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KRIZE AR NE KRIZE?
Nelaiminga Afganistano 

baigiant užmiršti
Bytautas Meškauskas

Vartant masinės spaudos 
puslapius, Afganistano vardą 
užtinki vis rečiau. Jis tik kar
tais pasirodo ginčijantis dėl 
dalyvavimo Maskvos olimpi- 
jadoje. Už tat nesunku įsivaiz
duoti, kad netrukus susijaudi
nimas dėl sovietų pasistūmėji
mo bus jau praeities dalykas ir 
gyvenimas toliau eis įprasta 
vaga. Juk šiaip ar taip - abi 
supervalstybės turi atsakomy
bę ne tik prieš savo piliečius, 
bet ir visą pasaulį, neprileisti 
prie atominio karo, kurio Af
ganistano likimas tikrai nepa
teisintų. O jei taip - gudresnis 
turi nusileisti ir kvailesnio ne
pastatyti į tokią padėtį, kurio
je jis ‘netektų savo veido’ ir ko 
gero nepadarytų ko nors tikrai 
neprotingo. Taip tikisi ir 
Kremlius.

Europoje buvo jaudinamasi 
daugiau, ir gali sakyti - giliau. 
Ne dėl Afganistano, bet dėl 
reikalo atsistoti vienoje ar ki
toje pusėje, nes atsakymas į iš
kilusį klausimą - ar detente 
gali būti dalinama - buvo nei
giamas.

Anot Der Spiegei, Bonnos 
ministerių kabinetas svarstė, 
ar Europa gali likti nepriklau
soma nuo sunkiai apskaičiuo
jamos Washingtono politikos 
traukos? Ar detente, grįžtant 
prie Charles de Gaulle vizijos, 
galėtų būti išgelbėta vien tik
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senajame pasaulyje? Tokios 
viltys greitai išsiklaidė prisi
minus Berlyną. Ar galima ten 
būtų atlaikyti sovietų spaudi
mą be amerikiečių pagalbos? 
Atsakymas ir čia buvo neigia
mas. Anot vokiečių mokslinės 
pažangos ministerio Volker 
Hauff - ‘dabartinėje situacijo
je mes priklausome daugiau 
nuo amerikiečių solidarumo, 
negu jie nuo mūsų’. Panašioje 
situacijoje yra ir prancūzai. 
Kiek laiko reikia sovietų tan
kams pasiekti Prancūziją? - 
Šešių valandų!

Už tat nesunku suprasti, ko
dėl Giscardo d’Estaing ir 
Schmidto viršūnių konferen
cija pasibaigė sutarimu, kurį 
net vokiečių opozicinė spauda 
giria. Mes jau minėjome jos 
komunikatą pereito Nr. ap
žvalgoje. To komunikato įspū 
dį susilpnina sakinys: ‘(Pran
cūzija ir V. Vokietija) pareiš
kia, kad detentė neišlaikys 
dar vieno tokio smūgio’, iš ko 
galima būtų padaryti išvadą, 
kad dabartinis smūgis dar 
buvo O.K. Bet tokią išvadą ga
lima susidaryti tik tą sakinį iš
skyrus iš komunikato. Skai
tant visą komunikatą pažo
džiui, teks įspūdis susilpnėja, 
nes komunikato gale konsta
tuojama, kad sovietai pasiža
dėjo pasitraukti:
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Komp. Julius Gaidelis, už savo Ketvirtąją Simfoniją, Chicagos Simfoninio Orkestro nomi
nuotas Pulitzer premijai gauti. Nuotraukoje komp. J. Gaidelis savo studijoje.

K. Daugėlos nuotr.

Komp, Julius Gaidelis nominuotas 
Pulitzer premijai gauti

Brocktono ir apylinkių 
lietuviai, šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas 
kun. P. šakalys ir choras su 
dideliu džiaugsmu sutiko ži
nią, jog choro vadovas 
komp. J. Gaidelis nominuo
tas Pulitzerio premijai 1980 
m. gauti.

Chicaga įvertino komp. 
J. Gaidelio 4-ją simfoniją, 
kuri buvo pirmą kartą pa
grota 1979 m. kovo 31 d. 
Chicagoje, Orchestro Hali, 
Chicagos simfoninio orkes
tro. šalia Čiurlionio ir kitų 
muzikų kūrinių — 4-ji sim
fonija praskambėjo su ne
paprastu įvertinimu muzi
kos kritikų ir auditorijos.

Komp. J. Gaidelio kūrinių 
derlius labai didelis, gra
žus įnašas į lietuvių ir gy
venamojo krašto — Ame
rikos muzikos aruodą. — 
Užtarnauta nominacija Pu- 
litzerio premijai gauti.

Komp. J. Gaidelio praei
tais metais jo 70 m. am
žiaus ir 50 m. kūrybos su
kaktis buvo gražiai šv. Ka
zimiero parapijos choro pa
minėta Brocktone, jo kūri
nių koncertu ir didingu 
banketu.

Dabartinis džiaugsmas — 
nominacija yra įrikiavimas 
į šio plataus krašto muzikų 

nemažą eilę: jau yra didelė 
dvasinė dovana darbščiajam 
kompozitoriui ir mums lie
tuviams. Tuo mes džiaugia
mės, didžiuojamės turėdami 
darbštų, kūrybingą Aukš
taitijos sūnų komp. .Tūlių 
Gaidelį.

Linkime komp. J. Gaide
liui sveikatos, sėkmės ski
nant laurų vainikus, ug
dant lietuviškame jaunime 
muzikos grožj, kuriant ope
ras, kantatas, simfonijas, 
dainas ir giesmes — turtin
ti mūsų tautos kultūrą.

