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Amerika ir jos draugai
Su jais daug bėdų, bet

jie... reikalingi
Vytautas Meškauskas

Sakoma, kad draugai kar
tais pavojingesni už priešus. 
JAV paskutiniųjų dešimt
mečių istorijoje tai beveik 
tiesa. Kai frontas su didžiuo
ju priešu - Sovietija - jau se
niai nusistovėjo, įvairiausi 
neramumai JAV klijentų 
tarpe reikalauja ypatingo 
budrumo ir daug išlaidų. Čia 
nekalbame apie JAV sąjun
gininkus, daugiau ar mažiau 
nusistovėjusias Vakarų Eu
ropos ir Japonijos valstybes, 
bet šį kartą daugiau apie va
dinamąsias Trečiojo pasau
lio šalis, kurias ginti JAV 
dažnu atveju visai nėra for
maliai įsipareigojusios - bet 
turi, nes priešingu atveju 
ten įsigalės komunizmas, 
pervesdamas jas savo fronto 
pusėn.

Ką tik stebėjome Filipinų 
dramą, prieš akis stovi Ni
karagva ir Meksika. Tų dra
mų turiniai skirtingi, tačiau 
turi bendrą bruožą. Dėl sun
kios ūkinės būklės joms gre
sia komunistų įsigalėjimas. 
Tas pavojus nevienodo laips 
nio. Nikaragvoje, faktinai 
jie jau valdo, dėl jos 
Washingtonas turi galvosū
kį: ką toliau daryti -- paremti 
valdžios priešus, ar tartis su 
pačia valdžia. Paskutinės 
pažiūros šalininkai viliasi, 
kad tuo būdu gal galima bus 
susitarti, kad Nikaragva ne
pasektų Kubos pavyzdžiu , 
nevirstų sovietų kolonija. 
Administracija tokia išeitimi 
netiki, tačiau jos siūlomas 
būdas sulaikyti Nikaragva 
nuo tokios eigos nekelia 
daug vilčių. 100 milijonų do
lerių ‘contrams’, kad jie ap
sunkintų Nikaragvos dabar
tinės vyriausybės gyveni
mą! Bet kas bus, jei sovietų 
blokas sustiprins savo pa
galbą ne pinigiais, bet žmo
nėmis ir ginklais? Ar tada 
nereikės griebtis karinės in
tervencijos, kaip tai buvo 
padaryta Granadoje.

Kaip žinome, tai operaci
jai, dėl kurios teisėtumo ga
lima ginčytis, amerikiečių 
dauguma pritarė. Tiesa, jau 
vėliau jos kritikai nurodė, 
kad prieš 643 kubiečius, ku
rių šeši šimtai buvo ne ka
riai, bet ginkluoti statybos 
darbininkai, JAV metė 7,000 
geriausių savo karių, tačiau 
dėl stokos veiksmų suderini
mo tarp aviacijos, laivyno ir 
armijos, užimti visai mažą

se! Tai, žinoma, perdėta, ta
čiau dūmų be ugnies nebūna.

Rezultate meksikiečiai jau

Lietuvos gen. konsulas A. Simutis kalba Vasario 16 d. iškilmėse Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, Brooklyne.

Vasario Šešioliktoji New Yorke
masiniai bando pereiti sieną, Vasario 16 d. minėjimas maldomis Apreiškimo para-

(Nukelta į 2 psl.) New Yorke prasidėjo pa- pijos bažnyčioje Brooklyne,

New Yorko meras Edward I. Koch miesto rotušėje priėmė lietuvių delegaciją ir įteikė 
pasirašytą deklaraciją. Šalia jo stovi miesto tarybos narys W. Ward ir A. Dauzickienė, prel. P. 
Bulovas, J. Adomėnas ir kt.

kur žodį tarė ir Lietuvos 
generalinis konsulas Anice
tas Simutis. Jis kalbėjo:

„Kiekvienais metais nuo 
neprikalusomybės atstaty
mo Vasario 16 Akto su
kaktis buvo pagarbiai mi
nima pamaldomis Lietu
vos bažnyčiose ir visuo
menėse salėse, bet oku
pantui minėjimus uždrau
dus, šios tradicijos laikosi 
tik laisvojo pasaulio lietu
viai, kurių okupanto ranka 
nepasiekia.

Pavergtoje tėvynėje ka
talikų bažnyčios ir visuome
nės bendra kova nėra vien 
tik simbolis, bet gyvenimo 
tikrovė, nes tiek dvasiškiai, 
tiek pasauliečiai siunčiami 
Į tuos pačius kalėjimus, Į 
tas pačias gulago stovyklas. 
Vieni ir kiti kovoja už lais-

(Nukelta į 4 psl.)

salą jiems truko porą dienų 
ir buvo netekta 19 savo ka
rių gyvybių, iš dalies nuo sa
vo pačių ugnies ... Jei taip -- 
kas bus su didesnio masto 
operacija Nikaragvoje? Ži
noma, galų gale bus laimėta, 
bet kokia kaina?

Tačiau bėdos nevaikščioja 
vienos. Kas bus, jei Nika
ragva būtų išgelbėta nuo ko
munizmo, tačiau jis įsigalėtų 
kaimyninėje Meksikoje? 
Tas didelis kraštas yra jau 
tikrai gyvybiniai svarbus 
JAV-bėms. Jo režimas nuo 
tikros demokratijos yra taip 
pat toli, kaip kad buvo Fili
pinų. Tiesa, ten reguliariai 
įvyksta rinkimai, tačiau kraš
te dominuoja jau per pen
kiasdešimt metų tik viena 
partija. Tą, žinoma, galima 
būtų pakęsti, jei valdančioje 
partijoje per tiek metų nebū 
tų įsiviešpatavusi labai di
delė korupcija. Juk Meksika 
dėl palyginti vėlai atrastų 
didelių naftos išteklių laiky
tina turtinga šalimi. Padėtis 
drastiškai pasikeitė naftos 
kainoms kritus pusiau. Anks
čiau gautas pelnas buvo uni
jų, valstybinių įmonių ir val
džios vadų taip išvogtas, kad 
net juokaujama, jog visai 
nėra reikalo Meksikai sko
linti, nes tie pinigai tučtuo
jau atsiranda New Yorko 
bankuose. Ne valdžios, bet 
įvairių pareigūnų sąskaito-
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SPVOITinė POLITIU^^

Reaganas įspėja nesulaikyti atsiginklavimo. - Jo atsakymas 
Gorbačiovui. • Filipinuose. * Apie Demjanjuką ir Sacharovo. 

__________ - Nužudytas Švedijos premjeras. ________
Prezidentas Reaganas va

sario 26 d. vakare per televi
ziją įspėjo tautą nenutraukti 
dėl biudžetinių sumetimų 
prasidėjusį atsiginklavimą. 
Sumažinti pradėtą atsigink
lavimo tempą būtų neeko
nomiška, o antra - ir svar
biausia - gali sudaryti klai
dingą įspūdį sovietams:

‘Jei mes klausysime tų, 
kurie nori atsisakyti nuo 
mūsų ginklavimosi prog
ramos, mes ne tik suda
rysime pavojų deryboms 
su sovietais, bet ir rizi
kuosime taika.’
Sovietai vis dar turį 1.5 

kartų daugiau kovos lėktu
vų, 2.5 kartų daugiau povan
deninių laivų, 5 kartus dau
giau tankų ir 11 kartų dau
giau patrankų. Nebūtina vi
sur pasiekti tą patį skaičių, 
tačiau reikia turėti tokį ap
sigynimą, kurs galėtų atrem 
ti tą persvarą.

Reagano kalbą iššaukė 
1987 metų karinio biudžeto 
svarstymas kongrese. Ypač 
atstovų Rūmuose, kur de
mokratai turi daugumą, vy
rauja nenoras padidinti biu
džetą - kaip prezidentas siū
lo - 8 procentais, bet geriau-

AMERIKA IR
JOS DRAUGAI...

(Atkelta iš 1 psl.) 
ieškodami uždarbio JAV- 
bėse, o valdžia šantažuoja 
Washingtoną aiškindama, 
kad ji jau padarė viską ką 
galėjo, ir dabar eilė ką nors 
padaryti jau atėjo Amerikos 
bankams, kurie jai skolino, 
ir JAV administracijai.

Bet, jei negalima buvo pa
dėti Filipinų Marcos režimui 
kodėl tai daryti apsimokėtų 
lygiai taip pat sugedusiam 
Meksikos režimui? Atsimin
kime, kad Pietų Vietname 
buvo pašalintas prezidento 
Diem režimas, bet vietoje jo 
atėjęs prezidentas Thieu ne
buvo daug geresnis. Tačiau, 
jei sykį amerikiečiai pritaria 
perversmui, jie automatiš
kai įsipareigoja padėti nau
jai atėjusiam, kas dar nereiš
kia geros išeities. Kiek gy
vybių reikėjo pakloti Viet
name, kad iš ten ... pasitrauk 
ti.

Išvadoje -- kol kas dar nie
kas nesugalvojo teisingo re
cepto, kaip elgtis su JAV 
draugais. Viena aišku, kad 
skirtingi, nors į tą patį tikslą 
einą, etapai reikalauja kito
kios akcijos, kuri visados 
sulauks krašto viduje ir už
sieniuose kritikos. Jos pasi
sekimą nulemia ne tiek fak
tai, kiek kritikų sugebėjimas 
išnaudoti spaudą ir ypač te
leviziją.

siu atveju palikti tokį, koks 
yra šiais metais.

Po Reagano kalbos pasi
sakyti progą turėjo Atstovų 
Rūmų demokratų daugumos 
vadas Jim Wright, kuris 
greičiausiai bus to instituci
jos pirmininkas po šių metų 
rinkimų. Jis pareiškė, kad 
jo partija irgi yra už krašto 
saugumo sustiprinimą, ta
čiau jei už ginklavimąsi rei
kia mokėti sumomis nutrauk 
tomis nuo skirtų švietimui, 
daroma didelė klaida:

‘Mes rūpinamės komuniz
mu, bet mes visai nesuka
me galvos dėl tų sąlygų, 
kurios augina komuniz
mą ...’
‘Mes galime nuversti Ma- 
nagvos ir Havanos vyriau
sybes, jei to reikėtų, bet 
kas toliau -- mes ir toliau 
liksime su beraštės, ligų, 
maisto trūkumo, nedarbo, 
skolų problemomis.’

• • •
Prezidentas Reaganas va

sario 23 atsakė į Gorbačiovo 
pasiūlymą iki 2000 metų 
visai atsisakyti nuo bran
duolinių ginklų. Atrodo, jog 
Reaganas norėjo, kad Gor
bačiovas jo laišką gautų dar 
prieš kompartijos kongerso 
atidarymą. Savo laiške, ku
rio tekstas šias eilutes ra
šant dar nebuvo paskelbtas, 
bet atpasakotas N. YORK 
TIMES, Reaganas atsako, 
kad Gorbačiovo idėja esan
ti gera, bet dabar reikią ap
svarstyti kaip prieiti prie 
jos įkūnijimo. Geriausia 
būtų pradėti su sumažini
mų vidutinės distancijos 
raketų su atominiais užtai
sais, kurios gali savo taiki
nius pasiekti už 3,400 my
lių t. y. paleistos iš Sovie- 
tijos ar JAV negalėtų pa
siekti kitos super-valstybės 
teritorijos. Prezidentas tai 
padaryti siūlo per 3 metus.

Iki šloi kalbant apie nu
siginklavimą, buvo tyla ap
einamos sovietų raketos nu- 
taikintos į Azijos taikinius: 
R. Kiniją ir Japoniją. Japo
nai tuo buvo labai nepaten
kinti. Už tat Reaganas savo 
atsakyme siūlo atitraukti 
vidutinės distancijos rake
tas ne tik iš Europos, bet 
ir Rytų Azijos. Kaip pirmą 
žingsnį sovietai atitrauktų 
savo raketas iš Rytų Euro
pos, ką padarytų ir ameri
kiečiai Vakarų Europoje. 
Tačiau tik dalis jų būtų 
tuojau sunaikinta; Kol tas 
procesas vyktų, JAV galė
tų dalį atšauktų iš V. Eu
ropos Pershing II raketų ir 
skraidančių bombų (cruise 
missiles) taikyti pas save 
Amerikoje, o sovietai cent
rinėje Rusijoje. Per pirmus 
metus tų raketų skaičius 

būtų sumažintas iki 140 
kiekvienai pusei. Visas pro
cesas turėtų būti atliktas 
per 3 metus.

Pagal NATO, sovietai vi
so labo turi 441 SS-20 rake
tų: 160 Europoje ir 171 Azi
joje. JAV planuoja turėti 
Europoje 108 Pershingus ir 
464 'skraidančias bombas’, 
paleidžiamas nuo žemės.

Gorbačiovas siūlė atšauk
ti vid. distancijos raketas 
tik iš Europos. Be to, Gor
bačiovas norėtų, kad savo 
tokios rūšies ginklus 'už
šaldytų’ ir D. Britanija su 
Prancūzija. Reaganas ma
no, kad apie tuos ginklus 
reikėtų kalbėti vėliau. Mat, 
europiečiai bijo, kad, ame
rikiečiams ir sovietams ati
traukus savo branduolinius 
ginklus iš Europos, sovie
tai liks su didoka konven- 
cionalinės kariuomenės per
svara. Kaip tik tokiam at
vejui jiems reikalingi 'savi' 
atominiai ginklai.

• • •

Naujoje Corazon Aųuino 
vyriausybėje krašto apsau
gos ministeriu liko Juan Pon 
ce Enrile, kuris tas pačias 
pareigas ėjo pas nuverstą 
prezidentą Marcos. Sakoma, 
kad jis tada labai praturtė
jęs, bet iš kitos pusės - jo 
staigus perėjimas į Aquino 
pusę buvo didžiausias smū
gis Marcos. Kariuomenės 
štabo viršininku bus irgi bu
vęs glaudus Marcos bendra
darbis gen. Ramos. Ministe
riu pirmininku, ir kartu už - 
sienio reikalų ministeriu, 
bus viceprezidentas Salva- 
dor Laurel, kurio tėvas japo
nų okupacijos metu buvo Fi
lipinų prezidentu. Neaišku 
koks likimas laukia Marcos 
saugumo pareigūnų, kuriem 
prikišamas nesiskaitymas su 
žmonių teisėmis, taip pat ir 
Marcos turtais, esančių už
sieniuose, nors jo paties vy
riausybė nusistatė neperse
kioti.

Filipinų didžiausia proble
ma šalia ūkinės padėties yra 
rusenąs komunistų sukili
mas. Jų Naujoji Liaudies 
armija turinti apie 16,000 
karių, bet vyriausybė yra lin 
kusi manyti, kad 90% jų į tą 
armiją įstojo iš skurdo, bet 
ne ideologijos patraukti ir 
jiems norima paskelbti am
nestiją. Patys komunistai 
tačiau aiškina, kad Aquino 
vyriausybė mažai ką skiriasi 
nuo Marcos ir jie, komunis
tai, pasitiki tik savo ginklais. 
Aplamai imant, juos, kaip ir 
Maskvą, perversmas ištiko 
netikėtai. Maskva buvo taip 
įsitikinusi Marcos laimėji
mu, kad ji pati pirmoji jį pa
sveikino laimėjus rinkimus.. 
Marcos jau kuris laikas ieš-

■ Iš kitos pusės
DRAUGO vasario 14 d. Nr. J. Šlajus atpasakoja V. 

Volerto paskaitą, skaitytą Bendruomenės Vasario 16 d. 
minėjime Chicagoje. Joje būsimas JAV LB pirmininkas 
pareiškė:

"Nereikia visiškai apsiniaukti ir jaustis pa
smerktais. Mūsų pėdomis atsiranda ir tvirtesnių 
darbo bruožų (? — vm). Ir štai vien tik iš visuo
meninio taško žiūrint, toks bruožas yra Lietuvos 
krikštų paryškinimas 1987 metais ...

Ypatingai mums pasisekę su dabartiniu popiežium: 
"... Joks katalikų bažnyčiai vadovaująs airis, 

pažįstąs savo tautos vargą, bet mažai susidūręs su 
mumis ir su komunizmu; joks italas, joks kryžiuo
čių kilmės vokietis, joks nuo pasaulio izoliavęsis 
šveicaras ar išdidus prancūzas nebus tiek susipa
žinęs su lietuvių tauta, kaip Jonas Paulius II."

Kažin kodėl paskaitininkas nepridėjo savo epiteto 
italams, kurie sudarė popiežių daugumą? Gal ’mafiozas’ 
tiktų? Kas gi liečia dabartinio popiežiaus tautybę, tai 
paskaitininkas jau anksčiau lenkams davė absoliuciją nuo 
nusikaltimų mums. Girdi, Jogaila pirmas atsigabeno len
kus savo piliai apsaugoti, nes 'nepasitikėjo savais’, o Vil
nių Lenkijai okupavo Juozas Pilsudskis, 'kilęs iš Giniotų 
giminės’/Įsileidęs į tokias tarptautines spekuliacijas, bū
simas pirmininkas yra pasiryžęs ir toliau nepasitraukt iš 
tos srities: .

"JAV LB savo planuose turi skubų stambios 
apimties darbą — parengti svarbios medžiagos su
telkimą apie vokiečių okupaciją Lietuvoje. Tas pa
rengimas mums kainuos kelioliką tūkstančių dole
rių. Ir štai dabar mes čia krūpteliame ir pabun
dame ... Aš pinigų ieškoti nemoku, tačiau privalau 
pareikšti, ką visi žinome, B. krašto valdyba jų au
ginti nesugeba, šiuo metu mūsų kasa yra nukritusi 
žemiau nulio. Todėl aš ir prašyčiau Amerikos lie
tuvių pagalbos...”

Atrodo, jog paskaitininkas mano, kad su pinigais 
viską galima padaryti. Gal dėl to, kad, kaip prisipažino, 
B-nė nemoka jų auginti. Iš tikro tačiau ir pinigai negali 
pakeisti tragiškos istorijos. Faktinai rinkti duomenis apie 
tą nelaimingą laikotarpį ALTo reikalų vedėjas J. Talalas 
raštu paragino VLIKo valdybos pirmininką žalkauską, 
dar VLIKui esant Vokietijoje. Tas laikotarpis turėtų rū
pėti Laikinajai vyriausybei ir jos vietą vėliau užėmu- 
siems Tarėjams. Bet iš jų mažai ką girdėjom. Tik vienas 
K. Škirpa atliko savo pareigą su knyga apie SUKILIMĄ. 
Pagaliau daug medžiagos galima buvo surinkti, redaguo
jant ir leidžiant enciklopediją. Jei ir tai nebuvo padaryta, 
ką dar galima sužinoti, veikėjams jau baigiant išmirti? 
Ir su šimtų tūkstančių negalėsi įrodyti, kad sauvalės, 
smurto ir žudynių visai tada nebuvo, kad absoliučiai visi 
lietuviai buvo herojai.

Turint galvoje kiek, anot paskaitininko, mums pa
dėjo popiežius, reikia gal paieškoti kitų mažai ar nieko 
nekainuojančių talkininkų? Pvz. prieš kiek laiko viename 
DRAUGO vedamųjų buvo paminėtas OSI dirbąs lietuvis, 
o AKIRAČIAI 1984 m. kovo mėn. jį identifikavo kaip dr. 
Saulių Sužiedėlį, Enciklopedijos ir DARBININKO redak
toriaus sūnų. Ar jis negalėtų parinkti tokios medžiagos?

(vm)

kojo ryšių su Maskva ir ten 
buvo nusiuntęs savo žmoną, 
kur ji buvo priimta su di
džiausia pagarba.

• • •
JAV Aukščiausiam teis

mui atsisakius padaryti 
sprendimą John Demjanjuk 
byloje, vasario 28 d. jis bu
vo išvežtas į Izraelį, kur bus 
teisiamas už neva padary
tus nusikaltimus Treblin- 
kos koncentracijos stovyk
loje, žudant žydus.

Pirmame apklausinėjime 
Demjanjuk griežtai paneigė 
savo buvimą Treblinkoje. 
Jo byla bus sprendžiama už 
3 mėnesių.

• • •

U. S. NEWS & W0RLD 
REPORT paskelbė Saharo- 
vo laiškus, iš kurių ryškė
ja, kad norėdamas gauti lei
dimą savo žmonai gydytis 
užsienyje, Saharovas perei

tų metų rugsėjo 5 d. pareiš
kė KGB pulk. S. I. Sokolo- 
vui, kad jis sutinkąs, jog 
sovietų vyriausybė turi tei
sę jam neleisti išvažiuoti į 
užsienius, nes jis žinojęs 
kai kurias karinio pobūdžio 
paslaptis, kurios gali būti ir 
dabar aktualios. Saharovas 
prisidėjo prie sovietų van
denilio branduolinės bom
bos pagaminimo 1950 me
tais.

• ••

Iki šiam laikui Švedija 
buvusi saugi nuo terori?mq 
veiksmų, vasario 28 d. per
gyveno skaudų įvykį — bu
vo nužudytas gatvėje einan
tis iš kino teatro ministeris 
pirmininkas Olaf Palm, so
cialdemokratų partijos va
das, didelis kovotojas už pa
saulio taiką.

Spėjama, kad žudikas ga
lėjo atvykti iš Vokietijos.
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Sovietinio 'humanizmo’ 

pavyzdžiai
Nors ir sakoma, kad laikas 

gydo žaizdas ir palieka tik 
randus, tačiau ši tiesa taiky
tina gal tik paskiram asme
niui. Tautoms padarytų žaiz 
dų laikas negydo ir jų istori
joje lieka ne randai, bet įam
žintos žaizdos, vienaip ar ki
taip paveikusios tautos ir 
valstybės likimą. Laikas 
mus tik apakina, apkurtina, 
susilpnina praeities atsimi
nimus ir pripratina su neuž
gijusia žaizda gyventi.

Štai po 40 metų jau beveik 
užmiršome Lietuvos parti
zaninių kovų aukas, nublėso 
sovietinių ir nacinių kalėji
mų bei koncentracijos lage
rių žiaurumo vaizdai, jauno
sios kartos galvose visa tai 
virto tiktai tėvų pasakomis, 
bet joks laikas neprikėlė ir 
neprikels iš po velėnų šimtų 
tūkstančių mūsų žuvusiųjų, 
kurių darbas ir talentai būtų 
puošę ir gaivinę mūsų tautą.

