčios Jūra ir Daiva 
Blynaitės Clevelande.

Palaidotas sausio 9 d.
Myrtle Hill Memorial Park.

VERTAS DĖMESIO 
KONCERTAS

Š. m. vasario 25 dieną, 8 
vai. vak. ROBERT PAGE 
SINGERS profesionalų cho
ras atliks liaudies dainų 
koncertą, kuriame girdėsi
me lietuviškai dainuojant 
B. Budriūno ”0 Nemune” ir 
Broniaus Kazėno aranžuotą 
"žilvytį”. Koncertas įvyks 
Beck Center, 17801 Detroit 
Avė. Bilietų daina 10 dol. 
asmeniui. Grupėms po 25 
asmenis kaina tik 6 dol. Bi
lietus galima iš anksto už- 
sisąkytį skambinant telef.

Nr. 5 — 15

521-2540. Programoje taip 
pat bus dainuojamos rusų, 
ukrainiečių, latvių ir kitų 
tautų liaudies dainos origi
naliomis kalbomis. Lietu
viai kviečiami koncerte gau
singai dalyvauti. Tai retas 
ir mūsų dėmesio užsitar-. 
naujantis įvykis, kad kita
taučiai dainuotų mūsų dai
nas mūsų kalba. (amb)

• BALFo Clevelando sky
riaus visuotinis metinis su
sirinkimas įvyks š. m. va
sario 14 d. 6:30 vai. vaka
re Lietuvių Namų mažojo
je salėje. Skyriaus valdyba 
kviečia visus gausingai da
lyvauti. Po susirinkimo bus 
kavutė.

* Taupos Kredito koope
ratyvo narių metinis susi
rinkimas įvyks kovo 9 d., 
sekmadienį, 12 vai. Dievo 
Motinos parapijos svetainė
je.

ĮRAŠAI VASARIO 
ŠEŠIOLIKTAI

Radijo valandėlėms Ame
rikos Lietuvių Taryba pa
ruošė įrašus Vasario šešio
liktos minėjimams. Įkalbė
jo ALT pirm. Teodoras 
Blinstrubas, dr. Kazys Ėrin- 
gis, adv. Saulius Kuprys ir 
Vilija Kerelytė. Kasetes su 
įrašais gavo radijo valan
dėlių vedėjai. Kalbas įrašė 
Petras Petrutis, multiplika
vo Anatolis Šlutas.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

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

Lonely, Need a date?
Cal Datetime

1-800-972-7676.
(5-8)



DIRVA PIRMA KARTA LOS ANGELES!
MIRĖ MYKOLAS 

GURECKAS

Mykolas Gureckas, Dir
vos bendradarbis, sulaukęs 
84 metų, staiga mirė, lan
kydamas Palos Verdes Es- 
tates, Calif..

M. Gureckas įstojo sava
noriu į Lietuvos kariuomenę 
1920 m. Vėliau baigė Dot
nuvos žemės Akademiją, 
įgydamas Diplomuoto Miš
kininko vardą. Eilę metų 
ėjo aukštas pareigas Miš
kų Dept. 1934 m. įsteigė 
medžio pramonės bendrovę 
Klaipėdoje.

1953 m. su doc. A. Va
siliausku parašė leidinį Me
džio Pramonė Lietuvoje.

Garbingas Lietuvos Sūnus, 1920 m. Sa

vanoris, Miškų Urėdas, Medžio Pramonės 

Kūrėjas, Lietuvių Enciklopedijos ir Spaudos 

bendradarbis

MYKOLAS GURECKAS 

staiga mirė 1986 m. sausio 19 d. Kaliforni

joje.

Giliausią užuojautą reiškiame ELENAI 

GURECKIENEI ir sūnums GINTARUI ir 

INDRIUI.