E. Ribokienė

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS JAV 
KONGRESE

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimas 
JAV Atstovų Rūmuose, Wa- 
shingtone, vasario 13 d. 
praėjo sėkmingai. Iš Chica
gos į minėjimą buvo nu- 
skridę kun. Eugenijus Ge
rulis, Teodoras Blinstrubas 
ir Stanley Balzekas. Iš pra
džių jie ir Washingtono lie
tuviu grupė buvo priimti 
Atstovų Rūmų pirmininko 
Tomo O’Neill.

Minėjimą pradedant kun. 
Eug. Gerulis sukalbėjo mal
dą, prašydamas dangaus pa

galbos kenčiančiai Lietuvai. 
Lietuviams labai palankią 
kalbą pasakė kongresmanas 
Frank Annunzio, paskiau 
kalbėjo ir kiti kongresma- 
nai, išryškindami Lietuvos 
teisę į laisvę.

Alto delegacija: T. Blins
trubas, kun.. E. Gerulis ir 
St. Balzekas buvo nuvykę 
į Amerikos Balso įstaigą. 
Čia buvo įrašytas T. Blins- 
trubo pranešimas Lietuvos 
žmonėms, pažymint, kaip 
JAV sostinėje randa para
mos Lietuvos laisvės reika
lai.

Vėliau jie aplankė Lietu
vos pasiuntinybę, kur Lie
tuvos reikalais pasitarė su 
dr. S. Bačkiu, taip pat ap
lankė kongresmanų Der- 
winskio, Russo, Annunzio, 
Fary įstaigas.

T. Blinstrubas dar turėjo 
progos susisiekt su Vliko 
nariais ir su Vliko centro 
įstaiga ir pasitarti bendros 
veiklos klausimais.

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas Senate įvyko 
vasario 19 d. Kaip Atstovų 
Rūmų, taip ir Senato minė
jimus organizuoja Ameri
kos Lietuvių Taryba, pade
dant lietuviams draugin
giems kongresmanams ir 
senatoriams.
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Teherano įkaitą bylai artėjant prie atomazgos. — Terorizmas 
Italijoje, Ispanijoje ir Rhodezijoje. - Kaip apginkluoti Pakistaną?
Kas tikėjosi, jog prezidentas 

Carteris savo trečiadienio 
spaudos konferencijoje jau ga
lės paskelbti, kad Teherano 
įkaitai bus paleisti, turėjo nu
sivilti, nors bendrai imant toji 
įkaitų byla artėja prie savo ga 
lo. Tiesa, Irano vyriausybė 
dar stato nepriimtinus reikala
vimus. Prezidentas Bani-Sadr 
kalbėdamas su Le Monde ko
respondentu aiškino, kad Ira
nas nori, jog JAV prisipažintų 
esančios kaltos padėjusios ša
chui ir leistų šachą, jo giminę 
ir artimuosius traukti atsako
mybėn, bei pasižadėtų ateity
je nesikišti į Irano vidaus rei
kalus. Čia tačiau pabrėžtinas 
faktas, kad iki šiol Irano vy
riausybė aiškinosi, kad ji neat
sakinga už ‘studentus’ pagro
busius ambasadą, nors supran 
tanti jų jausmus, privedusius 
prie tokio tarptautinės teisės 
sulaužymo. Taip jai aiškinan
tis reikėjo prileisti, kad prak
tiškai ji dėl įkaitų paleidimo 
yra bejėgė. Dabar ji jau pra
deda prisiimti atsakomybę ir 
tuo pačiu jos būklė tarptauti
nėje bendruomenėje, laikant 
įkaitus, darosi neįmanoma. 
Carteris kol kas iš savo pusės 
padarė tik vieną žingsnį: JAV 
sutiko su tarptautine komisija 
tikriems, ar tariamiems šacho 
nusikaltimams tirti. Bet kokią 
galią turės tos komisijos vie
noks ar kitoks nutarimas - pa
silieka ir toliau neaišku. Tai 
daugiau ar mažiau tik Irano 
prestižo gelbėjimas. Tehera
ne matyt dar tikimasi, kad 
Amerikos viešoji opinija gali 
priversti administraciją pada
ryti ‘principinį’ kaltės prisipa
žinimą, nors be jokių praktiš
kų pasėkų. įkaitų labai gaila, 
bet administracija teisingiau 
padarytų laikydamosi savo pir. 
minio nusistatymo: pirmiau 
paleiskit įkaitus, o kalbėtis 
bus galima tik vėliau.

•••

Kalbėdami apie Teheraną 
susiduriame su bendra teroriz 
mo problema. Kaip su juo ko
voti? Vakaruose buvo laiko
masi taktikos, kad, jei teroris
tai turi įkaitus, su jais reikia 
kalbėtis, tikintis, kad jie ‘su
minkštės’. Nors tai kartais at
neša gerų rezultatų, tačiau 
kartu teroristus padrąsina nau
jiems bandymams. Šiuo metu 
teroristų veikla susilaukia dar 
daug dėmesio Airijoje, Italijo
je ir Ispanijqe. Visose tose tri
jose valstybėse jie veikia de
centralizuotai, dėl to saugumo 
organams labai sunku jas in
filtruoti.