O tai reikėtų niekad neuž
miršti, kad per naiviai ir per 
greitai nesiguostume švie
siomis viltimis, ypač kad to 
‘šviesesnės ateities tikėjimo’ 
kartais mumyse susikaupia 
net perteklius. Atseit, ko 
čia rūpintis? Juk dabar jau 
niekas lietuvių į Sibirą ne- 
tremia, tai ana baisioji pra
eitis jau niekad ir negrįš. 
Lietuva atsimūrino iš karo 
griuvėsių - tai ekonominė 
pažanga, didesnė negu buvo 
Pristeigta daugiau ir naujų 
mokyklų, žydi ir garsėja 
mūsų mokslas ir menas, 
skamba lietuviška daina, -- o 
tai jau garantija, kad lietu
vių tauta ir jos kultūra dar 
ilgus amžius išliks gyva ir 
stebins pasaulį. Ir po tokios 
apžvalgos - jau lyg ir 
savaime formuluojąs! išva
da, kad Sovietų Sąjunga da
bar yra jau ne ana stalininė, 
kad ji vis dėlto tolerantiška 
savo apglobtoms tautybėms, 
kad ji remia tautų išsilais
vinimą ir jų valstybių nepri
klausomybę ir kad SOVIE
TINIS KOMUNIZMAS 
JAU NEABEJOTINAI 
YRA HUMANIŠKAS.

Žinoma, norėtume ir mes 
šitokiu optimizmu paalsuoti 
ir su savo tautiečiais Lietu
voje drauge pasidžiaugti.

Bet prieš tai vis dėlto leiski
te jums priminti nors ir ke
letą to paties sovietų HU
MANISTINIO komunizmo 
faktų Afganistane, kuriuos 
mums pateikia prancūzų žur 
nalistai Jean-Francois Revel 
ir Rosanne Klass ‘National 
Review’ žurnale, persispaus 
dinamus ir ‘Reader’s Digest’ 
š.m. kovo mėn. numeryje.

Tame raportaže jie patvir 
tina mums jau žinomą tiesą, 
kad sovietai ir jų statytiniai 
dar ir šiandien ‘humaniškai’ 
ne tik kankina ir žudo poli
tinius kalinius, bet bombar
duoja kaimus, medicinos 
punktus, bėgančių į Pakis
taną karavanus, žudo mote
ris ir vaikus, naikina derlių 
ir siekia sukelti badą, kuris 
dar greičiau pribaigtų dėl 
laisvės kovojančią afganų 
tautą negu sovietiniai gink
lai. Bet tai yra dar tik bend- 
rybiniai posakiai, kurie skai
tytojui gal jau nebedaro įspū 
džio. Tad šį kartą suminė
kime bent keletą ten apra
šytų konkrečių to ‘sovietinio 
humanizmo’ pavyzdžių.

Štai Norvegijos sostinėje 
Oslo afganas pabėgėlis Žmo
gaus teisių komitetui tarp 
kitų įvykių liudijo, kaip so
vietų kariai 1980 m. balan
džio mėn. įsiveržė į jo kaimą 
Panjsher slėnyje. Tada dau
gelis to kaimo gyventojų 
buvo išžudyti, o tarpe jų -- ir 
šio liudininko tėvas ir sene
lė, kuriems buvo nukirstos 
galvos, ir vyro galva buvo 
uždėta ant moters lavono, o 
moters galva - ant vyro.

Laghman slėnyje, rytų 
Afganistane, balandžio mė
nesį tik vienoje apylinkėje 
buvo išžudyta apie 800 ci
vilinių gyventojų - net 
nėščių moterų, naujagimių 
ir senelių: sušaudyta, sude
ginta gyvų, nudurtų durtu
vais, nukankintų, užmuštų, 
susprogdintų granatomis, 
nukapota galvų ir išniekinta 
lavonų.

Netrukus 400 sovietų ka
reivių apsupo Rarao Kesh- 
lok Payan, Rarao Keshlok 
Bala, Tai Gouzar, Sar-e-Ocia 
ir Tut Mazar kaimus ir, sis- 
tematingai krėsdami kiek-

1986 m. sausio mėn. Pa
saulio Lietuvis, rašydamas 
apie ‘Naują JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovybę’ 
skundžiasi, kad gyvi darbi
ninkai sensta, o jaunoji kar
ta jų nepakeičia. Ir štai dėl 
to Krašto Valdybos pirmi
ninkui savo valdybą teko su
daryti net iš 5 JAV vietovių: 
Rytinio pakraščio, saulėtos 
Floridos, Ohio, Michigan ir 
tolimosios Kalifornijos. Iš 
tiesų, dabartiniai KV nariai 
surinkti ne iš 5, bet iš 8 ar 
net 9 atskirų valstijų. Jų tar 
pe net 5 nariai buvo paimti 
iš buvusio KV sąstato.

Pritariame PL, kad toks 
Valdybos sąstatas darbo ne
palengvins (jeigu iš viso jis 
bus įmanomas). Susižinoji
mas bus ne tik labai sunkus, 
bet ir labai, labai išlaidus. Iš 
kitos pusės mes jokiu būdu 
negalime suprasti, kodėl pil
nos valdybos nebuvo galima 
sudaryti iš Philadelphijos, 
New Yorko ir Washington- 
Baltimorės trikampio, ne
bent tą valdybos sudarymo 
darbą labai apsunkinos ‘gry
nos rasės’ asmenų paieško
jimo našta?

Būdami Krašto Valdybo
je, buvome dažnai PL redak
toriaus ‘riečiami į ožio ragą’. 
Tuomet tą rietimą dažniau
siai nutylėjome, nes mūsuo
se buvo įprasta PL redakto
riaus postą laikyti virš kriti

vieną namą, išžudė daugiau 
kaip 600 žmonių, tarpe jų 
moterų ir vaikų, dažniausiai 
šūviu į galvą. Trims nėš
čioms moterims buvo atver
ti viduriai. Namai buvo už
degti ir degė penkias dienas.

Afganistano problemų eks - 
pertas Michael Barry ‘Poli- 
tique Internationale’ laikraš 
tyje rašo, kad tarp 1978 m. 
balandžio 27 d. ir 1980 m. 
sausio 5 d. Poli Charki kon
centracijos lageryje, šešios 
mylios į pietus nuo Kabulo, 
buvo išžudyta 27,000 žmo
nių. Žymų skaičių šiame la
geryje žuvusių kalinių suda
rė Afganistano šviesuome
nė: diplomatai, daktarai, pro 
fesoriai, inžinieriai, ne ko
munistai karininkai, dvasi
ninkai.

Jungtinėms Tautoms įteik 
h! tame raporte minimos 1982 

m. rugsėjo 13 d. sovietų ka
reivių Padhwab įvykdytos 
žudynės, kuriose buvo už
degti 105 nusausinimo kana
le pasislėpę civiliniai afga
nai. Jų tarpe žuvo ir 14 vai
kų.

1983 m. spalio 12 d. Kul- 
chabat, Bala Karz ir Mush- 
kizi kaimuose buvo sušaudy
ta 360 žmonių, tarpe jų 12 
jaunų mergaičių ir 20 sene
lių.

(Nukelta į 4 psl.)

kos ribų. Bet dabar, kai jau 
esame eiliniai LB-nės pilie
čiai - atseit nesame ir nepre
tenduojame į jokias valdžias 
- tai ir PL redaktorius gal ir 
turėtų prisilaikyti bent ele
mentariausio mandagumo ir 
lietuvių liaudies išminties, 
kad ‘apie čia nesančius arba 
gerai, arba nieko’ ... Deja, 
PL redaktorius šios tradici
jos neprisilaiko. Jis teigia, 
kad ‘Valdyba paveldėjo di
delių bėdų bei rūpesčių ir, 
svarbiausia, beveik tuščią 
iždą. Iš kadenciją baigusios 
valdybos naujoji tegavo tik 
pora tūkstančių dolerių. Tai 
apytikriai teužtenka tik vie
nam posėdžiui sušaukti! Ir 
vėl jis tvirtina, kad ‘Kaip tik 
tos kelionės praėjusios val
dybos iždą ištuštino’.

Dėl tuščio iždo perdavimo 
sugrįšime vėliau. Pirma pa
žiūrėkime, kokia dar bėdas 
buv. KV paliko naujajai Val
dybai. PL nusiskundžia, kad 
liko darbų, kurie tik lėšas 
bei laiką eikvoja ir nervus 
gadina. Vienas iš tokių yra 
byla su Reorganizuota Lie
tuvių Bendruomene, ‘besitę
sianti jau net daugiau kaip 
dešimtmetį’. Kadangi toji 
byla paties PL redaktoriaus 
teigimu tęsiasi virš 10 metų, 
tai savaime aišku, kad parei
gas perduodančioji KV tos 
bylos nebuvo užvedusi. Prie 
šingai, buvęs KV pirminin
kas dėjo visas pastangas tą 
bylą taikiu būdu užbaigti. 
Deja, iš kai kurių JAV 
LB-nės Tarybos narių, ir 
ypatingai iš buv. Vidurio 
Vakarų Apygardos pirmi
ninko bei jo draugų pusės, 
susitaikymo darbas buvo vi
saip trukdomas. Aršiausi 
trukdytojai daugumoje buvo 
tie, kurių valdybų kadenci
jos metu ta byla buvo užves
ta. Įdomu, kad tolimesnis 
bylos tvarkymas vėl atiteko 
į tas pačias rankas, kurios 
aktyviai prisidėjo prie bylos 
užvedimo. Tie asmenys te
bėra ir JAV LB KV-je ir PL 
redakcijoje.

Kaip PL redaktorius tei
gia, dabartinė KV RLB-nės 
bylos klausimą svarstė pir
majame posėdyje ir, deja, 
čia ‘Amerikos neatrado’. Jie 
priėjo tos pačios išvados, 
kaip ir kadenciją baigusioji 
KV. Skirtumas tik tas, kad 
veltui praleista daug laiko, 
nukentėjo LB-nės prestižas 
ir beprasmei bylai vesti iš
leista daug lėšų.

Dabar sugrįžkime prie PL 
redaktoriaus teigimo, kad 
buvusioji KV ištuštino KV 
iždą kelionėms apmokėti. 
Pats PL redaktorius teigia, 
kad naujosios KV vieno po
sėdžio kelionės išlaidas ap
mokėti reikės net 2,000 do
lerių! Pažiūrėkime, kiek tos 
kelionės atsiėjo buvusiai 
KV-bai ir palyginkime tas iš

laidas su kitų buvusių K V iš
laidomis. Mūsų KV-bos tri
jų metų kadencijoje už ad
ministracines ir organizaci
nes išlaidas, į kurias įeina ir 
KV narių kelionės, pašto, te
lefono ir kitos smulkios išlai
dos, viso išleista $16,740 ar
ba $5,580 metams. Toms pa
čioms pozicijoms padengti
1980 m. išmokėta $18,639;
1981 m. $13,651 ir 1982 me
tais $22,127, arba vidurkis - 
$18,139 metams. Taigi, 
mūsų kadencijos KV admi
nistracinėms ir organizaci
nėms išlaidoms padengti rei
kėjo tik vieno trečdalio anks 
čiau buvusios valdybos tokių 
pat išlaidų, į kurias įėjo ir 
KV narių kelionės.

Kas liečia KV iždo likučio 
perdavimą, tai mes perda
vėme ne $2,000 kaip tvirtina 
PL, bet 8,000 dolerių. Per
davimo dieną atidavėme 
$2,419.07 ir pranešėm, kad 
tuoj pat persiusime dar virš 
$5,000 - tą ir padarėme. Iš 
prieš mus buvusios valdy
bos mes buvome perėmę 
$21,825.28 ir $10,545.84 ne
išmokėtų skolų, plius nemo
kėtų honorarų ‘Bridges’ re
daktoriams. Mūsų valdyba, 
prieš perduodama iždo liku
tį, buvo išmokėjusi visas 
skolas už mūsų buvusius įsi
pareigojimus.

Naujosios K V atstovai 
skelbiasi geriau sutvarkysią 
LB finansines operacijas, 
kad veikla būtų efektinges
nė ir sėkmingesnė. Dieve 
jiems padėk, tačiau praeitis 
rodo, kad tie patys asmenys, 
rengdami IIPLD, kai kurias 
sąmatas prašoko labai dide
lėm sumom. Gi mūsų KV, 
rengdama Vll-ją Pasaulio 
Lietuvių Šokių Šventę, pa
darė beveik dvigubai dau
giau pelno, negu bet kuri šo
kių šventė surengta Chica
goje.

Pabaigai norime pažymėti 
kad mes visi pripažįstame, 
kad KV-bos veiklai išvystyti 
reikia lėšų, kurias sudeda 
JAV lietuviai. Tačiau tų au
kų reikalingumą neturėtu
me motyvuoti prieš save bu
vusios valdybos narių išlai- 
dingumo apkaltinimu. Tie 

• asmenys, pasirodo, buvo ir 
darbštūs, ir sumanūs, ir są
žiningai taupūs. Dar dau
giau, jie paliko LB-nei du iš
skirtinai didelius paminklus: 
(a) Gausią ir visokeriopai pa
sisekusią bei pelningą šokių 
šventę ir (b) pirmąją, bei 
vienintelę, federaliniais pini
gais pastatytą Lietuvių So
dybą Clevelande, kurios pa
skolos dalį išmokėjus nuo
mininkų pinigais ir didžiąją 
paskolos dalį išmokėjus fe
deralinės valdžios subsidija 
toms nuomoms sumokėti, 
toji Lietuvių Sodyba pasiliks 
Clevelando Lietuvių Bend
ruomenės nuosavybėje.
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1984 m. kovo mėn. keli 
šimtai civilinių gyventojų 
buvo išžudyta Dash-e-Bolok- 
han ir Dash-e-Asukhan kai
muose.

1984 m. rugsėjo mėn. JAV 
Helsinkio sutarties vykdy
mui tikrinti komitetas buvo 
nuvykęs prie Afganistano 
sienos ir apklausinėjo dau
giau nei 100 afganų pabėgė
lių, kurių kiekvienas galėjo 
papasakoti baisių pergyve
nimų. Štai keletas tų liudi
jimų.

Mohammad Eshaq, tarp 
kitų sovietų žiaurumų, pa
pasakojo ir dviejų 90 ir 95 
metų brolių likimą, kai jie 
nespėjo iš Mata kaimo su ki
tais gyventojais pabėgti. 
Šiems seneliams rusai priri
šo prie pečių dinamito užtai
sus ir susprogdino.

CBS televizijos produse- 
ris Mike Hoover, kuris fil
mavo pokalbį su afganu, bu
vusiu sovietų armijoje ver
tėju, pateikia ano liudijimą, 
kaip sovietų kariai degino 
afganų vaiką, reikalaudami 
iš jo žinių apie mojahedinus - 
laisvės kovotojus.

Islamo teisės profesorius 
Mohammad Amin Šalim pa
sakoja apie įvykius Shomali 
kaime. Jis ten buvo, kai so
vietai įsiveržė krėsti namų. 
Tada jie suėmė septynis kai
mo vyresniuosius ir klausė, 
kur yra jų sūnūs. Kai tie at
sakė, kad sūnų neturi, du se
nelius tuoj pat nušovė iš au
tomato, trečią, perverdami 
krūtinę, prikalė durtuvu 
prie medžio, o ketvirtajam 
kareivis smogė durtuvu į 
burną ir išvertė žandikau
lius.

Prancūzas gydytojas liu
dija, kaip rusai baudė visą 
kaimą, kai keli afganai pa
bėgo iš kariuomenės. Jie 
žmones surišo ir sukrovė, 
kaip malkas į rietinę, vieną 
ant kito. Tada užpylė gazo
linu ir gyvus sudegino. Ir 
taip nužudė net 40 žmonių - 
senelių, jaunuolių, vyrų, mo
terų ir vaikų.

O rusų tardytas afganas 
smulkiai informavo Helsin
kio sutarties dabotojų komi
tetą, kaip jis buvo kankina
mas elektros smūgiais - tarp 
dantų įspraudus laidą, kaip 
buvo laikomas tardytojų pa
kabintas ant kablio, marina
mas badu, troškuliu, nemi
ga ir dar kitaip.

Ir taip šiandien, iš 16 mili
jonų, afganų tautos jau beli
ko tik 10 milijonų savo tėvy
nėje, nes kiti buvo ‘huma
nistinio komunizmo’ išžudyti 
arba pabėgo į Pakistaną ir 
Iraną. O vakarų demokrati
nis pasaulis beveik tyli, ne
norėdamas užrūstinti Sovie
tų Sąjungos.

Atrodo, kad ypač lietu
viams Afganistano tragedija 
turėtų būti nepaprastai jaut
riai išgyvenama. Juk ir mū
sų tautos dar nesenoje isto
rijoje buvo beveik lygiai taip 
pat pademonstruotas tasai 
neužmirštamas ‘sovietinis

humanizmas’: sušaudytų 
žmonių klodai, išniekinti la
vonai, tie patys tardymo 
metu vartojami kankinimo 
metodai, bado ir šalčio mir
tis ir panašios ‘malonės’. Įsi
dėmėtina ir tai, kad Afga
nistano tragedija vyksta ne 
Stalino laikais, o dabar. Tai 
kokia garantija, kad ji kada 
nors dar ir vėl nepasikartos 
Lietuvoje?

O kai regi šitokį barbariš
ką sadizmą, tai kyla ir kitas 
gąsdinantis klausimas: o 
kurgi dingo tasai simpatin
gasis ir turiningos sielos ru
sas, kurį mes taip stengia
mės atskirti nuo politinio re
žimo? Argi dabar jau ir Tols 
tojaus, Dostojevskio, Puški
no, Lermontovo ir daugelio 
kitų anų laikų pasaulio švie
suolių palikuoniai guldo eilė
mis deginti vyrus, moteris ir 
vaikus, kala prie medžių dur 
tuvais senelius ir pjausto 
nėščių moterų vidurius? Tai 
su kuo mes turime kalbėtis 
apie ‘laimingą ateitį’???

(Sp.)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
P. Mekas, Hyannisport .. 3.00 
X. Y., Cleveland............. 13.00
S. Velbasis, St. Petersburg 3.00
J. Žemaitis, Chicago .... 13.00
J. Šepetys,

Farmington Hills..........23.00
R. Veitas, Milton............. 12.00
L. Petrikonienė,

Juno Beach .................10.00
Dr. VI. Bložė, Strongsville 25.00 
A. Dirgėla,

Evergreen Park ......... 3.00
E. Vasyliūnienė,

Somerville....................13.00
E. Gausienė, Cleveland .. 3.00
J. Jasinevičius, Euclid .. 15.00
E. Čekienė, Woodhaven .. 50.00 
Dr. E. Jarašūnas,

Santa Monica ............... 8.00
V. Adomavičius, Jackson 3.00
V. Mažeika, Treasure įsi. 1.00
J. Jurkus, Rochester .... 20.00
P. Račkauskas, Dorchester 8.00
T. Janukėnas, Dorchester 3.00
E. Augustaitis,

Ormond Beach............... 3.00
J. Činkus, Downers Grove 8.00
J. Bajorinienė, Waterbury 20.00 
J. Stepulionis, Waterbury 25.00
D. P. Kūrai, Waterbury 10.00
V. V. Kuzmickai,

Waterbury.................... 20.00
L. Matonienė, Waterbury 15.00
M. Gureckienė,

Waterbury................... 10.00
J. Saladžius, Chicago .... 3.00 
J. Budrys, Chicago.........  3.00
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vę Dievą garbinti maldo
mis, už laisvę tikėti į Lie
tuvos prisikėlimą ir apie tai 
laisvai kalbėti. Ir vieni ir 
kiti kovoja už teisę priešin
tis okupanto propaguoja
mam melui, už teisę skelbti 
nuo visuomenės slepiamus 
faktus.

Pereitą savaitę per visą 
pasaulį nuaidėjo garsas 
apie Sovietijoje įkalinto 
Ščaranskio išlaisvinimą. Į 
Berlyną suvažiavo galiūnai 
pasitikti to baisaus pasau
lio atstovą lyg jis būtų pir
masis iš numirėlių prisikė
lęs. Per tiltą lydėdamas 
JAV ambasadorius kaliniui 
į ausį pakuždėjo: ”Prezi- 

‘ dentas Reagan ir kiti daug 
I dirbo ir meldėsi, kad įvyk- 
■ tų tai, kas šiandien įvyko.”

Mes irgi džiaugiamės 
kartu su visa žmonija, kal
bėjo toliau konsulas A. Si
mutis, kad štai dar vienas 
nekaltas žmogus išgelbėtas 
iš sovietinio gulago praga
ro, bet kartu ir liūdime, kad

A. Krinickas, Maspeth .. 5.00 
P. Mikšys, Juno Beach .. 5.00 
A. Daugirdas, Willowick 8.00 
K. Žukauskas,

Sunny Hills ................ 23.00
O. Daunys,

Port Washington......... 13.00
V. Apeikis, Los Angeles 3.00 
D. Alseikienė, Los Angeles 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

tiktai jis vienas. Gulage dar 
liko daug ne tiktai jo tau
tos žmonių, bet taip pat ir 
lietuvių, estų, latvių, ukrak 
piečių ir kitų, kurie irgi 
svajojo apie laisvę. Prisi
minkime kun. A. Svarins
ką, S. Tamkevičių, prof. V, 
Skuodį, B. Gajauską ir daug 
kitų.”

Vasario 16 dienos minė
jimas toliau buvo tęsiamas 
Kultūros židinyje, kurį ati
darė ALTo pirm. Petras 
Ąžuolas. Po JAV ir Lietu
vos vėliavų pagerbimo ir 
himnų sugiedojimo invoka- 

iciją paskaitė kun. Danielius 
Į Staniškis ir žodį tarė Lietu
vos generalinis konsulas A. 
Simutis.

Sveikinimo žodžius tarė 
ir visa eilė minėjime daly
vavusių.

Meninę programos dalį 
pradėjo Tautinių šokių gru

‘Arpber Holidays”

1986

Kovo 26 
Gegužės 7
Gegužės 14
Gegužės 20 
Birželio 18 
Liepos 16 

M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

—$1247.00
— 1344.00
— 1568.00
— 1665.00
— 1539.00
— 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.