Vladas ir Dorothy
Žilinskai

Mielam Bičiuliui, Diplomuotam Miški

ninkui

MYKOLUI GURECKUI

mirus, jo mylimą žmoną ELENĄ ir sūnus

GINTARĄ ir INDRIŲ nuoširdžiai užjaučia

Chester ir Elsė Bogušai
Ada ir Vladas Vameckai
Mina Rushinskas
Juozas Valkauskas

A. A.

MYKOLUI GURECKUI

mirus, jo žmonai ELENAI ir sūnums bei ar

timiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą 

ir kartu liūdime.

Jadvyga Bajorinienė
Aldona ir Vytautas Mauručiai

Yra rašęs spaudoje ir LE 
miškų ir bendrais klausi
mais.

M. Gureckas mirė sausio 
19 d., lankydamas su žmo
na Elena jų du sūnus šioje 
vietovėje: 1701 Via Arriba, 
Palos Verdes Estate, Gal. 
90274.

• Marija Butkienė mirė 
sausio 23 d. Great Neck, N. 
Y. Liko vyras Vaclovas 
Butkys, duktė Laima Urbo
nienė su šeima gyvenanti 
Lietuvoje ir kiti giminės.

M. Butkienė 31-nus me
tus gyveno su dukra Lietu
voje ir tik prieš aštuonerius 
metus gavo leidimą atvykti 
pas vyrą į šį laisvės kraštą.
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Sol. Regina Žymantaitė-PetersSolistės
REGINOS ŽYMANTAITĖS 

-PETERS
| KONCERTAS I

Bilietai $7.50. Moksleiviams veltui.
Koncerto pelnas skiriamas DIRVAI paremti

- - . =
Rengia ALT S-gos Los Angeles skyrius
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MIRĖ ALOYZAS JANČYS
A. A. Aloyzas Jančys, ilga
metis Tautinės Sąjungos 
narys ir Korp! Neo-Lithua
nia filisteris, mirė St. Pe- 
tersburge, Floridoje.

Sudarydamas testamentą, 
velionis visą savo turtą pa
liko Amerikos Lietuvių 
Tautinei Sąjungai.

Velionio pageidavimu, Jo 
palaikai — urna su pelenais 
yra atsiųsti į Chicagą pa
laidoti.

Laidotuvės įvyks š. m. va
sario mėn. 12 d., trečiadienį, 
1 vai. po pietų kun. J. Bore- 
vičius atnašaus šv. Mišias 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Tuoj po pamaldų apie 2 vai. 
atsisveikinimas ir laidotu
vės Tautinėse kapinėse ad
ministracijos pastate.

Tautinės Sąjungos nariai, 
draugai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti pamaldose 
ir laidotuvėse.

Laidotuvėmis rūpinasi 
Amerikos Lietuvių Tautinė. 
Sąjunga.

KARO MUZIEJAUS 
IŠKILMĖS

Prieš 65 metus, 1921 va
sario 16 buvo įsteigtas Vy
tauto Didžiojo karo muzie

jus Kaune. JAV LB Kultū
ros taryba padarė magneto
fono juostos kopiją, kurioje 
buvęs Kauno valstybinio ra
di jofono pranešėjas Jonas 
Stonis savo reportaže prisi
mena Vytauto Didžiojo ka
ro muziejaus įsteigimą ir 
taip pat žuvusiųjų dėl Lie
tuvos laisvės apeigas prie 
Nežinomojo kareivio kapo 
karo muziejaus sodelyje. 
Juostos trukmė — 10 minu

A. A.

JURGIUI ŠVOBAI

Lietuvoje mirus, broliui JONUI ir brolienei

JOANAI ŠVOBOMS nuoširdžią užuojautą

reiškia ir kartu liūdi

Amerikos Lietuviu Tautinės 
Sąjungos, Detroito Skyriaus 

valdyba ir nariai

11111111111■

čių, tinka transliuoti Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tės proga.

Radijo programos, norin
čios gauti juostos kopiją, 
prašom kreiptis pas Kultū
ros tarybos pirmininkę In
gridą Bublienę, telef. (216) 
481-8854,.

• Vytautas Juodka, Chi
cagoje, Dirvai paremti at
siuntė auką 13 dol. Ačiū.
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