Tuo tarpu, kai Airijos tero
ristai paskutiniu laiku buvo 
kiek ramesni, Ispanijoje baskų 
teroristai nuo šių metų pra
džios jau nužudė 20 žmonių, o 
Italijoje 9. Kad susilauktų vi
suotino dėmesio, teroristams 
reikia pagrobti ar užmušti ko
kį žymų asmenį. Bet tai nėra 
taip lengva, už tat jie buvo pri
versti žudyti mažesnius parei
gūnus, ar paprastus gatvės po. 
licininkus, kurie sudaro pusę 
abejų kraštų aukų. Baskai Is
panijoje gavo labai plačią au

tonomiją ir todėl teroristai atei
tyje turėtų susilaukti mažiau 
paramos iš platesnių gyvynto- 
jų sluoksnių, kurie jautė parei • 
gą jei jau nepadėti, tai bent jų 
neišduoti. Kairieji teroristai 
savo žudymais siekia išprovo
kuoti vyriausybes suvaržyti pi
lietines laisves ir privilegijas, 
kad tuo būdu sukeltų platų ne 
pasitenkinimą. Kai kuriose lo
tynų Amerikos valstybėse - 
Uragvajuje, Argentinoje, Boli
vijoje ir Brazilijoje - valdžia 
davė labai plačias teises poli
cijai. Terorizmas ten sumažė
jo, tačiau visame pasaulyje 
pradedama skųstis dėl... poli
cijos teroro tose šalyse! Italijo
je parlamentas neseniai priė
mė visą eilę įstatymų, duo
dančių policijai daug laisves
nes rankas kovai su teroru. 
Ten jau galima suimti žmogų 
ir išlaikyti 48 valandas nesi- 
aiškinant kodėl. Be to, Italijo
je jau veikia specialūs policijos 
daliniai, apmokyti kovai su te
roristais. Italijos ūkinė būklė 
yra kiek pagerėjusi, kas turėtų 
teroristų populiarumą dar 
daugiau sumažinti.

• ••
Kad terorizmas visdėlto ap

simoka, parodo įvykiai Rho
dezijoje. Abejų, iš užsienio 
veikusių, teroristų organizaci
jų vadai - Nkomo ir Mugabe - 
grįžo į kraštą kaip herojai ir at
rodo, kad paskutinysis nauja
me seime turės didžiausią at
stovų skaičių, nors greičiausiai 
ne daugumą. Pagal susitari
mą visų partijų partizanai tu
rėtų laikytis pąliaubų iki sei
mą išrinkus ir iki, vyriausybę 
išrinkus, bus sudaryta nauja, 
jau nepriklausomos Zimbab- 
wes, kariuomenė. Žinoma, 
niekas nesitikėjo, kad susitari
mo bus 100% laikomasi, ta
čiau, jei prieš paliaubų suda
rymą žūdavo 400 žmonių į sa
vaitę, dabar aukų skaičius su
mažėjo iki 20. Britų guberna
torius lordas Soames iki šiol pa 
sirodė labai apsukrus ir atski
rais atsitikimais nepaprastai 
drąsus. Bet kas bus po rinki
mų, niekas nedrįsta spėti.

•••

Visos teroristų organizacijos 
priima pagalbą, neklausda- 
mos davėjų motyvų. Yra įro
dymų, kad dažnai jas tiesio
giai ar netiesiogiai paremia so
vietų KGB. Jei taip, kodėl 
marksistas Mugabe dar klauso 
lordo Soames? Galimas daik
tas, kad sovietams šiuo metu 
nereikalingi nauji sąyšiai pieti 
nėję Afrikos dalyje, kada Va
karai įtaria juos norint lyg rep
lėmis suspausti naftą produk- 
tuqančias šalis ir jos tiekimo 
kelius. Dabar turbūt atėjo lai
kas sovietų ‘taikos ofenzyvai’, 
siekiančiai Vakarus vėl užmig 
dyti. Ar ne laikas, kad spau
doje pasirodytų straipsnių 
kaip šitas:

‘Dabar atrodo, kad duo
dant (Rusijai) kreditą už pasi
ryžimą pradėti naują istorijos 
lapą ir pasirodyti geresnei, 
mes laikomės mums daugiau 
priimtinų principų, negu pa
tyrimo ... Mes esame pasiry

žę užmiršti viską ir pasitikėti 
be jokių rezervų. Nepaisant 
to, kad ji sukrėtė mūsų pasiti
kėjimą ir sukėlė pyktį. Mes 
esame linkę toliau miegoti pa
sitikėdami, kad visi yra tokie 
pat dori kaip ir mes. Iš tikro ji 
mus įspėjo, kad ją reikia da
boti. Ji drauste draudžia 
mums nusiimti savo šarvus.’

Kada buvo taip teisingai 
įspėta? O jau daugiau kaip 
prieš šimtą metų! Taip rašė 
The Economist 1856 metų rug 
piūčio 16 dieną, kai Rusija ne
silaikė susitarimų po Krimo 
karo.

•••
Šiuo metu pergyvenant ne

pasitikėjimo Rusija laikotarpį, 
JAV į Indijos vandenyną pa
siuntė ... 1,800 marinų ir su
sitarė su Omanu, Somalija ir 
Kenyja dėl laikino pasinaudo
jimo jų uostais ir aerodromais. 
Ar to užtektų sulaikyti sovie
tus nuo žygiavimo iš Afganis
tano toliau į Pietus? Galvoja
ma - spėjant, kad sovietų ver
žimasis prasidės persekiojant 
sukilėlius iš Afganistano į Pa
kistaną - jog Pakistano armija 
galėtų sėkmingai pasipriešinti 
su palyginti maža, daugiau
siai aviacijos parama, nes te- 
renas ten netinkamas dides
niems tankų mūšiams. Atro
do, kad Pakistanui būtų leng
viau padėti negu Iranui, ku
rio armija praktiškai neegzis
tuoja. Pentagonas turi planą 
laikyti marinų sunkius ginklus 
hermetiškai uždarytuose spe
cialiuose laivuose, kurių du 
jau užsakyti už 207 milijonus 
dolerių. Ateityje tokių laivų 
trim brigadom turėtų būti 14 
ar 15. Jie galėtų atplaukti į ra 
jonus, kuriems grąso neramu
mai. Čia jie galėtų būti kur iš 
krauti, o marinai atskraidinti 
iš JAV, ar kur kitur.