MCMBER

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P.O.Boxll6,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCF.S. REOSTERED TRAVEL ACENT įf TA W24

pė, vadovaujama Jadvygos 
Matulaitienės, ir po pertrau
kos pasirodė pagrindinis 
kalbėtojas dr. Jonas Genys 
iš Washingtono entuziastin
gai pradėjęs — Laisvės ko
vą laimėsime!

Po jo ilgos kalbos vėl pa
sirodė žavingi lietuvių jau
nimo tautiniai šokiai vado
vaujant Jadvygai Matulai
tienei, bei vyrų choras Per
kūnas diriguojamas Vikto
ro Ralio ir Apreiškimo pa
rapijos choras diriguojamas
V. Ralio.

Baigiamąjį žodį tarė 
pirm. Petras Ąžuolas. Pra
nešėja buvo jauna lietuvai
tė Indrė Biskytė. Dail. Čes
lovo Janušo dekoracijos, 
aiškiai parodančios abiejų 
Lietuvos okupantų sieki
mus.

Lietuvos laisvinimui lėšų 
suaukota: Tautos Fondui — 
VLIKui 3,700, ALTui ir 
LB-nei 1000 dol. Už bilietus 
surinkta apie 1,000. (eč)

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

Kvartetas Chicagoje
Antanas Juodvalkis

Los Angeles lietuvių nau
sėdija garsėja ne tik teatru, 
menų klubu, rašytojais, kri
tikais, muzikais, kultūri
niais, bet ir dainos viene
tais. Unikalus yra ir Los 
Angeles vyrų kvartetas, 
šiuo metu vadovaujamas, 
chicagiškiams gerai pažįs
tamo muziko Aloyzo Jurgu- 
čio.

Koncertas įvyko vasario 
23 d. Jaunimo centre Chica
goje. Scena papuošta pa
traukliais tautiniais moty
vais, skelbiančiais apie 
kvarteto išleistą plokštelę 
”Tu man viena”.

Neįprastai, vienas iš 

sus kvarteto narius, šeimų 
problemas, etnografinį pa
siskirstymą, ypač ryškino 
žemaičius, nes jų dauguma, 
kad ir netiesiogiai, tai iš 
žmonų pusės.

Programą baigė svajin
gomis ir linksmomis daino
mis.

Publikai neatlaidžiai plo
jant, pridėjo dar trejetą 
dainų. Rengėjai visą penke
tuką papuošė baltais gvaz
dikais. Publika plojimais 
kelis kartus iššaukė kvarte
tą pasirodyti scenoje, bet 
daugiau dainų neišprašė, 
nors ir gyrėsi, kad reper
tuare turi 48 dainas ir 3

Dalis koncerto dalyvių. Iš dešinės pirmoje eilėje sėdi: kun-. dr. J. Prunskis, kun. V. Rim
šelis, kun. J. Borevičius, Draugo vyr. redaktorius kun. Pr. Garšva, ALT' pirm. T. Blinstrubas, p. 
Grincevičienė, Draugo red. Č. Grincevičius ir kt. J. Tamulaičio nuotr.

kvarteto narių — bosas 
Rimtautas Dabšys humo
ristiniu pasakojimu prisi
statė susirinkusiems klau
sytojams ir ranka mostelė
jus scenoje pasirodė ir kiti 
kvarteto dalyviai, atidary
dami dainų skrynelę.

Po trejeto puikiai padai
nuotų dainų, antras kvarte
to narys — tenoras Bronius 
Seliukas eiliuotai papasako
jo plokštelės kilmę ir pobū
dį, lyg piršdamas ją įsigy
ti, o po jo žodžių ir vėl pa
sigirdo dainos.

Vietoje įprastos pertrau
kos, trečias kvarteto narys 
— baritonas Antanas Poli- 
kaitis papasakojo kvarteto 
istoriją, suminėjo talkinin
kus ir akompaniatorius: 
Bronių Budriūną, R. Poli- 
kaitį (sūnų), R. Apeikytę 
ir dabartinį — A. Jurgutį, 
režisierių P. Maželį, plokš
telės mecenatus A. ir K. Mi
kalajūnus. Ir vėl nuskam
bėjo 4 nuotaikingos dainos.

Ketvirtas kvarteto na- 
narys, laikomas ”bosu”, te
noras Emanuelis Jarašū- Koncerto metu... Prieky Br. Seliukas ir dr. E. Jarašūnas, 
nas humoristiniai aptarė vi- Antroje eilėje R. Dabšys ir A. Polikaitis. J. Tamulaičio nuotr.

Los Angeles vyrų kvartetas: R. Dabšys, A. Polikaitis, kompozitorius A. Jurgutis, Br. Se
liukas ii’ dr. E. Jarašūnas. J. Tamulaičio nuotr.

giesmes, o neišdainavo nė 
pusės.

Reikia pasidžiaugti, kad 
šis penketukas būdamas 
balsingas, nenumoja ranka, 
bet randa laiko repetici
joms ir išvykoms. Kaip sa
vo prakalbose pažymėjo, 
kad turi šeimas, darbus, na
mus ir pakankamai pinigų, 
o vis dėlto nepasitenkina 
kasdienybe ir neatsilaiko 
dainos traukai.

Manau atspėsiu daugu
mos klausytojų nuomonę, 
kad Los Angeles vyrų kvar
tetas pasirodė puikiai ir 
savaimingai. Tarp dainų 
įterpti humoristiniai pasi
pasakojimai, suteikė kon
certui įvairumą ir palankiai 
nuteikė publiką. Daininin
kų šventiška išvaizda ir 
vaidybiniai momentai ver
tintini palankiai, nors kai 
kuriais atvejais buvo per- 
didelio išsiskleidimo ir ju
dėjimo. Ar būtina susėsti 
ant suklibusių laiptukų (li
pant galima parkristi ir nu
silaužti sprandą!) ar nusi
leisti į publiką, kai jie tik 
vieni dainuoja? žinoma, čia 
režisieriaus Maželio reika
las.

Koncertą ruošė Amerikos 
lietuvių tautinės sąjungos 
Chicagos skyrius, pirminin
kaujamas Stasio Briedžio, 
tarusio padėkos žodį, bet di
džiausi koncerto ruošimo 
rūpesčiai teko dr. Leonui 
Kriaučeliūnui ir Matildai 
Marcinkienei.

Po koncerto, rengėjai pa
kvietė į kavinę pasivaišinti 
ir pabendrauti su daininin
kais. Čia paaiškėjo, kad 
kvarteto dalyviai patys ap
simoka kelionės išlaidas, 
kad daugiau pelno liktų Dir
vos leidimui. Kvarteto įdai
nuotos plokštelės ”Tu man 
viena” chicagiškiai išpirko 
daugiau 80 plokštelių.

Aplamai, koncertas buvo 
labai nuotaikingas, įvairus 
ir sklandžiai atliktas. Tik-.

rai, tie vyrai, turėdami to
kius balsus, negali atsisa
kyti dainos, nes įpareigoja 
lietuvybės išlaikymas, lietu
vių tauta.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
Margučio ruošiamas 

koncertas įvyks šį sekma
dienį (III. 9) 3 vai. po pie
tų Jaunimo centre. Progra
moje: solistė G uodą Puzi- 
nauskaitė, klarnetistas Ra
mūnas Kireilis ir pianistė 
dr. Raminta Lampsatytė- 
Kolar.

Bilietai — Margutyje, 
Vaznelių prekyboje ir prieš 
koncertą prie įėjimo. Daly
vaukime.

• Draugo metinis koncer
tas įvykęs kovo 16 d. 4 vai. 
po pietų, Marijos auditori
joje. Programoje solistai — 
Algirdas Voketaitis ir Dai
va Mongirdaitė, o taip pat 
ir 4 orkestrantai.

Bilietai gaunami Vazne
lių parduotuvėje.
/ • Chicagos lietuvių orga

nizacijų ruošiamas gen. 
konsulės Juzės Daužvardie- 
nės pagerbimas ir naujojo 
konsulo Vaclovo Kleizos pri
statymas įvyks š. m. balan
džio 27 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje.

Ruošos komitetui vado
vauja PLB valdybos vice- 
pirm. Birutė Jasaitienė.

Į pagerbimą atvyksta 
diplomatijos šefas ir Lietu
vos atstovas Washingtone 
dr. Stasys Bačkis.

Bilietai gaunami Vazne
lių prekyboje. Plaskubėki- 
me įsigyti bilietus iš anks
to, nes gali pritrūkti vietų.

STRUCTURAL STEEL DRAFTSPER- 
SON — Applications are being ac- 
cepted for the follovving ; structural 
steel drafting positions: Structural 
Steel Detailers, Structural Steel 
Checkers and Miscellaneous Iron De< 
tailers. Salary commensurate with 
experience. Please call (215) 374- -
3108 between 8 a. m. and 4 p. m. for 
an applications. EOE.

READ1NG METAL CRAFT 
Angelica & Park Avė. 
Reading, Pa. 19603

■ 110-11) '
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Argumentas, neišlaikantis 
kritikos Aurelija Balašaitienė

1

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

Kai 1984 metų vasarą Cle
velande lankėsi Stasys Lo
zoraitis, Jr., Lietuvos įgalioj 
tinis prie Šventojo Sosto, jis 
buvo užklaustas nuomonės 
apie Vatikano laikyseną Vil
niaus arkivyskupijos atžvil
giu ir galimybes ją atskirti 
nuo Lenkijos administraci
nio aparato. Jis atsakė: 
‘1987 metais, švenčiant Lie
tuvos krikšto jubiliejų, gali
ma tikėtis pasikeitimų ir Vil
niaus arkivyskupijos statuso 
pakeitimo. Lietuvos Bažny
čia neturėtų būti Lenkijos 
provincijos dalimi. Jei ji bū
tų priskirta Lietuvai, tai ne
reikštų politinės padėties 
pripažinimo, kaip kai kurių 
Vatikano sluoksnių mėgia- 

V ma teisinti’.
Per daugelį metų Lietuva 

buvo žinoma kaip ‘Marijos 
Žemė’ - iki šios dienos, nežiū 
rint žiaurių persekiojimų, 
trėmimų, kalinimų ir žudy
mų - kovojanti už tikėjimą 
kaip pagrindinę žmogaus eg
zistencijos teisę. Dabarti
nės Sovietų Sąjungos res
publikų tarpe Lietuva yra 
vienintelis katalikiškas kraš 
tas, ką pastebi ir Pabaltijo 
aneksijos tragedijai abejin
gas pasaulis. Savaitraštis 
‘U.S. News & World Report’ 
š.m. vasario 24 d. laidos 
straipsnyje apie Ščaranskio 
atvykimą į Izraelį ir likusių 
disidentų vargus, mini ‘sa- 
mizdat’ leidžiamą ‘Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
ką’ kaip leidinį, pasiekusį at
sargiai parinktą skaitytojų 
grupę ir atstovaujantį pla
čiai pasireiškusią agitaciją 
prieš žmogaus ir tikėjimo tei
sių priespaudą. Žinome, kad 
anapus kova yra gyva ir 
abejonės nėra, kad Vatika
nas apie ją yra puikiai infor
muojamas ir ją atidžiai seka. 
Nežiūrint mūsų kai kurių 
dvasiškių ir pasauliečių pa
stovaus spaudimo ir prašy
mo Vilniaus arkivyskupiją
priskirti Lietuvai, paskuti- Ji yra ••• Kodėl toks dvigu- 
niuoju metu jau ir oficialiai / ^as mastas? Aišku, dabarti- 
pareiškiama, kad toks Vii- į nis popiežius yra lenkas, ap

suptas lenkų patarėjų, todėl 
ir jo galvosena, nuo kūdikys
tės dienų įkvėpta, yra jo len
kiškos asmenybės dalis. Tai
gi negalime tikėtis, kad Vil
niaus klausimas būtų spren
džiamas mums palankia pras 
me. Ir todėl Vatikanas pri
pažįsta dabartinę Lenkijos 
teritoriją, bet nenori pripa
žinti Vilniaus arkivyskupijos 
kaip Lietuvos Bažnyčios ad
ministracinio vieneto.

Mes esame pastoviai ragi
nami būti dėkingi už dėmesį, 
už - tarp daugelio pasaulio 
kalbų - ištartą vieną lietuviš
ką sakinį, nors neturime per 
ištisus šešis šimtus metų nei 
kardinolo, nei vieno tikro lie- motyvais, 
tuvio šventojo. Vyskupo 
Jurgio Matulaičio ilgai nusi
tęsusi byla taip pat jau ne- 
bejudinama, nes Lietuva ir 
jos tikintieji bei triukšmą

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
Nat>onwide >S on yocr •«<*•

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.

a-

WANTED JOURNEYMEN
ELECTRICIANS/MECHANICS 
Minimum 5 yrs. experience in trade. 
Industrial, commercial wiring prefer- red. Excellent salary & benefits. S' 
dy employment. Apply or call

VISTA ELECTRICAL 
CONTRACTORS. INC. 
137 WEST NYACK RD. 

WEST NYACK, N. Y. 10994 
914-353-3313

(8-14)

niaus ‘atlietuvinimas’ reikš
tų Lietuvos aneksijos sovie
tams pripažinimų.

keliantys laisvojo pasaulio 
lietuviai yrą. krislas V atika- 
no politikos akyje. Prisipa
žinkime, kad esame skriau
džiami ir bebalsiai, priversti 
mandagiai išklausyti argu
mentų, kurie neišlaiko jo
kios kritikos, nes Lietuvos 
Bažnyčios ir Vilniaus arki
vyskupijos klausimams yra 
taikomas specialus, netoly
gus matiklis.

Skaitau spaudoje, kad 
krikščionybės minėjimo ko
mitetas, sudarydamas milži
nišką išlaidų biudžetą, siūlo 
išleisti teologo R. Lowler 
knygą už 49 tūkstančius do
lerių! Jei jau sutarta dėl ju
biliejaus datos, taip patogiai 
sutampančios su lenkų inte
resais, kad ir krikščionybė 
esanti jų dovana, tai vis tik 
nereikėtų pamiršti, kad yra 
švenčiamas LIETUVOS 
krikšto jubiliejus. Argumen 
tuojama, kad tokio jubilie
jaus minėjimas turėsiąs 
daug puikios lietuviškos pro 
pagandos elementų. Tai ko
dėl neišleisti LIETUVIO fi
losofo ar teologo veikalo, iš
vertus jį į anglų kalbą? Tuo 
būdu išnaudotume progą 
parodyti pasauliui, kad ir 
mes turime filosofų, intelek
tualų ir nesame reikalingi 
svetimų. Tuo pačiu pagerb
sime SAVO žmones, mora
liniai ir materialiniai juos 
paremdami, jų prestižą iš
aukštindami.

Jau žinoma, kad krikšto 
jubiliejus nebus švenčiamas 
Vilniuje. Kodėl? Kieno įsa
kymu? Jei Vilnius, 1939 me
tais priskirtas prie Lietuvos 
teritorijos, per trumpą laiką 
tapo mūsų kultūrinio ir reli
ginio gyvenimo centru, nu
galėjus besitraukiančių bol
ševikų paliktą netvarką, pa

Vatikanas yra dvasinės 
bendruomenės centras, iš
kylantis virš diktatūrų, re
voliucijų ir politinių vora
tinklių. Pripažinimas ar ne
pripažinimas - jei jie nėra ofi 
cialiai pareikšti, kaip tai 
daro JAV, Australijos ir ki
tų valstybių vyriausybės - 
padėties nekeičia ir neleng
vina, ir yra grynai pasaulie
tiškų vyriausybių sritis.

Kalba eina apie Lietuvos 
sienas. 1939 metais, Trojos 
arklio sąlygomis Sovietų 
Sąjungai sugrąžinus mūsų 
amžinąją sostinę Vilnių su 
dalimi Vilniaus krašto, ne
priklausomos Lietuvos vy
riausybė nesiderėjo, tik 
džiaugėsi pagaliau galėdama 
iškelti trispalvę Gedimino 
kalne. Vilniaus lietuviškos 
kilmės negalėtų paneigti net 
ir pats neobjektyviausias is
torikas, bet lenkai Vilnių lai
ko ‘lenkišku’ miestu ir atro
do, kad savo pretenzijų į jį 
niekada neatsižadės. Antra 
vertus, vienokių ar kitokių 
dabartinių ‘sienų’ pripažini
mas neturi tikros lemiamos 
reikšmės, jei pažvelgsime 
į Europos žemėlapį ir stebė
sime sienų pasikeitimus vien 
nuo šio šimtmečio pradžios, 
kurios nuolatos keitėsi karų, 
sutarčių ir politinių manev
rų išdavoje. Nei Lenkija, 
nei Vokietija nebeatrodo 
taip, kaip jos atrodė prieš 
1939 metus. Klaipėdos kraš
tas žemėlapyje mėtėsi iš vie
nų rankų į kitas. Lietu
vos-Lenkijos demarkacijos 
linija, kadaise vadinta ‘šiau
dine’ siena, jau seniai dingo 
iš žemėlapio. Nežiūrint to, 
Vatikanas su Lenkija palai- bėgėlius, bedarbius, išardy- 
ko artimą ir šiltą ryšį ir, 
nebesilaikant Vilniaus klau
simui taikomos logikos, pri
pažįsta Lenkiją tokią, kokia

tus fabrikus ir išplėštus tur
tus (paskaitykite Igno Šei
niaus’ ‘Raudonasis tvanas’), 
tai dabar, tautinės ir religi
nės vienybės vardan, Vil
nius privalo likti, kad ir oku
puotos, Lietuvos dvasinės 
administracijos autonomiš
ku vienetu. Pasikeitus poli
tinėms sąlygoms ir Pabalti
jo kraštams atgavus laisvę, 
sienų klausimas bus spren
džiamas iš naujo arba gink
lu, ar diplomatinėmis prie
monėmis. Nebus problemos 
Vilniaus vyskupijai praplės
ti savo ribas, prijungus liku
sias Vilniaus krašto sritis. O 
gal lenkai, užtęsdami Vil
niaus vyskupijos priskyrimą 
prie Lietuvos Bažnyčios, są
moningai delsia, kad po eilės 
metų, pasinaudodami ‘įsise
nėjimo’ teise, grįstų Vilniaus 
perleidimą Lenkijai ne vien 
politiniais, bet ir religiniais

Turėtume būti mažiau nu
sižeminę. Turėtume mažiau 
pataikauti ir dėkoti už jokios 
reikšmės neturinčius manda
gumo mostus, bet ginti savo

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Aukos gautos 1986 m. sausio 
mėnesį:

750 dol. Algis ir Teresė Kaz
lauskai, Orland Park, IL (iš viso 
1,000 dol.).

200 dol. Evelyn Mickevičius, Bur- 
lingame, CA.

100 dol. Aleksandras ir Ona Gu- 
reckai, Brockton, MA (iš viso 200 
dol); Lietuvos Ųarbo Federacija, 
Chicago, IL — per pirm. Kazimierą 
Povilaitį; a.a. Aleksandros Masio- 
nienės atminimui — Antanas Ma
sionis, Fair Lawn, NJ (iš viso 325 
dol.); a.a. Seselės M. Annunciatos 
Mažeika atminimui — Theresa R. 
Mažeika, Wayne, PA.

75 dol. Kristina Klaucke, Strat- 
fbrd, CT.

50 dol. Povilas Jančauskas, 
Brockton, MA; Vincas ir Genovaitė 
Mačiūnai, Philadelphia, PA; Ed- 
mund Meskys, Center Harbor, NH 
(iš viso 150 dol.); Juozas ir Jadvyga 
Petroniai, Mt. Holly, N J; Jonas 
Stelmokas, Lansdowne, PA (iš viso 
60 dol.).

40 dol. Antanas Šeduikis, Brock
ton, MA.

30 dol. Viktoras ir Leonora Balten, 
Huntington Valley, PA; Zigmas 
Paronis, Syracuse, NY.

25 dol. Juozas Kairys, S. Easton, 
MA; a.a. Jono Mačiulaičio atminimui 
— Charles ir Aušra Zerr, Glenside, 
PA (iš viso 45 dol.).

23 dol. Magdelė Sakadauskienė, 
Brockton, MA (iš viso 43 dol.).

22 dol. Elzbieta Ribokienė, 
Brockton, MA (iš viso 52 dol.).

20 dol. Kęstutis Mašalaitis, Pho- 
enixville, PA; Juozas Ramanauskas, 
Bridgwater, MA (iš viso 30 dol.); 
Ruth Wallash, Aldan, PA; Vitas 
Zenkus, W. Bridgewater, MA (iš viso 
30 dol.).

10 dol. Frank Andrews, W. 
Chester, PA; a.a. Jono Mačiulaičio 
atminimui — Ona Mačiulaitienė, 
Glenside, PA; Eugenia Sakalas, Phi
ladelphia, PA; a.a. John ir Julia 
Belunas atminimui — Mary 
Scheuter, Staten Island, NY.

5 dol. Stasys Gimbutas, Wilm- 
ington, DE.

Pagal pasižadėjimus gauta:
1,000 dol. Juozas ir Eugenija 

Pažemėnai, Queens Village, NY 
(įmokėta 5,500 dol.); Raimundas ir 
Danutė Šleniai, Chicago, IL (įmokėtą 
1,000 dol.). .

150 dol. Stanley F. Maukas, Phila- 
delphia, PA (įmokėta 50 dol.)

Aukų gruodžio mėnesį surinko)
Australijos lietuviai, per Bronių 

Stašionį 4,664.00 Austr. dol. (iš viso 
8,277 Austr. dol.); Kanados Lituanis
tikos katedros lėšoms telkti komi
tetas, per J. Andrulį 19,125 Can. dol.; 
JAV LB Brockton apylinkė, per 
Povilą Jančauską 448 dol. (iš viso 
1,402 dol.); JAV LB Colorado 
apylinkė, per Juozą Kalėdą 500 dol.; 
JAV LB Omaha apylinkė, per Stasį 
Pangonį 265 dol. (iš viso 759.50 dol.y, 
JAV LB Philadelphia apylinkė, pet 
A. Mašalaitį 430 dol. (iš viso 1,090 
dol.); JAV LB Piet. New Jersey 
apylinkė, per John Mingailą 100 dol. 
(iš viso 325 dol.),

Australijos lietuviai aukojo:
1,000 dol. J. Sakalauskas.

400 dol. V. ir E. Stagiai.
200 doL A. Gaidukas, R. La

pinskas, A. Stagys.
100 dol. V. Augustinavičius, V. ir 

B. Barkai, N. Čelkienė,* J. 
Černiauskas, A. Giliauskas, V.

tautinius bei valstybinius in
teresus taip, kaip mums dik
tuoja mūsų lietuviškas krau
jas. Pats Lietuvos krikšto 
minėjimas tik tada bus giliai 
prasmingas, jei jis praeis 
LIETUVIŠKOJE DVASIO- 

Grigonis, J. Inkratas, A. ir V. 
Jakštai, E; ir v. Kaspučiai, A. Lokys,
J. Mašanauskas, O. Miniotienė, J. iff 
J. Rusgiai, L. Simanauskas. K. 
Šaulys, M. Šeškus, Bronius Stašionis 
(iš viso 250 dol.), Sydnėjaus Klubo 
Biblioteka, A. Taškūnas, A. Venclo
vas (iš viso 150 dol.), S. Zablockienė.

60 dol. M. Reinkė.
50 dol. P. Armonas, P. Burokas, 

prel. P. Butkus, I. ir E. Jonaičiai, H. 
Meiliūnas.

30 dol. P. Donielienė.
25 dol. P. Burokas, B. Šidlauskas, 

M. Vaškevičienė, J. V. Zablockis.
20 dol. E. Badauskienė, Al. Jana

vičienė, M. Labutienė.
14 dol. S. ir J. Kušleikai.
10 dol. J. Gatavičius, O. Kar- 

kauskienė, V. Šablevičius, A. 
Savickienė.

5 dol. Ig. Kima, A. Virgeningienė.

Kanados lietuviai aukojo:
3,000 dol. Kanados Lietuvių Fon

das (iš viso 8,000 dol.); J. Vitkūnas.
1,000 dol. PARAMA — Toronto 

Prisikėlimo, parapijos kredito unija 
. (iš viso 2,000 dol.k dr. M. Ramūmeuė: 

dr. J. Sakalauskas; dr. J. Sungaila; 
TALKA — Hamiltono kredito unija.

SOOdol. A. ir F. Kantautai; V. 
Mickus ’(iš viso 600 dol.); kun. dr. 
Skilandžiūnas; G. M. Šernas.

300 dol. V. Matulaitis (iš viso 1,000 
dol.).

250 dol. K. ir E. Gudinskai.
200 dol. P. Balsys; J. Bersėnas; P. 

Gulbinskas; J. Jurėnas; J. Krištolai
tis; LITAS — Montrealio kredito uni
ja; dr. J. Mališka; dr. A. Pacevičius; 
A. Pyragius.

150 dol. S. V. Liuima.
100 dol. P. ir Z. Augaitis; J. Barz- 

daitis; S. Fredas; I. Girdzijauskas; A. 
Klemkienė; Lietuvių Kankinių para
pija; V. Miceika; V. Patamsis; V. A. 
Paulionis; M. Povilaitienė; B. Savic
kas; dr. A. Skrinskas; L. Skripkutė; 
dr. A. Šalkus; P. Ščepavičius; O. ir D. 
Šiurnai; E. K. Šlekys; J. Vaičeliūnas 
(i% viso 160 dol.); dr. J. Yčas; A. Žilė
nas; dr. N. N.

75 dol. A. Šukys.
60 dol. A. Aleliūnienė.
50 dol. Dresher Insurance Broders 

Ltd; J. E. Girėnas; A. Jusys; P. 
Kuras; B. Lukošienė; I. Mališka; K. 
Mileris; J. Palys; J. ir M. Rimkai; G. 
A. Sakus.

40 dol. P. Stauskas.
25 dol. AAVO Inv.; K. Čepaitis; O. 

Kušnerait; V. Sendžikas; P. Šileika; 
P. Skablauskas; Br. Staškevičius; J. 
Staškevičius; B. ir A. Stonkai; J. 
Valaitienė.

20 dol. B. O.Čeika; A. V.Čiuprins- 
' kas; K. Daunys; A. J. Del^snys; V. 

Gamelienė; J. Jauneika; A. Kairys;
■ S. Kvietys; P. Lapienis; J. Lukšys; M. 
ir J. Stankaičiai; E. Vindašienė; J. 
Vitas.

15 dol. B. Augaitienė-Molloy.
PLB Fondo vadovybė nuoširdžiai 

’ dėkoja visiems Lituanistikos kated
ros rėmėjams. Lėšų telkimo vajus 

’ sėkmingai vyskta ir kviečime visus 
> prisidėti prie Lituanistikos katedros 

steigimo. 1986 m. sausio mėnesio 31 
d. Lit. katedros ižde buvo 
$468,282.13. Dar reikia surinkti 
$131,717.87. Čekius prašome rašyti 
ir siųsti: Lituanistikos katedra ar
ba Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60636.

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas

Nįjolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja,

JE, pabrėžiant, kad mes ko
vojame už savo tautos gyvy
bę, nežiūrėdami, ką diktuoja 
politiniai užkulisiai, nelauk
dami įsakymų iš kitų, elgda
miesi taip, kaip mūsų laisvės 
kovotojai 1918 metais!
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Juno Beach lietuviai minėjo 
Vasario Šešioliktąją

Vasario 16 minėjimas Ju
no Beach, Fla., kurį rengė 
LB valdybos ir organizacijų 
jungtinis komitetas, įvyko 
vasario 15 ir 16 d. šeštadie
nį prie Laisvės paminklo 
lietuvių kapinėse buvo pa
gerbtos Lietuvos laisvės au
kos. Simbolinę gėlių puokš
tę prie paminklo padėjo ko
miteto atstovė D. Valodkie- 
nė ir LB Krašto valdybos 
narys V. Volertas. Kun. V. 
Pikturna sukalbėjo pritai
kintą maldą ir visi sugie
dojo ”Marija, Marija”. V. 
Šalčiūnas dar priminė kan
čios ir aukos už Lietuvos 
laisvę istorinį kelią ir pa
prašė visus sugiedoti ”Lie- 
tuva brangi”.

Iškilmingas minėjimas 
įvyko 2 vai, Metodistų baž
nyčioje. Jį atidarė minėji
mui rengti komiteto pirm. 
J. Garla ir pakvietė R. Zo- 
tovienę vadovauti minėji
mo programai. Ji paprašė^ 
dalyvius susikaupimo minu
te pagerbti žuvusius už Lie
tuvos laisvę. JAV himną 
solo sugiedojo O. Šalčiūnie- 
nė, o dienos invokaciją at
liko kun. V. Pikturna. A. 
Solienė perskaitė kongres- 

D. Valodkienė deda gėlių puokštę prie žuvusiems paminklo. 
Šalia stovi V. Volertas ir dešinėje kun. V. Pikturna.

J. Garlos nuotr.

mano T. Lewis laišką ir jo 
pareiškimą apie Vasario 16 
ir Laisvės paminklą. Ji dar 
perskaitė gubernatoriaus R. 
Graham proklamaciją, ku
rioje jis skelbia vasario 16 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena. Sol. O. šalčiūnienė 
padainavo keturis lietuvių 
muzikų kūrinius ir, publi
kos prašoma, dar pridėjo 
”Kur bakūžė samanota”. 
Akompanavo M. Schwartz.

Kalbėjo rašytojas ir . vi
suomenininkas V. Volertas, 
atvykęs iš N. Jersey. Susi
rinkusieji jį atidžiai klausė 
ir palydėjo ilgais plojimais, 
Buvo priimtos dvi rezoliu
cijos, kurios bus pasiųstos 
JAV prezidentui ir kitiems 
valdžios pareigūnams. Ižd.
M. Sodonis pranešė, kad 
iki tol aukų buvo surinkta: 
ALTai — 230 dol., VLIKui 
— 905 dol., LB — 1145 dol., 
bet pridėjo, kad jos ir to
liau bus renkamos, kol visi 
turės progą paaukoti.

Antroje koncertinėje da
lyje pirmą kartą pasirodė 
"Dainos” vieneto mišrus 
choras, vadovaujamas I. 
Manomaitienės, su trimis 
dainomis. Choro dainavimas

Vasario 16 minėjimo Juno Beach, Fl., programos atlikėjai. Pirmoje eilėje ketvirta iš 
kairės sol. O. Šalčiūnienė, LB KV pirm, pavad. V. Volertas, antroje eilėje antra iš kairės R. 
Zotovienė vadovavusi minėjimo programai, Dainos vieneto nariai ir jų vadovė J. Manomaitienė, 
pirma iš dešinės. J. Garlos nuoti.

publikai taip patiko, kad 
prašė daugiau. Vadovė dar 
pridėjo nežinomo muziko 
parašytą ”Man patinka”. 
Minėjimas buvo užbaigtas 
visų bendrai sugiedotu Lie
tuvos himnu.

Minėjimui rengti komite
tas dėkoja kun. V. Piktur
nai, V. Volertui, solistėms:
O. šalčiūnienei, O. Jamei- 
kienei, E. Blandytei; A. So- 
Iienei, J. Jakubauskui, ”Dai- ' 
nos” vienetui ir jo vadovei 
I. Manomaitienei bei vi
siems dalyvavusiems ir pri- 
sidėjusiems prie minėjimo 
pasisekimo.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
D I R V O S 
PRENUMERATĄ

DRIVERS-COMPANY. TEAMS. 
SINGLES. We need safe expen- 
enced over-the-road drivers for 
a Midwest based Irreoular route 
carrier. T op eouipment. waoes, 
frinses. REQUIREMENTS:Good 
safety record, 6 mos. recent 
OTR drivino, 2 yrs. verifiabfe 
experience. >25,000 plūs a vr. 
Call for applications at Munson 
Transportation, 1-800-447-8551.

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tol. kroatavas (312) 263-5826; aaną (312) 677-8489.

(2) Kazimieras Barenas

SIDABRINE MONETA
O kai dar labiau sutemo, kurgi bekaišiosi tėvai tikėjo, paliko pinigų. Po neilgų svarsty-

nosį? Gal dar už sodelio tvoros stovi ir laukia, 
ką tu darysi. Susikraustęs viską, uždarė tėvas 
kalvės duris, jau laikydamas saujoj baltą bliz
gantį radinį. Kitapus priekalo tvarkydamasis 
užmatė. Taip, kaip tik ten stoviniavo svečias.

Per naktį užsnigo ir užpustė visus pėdsa
kus, ir teko užmiršti didelį norą pasitikrinti, 
kur tas svečias nuėjo. Tik tas sidabrinis pinigas 
dar kėlė drebulį. Gal netyčia jam ar kam kitam 
iškrito iš kiauros kišenės, tai kai pasiges, ateis 
ieškoti.

Įmetė motina tą sidabrinį pinigiokštį į patį 
apatinį komodos stalčių, ir tegu sau būna. At
sišauks kas nors — atiduosim.

— Kas nors tai ne, — tėvas nesutiko su 
motinos nuomone, kad pinigas galėjo priklau
syti ir ne tam juodais ūsiukais vaikinui. — 
Jeigu kas atsišauks, tai tik šitas.

— Gal ir šitas.
— Manau, kad tik šitas.
Pamažu ir kalbos apie pinigą ir jį palikusį 

vyruką išsisėmė. Kalbėta, apkalbėta, ir gana. 
Kalbos baigėsi noru išsiaiškinti sau, kodėl tas 
vyras, ir dar tikriausiai plėšikas, kaip mano

mų, rodos, pasidarė visiškai aišku. Jeigu žemės 
tik tiek, kiek aplinkui tvora apsupta, o troboj 
krūva vaikų ir tvarte viena karvė mykia Jr 
vienas kiaulius kriuksi, tai tokiam gali tik 
duoti, nes imti nėra ko. Tai ir paliko gal ir 
viską, ką turėjo.. Turėjo būti, žinoma, plėšikas, 
kuris turi gerą širdį.

* * *
Pinigas ten ir gulėjo stalčiaus dugne metų 

metais. Gal ir dabar dar tebeguli, jei brolio 
vaikai išėmę žaisdami nepametė ar neatidavė 
senienų rinkėjams, aišku, nebežinodami visos 
istorijos. Patsai brolis gal irgi nebežino ar už
miršo, nes jisai dar ir negimęs buvo, kai tėvas 
vakare parnešė į trobą tas blizgančias markes. 
Išleisti jų niekas nedrįso, jei namuose net ir su
lūžusio grašio pritrūkdavo ir tėvas krapštyda
vosi pakaušį, nes kai kada juk užsimuštinai 
prireikdavo ar ką nors nusipirkti ar nors šunį 
vokišku medaliu aprūpinti. O gal atsišauks? 
Iš kur tada išleidęs paimsi?

Pasikeitė laikai, ir tas pinigėlis, jei motina 
kai kada ir išimdavo jį pasižiūrėti, buvo tik 
keistas atsiminimas. Pinigas jau bevertis, o

atsiminimas dar, matyt, sušildydavo motinai 
širdį. Atėjo kažkoks jaunas žmogus, apsiklau- 
sinėjo, pamatė, kad nėra ko paimti, ir pasida-. 
lijo .su vargšu tuo, ką turėjo. Kaipgi nešils 
širdis ?

O tais jau pasikeitusiais laikais vieną sek
madienio popietę į kiemą suvirto ar ne trejos 
tik rogės. Iš jų išlipo keturi Miknių kaimo vy
rai, kurie kieme stumdė skrybėlėtą jauną žmo
gų. Stumdė, kad jis eitu į mūsų trobą. Kai pri
puolęs kuris kumščiu smogs, varomasis susver- 
dėjęs paknopstomis atsitrenks į tvorą, o atsi
gavęs tylom žiūri į kankintoją.

Sekęs pro langą, tėvas nebeištvėrė, kai 
daužomas imtinys, atkumščiuotas nuo tvaros, 
atsitrenkė į šulinio rentinį.

— žalčiai, įmes, žiūrėk, į šulinį! — ir iš
skubėjo pro duris, bet tuo metu, visi keturi 
sugriebę, tempė jau savo auką į trobą. — Kur 
jūs? Ko jūs čia?

Argi tėvas atlaikys vienas prieš keturis? 
Matyt, dėl to ir į lauką neskubėjo ir dabar pa
sitraukė į šalį ir praleido visus. Nė vienas ir 
kojų nenusitrepsėjo ir prinešė sniego, ir mo
tina dar bėgo durų uždaryti, kad troba neiš- 
auštų.

— Vagis! Vagis! — dar priemenėje besi
trankydami, vienas per kitą šaukė.

(Bus daugiau)
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Lietuvos Nepriklausomybės iškilmės Toronte
J. Varčius

Lietuvos nepriklausomy
bės 68 metų sukaktis Toron
te buvo minima tris dienas.

Vasario 14 d., 7 vai. vak., 
penktadienį, KLB krašto 
valdyba suruošė priėmimą 
kitataučiams svečiams Pri
sikėlimo parapijos salėje, 
čia dalyvavo Kanados par
lamento atstovai J. Oostum, 
B. Boyer, Ontario ministe
ris T. Ruprecht, Lietuvos 
gen. kons. dr. J. žmuidzinas 
su žmona, Estijos ir Latvio 
jos gen. konsulai ir etninių 
grupių reporteriai bei sve
čiai. Lietuvių buvo susirin
kę apie 100, nes dalyvavo 
tik kviestieji. Susirinkusie
ji buvo vaišinami užkan
džiais ir gėrimais, vyko as
meniški susipažinimai.

* * *
Vasario 15 d., šeštadienį, 

Maironio mokyklos mokyto
jai aiškino mokiniams apie 
Vasario 16-tosios reikšmę 
lietuviams. Vėliau jaunes
niųjų mokinių choras atli
ko koncertinę programą ne-r 
priklausomybės minėjime 
pensininkų namuose, o vy
resniųjų apie 40 mokinių 
specialiu autobusu atvyko į 
Toronto miesto rotušės aik
štę dalyvauti vėliavos pakė
limo iškilmėse, čia jau bu
vo susirinkę apie 200 tau
tiečių. Suskambėjus Rotu
šės miesto laikrodžio var
pams, 12 vai. KLB Toronto 
apylinkės valdybos pirm. A. 
Vaičiūnas pradėjo iškilmę 
atitinkamu žodžiu, prie ku
rio prisijungė ir Ontario 
parlamento atstovas T. Ru
precht, pasakęs momen
tui pritaikintą kalbą. Gie
dant Lietuvos himną, vėlia
vą iškėlė kūrėjas-savanoris 
St. Pociūnas.

* *
Vasario 16 d., sekmadie

nį, buvo svarbiausia iškil
mių diena. Lietuvos kanki
nių, Prisikėlimo ir evange
likų Išganytojo bažnyčiose 
vyko iškilmingos pamaldos.

Pagrindinis minėjimas 
vyko Anapilio salėje, 4 vai.

Vasario 16 minėjime Toronte. Sėdi iš kairės: Kanados parlamento atstovai Don Blenkearn, 
Andrew Witer, Patrick Boyer, Vliko cicepirm. L. Grinius, parlamentaras Steffen Offer ir KLB 
pirm. A. Pacevičius. S. Dabkaus nuotr.

Ontario premjeras David 
Peterson.

p. p., Mississaugoje, kuria
me dalyvavo apie 1000 tau
tiečių iš Toronto, Missis- 
saugos, Oakvilės, Hamilto
no ir apylinkių. Atvyko Ka
nados ir Ontario parlamen
tų atstovai, Latvijos ir Es
tijos gen. konsulai ir daug 
kitų draugiškų tautybių 
svečiai.

Minėjimą pradėjo Mairo
nio mokyklos vyresnieji mo
kiniai. Apie 40 mergaičių ir 
berniukų, pasipuošę tauti
niais drabužiais, išsirikiavo 
scenoje. Programos prane
šėjai „Vilniaus” karalaitei 
I. čuplinskaitei pakvietus, 
dalyviai atsistojimu pager
bė įnešamas Kanados, Lie
tuvos ir 7 organizacijų vė
liavos. Diriguojant muz. D. 
Viskontienei mokyklos cho
ras ir publika iškilmingai

Gintaro studenčių grupė atlikusi meninę programą Vasario
16 minėjime. St. Dabkaus nuotr.

DIRVA

sugiedojo Kanados himną. 
Kun. A. Simanavičius, 
OFM, anglų ir lietuvių kal
bomis sukalbėjo invokaciją.

Įžanginį žodį pasakė KLB 
Toronto apylinkės pirm. A. 
Vaičiūnas angliškai ir lie
tuviškai, primindamas gar
bingą Lietuvos praeitį, jos 
kovas dėl nepriklausomybės 
ir sunkią dabartinę okupa
ciją. Jis ragino visus nepa
vargti grumtynėse su bar
barišku okupantu, kuris sie
kia sunaikinti mūsų tautą. 
Po jo kalbos buvo pagerb
ti minėjime dalyvavę du kū- 
rėjai-savanoriai: S. Pociū
nas ir Vaštokas. Įžanginę 
minėjimo dalį užbaigė Mai
ronio mokinių mišrus cho
ras, kuris atliko dainų ir 
deklamacijų pynę. Gražūs 
jaunų mokinių veideliai, 
tautiniai mergaičių ir ber
niukų drabužiai, aiški ir 
tiksli lietuvių kalba, harmo
ningai atliktos dainos pada
rė gilų įspūdį publikai, kuri 
apie 15 minučių užtrukusią 
koncerto programą palydėjo 
plojimais.

Vaikų chorui pasitraukus 
iš scenos, Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. žmuidzinas 
angliškai pareiškė padėką 
Kanados valdžios atstovams 
už dalyvavimą-minėjime ir 
jų pagalbą padėti lietu
viams kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Konsulas lietuviš
kai pareiškė, kad Vasario 16

1986 m. kovo 6 d.

Toronto Maironio mokyklos mokinių choras, atlikęs pro
gramą minėjime.
aktas savo dvasiniu spinde
siu šviečia mums kelią per 
sutemas į nepriklausomybę. 
Vasario 16 aktas yra lietu
vių tautinės sąmonės ir iš
minties paminklas, kuris 
pasauliui skelbia visada, 
kad Lietuva yra apsispren
dus visiems laikams būti 
laisva, nepriklausoma vals
tybė ir turi neatimamą tei
sę suvereninių šalių šeimo
je.

Pagrindinis kalbėtojas 
Liūtas Grinius, VLIKo vi
cepirmininkas, kalbėdamas 
angliškai apie 10 minučių 
svečius kanadiečius supa
žindino su Lietuvos valsty
bės istoriniais faktais ir jos 
problemomis. Lietuviškoje 
paskaitos dalyje tvirtino, 
kad daugelis kitataučių ste
bisi lietuvių atkaklumu ir 
prisirišimu prie mūsų tau
tos praeities.

Per 46 metus, atrodo, ga
lėjo ir Lietuvos vardas būti 
pamirštas. Tačiau šiandien 
Lietuvos vardas ir kančios 
pasaulyje yra plačiai žino
mos. Lietuvos okupacijos 
reikalai yra minimi tarptau
tinėse konferencijose. Pre
legentas priminė pr. metais 
įvykusi teismą Kopenhago
je, kuris pasmerkė sovietų 
okupaciją, pabaltiečių rusi
nimą ir sovietų pastangas 
šmeižtais suklaidinti pasau
lio viešą opiniją. Paskaiti
ninkas priminė pabaltiečių 
demonstraciją Baltijos jū
roje ir sovietų valdžios in
trigas, šantažavimus ir gra
sinimus suniekinti jaunimo 
pastangas. Kovoje dėl Lie
tuvos išlaisvinimo turime 
ieškoti pagalbos laisvuose 
demokratiniuose kraštuose. 
Mūsų laisvinimo veiksniai 
ir Bendruomenė veikia šia 
kryptimi, kurių pastangas 
turi remti kiekvienas lietu
vis aukomis ir darbais.

šios šventės proga broliš
kus sveikinimus pareiškė 
minėjime dalyvavę Latvijos 
ir Estijos gen. konsulai. Ka

S. Dabkaus nuotr. 
nados valdžios vardu svei
kino parlamento narys And- 
rew Witer, kuris perskaitė 
ministerio pirmininko B. 
Mulroney specialų laišką. 
Vykstant s v e i kinimams, 
mūsų jaunimas, pasipuošęs 
tautiniais rūbais, sutiko at
vykusį Ontario provincijos 
valdžios ministerį pirminin
ką David Peterson, kuris 
savo kalboje pasakė, kad jis 
supranta lietuvių pasiryži
mą ir pastangas kovoje dėl 
nepriklausomybės. Pareiš
kė: ”Aš tikiu, kad mes vie
ną dieną pamatysime laisvą 
Lietuvą”. Premjeras per
skaitė Ontario valdžios raš
tą, skelbianti vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybės 
diena Ontario provincijoje 
ir įrėmintą raštą įteikė 
KLB Toronto apylinkės 
pirm. A. Vaičiūnui.