Bet tam pasiruošti reikia 
mažiausiai 4 metų laiko. Ar 
tiek užtruks sovietų taikos 
ofenzyva? O be to - sovietai 
nepuls ten, kur tam puolimui 
nebus jau paruošta dirva tero
ru, kitais būdais ar nelaimin
gomis aplinkybėmis.

KRIZĖ AR NE 
KRIZĖ?

(Atkelta iš 1 psl.)

‘Jos (susitariančios vyriau
sybės) priima dėmesin pa
reiškimą, kad Sovietų Są
junga žada savo kariuome
nę iš Afganistano atitraukti. 
Būtina, kad toks pareiški
mas būtų įvykdytas. Tai 
yra reikalinga pasisekimui 
pasitarimų, nuo kurių pri
klauso saugumas ir taikos 
ateitis.’
Kaip ten būtų, Prancūzija 

ir Vokietija žada išpildyti vi
sus savo sutartinius (NATO) 
įsipareigojimus. Žinoma, ko
munikatu sovietų nepabaidy- 
si, jei Vakarai negalės sutarti 
dėl bendrų žygių, tačiau lig
šiolinė krizės eiga įrodė, kad 
mažesni santarvės nariai netu
ri kitos galimybės kaip tik su
sidėti su stipriausiu. Taip bū-

■ Iš kitos pusės
Tur būt nė vienas JAV prezidentas per trejus savo 

valdymo metus nėra tiek daug kartų nusifotografavęs 
su lietuviais kaip dabartinis — Jimmy Carter. Berods 
AKIRAČIUOSE skaičiau, kad bendruomenininkai su juo 
turi glaudų ryšį, nes kai kurie jų buvo įsijungę į Carterio 
rinkiminę kampaniją jau 1976 m. Optimistai iš tokių 
užuominų galėtų prileisti, kad jei taip — dabartinis pre
zidentas galėtų būti geriau informuotas, jei ne apie mū
sų specifinius reikalus, tai bent apie komunizmą bendrai, 
negu buvęs prezidentas Fordas, per rinkimines diskusi
jas pareiškęs, jog Lenkija yra laisva!

Už tat galite suprasti mano nustebimą, kai N. Me
tų išvakarėse išgirdau prezidentą aiškinant ABC kores
pondentui Frank Reynolds:

”Mano nuomonė apie rusus daugiau radika
liai pasikeitė per paskutinę savaitę negu per du 
su pusę paskutinių metų ... Negaliu sakyti, ką 
dėl to darysime, bet pakartoju, kad sovietų veikla 
(Afganistano užėmimas — vm) daugiau drama
tiškai pakeitė mano nuomonę apie sovietų galuti
nus tikslus negu visa tai, ką jie padarė nuo mano 
prezidentavimo pradžios.’

Toks prisipažinimas buvo staigmena ne tik mums. 
Jis bus panaudotas diskusijose apie dabartinės adminis
tracijos tinkamumą. Jis taip pat meta šėšelį prezidentūros 
saugumo patarėjui Zbignievvui Brzezinskiui, kuris pasi
skubino aiškinti, kad toks prezidento pareiškimas yra tik 
daugiau ar mažiau nevykęs formulavimas. Iš kitos pu
sės, ar prezidentas jau neaiškino (ne laisvai kalbėdamas, 
bet skaitydamas iš rašto) Notre Dame universitete, kad 
amerikiečiams reikia nusikratyti "Įprastos komunizmo 
baimės (inordinate fear of communism)”? Būtų jis dau
giau bijojęs ir nesumažinęs JAV ginklavimosi, 'Carterio 
doktrina’ šiandien atrodytų įspūdingiau.

Bet grįžkime prie mūsų ... Ar neatrodo, kad mūsų 
lankytojai į Baltuosius Rūmus eina ... prisisėmę į bur
ną vandens. Kad tik ką nemalonaus, nors mums gerai 
žinomo, neprasitarus? vm

na karo metu, taip atsitinka ir 
taikoje. Žinoma, jei stipriau
sias narys turi pakankamai va
lios pasipriešinti įvykių raidai. 
Konkrečiai kalbant, iniciaty
va ir toliau priklauso JAV- 
bėms.

Henry Kissingeris, kalbėda
mas Šveicarijoje, Davos ku
rorte įvykusiame ‘European 
Management Forum’, aiški
no:

‘Afganistanas nėra paskiras 
atvejis. Jau nuo 1975 metų 
pergyvename sovietų replių 
judėjimą. Pirmiausia per sa- 
vo'patikėtinius’ Angoloje, Eti- 
jopijoje, Pietų Jemene. Dabar 
kita replių pusė pradėjo judėti 
iš Afganistano, kad atkirstų 
naftos tiekimą pramoningoms 
valstybėms ...

... Vakarai delsė pažiūrėti į 
akis geopolitinfams faktams ir 
pasimokyti iš istorijos. Valsty
bės vyrai visados gali pasirink
ti tarp dviejų galimybių: ar
ba jie pradeda veikti anksti, 
kada dar įvykiai nepradėjo ru
tuliotis - tuo laiku jų žinojimas 
yra ribotas ir jie turi pasikliau
ti savo išmintimi; arba jie turi 
laukti iki tol, kada paaiški kas 
iš tikro darosi - tada jie jau 
turi sumokėti baisią kainą už 
savo delsimą.

1936 metais Vakarų demo
kratija fiziškai galėjo lengvai 
pasipriešinti Hitleriui, tačiau 
psichologiniai jie nepajėgė. 
Už penkių metų jie nebeturėjo 
iliuzijų, bet kaina už laukimą 
buvo 20 milijonų žuvusių.

1975 metais kubiečiai pir
mą kartą pasirodė Afrikoje. 
Tai kalbėjo už pasikeičiančią 
pasaulinę būklę. Kai kurie 
mūsų buvo už pasipriešinimą, 
tačiau tuo laiku buvusi Ame- ' 
rikos vidaus politinė padėtis to 
padaryti neleido. Tuo laiku 
tai nebūtų buvę sunku, šian
dien jau sunkiau, bet kiekvie

nu atveju - lengviau negu už 
trijų metų ...

Bet ar taip galvoja masinis 
žmogus ir jiems turįs pataikau 
ti politikas? Kas atsisėdo į Bal 
tuosius Rūmus? (Ziūr. ‘Iš kitos 
pusės’). Kas būtų, jei nebūtų 
dabartinės krizės?

PATIKSLINIMAS
Praeitos savaitės laidoje, ‘Ju

goslavija - sekantis sovietų 
žingsnis?’ straipsnyje, laužant 
sukeistos pastraipos. Turėjo 
būti pradėtas nuo ketvirtos pa 
straipos, o pirmosios trys turė
jo sekti po šeštos. Atsiprašome*

OPPORTUNITY I OR 
PROFE1SSIONAL HELP 

For 313 bed Gene-a1 Hospital 
REGISTERED RESPiKATORY 

THERAPIST 
Mušt be C.R.T.T. or Eligible for 

cerlification, For all shift* 
REGISTERED NURSES 

For all service* and all shift*. 
Salary pmninensurate with experience 
and abltlcy. Liberal personnel policies 
Ac fringe benefits. Apply call or wrile 
to: Personnel Office

ST. MARY'S HOSPITAL
129 N. 8th Street 

East St. Louis. III. 
618-274 1900

An F.aual Opportunity Employer 
(16)

Wanted 
TOOL MAKERS 

Journeymen or 8 year* ezperience — 
Days — Overtime — Long Program- - 
Association Shop — Full Fringe Ben
efits - Union Shop UAW Local 157. 

DEARBORN TOOL & 
MACHINE CORP.
10200 FORD ROAD 

DEARBORN. MICH. 48126 
(Ford Rd. & Vyoming) 
Phone 313-582-3636

An Equal Opportunity Employer 
(4-10)

Wanted
BORING MILL 

OPERATORS 
Preci*ion worlc — Journeymen or 3 
years ezperience — Night* — Over
time — Long Program — Association 
Shop — Full Fringe Benefits — Union 
Shop UAW Local 157.

DEARBORN TOOL & 
MACHINE CORP.
10200 FORD ROAD 

DEARBORN. MICH. 48126 
(Ford Rd. 4 Wyomins) 
Phone 313-582-3636 

An Equal Opportunity Employer 
(4-10*
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RONALD REAGAN
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Romui Kalantui pastatytas paminklas Chicagoje Šv. Kazi
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religinės Šalpos bičiuliams

DIRVA

It is my great pleasure to extend warmest greetings and 
best wishes to all Lithuanian-American corranunities commemorating 
Lithuanian Independence Day.

With the proclamation of February 16, 1918 by the 
National Council, the people of Lithuania once again gavę 
birth to their centuries-old dream of freedom and national 
independence.

Būt the newly-established Lithuanian statė, born 
in the midst of war-time anarchy and chaos, was not fated to 
survive the imperialist ambitions of its neighbors to the 
West and South. Shortly after the withdx;awal of Nazi forces, 
Lithuania was forcibly incorporated into the Soviet Union 
as its 14th "republic".

Our government, in one of its rare jnoments of 
lucidity in its otherwise murky perception of Eastern 
Europe, refused to recognize this conquest; and to this day 
grants diplomatic recognition to a legation that is truly 
representative of the Lithuanian nation. Our task mušt 
be to preserve this symbol of defiance until such time as 
Lithuania again gains its freedom.

On this, the 62nd Anniversary of Lithuanian Independence 
Day, we salute you.

Sincerely,

Ronald Reagan

Respublikonų kandidato j JAV prezidentus Ronald Reagan 
atsiųstas Dirvai sveikinimas Vasario 16 proga.

Simas Kudirka Prancūzijos televizijoje
š. m. sausio 22 d. vakare 

prancūzų televizijos II-sis 
kanalas rodė JAV-bėse su
suktų filmą apie Simą Ku
dirką — prancūziškame 
vertime: LE TRANSFUGE, 
po kurio sekė debatai.

Simas ir Genė Kudirkai, 
prancūzų televizijos kvieti
mu, ta proga buvo atvykę į 
Paryžių.

Filmo LE TRANSFUGE 
prancūziškas vertimas buvo 
geras ir tikslus. Po filmo 
įvykusiuose debatuose, kū
no tema buvo "Laisvas 
žmonių judėjimas”, be S. 
Kudirkos dar dalyvavo J. 
Poperen — prancūzų socia
listų partijos tautinis sekre
torius, ambasadorius A. 
Goldbergas — Belgrado 
konferencijos amerikiečių 
delegacijos šefas, E. Lo- 
zanski — Rochesterio uni
versiteto (JAV) fizikos 
profesorius (kurio žmona iy 
duktė neišleidžiamos iš 
Maskvos), toliau — Pary
žiuje gyvenanti pabėgėlė 
čekė L. Brychtova, buv. 
Maskvos baleto šokėjų po
ra Kozlov — dabar gyve
nantys JAV-bėse ir M. Ei- 
delmann — pakviestas šiai 
televizijos programai iš Iz
raelio (savo laiku gyvenęs 
Rygoje).

Debatų vedėju buvo Jo
seph Pasteur, kuris dažnai 

vadovauja LES DOSSIERS 
DE L’ECRAN televizijos 
programai. Pastaroji yra la
bai populiari Prancūzijoje 
ir nuolat sekama didelio te
levizijos žiūrovų skaičiaus.