Po turiningų ir reikšmin
gų kalbų ir sveikinimų, bu
vo pradėtas koncertas.. 
„Gintaro” studentų grupės 
spalvingi šokėjai, pritariant 
5 asmenų orkestrui, ener
gingai ir profesionaliai atlu 
ko 4 tautinius šokius. Jų 
vietą scenoje netrukus už
ėmė puošniomis uniformo
mis pasipuošę „Aro” cho
ristai. čia pat buvo įteikta 
muz. S. Gailevičiui KLB 
kultūros komisijos paskirta 
kultūrininko-visuomeninin- 
ko premija $1000. Vyrų 
choras „Aras”, vadovauja
mas muz. V. Verikaičio ir 
akompanuojamas muz. J. 
Govėdo, galingai atliko lie
tuviškų maršų ir dainų py
nę. Užbaigos žodį pasakė 
angliškai ir lietuviškai KLB 
pirm. adv. A. Pacevičius, 
padėkojęs atvykusiems val
džios asttovams, kitatau
čiams ir gausiems daly
viams. Minėjimas buvo už
baigtas 6:45 vai. vak. en
tuziastiškai sugiedojus Lie
tuvos himną.

Šios šventės proga buvo 
surinkta aukų Tautos fon
dui $8,163.90.
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Los Angeles lietuviai minėjo Vasario Šešioliktąją
Rūta Šakiene

Didžiausiame Kaliforni- 
jos universitete — UCLA 
studijuoją dešimt lietuvių, 
neseniai įsteigė savo orga
nizaciją. Šioji nauja UCLA 
lietuvių studentų sąjunga 
penktadienį, vasario 14-tą 
dieną suruošė Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
minėjimą, net parūpindami 
autobusą norintiems į tą 
minėjimą vykti. Tai pirmas 
toks įvykis UCLA universi
tete. Minėjime kalbėjo sve
čias iš Washingtono Linas 
Kojelis ir dalyavo apie du 
šimtai žmonių. Organizato
riai — Tadas Dabšys ir Al
gis Avižienis.

šeštadienį, vasario 15-tą, 
programos pravedė j a Stasė 
Pautenienė per lietuvių ra
dijo valandėlę perdavė ati
tinkamą programą.

Dvi savaites Kalifornijo
je siautė audros ir pylė lie
tus. Artinantis Vasario še
šiolikta jai žmonės pradėjo 
rūpintis, kaip bus su Nepri
klausomybės šventės minė
jimu. Dar nėra buvę, kad 
Los Angeles per Vasario; 
šešioliktą lytų. Nebuvo lie^ 
taus ir šį kartą. Rytas iš

Dalis svečių Vasario 16 minėjime. Pirmoje eilėje iš kairės: A. Reins — Latvių komiteto pir
mininkas, B. Nurmsen, Liucija Mažeikienė, klebonas dr. Algirdas Olšauskas, inž. Jonas Jurkū
nas iš Chicagos, Vyr. Skautininke Stefa Gedgaudienė iš Clevelando ir skautininke Marija But
kienė.

aušo permirkęs ir apsiniau-: 
kęs, bet pakeliui į šventę 
dangus pradėjo giedrėti, o 
artinantis prie Los Angeles 
lietuvybės centro, šv. Ka
zimiero bažnyčios, pirmą 
kartą per dvi savaites pasi
rodė saulutė. Ir ji švietė tol, 
kol po visų apeigų ir šven
tės įvykių žmonės vėl išsi
skirstė namo. Tada vėl pra
dėjo lyti ir, pagal oro pra
nešėjus, Kalifornijos pa
krantes žada aplankyti dar 
bent keletas audrų.

Pagrindinis kalbėtojas Linas 
Kojelis iš Washington, DC.

Nepriklausomybės minė
jimo šventės diena, kaip ir 
visuomet, pradėta iškilmin
gu vėliavų pakėlimu para
pijos aikštėje, dalyvaujant 
u n i formuotiems ramovė- 
nams, šauliams, skautams 
ir ateitininkams su savo or
ganizacijų vėliavomis, šv. 
Mišias atnašavo prel. dr. 
Vincentas Bartuška, pasa
kydamas viltingą ir mūsų 
poetų eilėmis perpintą pa
mokslą. Jaudinančiai nu
skambėjo solistų Janinos 
Čekanauskienės, Antano Po- 
likaičio ir Rimtauto Dabšio 
bei parapijos choro balsai, 

giedant patriotines, Tėvy
nei laisvės maldaujančias, 
giesmes, vargonais palydint 
muz. komp. Br. Budriūnui. 
Po Mišių sekė minėjimas 
parapijos salėje. Įnešus vė
liavas sol. Antanas Polikai- 
tis sugiedojo Amerikos 
himną ir klebonas dr. Al
girdas Olšauskas sukalbėjo 
invokaciją. ALTo Los An
geles skyriaus pirmininkas 
ir svarbiausias iškilmių ren
gėjas inž. Antanas Mažeika 
p~a s velkino ^susirinkusius, 
pakvietė susikaupimo minu
te pagerbti žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir pristatė 
publikai Los Angeles apy
linkėje gyvenančius Vyčio 
Kryžiaus Kavalierius — 
pik. Joną Andrašūną, pik.
lt. Bronių Basiulį, avĮaęįjps- 
kpt. Jurgį Tumavičių ir_sa- 
vanorius kūrė j us — pik. To
mą Sereiką, pik. Juozą And
rių, mjr. Joną Puikūną, av. 
kpt. Gregorijų Radvenį ir 
eil. Mykolą Barauską. Jiems 
birutiečių pirmininkė Aldo
na Audronienė ir ramovėnų 
pirmininkas Vladas Gilys 
prisegė po trispalve papuoš
tą gvaizdiką. Tiems, kurie

Programos vedėja Daina 
Petronytė.

Lituanistinės mokyklos vedėjas Juozas Pupius ir konkursą 
laimėję mokiniai: Andrius Kudirka, Aras Mattis, Vilija Tom- 
pauskaitė, Kęstutis Gorodeckas ir Auris Jarašūnas. Trūksta 
Mėtos Landytės — sirgo.

dėl amžiaus ir sveikatos ne
pajėgė iškilmėse dalyvauti, 
gėles ir visų susirinkusių 
linkėjimus vėliau perdavė 
rapiovėnų pirmininkas.

Gen. konsulo Vytauto če-_ 
kanausko sveikinimą per
skaitė jo dukra Daiva, nes 
konsulas tą dieną buvo Ch'i- 
cagoje, kur buvo pakvies
tas kalbėti Chicagos ALT 
rengiamame minėjime. Dai
va Čekanauskaitė taip pat 
paskaitė konsulate šiai 
progai gautus_ sveikini
mus^ Valstybės sekreto- 
riaus George Shultz iš Wa- 
shington, D. C., Kaliforni
jos valstijos sekretorės 

gėlės apskrities Tarybos 
pirmininko Peter _Sheba- 
rum, protokolo vedėjos 
Sandra J. Ausman.

Minėjimo programos pra
vedė ja buvo mūsų populia
rioji Daina Petronytė. Ji 
pristatė ir scenon žodį tarti 
iškvietė estų Bendruome
nės pirmininką Bernard 
Nurmsen, kuris jau trisde
šimt metų dalyvauja mūsų 
Vasario šešioliktosios minė
jimuose ir latvių atstovą 
Alfons Reins. Kaliforni
jos gubernatoriaus George 
Deukmeijan sveikinimą ir 
Los Angeles Apskrities Ta
rybos rezoliuciją perskaitė 
Arnoldas Kungys.

Pagrindinis šventės kal
bėtojas buvo svečias iš Wa- 
shington, D. C., bet drauge 
ir savas — mūsiškis jau
nuolis, Kalifornijoje gimęs, 
augęs ir mokęsis — specia
lus prezidento Ronaldo Rea
gano asistentas Baltuose 
Rūmuose, Linas Kojelis. 
Prelegentas kalbėjo laisvai 
ir be šablonų, vis prisimin
damas savo brendimo me
tus šioje pačioje aplinkoje, 
paminėdamas žmones ir 
įvykius, kurie padarė di
džiausią įtaką jo galvojimui 
ir tolimesniam išsivysty
mui. Papasakojo Linas Ko
jelis ir apie Amerikos vidi
nę ir tarptautinę politiką, 
ragino ir mums visiems 
daugiau ja susidomėti ir į 
ją įsijungti. Perspėjo jr pa- 
brėžė, kad per maža yra rū- 
pintis~"HlU_šavaĮs_lietuyiš- 
kans reikalais. Ragino 
kreipti dėmesį, kaip JAV 
valdžios atstovai balsuoja ir 
nesivaržyti kiekvienu atve
ju išreikšti savo nuomonę. 
Bet labiausia — ruošti ir

Daiva Čekanauskaitė.

Programos vedėjas Arnoldas 
Kungys.

raginti jaunimą domėtis po- 
litika. "Siųskite jaunimą į 
Washingtoną”, kreipėsi j 

publiką Linas Kojelis, — 
"kad turėčiau pagelbinin- 
ku2.

Prelegento kalbą klausy
tojai daug kartų pertraukė 
plojimu, o jam baigus kal
bėti — plojo sustoję.

Į salę, kiek pavėlavęs, at- 
vyko geras lietuvių drau
gas ir užtarėjas, Los An
geles apskrities Tarybos 
narys Michael Antonovich, 
kuris taip pat trumpai bet 
nuoširdžiai prabilo į susi
rinkusius. Arnoldas Kungys

(Nukelta į 10 psl.)
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LOS ANGELES AMERIKOS AMBASA
DORIUS JUNGTINĖSE 

TAUTOSE ATVYKSTA Į 
. BALTŲ KONFERENCIJĄ

Kovo 22 d. į Penktąją 
žmogaus teisių konferenci
ją Los Angeles, Calif., spe
cialiai atvyksta JAV amba
sadorius Jungtinėse Tauto- 

’ se Vernon A. Walters, kurs 
’ pasakys pagrindinę kalbą ir 

turės pasitarimus su baltų 
veikėjais.

žmogaus teisių konferen- 
’ cijose, kurias kasmet orga- 
’ nizuoja Baltų Laisvės Ly

ga, iki šiol yra dalyvavę 
daug žymių valdžios parei
gūnų, k. t. ambasadorius 

’ John D. Scanlan, Carl 
Gershman — JAV delega
cijos Jungtinėse Tautose 
narys žmogaus teisių reika- 

' lams, Elliott Abrams — 
1 valstybės sekretoriaus asis- 
1 tentas, Thomas Bradley — 
' Los Angeles meras, Eugene 
’ Pell — Amerikos Balso di-
■ rektorius ir kiti, tačiau to- 
’ kio rango pareigūnas, kaip
■ Amerikos a m b a sadorius 
1 Jungtinėse Tautose, iki šiol 
1 jokioje baltų konferencijo- 
1 j e nėra dalyvavęs.

. .' / Amerikos a m b a s ada 
šiems laimėtojams po pini- J jungtinėse Tautose, pareiš- 
ginę.dovaną. Mokyklos ve-; kė> kad Baltieji rūmai ir 
dejas Juozas^Pupius pora; Valstybės departamentas 

apie Baltų Laisvės Lygą tu- 
ri gerą nuomonę ir vertina 

\ ją kaip veiksmingą organi
zaciją.

Iš Amerikos lietuvių žmo
gaus teisių konferencijos 
programoje dalyvauti pa
kviesti Linas Kojelis iš Bal
tųjų rūmų, Vytautas Ką- 
mantas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pir
mininkas; ir dr. Kazys Bo
belis, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto val
dybos pirmininkas. Linas 
Kojelis ir Vytautas Kaman- 

! tas kvietimą priėmė, dr. 
■ Kazys Bobelis į kvietimą 
neatsakė.-

Daugiau informacijų apie 
žmogaus teisių konferen
ciją teikia Antanas B. Ma
žeika, tel. (714) 859-0340; 
Jonas Matulaitis, tel. (213)

(Atkelta iš 9 psl.) 
paskaitė ALTo, Bendruome
nės ir Tautos Fondo pirmi
ninkų pasirašytą rezoliuci
ją, kuri susirinkimo priim
ta ir bus išsiuntinėta atitin
kamiems amerikiečių val
džios atstovams ir spaudai.

Lituanistinės mokyklos 
vedėjas Juozas Pupius sce- 
non iškvietė minėjimo ren
gėjų anksčiau paskelbto ra
šinių konkurso laimėtojus. 
Jų buvo šeši — po tris iš 
jaunesnių ir vyresnių kla
sių grupės: Andrius Kudir
ka, Aras Mattis, Vilija 
Tompauskaitė, Kęstutis Go- 
rodeckas, Aris Jarašūnas ir 
Mėta Landrytė. Rašinio te
ma buvo: "Kodėl mes turi
me minėti ir švęsti Vasario 
šešioliktąją”. Aras Mattis 
ir Kęstutis Gorodeckas 
trumpus ir labai gražiai pa
rašytus savo rašinėlius tiks
lia lietuvių kalba paskaitė 
susirinkusiems ir buvo pa
lydėti gausiais plojimais, 
žiūrovams dar vis plojant, 
ALTo Los Angeles skyriaus 
pirmininkas inž. Antanas 
Mažeika įteikė visiems še-

666-1820 arba rašant Li
thuanian Information Cen- 
ter, Box 29657, Los Ange
les, Calif. 90029.

Brocktono miesto meras Carl D. Pitaro įteikia lietuviams 
Vasario 16 d. proga pasirašytą proklamaciją. Iš kairės: P. Jan- 
čauskas, S. Gofensienė, R. Tamolionis, O. Eikinienė, S. Gauss, 
ALT pirm. R. Bielkievičius priima iš mero Carl D. Pitaro pro
klamaciją, W. Pribušauskas, Fr. Wallen ir E. Ribokienė.

S. Bauman nuotr.

kartų savo kalboje pabrėžė,! 
kad visi rašiniai parašyti1 
mokyklos klasėje ir vienos, 
pamokos metu.

Bendruomenės Vakarų 
Apygardos pirmininkė An
gelė Nelsienė įteikė Lietu
vių Fondo kasmet skiria
mas premijas: Lituanisti
nei mokyklai $1000 ir para
pijos mokyklos lituanistinei 
klasei — $200. Po vėliavų 
išnešimo ir Tautos himno 
sekė meninė dalis.

Su visa eile lietuvių kom
pozitorių dainų išėjo solistė 
Birutė Vizgirdienė ir po jos 
— Los Angeles Vyrų Kvar
tetas. Paskutinę dainą (mu
zika Broniaus Budriūno, žo
džiai Bernardo Brazdžionio) 
”Mano protėvių žemė”, so
listė ir kvartetas atliko 
drauge. Akompanavo muzi
kas Aloyzas Jurgutis, reži
sierius ir deklamatorius — 
Algimantas žemaitaitis.

Minėjimą uždarė Ange
lė Nelsienė. Po minėjimo 
buvo pietūs apatinėje sve
tainėje, kurių metu buvo ir 
svečio Lino Kojelio pager- 
bimas. Kalbėjo Angelė Nel- 
sienė ir Tautos Fondo Los 
Angeles komiteto pirminin
kas Mykolas Naujokaitis. 
Visų trijų minėjimą rengu
sių organizacijų .vardu sve
čiui buvo įteikta dovana — 
Igno grafika ”Lietuva”.

• Lietuvių Kredito Koo
peratyvas persikėlė į nau
jai atremontuotas patalpas 
Tautinių Namų apačioje.

Raštinė atidaryta 5 die
nas savaitėje sekančia tvar
ka:

Nuo antradienio iki penk
tadienio nuo 10 vai. ryto iki 
3 vai., antradienio vakare 
nuo 5 iki 7 valandos, šešta
dienį nuo 10 vai. ryto iki 12 
valandos. Pirmadienį užda
ryta.

Kredito Kooperatyve la
bai palankiomis sąlygomis 
duodamos paskolos ir už 
santaupų indėlius mokamos 
aukštos palūkanos. Lietuvių 
kolonijos gyventojai malo
niai kviečiami naudotis šios 
įstaigos patarnavimais. ,

Kooperatyvo adresas — 
3352 Glendale Blvd., ,Los 
Angeles, Ca. 90039. Telefo
nas: (213) 661-5276 arba 
667-3080.

• Vincas Juodvalkis, CPA 
persikėlė j naujas patalpas 
Tautiniuose Namuose, 3352 
Glendale Blvd. Įstaiga ati
darą kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak., išskyrus sek
madienius ir pirmadienius. 
Tel. (213) 667-3080.

/S^INTERNATIONAL
y SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ:

BROCKTON

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS

toriją, didžiosios lietuviams 
šventės iškilmingumui.

Invokaciją sukalbėjo kleb. 
kun. P. šakalys. Tylos su
sikaupimo minutėje, buvo 
pagerbti už Lietuvos lais
vę žuvę gynėjai.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo Aktą anglų 
ir lietuvių kalbomis skaitė 
stud. Vytautas P. Sužiedė
lis.

Lietuvius didžiosios šven
tės Vasario 16-os proga 
sveikino miesto meras Carlo 
Pitaro ir kiti miesto parei
gūnai.

Pagrindinis šventės kal
bėtojas buvo Gintaras Če-

• Los Angeles Lietuviu 
Tautinių Namų metinis na
rių susirinkimas įvyks š. 
m. kovo 9 d. 1 vai. p. p. Tau
tinių Namų salėje, 3356 
Glendale Blvd., Los Ange
les, Ca. 90039.

Bus pranešimai, jų tvirti
nimas ir direktorių bei re
vizijos komisijos rinkimai.

Po susirinkimo kuklios 
vaišės.

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

KELIONE NR. 2
Iš Niujorko

KELIONE NR. 3
Iš Niujorko

KELIONĖ NR. 4
Iš Niujorko 

KELIONE NR. 5
Iš Niujorko

KELIONE NR. 6
Iš Niujorko

KELIONE 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 grandijoriniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių kainos: Volga GAZ 24-10 — 
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.
Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais. .L.* *'

■0

Vasario 14 d. 10 vai. ry-_ 
to miesto meras Carl D. Pi
taro pasirašė proklamaciją 
skelbiančią Vasario 16 d. — 
Lietuvių Dieną Brocktone. 
Pasirašymo iškilmėse da
lyvavo lietuvių kilmės aukš
ti miesto pareigūnai ir lie
tuvių organizacijų atstovai.

Tą pat dieną, 12 vai. 
Frank Wallen, Vandens ir 
kanalizacijos įstaigos virši
ninkas su žmona, suruošė 
erdvioje įstaigos salėje, Va- pas iš Quincy, Mass. 
sąrio 16-osios šventės pro
ga savo įstaigos tarnauto
jams, miesto pareigūnams 
ir lietuviams, lietuviškai pa
ruoštas vaišes — priėmimą. 
Vaišėse dalyvavo 150 sve
čių.

Vaišėms maistą lietuviš
ku būdu paruošė lietuvės 
brocktonietės vadovaujant 
Onai Gureckienei. Visus 
svečius ši puota sujungė į 
bendrą Vasario 16-osios 
džiaugsmą.

Vasario 16 d. 10 vai. ryto 
Bv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčioje buvo šv. 
Mišios už žuvusius Lietuvos 
laisvės gynėjus, kurias at
našavo ir turiningą pamoks
lą pasakė kleb. kun. Petras 
šakalys.

Po pamaldų organizuotai 
automobiliais vykom į 
Brocktono miesto centrą, 
Parkway aikštę savaitei pa
vadintą — ”Mindaugo aikš
tę”, Lietuvos vėliavos iškė
limui.

į Vasario 16 d. 3 vai. p. p. 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, įvyko Vasario 16-os 
pagrindinis minėjimas. Mi
nėjimą atidarė ir svečius 
pasveikino Brocktono Lie
tuvių Tarybos pirm. Romu- 

i aidas Bielkevičius. Progra
mą pravedė Rymantė Janu
laitienė.

Martyno Jankaus šaulių 
kuopos pirm, garbės šauliui 
vedant, suneštos šaulių ir 
Moterų sąjungos vėliavos. 
Jos išrykiuotos prieš audi-

Paskelbtos rezoliucijos 
auditorijos audringais plo
jimais buvo priimtos, ku
rias minėjimo rengėjai iš
siųs šio krašto prezidentui, 
valstybės ir šios Massachu- 
setts valstijos kongresma- 
nams ir senatoriams.

Vėliavas išnešus sekė 
pertrauka, kurios metu pa
gal aukotojo laisvą apsi
sprendimą, surinktos aukos 
Lietuvos laisvinimo reika
lams per 2,400 dol.

Meninė šventės progra- 
dalį atliko Brocktono šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos choras, vedamas Mary
tės Blaževičiūtės-Crawley ir 
duetas.

Šventės rengimo pirm. R. 
Bielkevičius padėkojęs gar- 
bingiesiams svečiams, pro
gramos atlikėjams ir vi
siems į minėjimą atvyku- 
siems, pakvietė pasivaišin
ti, pabendrauti šioje pat sa
lėje.

Vaišes paruošė Katalikių 
Moterų Sąjunga 15 kuopa, 
talkinant lietuvėms mote
rims. (er)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

• G. Meiliūnienė, SLA se
kretorė, praneša, kad SLA 
pildomosios tarybos rinki
mai vyks š. m. kovo mėn. 
Visi SLA nariai raginami 
rinkimuose gausiai daly
vauti.
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Po dainos grįžimas į žodį nebeįmanomas
pu literatūros vakarai ar vaizdą.Pernai per mokslo ir 

kūrybos simpoziumą, 
įteikdamas literatūri
nes premijas, Lietuvių 
rašytojų draugijos pir- 
minin kas Anatolijus 
Kairys pareiškė:'.