Iš lietuvių pusės visas or
ganizacinis darbas, Prancū
zijos televizijos kvietimu, 
buvo atliktas B. Venskuvie- 
nės — ELTOS prancūzų k. 
redaktorės. Jai net keletą 
mėnesių teko palaikyti nuo
latinį ryšį su LES DOS
SIERS DE L’ECRAN pro
gramos vedėjais, taip pat 
patiekti lietuvišką doku
mentaciją ir informaciją 
sudaryti vertėjų ekipą ir t. 
t. Vertėjomis buvo: dr. 
E. Aleksandavičienė, Ugnė 
Karvelytė, E. Turauskienė 
ir B. Venskuvienė.

S. Kudirkos pasirodymas 
debatuose buvo įtikinantis, 
uždegantis, su gerai ir išsa
miai išdėstytais argumen
tais — kas liečia jo paties 
išgyventą įvykį bei esamą 
padėtį okupuotoje Lietuvo
je.

Nemaža debatų dalyvių 
dalis buvo liudininkais savo 
asmeniškų išgyvenimų so
vietų priespaudoje, per di
delius sunkumus pasiekę 
laisvąjį pasaulį. Visi daly
vavusieji buvo, bendrai, 
įdomūs savo pareiškimuose 
ir objektyvūs. Net ir socia-

Iš tironiškai izoliuotos Lie 
tuvos Dievo apvaizdos ke
liais ateinančios žinios jau
dina pasaulį. Lietuvos var
das tampa tarsi simbolis ko
vos už religiją ir bendrai už 
laisvę. Tačiau, tai, kas apie 
persekiojimus, kančias, apie 
religinę ir tautinę veiklą bei 

listas J. Poperen, kuris bu
vo pakviestas kaipo oponen
tas. nelauktai pasirodė labai 
pozityvus "laisvo žmonių 
judėjimo” p r o b 1 e moms. 
Ypatingai lietuvius teigia
mai nuteikė ambasadorius 
A. Goldbergas, kuris laike 
diskusijų labai tvirtai iškėlė 
Pabaltijo kraštų aneksijos 
nepripažinimo statusą ir tai 
jau emisijos pradžioje. Už 
tai, tuoj po programos te
levizijos patalpose įvykusių 
vaišių metu, inž. A. Vens- 
kus jam pareiškė padėką 
visų lietuvių vardu.

Visa televizijos programa 
sudarė labai stiprų įspūdį 
žiūrovams, sujudino ne vie
ną sąžinę ir pasitarnavo 
okupuotos Lietuvos proble
moms, ypač šiuo metu kai 
Sovietų Sąjungos militari- 
nis argresyvumas sukelia ir 
Vakarų Europoje daugybę 
politinių klausimų.

LE FIGARO ir L’AU- 
RORE paskyrė atskirus 
s t r a i psnius. Taip pat 
FRANCE-SOIR, kuriame 
tilpo interview su S. Ku
dirka. Jis turėjo pasikalbė
jimą ir Paryžiuje veikian
čiam Radio-Liberty.

Lietuvos atstovas prof. 
Jurgis Baltrušaitis ir ponia, 
Kudirkų atvykimo proga 
sausio 23 d. suruošė priėmi
mą, dalyvaujant televizijos 
programos bendradarbiams.

(bv) 

kovą pasakoma mus pasie
kiančioje pogrindžio spau
doje, yra tik silpnas vaiz
das to, kas vyksta bedieviš
ko komunizmo vergijoje.

Dabar laisvame pasaulyje 
vienintelė organizacija, ku
rios tiesioginis tikslas yra 
remti šios dvasinės kovos ir 
misijų pastangas, yra L. K. 
Religinė šalpa. Palyginant 
su tuo, kokia pagalba ten 
būtų reikalinga, mūsų pa
galba nėra didelė. Ji yra to
kia, kiek jos gauname iš 
lietuvių laisvame pasaulyje. 
Tiesa, kad L. K. Religinės 
šalpos skleidžiamų informa
cijų pasėkoje pradedame 
sulaukti atsiliepimų ir iš ne
lietuvių.

Kai gavėnios metu prisi
mename Kristaus kančią, 
prisiminkime kenčiančią jo 
mistinio kūno dalį — ken
čiančią ir persekiojamą mū
sų tautą Lietuvoje. Esame 
paskleidę maldų kalendoritĮ 
tikslu, kad kiekvieną dieną 
kur nors lietuviai melstųsi 
už Lietuvą. Vis dažniau iš
girstame, kad tai daro ir 
nelietuviai. Mūsų malda tu
rėtų būti kasdieninė.

Maldos tačiau nepakanka. 
L. K. Religinės šalpos veik
la reikalinga medžiaginės 
paramos. Kur parapijose 
vykdomos rinkliavos L. K. 
Religinei šalpai, visiems pa
tariame jungtis savo para
pijos talkon. Kur to nebū
tų, lietuviams derėtų vie
niem kitus paraginti savo 
auka remti L. K. Religinės 
šalpos veiklą. Mūsų adre
sas yra: Lithuanian Catho- 
lic Religious Aid, 351 High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

Aukos gali būti nurašy
tos nuo mokesčių.

Pastaba. Kelios organiza
cijos ir pavieniai asmenys

PRO O 
ŽIŪRONĄ

VLIKui išėjus su kon
krečiu siūlymu paremti 
prezidento Carterio pas
tangas Olimpiados Maskvo
je boikotui, LB oficialiai 
išėjo prieš, siūlydama pri
tarimą riboti White Plains 
nutarimų rėmuose. Išryš
kinant tai buvo nuvertinta 
(paremiant ir paskirais pa
sisakymais) iki skriaudos 
pavergtiems tautiečiams, 
netgi pritaikant gerokai 
nunešiotą argumentą, kad 
okupuotasis nebeskiriamas 
nuo okupanto.