Nors įteikiamos dvi pre
mijos, vis tik turiu prabilti 
į jus minorine gaida. Pa
skiri rašytojai rašo pasiti
kėdami daugiau ateities vil
timi, negu šios dienos tik
rove. Knygos dar pasirodo, 
tačiau tiek knygų, tiek 
laikraščių leidėjai nuolat 
skundžiasi, kad skaityto
jai ir prenumeratoriai 
mažėja, džiaugsmas pasiro
dančia knyga įspūdžio jau 
nesukelia, žodinio meno en
tuziazmas pastebimai krin
ta. Ne taip seniai sakyda
vom — paskaitykim, o da^. 
bar jau sakoma — uždai
nuokim. Ne taip seniai gir- 
dėdavom — nusipirkime 
knygą, o dabar vis dažniau 
girdime — nusipirkime 
plokštelę. Mūsų kad ir ne
gausiose kolonijose rengia
mi koncertai po koncertų, 
salės pilnos klausytojų be 
išimties kas dainuoja, lyg 
grybai po lietaus steigiasi 
nauji ansambliai, kvartetai, 
oktetai, chorai.. Tuo tar-. 

GAMTOS IR ŽMOGAUS KŪRYBOS 
GROŽIO KELIONĖ

GRAIKIJA — JUGOSLAVIJA — SALZBURGAS. 
Liepos mėnesio 12, 1986

Vadovas Kun. Dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS

Informacijai ir rezervacijai kreipkitės į: TRAVEL 
ADVISERS INC., 1515 N. Harlem #110, Oak Park, 

III. 60302,o (312) 524-2244.

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

DOVANŲ PARDUOTUVĖ
PATRIA 

2646 West 71st Street, 
Chicago, III. 60629

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

ir taisymas.
Savininkai Fr. ir A. Siutai, 

telef. (312) 778-2100

PETKUS
tėvas ir sūnus

poezijos rečitaliai jau labai 
reti paukščiai. Visa mūsų 
kultūrinė slinktis aiškiai 
pasuko iš žodžio kultūros į 
dainos kultūrą. Mūsų kul
tūriniai varikliai kone prieš 
savo norą persiorientuoja, 
sakyčiau pereina į naują 
veiklos fazę — iš dėmesio 
žodžio menui į dėmesį dai
nos menui. Ar ši kultūros 
fazė bus jau paskutinioji 
mūsų išeiviškosios kultūros 
fazė, nesiimu spėti, tačiau 
jei kas paklaustų šiek tiek 
prigesinęs šviesas, atsaky
čiau — taip, paskutinioji. 
Po dainos grįžimas į žodį 
nebeįmanomas, žodis kas
dien sunkėja, darosi nepa
keliama našta, nebepatogus 
viešai ištarti, o dainoje ak
cento dar nesigirdi, galima 
muzikoje paslėpti... Ar 
šią bekalbių kultūrą bus 
galima vadinti lietuviška ar 
tautine — į klausimą atsa
kys jau kiti. Aš tik norė
čiau šia proga papranašau
ti, ir to nelaikyti dideliu 
nusikaltimu, būtent, kad 
Penkioliktame Mokslo ir 
Kūrybos simpoziume bus 
jau ne kalbama, o dainuo
jama. Jei prie dainos pri- 
dėmesi šokį — turėsime vi
sai aiškų netolimos ateities

Kadangi Mokslo ir Kūry
bos simpoziumai yra pa
keitę anksčiau rengiamus 
Kultūros kongresus, many
čiau, kad simpoziumų vado
vai turėtų susirūpinti ne 
tiek kalbomis apie kultūrą, 
kiek konkrečia kultūrine 
veikla, idant neįeitume į žo
dinio meno akligatvį. Kas 
mano, kad laisvą išeivijos 
žodžio meną pakeis nelais
vos Lietuvos žodžio menas, 
skaudžiai apsirinka — žo
dis tik laisvėje yra žodis.

Apgailime, kad jaunimas 
ištautėja. O ką jis veiks ne
mokėdamas kalbos? Pirma 
išmokykim jaunimą kalbė
ti, o tik paskui dainuoti — 1 
ne atvirkščiai. Kalba yra 
mūsų išlikimo duona, ne 
daina ar šokis. Nuolankiai 
prašau atkreipti dėmesį į 
tai, kad žodis neturi pakai
talo. Jei esam, kas esam 
tai esam žodyje. Netekę žo
džio mes neteksime ir savęs.

DETROIT
ŠVYTURIO JURŲ ŠAULIŲ 

ĘUOPOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Įvyko vasario 23 d. šv. 
Antano parapijos mokyklos 
klasėje. Atidarė kuopos pir
mininkas Bronius Valiukė
nas. Įnešta kuopos vėliava 
ir pagerbti mirę kuopos na
riai: Albinas Zovė ir Uršu
lė Jankauskienė. Taip pat 
paminėti sergantieji kuopos, 
nariai: Bronius Zakarka ir 
Jonas Mikalavičius.

Jūrų šaulių centro valdy
bos vadovas Mykolas Aba
rius ir šaulė Salomėja Gri
gaitienė Vasario 16 šventės 
proga apdovanotiems įtei
kė pažymėjimus ir prisegė 
žymenis — šaulių žvaigž
dės ordeną Broniui Valiukė
nui ir šaulių žvaigždės me
dalį šaulei Sofijai Sirutie
nei ir šauliui Baliui Telyčė- 
nui.

Kuopos pirmininkas Bro
nius Valiukėnas, padarė 
kuopos metų veiklos apžval
gą. Į kuopą priimta nauja 
narė Bronė Vasiliauskienė, 
kuopos atstovai dalyvavo 
Šaulių suvažiavime, Chica
goje, valdyba turėjo 5 po
sėdžius ir 5 renginius-pik- 
niką po stogu, Pilėnų sto
vyklos atidarymą, Jūros 
dieną — kultūrinį savaitga
lį, stovyklos uždarymą ir 
bendras kūčias. Rengiame 
renginius, darėme išvažia
vimus ir dalyvavome su 
kuopos vėliava paminėji
muose. Pilėnų stovykloje 
sutaisyta vandens pompa, 
įsigyjome bulvėms tarkuoti 
mašiną, grindims plauti ki
birą, 2 stalus, knygų, mu
ziką ir virtuvėje įdėjome 
naujas grindis. Padėkojo 
valdybos nariams už gražų 
bendradarbiavimą, o mote
rų vadovei Onutei Selenie- 
nei ir visoms sesems šau
lėms už talkininkavimą ren

giant kuopos renginius, pa
brėždamas, kad jis jau pir
mininkauja šeštus metus ir 
praėjusieji metai buvo ge
riausi; nebuvo jokių nesu
sipratimų, bei barnių, tik
rai malonu buvo dirbti!

Kuopos pirmininko, iždi
ninko ir revizijos komisijos 
pranešimai išdiskutuoti ir 
priimti.

Svarstant klausimus ir 
sumanymus prieita išvada, 
kad Pilėnų stovykla yra vie
nintelė vieta, kur lietuviai 
dar gali ruošti išvykas. Ji 
turi didelę aikštę automo
biliams pasistatyti, dirbtiną 
ežeriuką pasimaudyti, gra
žią salę ir erdvius kamba
rius pernakvojimui. Tik rei
kia juos gražiai prižiūrėti 
ir tvarkyti. O tvarkymui 

DVIDEŠIMT KETVIRTASIS DIRVOS 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAšELIONIS
Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove

lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma

šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.
Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1986 m. 

birželio 15 d.
Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur

sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.
Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 

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

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

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

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

SGIMINĖ IR PREZIDENTINĖ
JONAS ŠVOBA

Nepriklausomos Lietuvos istoriniai įvykiai. Išleido 
Vilties leidykla. Mecenatas — ALT S-gos Detroito sky
rius. 424 psl. kietais viršeliais. Kaina 10 dol. Gaunama 
Dirvoje ir pas knygų platintojus.

------------------------ ATKIRPTI--------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau atsiųsti man Jono Švobos 
knygą Šeiminė ir prezidentinė Lietuva.

reikalinga darbo jėgos, ku
rios ne taip daug yra. Pi
lėnų stovykla galės pasinau
doti ir kitos organizacijos, 
jei tik jos norės. Tai buvo 
svarbiausis ir aktualiausis 
darbotvarkės punktas.

Susirinkimas baigtas Lie
tuvos himnu. Susirinkimą 
sklandžiai pravedė B. Va
liukėnas, sekretoriavo A. 
Vaitėnas. Dalyvavo apie 
pusšimtis narių ir svečias 
iš Floridos Stepas Lungys. 
Po susirinkimo buvpvąišes, 
kurias paruošė kuopps pir- 
mihinkas Bronius Valiukė
nas ir moterų vadovės pa
dėjėjos Stefanija Telyčėnie- 
nėjr Sofija^Sirutienė. (ag)

Skaitykit ir platink# 
D I R V 4

Vardas, Pavardė

Adresas
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rautos Fondo aukotojai 1985 metais
1. TAUTOS FONDO ATSTO

VYBĖS UŽSIENIUOSE:

$3,098.25Australija
(53,733)

Didžioji Britanija — $15,199. 
51 (29,012)

Kanada - $100,000.00 (453, 
000( Kanados valiuta. Į šią sumą 
įeina ir Br. Bačiūno auka 
$45,000, kuri vėliau dar buvo 
papildyta $20,000 suma, bet ji 
TF Centrą pasieks tik 1986 me
tais.

PASTABA skliausteliuose 
pažymėtos sumos rodo kiek au
kota 1/1, 1977 - 31/XII, 1985.

CT

Va-

B. ir V. Raulinaičiai,

Vincas Tamošiūnas,

K. ir E. Kilikauskai,

Ch. ir S. Cheleden,

M. Pėteraitienė, 
ir R. Pūrai, NY

II. PAVIENIAI AUKOTOJAI
$3,950.00 A. a. Emilijos Vai

nauskienės palikimas (per Gr. S)
$3,165.00 Kazys Bobelis, FL 

(21,295 — įsk. kelionės išlaidas)
$3,130.00 Juozas Blažys, IL 

(6,120)
$2,270.00 Vytautas ir Ona 

Jokūbaitis (3,180 — įsk. kelionės 
išlaidas)

$2,520.00 Vladas Jomantas, 
MI (2,545)

$2,200.00 Vacys ir Stasė Urbo
nai, FL (3,020)

$2,120.00 L. ir J. Giedraičiai, 
NY (17,720 — įsk. ir kel. išl.)

$2,000.00 Antanas Ražaitis, 
IL (4,800)

$2.000.00 Alfonsas Krakaus- 
kas, IL (3,500)

$2,000.00 Petras Pagojus, MI 
(7,000)

$1,897-00 Mykolas ir Petronėlė 
Karaičiai, FL (5,062)

$1,506.72 A A. V. Micevičiaus 
palikimas, CA (1566.72)

$1,500.00 Pranė Prankienė, IL 
(5,130)

$1,500.00 R. Kalnys-HY-, IL 
(1,500)

$1,500.00 Apolinaras Varnelis, 
MI (2,828) 1,000.00 į L.L. Iždą 
a.a. Jadvygos atminimui

$1,375.00 Jurgis Bobelis, 
(2,825)

$1,274.00 JuTgis ir Nijolė 
laičiaį, NY (1,874)
;($1,190.00 Stasė Palekienė, IL 

(1620)
$1,175.00 Grožvyda Giedrai

tytė, IL (1,500) Tėvų ir artimųjų 
atm. į L. L. Iždą 1,000.

$1,150.00 Antanas ir Gabrielė 
Bakšiai, CT (1350)

$1,150.00 Rūta Sakas, CA 
(1,386) 1,000 — a.a. vyro Petro 
atminimui

$1,125.00 Petras ir O. Šilai, 
FL (1,395)

$1,100.00 Emilis ir Julia Sin
kiai, CA (2800)

$1,095.00 Edmundas ir Jūratė 
Jašiūnai, IL (1875)

$1,050.00 Adv. Maria L. Švei- 
kauskienė, MA (1160) 1,000.00 
a.a. vyro prof. Prano atm.

$1,035.00 Juozas Leščinskas, 
MI (1280)

$1,020.00 H.Y.VVY (2020)
$1,010.00 Alina Žūras, NY 

(3335)
$1,005.00 V. ir P. Benokraičiai, 

OH (1040) — 1,000 jo 80 m. 
sukakties proga į L.L. Iždą

$1,000.00 A. a. Juozo Bartkaus 
palikimas, IN (1090)

$1,000.00 Stasė ir Kazys Grūz
dai, MA (4,000)

$1,000.00 Vladas Jegelevičius, 
Toronto, Canada (1,000)

$1,000.00 Albertas ir Albina 
Sinkiai, CA (1250)

$1,000.00 Augustinas ir Betty 
Sinkiai, CA (1250)

$1,000.00 J onas Tijūnas, IL 
(1040) — įamžina a.a. Rožę- 
Paurytę-Tijūnienę į L.L. Iždą 

$1,000.00 Bronius ir Petr. 
•Andriukaičiai, IL (1025)

$995.00 Kazimieras Povilaitis, 
IL (2500)

$800.00 Veronika Krashewski, 
IL (1600)

$800.00 Stasys Batūra, CA 
(1040)

$700.00 A. ir S. Kalvaičiai, 
FL (1950)

$700.00 J. ir D. Maurukai, 
FL (1250)

$600.00 Leonas ir Irena Kriau- 
čeliūnai, IL (2050)

$570.00 J. ir P. Kavaliauskai, 
IL (1395)

$550.00 M. Vitkus, FL (575) 
$545.00 J.E. Dirginčius, FL 

(767)
$540.00 J. Bartkus, MI (990) 
$525.00 D. ir A. Kinduriai, 

FL (1670)
$520.00 A. ir A. Osteikai, 

MI (650) $500.00 a.a. sūnaus An
tano įamžinimui L. Ižde

$510.00 A. Balsys, CA (510)
$505.00 Antanas Matukas, CT 

(3506)
$500.00 A. Briškaitis, IL 

(562)
$500.00 Br. Budreika-Tender, 

MA (1330)
$500.00 V. J ir G. Didžiu

liai, FL (500)
$500.00 St. Ivanauskas, IL 

(1750)
$500.00 J. ir P. Matulioniai, 

MI (1,000)
$500.00 Stef. Rokienė ir Nijolė 

Rūkaitė, AR (500) a.a. Antano 
Rūko atminimui

$500.00 D. ir B. Siliūnai, 
FL (1020)

$470.00 
CA (1043)

$463.00 
MI (1790)

$450.00 
CA (650)

$444.00 
FL (1626)

Po $425.00 Pranas Povilaitis, 
IL (1765); Juozas Ramanauskas, 
Australija (425)

$400.00 V. Bukota, Canada 
(725)

$400.00 Alf. ir Rūta Giedrai
čiai, CA (700)

$400.00 Genovaitė Stančie
nė, NY (670)

$362.00 Kazys Žvironas, HI 
(362)

$360.00 J. Bagdžius, IL (109&)
Po $350.00 V. ir J. Dovydai

čiai, CA (1570); L. Dubauskienė, 
IL (540); V. Karoblis, OH 
(2,500); L. ir P. Krajauskai, MI 
(900); K. Mikolajūnas, IL (450); 
Žymantaitė-Peters, NY (350); A. 
Pleškys, IL (1130); J. Puodžiū
nas, CT (2000)

$340.00 J. Cukuras, IL (1075) 
$335.00 O. Siliūnas, IL (935) 
Po $320.00 E. Grušienė, FL 

(485); P. ir Jadv. Klioriai, OH 
(700)

$315.00 A. Repšys, IL (360) 
$310.00 P. Blekys, IL (565) 
Po $300.00 A. Balčytis, IL 

(2800); V. Dudėnas, NY (425); 
G. Leonienė, NH (2155); T. Na
vickas, ID (500); K. ir E. Sapet- 
kai, CT (500); J. ir M. Šimoniai, 
CA (685); J. ir V. Užgiriai, MA 
(320)

Po $295.00 V. Kozica, IL (781); 
J. Mikalauskienė, IL (1880)

Po $290.00 Antanina Rep
šienė, IL (2040); V. ir A. Stasiū
nai, FL (475)

Po $280.00 T. ir A. Kučai, IL 
(530); J. Stašaitis, MA (1265)

Po $275.00 M. ir H. Kabliaus- 
kai, IL (525); A. ir Irena Ma- 
čioniai, FL (2285)

$265.00 J. Vaičaitis, FL (405) 
$260.00 A., A. ir R. Rimai, 

IL (525)
Po $250.00 D. ir S. Adomai

čiai, IL (820); A. Dirsė, FL (640); 
J. Gaudušas, IL (620); V. ir S. Ja
nulaičiai, IL (775); M. Pasker, 
FL (460); J. ir J. Petroniai, CA 
(730); Č. Veleckienė, IL (500)

Po $240.00 S. ir M. Kazlai, 
FL (240); J. ir M. Palubinskai, 
IL (970)

$239.00 K. Rožanskas, IL 
(610)

$235.00 J. Janulaitis, MI (477)

$230.00 D.J.N. Šumskiai, IL
(550)

Po $225.00 E. Bliudininkas, 
MA (345); E. ir J. Liaukai, (650); 
kun. S. Morkūnas, IO (2592); 
Eug. Pakulienė, DĖL (565); I. ir 
J. Vilgaliai, N Y (340);

Po $220.00 A. ir B. Jucėnai, 
FL (945); P. ir B. Kasakaičiai, 
IL (1015); O.R. Thiel, IL (640)

Po $210.00 St. Balienė, MI 
(240); J. ir D. Mitkai, CA (595);
A. ir A. Šukiai, FL (280) 

$205.00 Angelė Kateiienė, IL
(425)

Po $200.00 J. ir A. Bortkevi- 
čiai, NJ (900); J. ir V. Dubinskai, 
FL (510); B. ir M. Jankauskai, 
NY (835); A. ir V. Kačinskai, 
MI (855); kun. J. Krivickas, CT 
(300); kun. P. Kuras, IL (1040); S. 
ir J. Kvečai, CA (651); P. ir J. 
Maldeikiai, AR (760); A. ir F. 
Plateriai, MD (595); J. ir I. 
Rasiai, MA (1220); Adv. A. Šir
vaitis, OH (200); L. ir L. Šmulkš
čiai, IL (735); M. Trumpjonas, 
IL(1025); E. Vydienė, ME (500).

Po $195.00 VI. ir Fa. Staškus. 
MI (685); K. ir A. Tautkai, IL 
(485)

$195.00 M. Samatienė, DC
(495)

$180.00 J. ir P. Gruodžiai, IL
(495)

1175.00 G. ir W. Radveniai,
CA (380)

Po $170.00 J. Inčiūra, IL (480);
I. ir V. Pociai, IL (323); F. ir E. 
Skirmantai, CA (390); A. Vaičiu
lienė, IL (605)

Po $165.00'M. ir E. Naujokai
čiai, CA (270); V. Rastenis, AR 
(190); A. Vaičekauskas, IL (410)

$160.00 V. Valys, OH (710) 
$157.00 O. Aleksa, OH (157) 
Po $155.00 L. Juodelis, IL 

(165); J. Lekas, IL (1015); J.
Liubinskas, NJ (565)

Po $150.00 P. ir M. Andrejaus- 
kai, FL (220); P. Andriulis, AR 
(150); G. ir Pr. Balandai, MI( 
(670); St. Balsys, NY (775); K.’ 
Bandzevičius, CA (325); D. ir E. 
Brazdžioniai, CA (500); T. Dam
brauskas, AR (425); R. ir D. De
gėsiai, OH (225); V. German
tas, FL (355); A. Goeldnerienė, 
NY (345); K. ir A. Grigaičiai, 
FL (665); J. Jankauskas, IL (920); 
A. Kaminskas, IL (150); I. ir S. 
Kauneliai, MI (425); A. Kudirka, 
FL (650); M. ir A. Lembertai, 
CA (320); B. Norkūnas, MI (250); 
VI. ir A. Pažiūrai, CA (695);
J. ir B. Petruliai, NJ (705); R. 
Sidrys, IL (300); A. ir St. Skė
riai, CT (585); A. ir F. Skiriai,., 
CA (685); J. ir P. Tamašauskai, 
CT (470); J. ir Br. Vašiai, MA 
(870); J. Vinciūnas, IL (985); 
A. ir R-. Zalubai, MD (525);

Po $145.00 Eug. Bulotienė, MI 
(540); B. ir A. Dunduliai, IL 
(420); V. Gruzdys, FL (150); K. 
ir L. Šidlauskai, FL (260)

$143.00 J. Mockus, Anglija
(993)

Po $140.00 J. ir K. Čiurins-, 
kai, IN (360); P. ir E. Jokubkai, 
IL (338); M. Momkus, IL (140);
K. Sragauskas, MI (454); D.
Venclauskaitė, CT (295) ;■
a P°?<13^’00 Sa?raAS’/AnJ745^] R- ir L- Ringys> CA (100);'A. ir

’ M. Rudis, IL (400); Z. Rudva- 
lienė, CA (300); M ir V. Ruzgas, 
IN (100); J. Savickas, IL (100); 
R. B. Sealey, CA (200); B. ir A. 
Seliukas, CA (445); K. Šilinis, 
MI (415); A. ir B. Šimkus, £A 
(340); L. ir Z. Šimutis, IL (300); 
W. ir R. Sinkus, IL (145); P. ir O. 
Skardis, OH (520); J. ir G. Sku
čas, NY (100); A. Spurga, IL 
(100); kun. A. Stašys, FL (275); 
Br. Strikaitis, CA (200); J. Ta- 
moševičius, IL (100); T. ir E. Ži
linskas, FL (200); V. ir A. Tom
kus, FL (2570); Irena Truškunas, 
IL (310); M. Ulinskaitė, N.Y. 
(100); A. ir S. Valiai, IL (700); 
A. ir J. Vasiukevičiai, IL (120);

J. ir O. Bigeliai,

CA (1000); A. ir V. Valavičiai, 
IL (995); P. Vileišis, CT (785) 

Po $123.00
FL (623); A.
(459)

Po $120.00
FL (195); L. ir V. Bliskiai, FL 
(200); V. ir A. Katinai, N Y (525); 
S. ir A. Petokai, IL (410); K. ir
R. Rožanskai, MI (360)

Po $115.00 V. ir D. Anoniai, 
NY (190); F. Mozuraitis, IL (205); 
E. ir A. Ruokiai, FL (115)