Rūpestis būtų vietoje, 
jei jis nebūtų toks paradok
salus. Be paliovos skelbia
mės iešką draugų Lietuvos 
laisvės bylai, mėginame iš
ryškinti komunizmo pada
rytas skriaudas ir jų kėslus, 
sakome esą pasiryžę be ato
dairos dirbti tėvynės išlais
vinimui (o ką jau kalbėti 
apie žmogaus teisių svar
bos supratimą!). Tačiau 
... vos nelyg yra paliečia
mas konkretus įsipareigoji
mas, virsta kita medalio 
pusė, kurioje taip pat ‘kil
niais’ jausmais grindžiant 
pirmoje eilėje ‘saugojama’ 
pavergtieji sesės-broliai. 
Dargi paaiškinant, kad jie 
nėra atsakingi už sovietų 
agresijas.

Retai pasitaiko proga, 
kad viso pasaulio dėmesys 
gali būti panaudotas ir mū
sų tikslo siekiui. Vietoje 
ieškojus ‘savo kepurės’ iškė
limo - priderėtų laiku iš
naudoti kiekvieną galimy
bę, užpildyti kiekvieną 
spragą įrodant, kad mūsų 
siekis nėra tik reklamos ieš
kojimas, bet yra remiamas 
konkrečiais įsipareigoji
mais.

Kas nusakys laisvės kai
ną? Bet darosi kokčiai 
graudu, kai turistinis ma
lonumas ar papildomas 
‘gardaus valgio šaukštas’ 
yra sulyginamas su laisvi
nimo darbu ir ryžtinga 
kova krašte. Savo gyvy
bės, geriausiu atveju kali
nimo kaina mokama už 
laisvės siekį pavergtoje tė
vynėje - mes gi, turėdami 
laisvę, dangstomės ‘jų sau
gojimu’!

Negalime norėti, kad ki
ti kovotų už mūsų teises, 
jei patys nesame pasiryžę 
atiduoti savo duoklės ir pa
dėti kitiems. Tuo labiau, 
kada net priešas yra vienas 
ir tas pats.

Ir jeigu padėtis reikalau
tų, kad tektų atsisakyti ir 
kelionių, ir siuntinių - ko
voje už Lietuvos laisvę tai 
neturėtų būti auka, nes 
tam pačiam įnašui rasti ki
tą formą tikrai nebūtų 
sunku. Dirbantiems, ir 
besidomintiems, gyvų pa
vyzdžių yra perdaug, kad 
reikėtų juos kartoti laikraš
čio puslapiuose.

Ego

kreipiasi į mus klausdami, 
tad paaiškiname, kad L. K. 
Religinė šalpa ir Kronikoms 
leisti Draugija nėra tas pat. 
L. K. Religinė šalpa neturi 
nieko bendro su minima 
Draugija. L.K.R.Š.
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Septinti} dešimtmetį išlydėjus (4)

Kam ko reikia
Jūratė Statkutė de Rosales

Sovietų pasiruošimai ekono
miniam susirėmimui su JAV 
pradėjo ryškėti tarp 1972 ir 
1973 metų. Pakartotinai ra
šiau tuomet lietuvių spaudoje, 
kad su septintu dešimtmečiu 
pasaulis įstojo į naujus politi
nius bėgius, kurie prives prie 
rytų-vakarų susirėmimo.

1972 metais, kai vakarų pa
saulis išsivėpęs svaičiojo apie 
rytų-vakarų ekonominio bend
radarbiavimo ateitį, Dirvoje 
užklausiau:’... ar yra klaidin
ga galvoti, jog sovietai bandys 
ekonominiais apskaičiuotais 
smūgiais sugriauti tą Ameri
kos žemyno ekonominę galybę 
kuri du kartu sustabdė komu
nizmo teritorinės ekspansijos 
siekius Azijoje? Iš kitos pusės, 
ar yra klaidinga galvoti, jog 
JAV negalės ilgai pasitenkinti 
santykiais su nepatikimu kli
entu ir, tolimesnėje ateityje, 
stegnsis tą klientą sutrupinti į 
keliasdešimtį lengviau kontro
liuojamų valstybėlių?’ ... ‘Ar 
yra klaidinga galvoti, jog šiuo 
metu mes regime pirmuosius 
dviejų tradicinių ekspansionis 
tų pasiruošimus susiremti eko
nominiais ginklais už 10-ties, 
15-kos metų? O gal net grei
čiau? Ar yra klaidinga galvoti 
jog abi šalys tai žino, abi ruo
šiasi, ir abi tikisi laimėti:’ ... 
‘Ar yra klaidinga galvoti, jog 
atėjus ekonominių smūgių lai
kai, iš abiejų pusių bus tiki
masi iššaukti oponento valsty
bės vidinę suirutę?’ (Dirva, 
1972 m. Nr. 93)

Atrodo, kad taip galvoti 
anuomet nebuvo klaidinga. 
Jei kur suklydau, tai gal tik 
tiek, jog nesitikėjau, kad JAV- 
bės save į tokią blogą padėtį 
pačios pastatys, beveik be ru
sų pagalbos. Taipogi nesitikė
jau, kad viskas įvyksią taip 
greitai: procesui buvau ap
skaičiavusi maždaug 10-15 
metų, o viskas įvyko per 8 me
tus.

Taipogi galvojau, kad eko
nominio susirėmimo laikui atė 
jus abi šalys bus tinkamai pa
siruošusios ir kova prasidės 
tarp lygaus su lygiu. Išėjo ki
taip: šiuo metu JAV ekonomi
nės perspektyvos yra tokios, 
kad sovietų interesas bus siek
ti TIK šalto karo, o JAV kitos 
išeities neturės, kaip gelbėtis 
’karšto’ susirėmimo keliu, jei 
galima taip išsireikšti.