Po $110.00 Prel. J. Balkūnas, 
FL (2063); H. ir G. Bitėnai, 
NJ (255); K. Brencius, IL (920);' 
B. ir P. Čečkai, MI (899); L. Čer
niauskas, CA (610); N. ir O. Ka- 
rašai, N J (140); A. Lenortas, MI 
(240); A. ir L. Lukai, MI (440) 
K. ir O. Navasaičiai, MI (110); 
B. ir E. Noreikiai, IL (150); 
J. ir M. Punkriai, FL (270);
S. Vanagūnas, IL (265); K. ir P. 
Vilniškiai (Vilnis), FL (647)

Po $105.00 V. ir O. Budnikai, 
NJ (150); J. Čėsna, FL (170) 
A. Diškėnas, FL (295); E. Izo- 
kaitienė, MI (105)

Po $102.00 P. ir R. Mačer
niau IL (642)

Po 100 dol.: Pr. Adomaitis, 
IL (450); K ir J. Aglinskas, IL 
(200); HYOH (800); V. ir M. Ane- 
lauskas, CA (395); A ir O. Arū
nas, NY (100); S. ir A. Bačkai- 
tis, VA (170); K. Bagdonas, CT 
(155); H. Bajalis, CA (225); D. 
Banaitis, NY (125); G. ir B. Bis- 
kis, IL (175); K. Brazauskas, FL 
(355); S. ir J. Budrevičius, FL 

• (930); O. Burneikienė, IL (340);
E. Butkienė, CA (370); V. ir V. 
Civinskas, FL (437); J. ir J. Dau
gėla, FL (205); V. ir E. Dovy
daitis, CA (220); V. ir O. Dovy
daitis, FL (805); S. ir D. Gel- 
dys, MI (335); R. ir D. Giedrai
tis, CA (900); J. ir S. Graužinis, 
IL (310); N.N., IL '(100) A. Gu
daitis, IL (440); J. Gužaitis, IL 
(365); J. ir D. Harmon, VA (325);
J.J. Jakučionis, CA (435); J. Jurkū
nas, IN (580); S. Jurskytė, PA 
(580); M. Karaska, VA (525);
S. Karvelis, MI (235); P. Kasias, 
PA (650); A. J. Kasiulaitis, OH 
(385)); J. ir A. Kavas, IL (100);
P. ir G. Kenter, CT (315); J. ir 
P. Kinderis, IL (200); V. Kisie
lius, NJ (250); J. Krištolaitis, OH 
(795); prel. J. Kučingis, CA (300); 
Br. Kuodis, MA (1155); A. Ku
ras, IL (380); A. Levenaitė, CT 
(385); J. Liutkenis, IL (100); K. Ir 
S. Martinkus, IL (460); Č. Masai- 
tis, CT (1335); P. ir A. Mažei
ka, IL (125); P. Mačiulis, FL 
(120); P. Mikalauskas, NE (100);
P. Mikšys, FL (105); A. ir H. Mi- 
laknis, CA (560); J. Minelga, IL 
(100); G. Musteikienė, IL (345); 
kun. L. Musteikis, FL (700); 
J. Nausėda, CA (300); R. ir A. 
Nelsas, CĄ (295); A. S. Orentas, 
IL(445); K. Pabedinskas, IL900); 
F. Palubinskas, CA (750); K.K. 
Pažemėnas, CA (175); kun. A. 
Petraitis, CT (275); A. Pimpė, IL 
(300); V. Pleskus, FL (110); 
J. J. Plikaitis, IL (255); K. ir L. 
Pocius, IN (330) A. ir B. Plikai
tis, IL (100); kun. J. Pragulbic- 
kas, NJ (235); kun. K. Pugevi- 
čius, NY (100); L. Puskepalaitis, 
FL (250); S. ir K. Radvilai, FL 

■(105); kun. V. Radvina, CA (600);

A. ir M. Vaivadai, VA (220)
Po $130.00 J. Danilevičienė, 

IL (350); I. Janavičius, OH (130); 
L. ir V. Jarai, IL (380)

Po $125.00 J. Adomaitis, IL 
(145); E. Bacevičius, FL (375); 
S. ir E. Bakučiai, FL (225); 
S. ir A. Didžiuliai, IL (1000); 
I. ir VI. Jokšai, FL (180); V. ir 
P. Mažeikai, IL (515); C. ir A. 
Mikalajūnai, CA (470); K. ir O. 
Naudžiai, CA (280); B. Paproc- 
kienė, NY (155); V. Petkevičius, 
IL (125); V. Prižgintas, CA (650); 
E. Pušnieraitienė, IL (125); A. 
Rugienė, FL (525); M., A. ir V. 
Šimkai, IL (500); J. ir A. Snieš- 
kai, NY (320); A. ir I. Tumai,

A. Vedeckas, NY (150); Paulina 
Yellich, CA (230); J. Žaliaduo- 
nis, NY (1280); R. Žalnieraitie- 
nė, IL (100); A. Žebertavičius, 
IL (170); E. Žukauskas, FL 
(200)

Po 95 dol.: H. ir S. Idzeliai, 
OH (330); A. Janačienė, NY 
(355); S. ir L. Račkauskai, MI 
(270); S. ir M. Šimoliūnai, MI 
(285); E. Zelba ir Fa, IL (245);

Po 90 dol.: J. Ambrizas, IL 
(425); A. Armalis, FL (175); 
kun. A. Babonas, MI (235); S. 
Bartkus, MI (1260); J. ir O. Brie
džiai, MI (245); C.A. Jurevičius, 
CA (230); J. ir S. Šimkai, MI 
(170); T. Stankūnienė, MA (210); 
A. ir B. Sukauskai, MI (322); 
A. ir A. Valis-Labokai, (345)

89 dol.: A. ir A. Januškai, MA 
(669)

Po 85 dol.: B. ir B. Čepaus- 
kai, FL (315); J. ir B. Malinaus
kai, NY (310); R. ir V. Penikai, 
NY (300); S. Plėnys, IL (160); 
A. ir V. Stakniai, N.J. (157).

Po 80 dol.: E. Alkevičius, MI 
(80); I. Banaitienė, NY (420);
A. ir S. Bliūdžiai, MI (185);
K. Čiuželis, MI (190); S. ir A. 
Mackevičiai, NY (355); A. 
Marma, IL (200); A. Mažiulis, 
MA (420); J. Šepetys, MI (355); 
J. ir A. Starinskas, MA (340); 
V. Tauras, IL (550); S. Virpša, 
IL (245); V. Vitkus, NY (265)

Po 75 dol.: J. ir G. Asminai, 
Ml, 180; A. Astravas, MA, 280;
L. Barmus, IL, 345; D. ir Š. Biru
čiai, NJ, 120; V. ir S. Bubliai, 
MI, 180; kun. M. Gyvas, NY, 505;
B. ir Z. Daukantai, FL, 300; Br. 
Dirsė, Canada, 235; A. Pundzila, 
VA, 125; D. ir P. Jarai, IN, 245; 
E. ir L. Jarašūnai, CA 275; j. 
Kiznis, NY, 330; J. ir M. Kriau
čiūnai, CT, 360; L. ir K. Kynai, 
FL, 75; S. Levanienė, CT, 300; 
R. ir A. Markai, NY, 330; V. ir B. 
Motušiai, IL, 251; V. Musonis, 
IL, 110; kun. J. Pakalniškis, N Y, 
220; K. Plepys, AR, 75; V. 
Šaulys, IL, 505; M. Shalins, NY, 
235; kun. J. Steponaitis, MA, 
275; J. ir M. Ugėnai, FL, 90;
J. ir M. Uksai, CA, 430; B. ir I. 
Veitai, MA, 492; E. ir L. Wein- 
gortin, MA, 540.

Po 74 dol.: S. Gečienė, Ka
nada, 74; J. G. Makauskas, M D, 
277*

71 dol.: J. Botyrius, NY, 201 
Po 70 dol.: A. ir J. Aidukai, 

CT, 105; V. Aneliauskas, CA, 70;
K. Bačauskas, NY; P. ir V. Baly- 
nai, MI, 110; J. ir D. Bilėnai, 
NY, 145; B. ir O. Brizgiai, MI, 
155; V. Čečetienė, NY, 450; V. ir 
E. Čižauskai, MI, 210; A. ir J. 
Gustaičiai, CA, 195; S. ir J. Jaz
bučiai, FL, 275; Z. ir Ž. Jūriai, 
NY, 130; B. Karklius, OH, 120; 
O. B. Mačiūnienė, NY, 400; V.A. 
Milukas, N.Y., 170; J. Mockaitis, 
MI, 100; K. ir O. Pautieniai, 
FL, 320; E. Pikelis, IL, 160; S. 
Šimoliūnas, MI, 90; VI. Slikas, 
MI, 110; J. Stravinskas, IL, 100; 
J. Taruška, FL, 120; A. ir E. 
Tauginai, FL, 115; L. ir J. Venc- 
kai, MI, 96; A. Viliušis, IL, 
605; P. ir J. Žvyniai, FL, 120.

Po 65 dol.: E. ir B. Juodėnai, 
OH, 195; O. Kremeris, IL, 265; 
J. ir R. Mikaila, FL, 275; A. Mi
lius, CA, 265; E. J. Purtulis, FL, 
310; V. ir R. Sinkiai, IL, 205; 
J. ir V. Stuogiai, OH, 85

(Bus daugiau)

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

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ LONDONE

Šiais metais Lietuvos Ne
priklausomybės šventė pra
sidėjo vasario mėn. 16 d. 
pamaldomis Londono lietu
vių parapijos šv. Kazimiero 
bažnyčioje Mišiomis, kurios 
kaip visuomet užprašė Lie
tuvos Pasiuntinybė Londo
ne ir jos atstovas Vincas 
Balickas.

Mišias aukojo kun. dr. 
Jonas Sakevičius MIC, pa
sakydamas pamokslą, ku
riame buvo prisiminti visi 
Lietuvos laisvės kovotojai. 
Ir ką reiškia Lietuvos ne
priklausomybė. Prisiminti 
visi svarbiausieji įvykiai, 
kurie įvyko vasario 16 die
na nepriklausomos Lietuvos, 
gyvenime.

Po daugel metų buvo ma
lonu matyti gražų būrelį 
skautų su uniformomis pa
maldose, kuriem vadovauja 
Vincentas O’Brien.

Per Mišias giedojo Jus-< 
tino černio vedamas choras. 
Pamaldos užbaigtos "Ap
saugok Aukščiausias" ir 
Tautos himnu.

žmonių pamaldose buvo 
nedaug, nes minėjimo pro
grama, nebuvo sklandžiai 
apsvarstyta, nes minėjimo 
koncertas vyko 5 vai. po 
pietų, tad ne visiems užte
ko laiko grįžti namo po pa
maldų ir vėl vykti į koncer
tą. Tad tie, kurie buvo pa
maldose, nebuvo koncerte, o 
tie kurie nebuvo pamaldose 
dalyvavo koncerte.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimo kon
certas vyko Bishopsgate In
stituto koncertų salėje.

Koncerto atlikėjai svečiai 
iš Vakarų Vokietijos prof. 
pianistė Raminta Lampsa- 
tytė-Kollars, Micheal Kol- 
lars smuikininkas ir Vilija 
Mozuraitytė solistė (altas).

Prieš šventės koncertą 
kalbėjo Lietuvos pasiunti
nybės atstovas Vincas Ba-

< lickas aiĮglųJr lietuvių kal- 
bomis pasakė sveikinimo 
žodį, kviesdamas visus vie
ningai jungtis Lietuvos 
laisvės kovos darban.

Koncerto pradžioje solis
tė Vilija Mozuraitytė atliko 
operų arijas. Pianu ją pa
lydėjo R. Lampsatytė-Kol- 
lars.

Po operinių arijų nuošir
džiai suskambo Sonata 
smuikui ir pianui — Beet- 
hoven susidedanti iš kelių 

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 lemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ —ĮSITIKINSITE.

dalių, kurią atliko M. Kol- 
lars smuiku ir R. Lampsa- 
tytė-Kollars pianu. Sona
tos atlikime abu muzikai 
atrodė tokie laimingi, kaip 
siela viename kūne, tad tur 
būt ir muzikos garsai taip 
dieviškai skambėjo. Nevel
tui koncerto salės dalyviai 
jiems sukėlė griausmingas 
ovacijas. Stebuklingas iš
pildymas !

Antroje koncerto dalyje 
solistė atliko liaudies dai
nas : J. Gruodžio, žemė kėlė 
žolę, Ėsk karvutė, Obelėlė, 
Alaus, alaus. Toliau siekė 
VI. Jakubėno Vai didi, didi 
girios medeliai, Oi mergytė.

Po solistės V. Mozuraity- 
tės dainų, buvo atlikta kita 
Sonata smuikui ir pianui — 
Juliaus Juzeliūno parašyta 
1972 metais. Tai kitas kon
certo deimantas, kur vėl 
abu muzikai R. M. Kollars 
atsivėrė publikai savo visu 
muzikos atlikimo grožiu ir 
menu. Publika net atsisto
jimu pagerbė atlikėjus.

Solistė Vilija Mozuraity
tė atliko arijas iš operų 
Orpheus ir Euridyce, — C.
W. Gluck, Seguidillai arija 
iš Carmen — G. Bizet, ir 
užbaigė: Trys satyriniai 
paveikslai, Raginimai, Var
lė ir jautis, Noraė, žodžiai 
A. Paliejūno, muzika V. 
Barkausko.

Visi trys šaunūs meni
ninkai buvo apdovanoti gė
lėmis prie griausmingų plo
jimų ir lietuviško valio. 
Koncertas dėl savo įvairu
mo atrodė labai trumpas, 
nors tęsėsi daugiau negu 
pusantros valandos. Koncer
te dalyvavo daugiau negu 
300 žmonių. Jų tarpe buvo 
daug lenkų, ukrainiečių, 
latvių ir estų.

Šia proga londoniečiu 
vardu dar norėtųsi pasaky
ti: ačiū jums šaunūs meni
ninkai, už puikų koncertą. 
Ir gal būt greitu laiku lauk
sim su kitu koncertu.

"LIETUVIŠKOS ŽIEMOS” 
VAKARONĖ

Jau kuris laikas, kaip 
Londono lietuviškas gyve
nimas apsnūdo. Nebėra tų 
minėjimų, kurie anksčiau 
vykdavo, nėra nei rengia
mų Rudens ar kitokie šo- 
kiai-baliai. Po keliolikos pa
sitarimų viešumon išėjo 
Londono švento Kazimiero 
parapijos klubo valdybos 
moterys, vadovaujamos V. 

Puidokienės, P. Senkuvie
nės, Z. Grupiljonienės, kad 
reikalinga pabusti iš mie
go ir reikalinga rengti ką 
tai bendro turinčius paren
gimus. Jos užmezgė ryšius 
su čia gyvenančiais lietu
viais kultūrininkais. Pirma
sis toks parengimas buvo 
vysk. Antano Baranausko 
minėjimas-vakaronė, kurios 
pasisekimui daug prisidėjo 
rašytojas K. Barėnas. žmo
nėms patiko ir tai buvo vie
nintelis visoje D. Britani
joje vysk. .A Baranausko 
minėjimas. Po minėjimo 
žmonės pageidavo, kad bū
tų panašaus pobūdžio dau
giau tokių vakaronių. Ir 
štai sekančiai vakaronei bu
vo pasirinkta tema "Lietu
viška žiema”.

Vakaronės programai pa
rengti ir ją pravesti buvo, 
pakviesta dailininkė Mari
ja Barėnienė. Ji bereng
dama vakaronės programą 
net sudarė programos atli
kėjų ratelį: Justinas čer- 
nis, kaip buvęs Londono 
Meno Sambūrio "Vaidila” 
aktorius — kaip skaitovas, 
Vincentas O’Brien — muzi
kai ir dainoms.

Vakaronė įvyko 
mėn. 25 dienos vakare, Lon
dono parapijos svetainėje, 
vakaronę atidarė klubo val
dybos aktorė V. Puidokie
nė, pakviesdama dailininkę 
Mariją Barėnienę pradėti 
vakaronės programą.

M. Barėnienė pradėjo sa
vo paskaitą nuo senų seno
vės, kaip ledynai buvo už
kloję visą dabartinę Euro
pą. Tų ledynų liekanų ir 
šiandien gausu Lietuvoje, 
su garsiuoju Puntuku prie
kyje. Taip M. Barėnienė ke
liavo su paskaita ilgą laiko
tarpį, panaudodama J. Ais
tį, Pūtiną-Mykolaitį, K. Bo
rutą, A. Miškinį, K. Binkį,
K. Donelaitį, čia Justinas 
černis įsijungė programon 
su poezija, proza, kaip šie 
kūrėjai įsivaizdavo lietuviš
ką žiemą, panaudodamas K. 
Donelaitį, D. Pošką, kun. J. 
Savickį, D. Pošką, J. Ais
tį, vysk. M. Valančių, J. 
Janonį, P. Vaičiūną ir ki
tus.

Gana įspūdingai buvo 
perduota istorinė legenda 
apie iškilminga Lucko suva
žiavimą jo ilgai trūkusią 
prabanginę puotą labai liūd
nai ir gailestingai skambė
jo apie vykusius badus ir 
marus Lietuvoje, kurie kaip, 
tik siautėjo žiemos metu, ir 
kaip žmonės, valgė žmonių 
mėsą, kurie buvo mirę nuo

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo šventė pra
sidėjo Sydnėjujaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Nors 
vasaros malonumai ir trau? 
kia daugumą į gamtą, ypa-. 
tingai jaunimą, tačiau baž
nyčia buvo pilna. Sydnėjaus 
Bendruomenės pirmininko 
A. Giniūno, palydint valdy
bos nariams, nešamą Lietu
vos vėliavą, sekė skautų, 
šaulių, ateitininkų, sporti
ninkų, ramovėnų ir kitų or- 
ganizacijų vėliavos ir at
stovai, išsirikiavę prieš al
torių. Iškilmingas pamal
das, skirtas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, laikė ir pri
taikintą pamokslą pasakė 
prel. P. Butkus, giedant 
"Dainos" chorui, vadovau
jamam Br. Kiveriui. Pamal
dos baigtos Lietuvos himnu.

Iškilmingasis Nepriklau- 
somybės minėjimas vyko 
Lietuvių Klube, kurio di
džioji salė buvo gausiai per- 

sausio' pildyta. Minėjimą atidarė
L. B. Sydnėjaus apyl. pir
mininkas A. Giniūnas, invo- 
kaciją paskaitant prel. P. 
Butkui. Minėjimo pranešė-
ja dr. R. Kavaliauskaitė pa
kvietė prelegentą Vyt. Pa
tašių skaityti šventės pa
skaitą. Savo žodyje Vyt. 
Patašius labai vaizdingai 
palietė mūsų tautos kovas 
ir vargus, kol buvo atgauta 
Nepriklausomybė. Jis taip 
pat džiaugėsi, kad ir po tiek 

bado ... Vilniuje..
Vincentas O’Brien su mo

terimis padainavo senų, se
niausių liaudies dainų. ”Le- 
liumai", "Oi kiškeli, leliu- 
mai” ir kitas dainas. Į kai 
kurias šias dainas buvo 
įtraukti ir vakaronės daly
viai. Tos dainos dar niekuo
met čia D. Britanijoje ne
buvo dainuotos.

Vakaronės p r o g ramai- 
slenkant prie galo buvo per
duota daug įvairiausių liau
dies patarlių, mįslių, prie
žodžių. Gyvulių kalbas, 
paukščių čiulbėjimus ir žie
miškas pasakas, susiejusias- 
su žiemos laikotarpiu.

Programa buvo gana rū
pestingai parengta, ir tur
tingai parodyta Lietuvos 
etnografinis, bei literatūri
nis grožis, čia dailininkė M. 
Barėnienė įdėjo daug darbo 
ją parengiant.

Po programos dail. Mari
ja Barėnienė buvo apdova- 
nuota gėlių puokšte, kaip 
mažas atsilyginimas už jos 
didelį darbą.

Po to sekė vakaronės šei
myniškas pobūvis prie su
muštinių ir kavos, arbatos, 
pasidalinant savo gimtinių 
papročiais anuomet Nepri
klausomoje Lietuvoje.

S. Medžiokalnis 

okupacijos metų, pasaulis 
pradeda kas kart daugiau 
domėtis pavergtąja Lietu
va. Jeigu Lietuvoje tautie
čiai rizikuoja savo laisve, 
organizuodami procesijos į 
Šiluvą, Kryžių kalną, leisda
mi Kronikas ir kita, tai ir 
mes turime visais būdais 
prisidėti prie Lietuvos lais
vės valandos priartinimo. 
Mūsų svarbiausias uždavi
nys yra įdiegti Lietuvos 
meilę jaunajai kartai, kad 
ji, kaip Lietuvoje Romas 
Kalanta, pasirinktų savo 
šūkiu "Laisvės Lietuvai".

Meninėje dalyje V. Zab- 
lockienė deklamavo M. Ma- 
lakūnienės eilėraštį "Esu 
žmogus" ir B. Jablonskienė
L. švalkaus eilėraštį "Už 
ką?” Jaunieji Sydnėjaus 
muzikos mėgėjai M. Buro
kas, D. ir A. Stasiūnaičiai, 
D. Hornas ir E. Siutz pa
grojo kelis lietuviškus ir 
tarptautinius dalykus. Ne
senai iš Vokietijos grįžusi 
Vasario 16-sios gimnazijos 
mokinė M. Coxaitė labai gy
vai ir gražiai papasakojo 
apie savo buvimą šioje gim
nazijoje, įsigytas lietuviš
kas žinias ir vertybes ir 
naudą kiekvienam jaunuo
liui, kuris ten mokosi. Ji ra
gino kaip galima daugiau 
padėti šiai gimnazijai ir 
leisti savo vaikus į ją mo
kintis. Vėliau R. červinas, 
baigęs Sydnėjaus lituanis
tinius gursus pirmuoju ir 
gavęs Pulgio Andriušįo var
do permiją, jausmingai de-t 
klamavo B. Brazdžionio "Aš 
čia — gyva”.

Šio minėjimo proga Aus
tralijos Lietuvių Fondo at
stovas Sydnėjuje Br. Sta
čioms įteikė šio fondo skir
tas premijas pasižymėju
siems jaunuoliams. Jas ga
vo : R. Venclovaitė ir R. 
červinas. Minėjimo pabai
gai Sydnėjaus "Dainos” 
choras, diriguojamas Br. 
Kiverio, sudainavo 5-kias 
dainas. Minėjimas buvo 
baigtas Lietuvos himnu.

MENO PARODA

Vasario 16-sios proga 
Sydnėjaus Lietuvių Daili
ninkų Draugija buvo suren
gusi Lietuvių Klubo mažes
nėje salėje Sydnėjaus dai
lininkų parodą. Joje su sa
vo darbais dalyvavo: J. Ab- 
romas, D. Bernotienė, I. 
Bieliūnas, N. Bižytė, D. Ke- 
raitytė-West, L. Kraucevi
čiūtė, J. Palaitienė, J. Reis- 
gyg ir L. Urbonas. Iš viso 
buvo išstatyta 55 darbai, 
iš kurių 49 tapybos ir 6 
skulptūros. Darbų kaina 
prasidėjo nuo 40 dol. ir pats 
brangiausias buvo L. Urbo
no "Fiat vita” 3000 dolerių. 
Parodos organizatorė buvo 
dr. G. Kazokienė ir ją ati
darė svečias iš Newcastle 
prof. dr. Vyt. Doniela. Pa
roda turėjo gerą pasiseki
mą.
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ŠV. KAZIMIERO LIT. 
MOKYKLOS VASARIO 

16 MINĖJIMAS

1986 m. vasario 15 šv. 
Kazimiero Lit. mokykla 
šventė Vasario 16. Lauke 
iš ryto gražiai snigo. Mūsų 
mokytoja mums papasako
jo koks būdavo oras Lietu
voje per Vasario 16. Po 
dviejų pamokų visi suėjo
me į salę ir pasiruošėm ei
senai į bažnyčių. Pirma žy
giavo mokytoja V. Juodi-

šiūtė, už jos strispalvė vė
liava ir skyriai su mokyto
jais — visa mokykla.

Sustojome prie paminklo. 
Kristina Mataitė S sk. mo
kinė pasipuošusi tautiniais 
drabužiai padėjo baltų gėlę 
prie paminklo žuvusiems. 
Po to visi nužygiavome į 
bažnyčių s u s i k aupimui. 
Kartu giedojome, o jaunes
nieji mokiniai imitavo kry
žių kalnų smeigdami popie
rinius kryželius j paruoštų 
plokštę.

Klebonas kun. G. Kijaus- _ 
kas, SJ papasakojo mums S 
apie Kryžių kalnų, jo atsi- S 
radimų ir prasmę.

Giesmėm vargonais pa- | 
lydėjo muz. R. Kliorienė. = 
Gražiai užbaigėm savo su- i 
sikaupimų.

Grįžome vėl į salę. Toliau j 
sekė mokyklos minėjimas, i 
Jis buvo pradėtas Lietuvos , I 
himnu, po kurio buvo per- j g 
skaitytas Lietuvos nepri- ■ 
klausomybės p a s k elbimo i 
aktas. Po to sekė vyresnių- g 
jų mokinių rašinėlių skai- ! 
tymai. Jaunesni darželio g 
mokiniai (Tėvynės žiburė- i 
liai) atliko programų: gra- g 
žiai padeklamavo, padaina- i 
vo ir pašoko. Įvairūs sky
riai taip pat pasirodė. Vy- S 
resnių klasiųmergaičių cho- A

MATAS & TURNER 
REALTY

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

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

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL BAGGOTT 
PATRICIA SA.IOVEC 
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
Ach. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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1986 M. KELIONĖS į LIETUVĄ

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

Kelionė 716: liepos 16. 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 d ienos, 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 Į Helsinkį, 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."b'-l .<• ' < < . - j ... .... ,
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, Varšuvof 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 į 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

relis, kuriam vadovauja 
Alg. Bielskus padainavo 
keletu dainų. Minėjimų už
baigėm sugiedodami ”Lie- 
tuva brangi”. Visi išsiskirs
tėme geroj nuotaikoj ir pa
kilioj dvasioj.

Vasario 16 proga mokyk
los tėvų komitetas visus 
pavaišino.

Ina šilgalytė, 
XI sk. mokinė

I

I

JAKUBS AND SON
■B

Laidojimo įstaiga
Delio E., William J. Sr.z

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

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

M /uperior Avino/
I ASSOCIATION
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MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,t r

■ kvalifikuotų studentu mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /oving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, T7QIIC' 
penktadieninis 9:00 iki 6:00; FOLJV
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.
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Fzėoral Savmgaft Lma insurance Corp

Your S a vingi Inaured to 140.000 I
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MIRĖ DR. MARIJA
ŽILINSKIENĖ

Po ilgos ligos vasario 
d. Clevelande mirė dr. Ma
rija Žilinskienė, sulaukusi 
86 m. amž. Nuliūdime liko 
duktė Irena Kuprevičienė 
su šeima, sesuo Stefanija 
Radzevičiūtė ir kiti 
mieji.

Atsisveikinimas su 
ne įvyko sekmadienį
bauskų laidojimo namuose.

Po gedulingų pamaldų 
kovo 3 d. Dievo Motinos 
bažnyčioje, palaidota Visų 
Sielų kapinėse.

28

arti-

velio-
Joku-

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

šeštadienį, vasario 22 d., 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Clevelando 
skyrius turėjo tradicinį Va
sario 16-osios minėjimą, 
prie jo prijungus ir metinį 
skyriaus posėdį.

Subuvimą gražiu žodžiu 
pasveikino skyriaus pirmi
ninkas Antanas Jonaitis, 
pakviečiant dalyvius atsi
stojimu ir minutės tyla pa
gerbti pereitais metais mi
rusius narius Vladą Dautą 
ir Praną Mainelį.

Naujais nariais į skyrių 
įstojo: Nora Braziulienė,

* 
* 
♦ 
★ 
* 
* 
* 

i* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Agna Jonaitienė ir Jonas * 
Velykis. +

Valdyba palikta ta pati, į 
išskyrus naujai įėjusį Joną 
Velykį vieton pasitraukusio 
Jono Račkausko. Valdybą 
sudaro: Antanas Jonaitis 
— pirm., Anastazija Mac- 
kuvienė — vicepirm., Euge
nija Maslauskienė — sekr., 
Algis Matulionis — ižd. ir 
Jonas Velykis — parengimų 
vadovas.

Einamuose reikaluose bu
vo svarstoma delegatų pa
siuntimas į sąjungos seimą 
įvykstantį Los Angeles 
mieste š. m. gegužės 24-25 
dienomis.

Susirinkimas užbaigtas 
giesme Lietuva Brangi, po 
ko kukliai pasivaišinta prie 
kavutės. (m)

*
*
*
*
★
*
*
*
*
*

NERINGOS IR PILĖNU TUNTU

KAZIUKO MUGE
ĮVYKS SEKMADIENĮ, KOVO 16 D. 

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE.

ATIDARYMAS 11:15 V. R

— SKANŪS PIETŪS
— ĮDOMŪS IR GRAŽŪS RANKDARBIAI
— SKAUTŲ PROGRAMA

ATEIKITE SMAGIAI PRALEISTI POPIETĘ

skyriaus valdybos nariams I lyvauti kartu su kitom tau- 
arba siunčiant iždin. B. Nai
niui, 18414 Landseer Rd., 
Cleveland, Ohio 44119.

PABALTIEčIUS 
KOMPROMITUOJANTIS 

FILMAS

AUKOS AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBAI
Laikydamasis susitarimo 

su kitais veiksnių Clevelan
do padaliniais, ALT Cleve
lando skyrius ragino cleve- 
landiečius aukoti Lietuvos 
laisvinimo reikalams, nenu
rodant kam. Tačiau, praėjus 
Vasario 16-osios minėjimui, 
prašome visus iki šiol dar 
n e p a a ukojusius paremti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbą, įteikiant savo auką

^aupa
Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

Tel.: (216) 481-6677
TAUPYKITE IR 
SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

Trečiadienį, kovo 12 d., 
d., 8 vai. vak. per N.B.C. 
(Clevelande — 3-ą kanalą) 
bus rodomas filmas ”High- 
way to Heaven”, kuriame iš 
nacių koncentracijos sto
vyklos išsilaisvinęs ir JAV 
pasiekęs žydas čia yra vėl 
persekiojimas nacių grupės, 
kuriai vadovauja jaunas pa- 
baltietis.

ALT Clevelando skyrius 
ragina visus griežtai protes
tuoti prieš tokį numatytą 
šmeižtą ir reikalauti filmos 
pataisymo. Laiškus siųsti: 
Mrs. B. King Hoffman, 
Vicepresident of N. B. C. 
(National B r o a d casting 
Company), 30 Rockefeller 
Plaza, New York, N. Y. 
10020.

tybėm specialiai ruošiama
me Multi-Cultural Festiva
ly. Parodoje dalyvaus tau
tinio meno kūrėjai Pranas 
Neimanas ir Viktoras De
gutis, o tautodailės priedais 
meno dovanų parduotuvės 
Gintaro studija ir Patria. 
Kristina šiupinytė ir Kris-

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

6 mėn.
12 mėn.
18 mėn.
30 mėn.
Spec. sąskaita
Reg. taup. s-ta 
PARDUODAME

Smulkesnės informa
cijos suteikiamos TAU
POS įstaigoje.

Metinis 
Prieaugis

8.14%
8.4% 

8.72% 
9.0% ‘ 
7.0% 
6.1%

PINIGINES PERLAIDAS (MONEY 
ORDERS) PRIIMAME MOKESČIUS UŽ ELEKTROS, 
ŠILDYMO, TELEFONO IR VANDENS SĄSKAITAS.

SKOLINAME NAMŲ PAGERINIMUI IR NAMŲ PIR
KIMUI (MORTGIČIAMS).

TAUPOS DARBO VALANDOS
i Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 

šeštadieniais: nuo 10:00 vai. r. — 2:00 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 7:00 vai. vak. 
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

• Taupos kredito koope
ratyvo narių metinis susi
rinkimas įvyks š. m. kovo 
9 d., 12 vai. Dievo Motinos 
parapijos svetainėje, 18022 
Neff Road, Cleveland, Ohio. 
Narių registracija prasidės 
11:15 vai. ryto. Pietūs, ska
niai paruošti TAUPOS pa
galbinio komiteto, bus nuo 
11 vai. ryto, pietų pelnas 
skiriamas parapijai.

TAUPOS įstaiga atidary
ta kiekvieną dieną, išskyrus 
pirmadienius. Kas dar ne
suspėjo atidaryti IR A sąs
kaitą, dabar yra pats aukš
čiausias laikas. Tik TAU
POJE gausite geriausius 
nuošimčius. Paskolos auto
mobilių pirkimui ir taip 
pat asmeniniams reikalams 
duodamos geriausiomis iš- 
simokėjimo sąlygomis. Dėl 
smulkesnių informacijų su
stokite TAUPOS įstaigoje.

vas

• Lietuvių tautinės kū
rybos pasirodymas ameri
kiečių jaunimui įvyks kovo 
12 d. Euclid Senior High 
School, East 222 st. nuo 8 
vai. r. iki 8 vai. vak.

Euclido kultūros organi
zacija pakvietė lietuvius da-

tina Motiejūnaitė žada pa
galbą parodoje, nes nori su
pažindinti savo klasių drau
ges su lietuvių liaudies me
nu. Parodą organizuoja Ka
zė Vaičeliūnienė.

• Ieškoma moteris ret
karčiais prižiūrėti 2 mažus 
vaikus dienos metu. Skam
binti 731-0906. (10-13)

P A D E K A
A. t A.

VINCAS ČEPUKAITIS, 
mano brangus ir mylimas vyras, Lietuvos kariuomenės 
savanoris, mirė Clevelande 1986 m. sausio 30 d. Vasa
rio 1 d., po gedulingų šv. mišių Dievo Motinos Nepa
liaujamos Pagalbos šventovėje, buvo išlydėtas ir pa
laidotas Visų Sielų kapinėse.

Nuoširdžiai dėkoju Dievo Motinos parapijos kle
bonui kun. Ged. Kijauskui, suteikusiam velioniui pa
skutinį patepimą ir aprūpinusiam šv. sakramentais. 
Kun. J. Sukackui už maldas laidotuvių namuose, už 
atnašautas gedulingas mišias, pamokslą ir palydėjimą 
į kapines.

Tariu nuoširdžiausią ačiū visuomenės atstovams, 
atsisveikinusiems su velioniu: Juozapavičiaus vardo 
šaulių kuopos vadui Venciui, ramovėnui V. Januškiui, 
bendruomenės atstovui V. Cyvui, pensininkų klubo 
vardu — K. Ziedoniui, birutininkei J. Budrienei, ta
rusiai ne tik jautrų žodį, bet ir velioniui į karstą įdė
jusiai lietuviškų gintarėlių.

Reiškiu padėką Juozapavičiaus vardo šauliams už 
garbės sargybą prie karsto: šauliams, ramovėnams ir 
pp. Siuzeliams už gėles ir visiems už taip gausias šv. 
mišių aukas.

Dėkoju karsto nešėjams, laidotuvių namų direk
toriui W. Jakubs-Jakubauskui už rūpestingą patar
navimą ir visiems, kurie lankė mano vyrą koplyčioje, 
dalyvavo mišiose ir palydėjo į amžinojo poilsio vietą.

Giminėms, draugams ir pažįstamiems, mane guo- 
dusiems, išreiškusiems užuojautą žodžiu ir per spaudą.

Esu giliai dėkinga.

Nuliūdusi žmona
ANTANINA ČEPUKAITIENĖ

A. A.

MARIJAI ŽILINSKIENEI

mirus, jos seserį, sesę — Žalgirio šaulių kuo-

pos narę, STEFANIJĄ RADZEVIČIŪTĘ,

dukrą IRENĄ KUPREVIČIENĘ su šeima ir

visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai už

jaučiame.

Žalgirio šaulių Kuopa



DIRVA
• Dirvą stambesnėmis au

komis parėmė šie skaityto
jai:

50 dol. Emilija čekienė, 
Woodhaven, N. Y.

Po 25 dol. — dr. Vladas 
ir Lilė Bložės, Strongsville, 
Ohio; Klemensas ir Anelė 
Žukauskai, Sunny Hill, Fl.

A. t A.

KAZIUI MATUČIUI
mirus, žmonai ELENAI, dukrai AUDRO

NEI, vaikaičiams ir žentui RIMUI GULBI

NAMS, posūnui EUGENIJUI KNIUKŠTAI 

su šeima, broliui, seserims ir jų šeimoms, ir 

visiems artimiesiems reiškiame gilią užuo

jautą.

Julija Bartkųvienė
Ona Jaras ūnienė
Kazys ir Eugenija Mažonai
Leonas ir Lionginą Nagevičiai

A. A.

Kapitonui KAZIMIERUI MATUČIUI 
mirus, jo žmonai ELENAI, dukrai AUDRO
NEI ir jos vyrui RIMUI GULBINAMS su 
šeima, posūniui EUGENIJUI KNIUKŠTAI 
su šeima, seserims ANTANINAI ir SOFIJAI 
su šeimomis, broliui STASIUI su šeima ir vi
siems kitiems giminėms bei artimiesiems 
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą.

Vanda ir Vaclovas Mažeikai

Mielam prieteliui
Kap. KAZIUI MATUČIUI

mirus, jo liūdinčiai žmonai ELENAI, mie
liems neolituanams: dukrai AUDRONEI, 
žentui RIMUI GULBINAMS ir šeimai, po
sūniui EUGENIJUI KNIUKŠTAI ir šeimai 
bei kitiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia.

Valerija ir Mečys
S i m k a i

A. A.
Lietuvos kariuomenės kapitonui
KAZIUI MATUČIUI 

mirus, jo žmonai ELENAI, dukrai AUDRO
NEI su vyru RIMU GULBINAMS, posūniui 
EUGENIJUI KNIUKŠTAI su žmona, vaikai
čiams ir kitiems giminėms nuoširdžią užuo
jautą reiškia.

Ona ir Antanas, 
Eglė ir Uuosis su šeima 

J uod vaikiai

25 dol. Jonas šepelys, 
Farmington Hills, Mich.

18 dol. Jonas ir Eglė Vi- 
lučiai, Chicagoje, III.

Po 13 dol. — A. Daunys, 
Port Washington, N. Y.; E. 
Vasyliūnienė, Somerville, 
Mass.

Už paramą Dirva nuošir
džiai dėkoja.

Toronto skautininkių draugovės suruošta susimąstymo sueiga įvyko vasario 22 d. pas vs 
C. Yčienę. Vadovavo Vyr. Skautininke vs Stefa Gedgaudienė atvykusi iš Clevelando. Buvo dis
kutuojami skautiški rūpesčiai, veikla. Nuotraukoje dalis sueigos dalyvių. Iš kairės sėdi skau- 
tininkės: O. Galiūnaitė, G. Baltaduonienė, VS pavaduotoja M. Vasiliauskienė, VS S. Gedgau
dienė, R. Žilinskienė ir skautininkių draugovės pirm. D. Keršienė.

PADĖKA

Dėkojame J. E. vysk. V. 
Brizgi ui už pamaldas ir pa
mokslą š. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, 
parapijos chorui, dirig. A. 
Linui, varg. palyd. A. Eitu- 
tytei ir solistams M. ir V. 
Momkams.

J. E. vysk. A. Trakiui, 
kunigams J. Juozupaičiui ir 
S. Neimanui už pamaldas 
E v. Liut. ir Ref. bažnyčiose.

Vytauto D. šaulių Rink
tinei ir kitiems šaulių bū
riams už pravedimą iškil
mių prie vėliavų pakėlimo 
š. M. M. G. par. aikštėje.

Aukšt. Lituanistinės mo
kyklos mokiniams ir dir. J. 
Masiulioniui už programos 
atlikimą Jaunimo Centro 
sodelyje prie paminklo žu- 
vusiems dėl Lietuvos lais-. 
vės.

Sol. M. Momkienei už su- 
giedojimą himnų, kun. V. 
Rimšeliui už invokaciją.

Už pasakytas kalbas Chi- 
cągos merui Harold Wa- 
shingtonui, Lietuvos gen. 
kons. V. Kleizai, "Chicago 
Tribūne’’ red. Howard Ty- 
ner, Lietuvos gen. kops. V. 
Čekanauskui,

Aid. Fr. Bredy už per
skaitymą šen. Fr. Savicko 
pravestą Illinois senate re
zoliuciją.

Didi padėka kun. dr, J. 
Prunskiui daug talkininka
vusiam rengiant šį minėji
mą.

žodžiu sveikinusiems liet, 
respublikonų pirm. C. G. 
Oksui, ukrainiečių atstovui 
A. Zabroskiui ir estų vardu 
A. Koepp.

Raštu sveik inusiems 
kard. Bernardin, U. S. šen. 
Simon, kongr. Annunzio ir 
Russo.

Meninės dalies atlikėjams 
meno ansambliui DAINA
VA, jos vadovei Rasai Pas- 
kočimienei, akomp. M. Mo- 
tiekaičiui ir tautinių šokių 
grupei GRANDIS, jos va
dovei I. Smieliauskienei, ap
švietėjui Česlovui Rukuižai.

Dėkojame visiems lietu
viškiems laikraščiams bei 

radijo valandėlėms už mi
nėjimo garsinimą.

Dėkojame visai lietuvių 
visuomenei ir organizaci
joms už dalyvavimą pamal
dose ir minėjimo akademi
joje. Nuoširdi mūsų padėka 
visiems, prisidėjusiems sa
vo darbu ir pinigine auka 
Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Chicagos Lietuviu 
Taryba

• Lietuvių fronto bičiulių 
rengiama poilsio ir studijų 
savaitė bus Dainavos sto
vykloje nuo rugpiūčio 3 d. 
iki rugpiūčio 10 d. Regis
truotis į stovyklą prašome 
jau dabar. Apie dalyvavimą 
kartu su registracijos mo
kesčiu 10 dol. šeimai pra
šome pranešti LFB centro 
valdybos iždininkui Jonui 
Vasariui: 979 Proehl Dr., 
Barberton, Ohio 44203, 
(216) 644-7411. Visi bičiu
liai su savo bičiuliais kvie
čiami dalyvauti.

(Mums rašo
NEIŠNAUDOTA PUIKI 

PROGA

Pereitų metų lapkričio 
pabaigoje Londone įvyko 
komunizmo pavergtų tautų 
atstovų konferencija. Kon
ferencijoje dalyvavo net 29 
kraštų atstovai. Tačiau 
spauda išvardindama daly
vavusių kraštų atstovus ne

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS 
*

□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ...................$370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas......... $ 35.00
.   Anksčiau užsisakiusiems-$33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ...................$150.00
LJ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai............................ $ 35.00
n Signataro PETRO KLIMO “Iš mano atsiminimų” ... $ 13.25
n Prez. A. SMETONOS raštai “Pasakyta parašyta”....$ 11.25

J. KAPOČIUS, P.O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127, USA

------------- Iškirpti. Užsakymus ir mokestį siųsti JAV doleriais---------------

Vardas, Pavardė

Adresas

paminėjo Lietuvos. Atrodo, 
kad mūsų veiksniai šios pro
gos neišnaudoja ir savo at
stovo nepasiuntė.

Dalyvaujančių tautų at
stovai suvažiavime padarė 
išsamius pranešimus apie 
komunizmo agresiją ir kas 
padaryta tos agresijos pli
timo sustabdymui. Buvo už
siminta apie žmogaus tei
ses, religinį persekiojimą ir 
kitus dalykus. Suvedus vi
sų pasisakymus, buvo pri
imta rezoliucija — smer
kiančia Sovietų Sąjungą ir 
raginant laisvąjį pasaulį 
daugiau atkreipti dėmesio į 
Maskvos agresiją, paremti 
materialiai pavergtų tautų 
kovą prieš komunizmą, iš
vystyti politinę akciją ir 
remti jų pastangas kitais 
būdais.

Antibolševikinis tautų 
blokas išrinko valdybą, ku
rios pirmininku išrinktas 
anglų parlamento narys 
John Wilkinson, o jo padė
jėju ukrainietis.

Nežinia dėl kokių prie
žasčių mūsų veiksniai ne
užmezgė ryšio ir net neįga
liojo Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos, kad pa
staroji dalyvautų konferen
cijoje. Mūsų pavergta tau
ta visoms išgalėms prieši
nasi okupantui besistengin- 
čiam panaudoti apgaulę ir 
įteisinti savo barbariškus 
veiksmus.

P. Indreika
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