Ko sovietams dabar reikia? 
Jei jie norėjo įveikti JAV-bes 
ekonomijos srityje, tai dalykai 
pribrendo tiek, jog belieka 
lengvai pirštu stumtelti prie 
bedugnės krašto privarytą opo 
nentą. Užtenka iššaukti sui
rutę viename ar dviejuose naf 
tą eksportuojančiuose kraštuo
se, eventualiai vieną naftą eks 
portuojantį kraštą įtraukti į so 
vietų orbitą, o po to paleisti į 
apyvartą stiprią valiutą, kuri 
duos mirtiną smūgį doleriui. 
To gana. Daugiau nieko ne
reikia.

Ko sovietai turi išvengti? So 
vietams yra būtina išvengti to
kio karo, kuris galės sutru
pinti jų imperiją iš vidaus. Jie 
žino, kad pašonėje turi dar ne
pasiruošusią karui, bet jau 
stipriai augančią Kiniją. Jie 
žino, kad jų imperijos ribose 
auga nenumatytai didelis mu-

sulmonų etnografinis prieaug
lis, kuris su laiku gali sudaryti 
realų vidinio perversmo pavo
jų. Jie drauge žino, kad eko
nominių smūgių akivaizdoje 
JAV-bės bus priverstos imtis, 
agresyvios politikos priemonių. 
Visais atvejais - sovietų padė
tis yra aiški. Jei įmanoma, jie 
vengs stambaus karo. Tuotar 
pu smulkūs ekspansijos karai 
turi įvykti kuo greičiausiai, 
kol Kinija ir pačių sovietų mu
sulmoniškos valstybės dar ne
priaugo prie pavojingos stadi
jos.

Šitaip išrodo sovietų politi
kos numatytini siekiai aštunto 
dešimtmečio pradžioje.

Ironiška, absurdiška, neįti
kėtina yra tai, kad netrukus 
sovietai bus pasaulinės taikos 
‘gynėjai’, o JAV bus priverstos 
griebtis agresyvių ėjimų. Sun
ku yra įsivaizduoti du dalykus 
tokius vispusiškai priešingus 
abiejų kraštų galvosenai, ta
čiau tokie jau yra šiuometiniai 
faktai. Jų nepakeisi: tik žiū
rėk, ir savo akimis netikėk.

KREIPIMASIS Į 
PASAULIO LIETUVIŲ 

JAUNIMĄ

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos Valdyba, susi
rinkusi 1980 m. vasario 
mėn. 9 d. Chicagoje, vien
balsiai pasmerkė Sovietų 
Sąjungos agresiją Afganis
tane. Lietuviškasis jauni
mas užjaučia Afganistano 
tautą praradus savo bran
gų turtą, būtent tikrąją 
laisvę, be kurios okupuota 
Lietuva jau gyvena 40 me
tų. Įvykiai Afganistane ir 
vėl suteikia mums progą 
priminti pasauliui Lietuvai 
padarytą skriaudą. Kreip
damasi j lietuvišką jaunimą 
visame pasaulyje, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdyba prašo:

1. Reikšti protestą prieš 
Sovietų Sąjungos žygius 
Afganistane savo gyvena
muose kraštuose. Skatina
me atitinkamais būdais iš
kelti pasisakymus smer
kiančius šią sovietų agresi
ją siunčiant telegramas sa
vo krašto vadovybėms, pa
teikiant žinias spaudai, ra
dijai ir televizijai, rašant 
laiškus mokyklų bei univer
sitetų laikraščiams, ruo
šiant demonstracijas, bei

m.

remiant už visų laisvę kovo
jančias organizacijas. Rabi
nam išeivijos lietuvišką 
jaunimą, ypatingai Vasario 
16-tos proga, savo viešus 
pasisakymus remti 45 pa
baltiečių pareiškimu, kuria
me Molotovo-Ribbentropo 
pakto 40 metų sukakties 
proga reikalaujama, kad vi
sos svetimos kariuomenės 
paliktų Pabaltjjį ir kad Pa
baltijo kraštams būtų su
teikta garantuota tautos ap
sisprendimo teisė.

2. Iškelti viešumon pana
šumą tarp Afganistano ir 
Lietuvos religinės padėties 
sovietų okupacijoje. Afga
nistano tauta glaudžiai su
sijusi su islamo religija, 
kaip Lietuva su katalikų ti
kėjimu. Raginam jaunimą 
kreiptis j savo gyvenamojo 
krašto dvasiškius bei religi- 
nes-humanitarines institu
cijas iškeliant sovietų reli
gijos persekiojimą paverg
tuose kraštuose. Yra būtina 
iškelti sovietų metodus 
žmonių religingumui perse
kioti, būtent žlugdyti tikė
jimą iš vidaus infiltruojant 
KGB agentus j kunigų se
minarijas ir į Bažnyčias ad
ministraciją.

3. Nedalyvauti Maskvoj 
ruošiamose 1980 metų olim
pinėse žaidynėse. Pageidau
jam, kad lietuviškasis jau
nimas kreiptųsi j savo gy
venamojo krašto olimpinius 
komitetus bei sporto sąjun
gas reikalaujant, kad Sovie
tų Sąjungos pasikartojan
čių imperialistinių kėslų 
šviesoj, šios žaidynės būtų 
atidėtos ar perkeltos kitur.

4. Okupuotos Lietuvos gy
ventojai nėra atsakingi už 
sovietų agresiją. Asmeniški 
kontaktai su Lietuvos gy
ventojais yra mums svar-, , 
būs ir reikalingi. Pageidau
jam, kad tenai važiuojantis 
jaunimas geriau būtų susi
pažinęs su esama padėtimi 
okupuotuose kraštuose. TV . 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso rezoliucijų bend
ros nuotaikos aiškiai rodo Į 
ryšių plėtimą su pavergtoje 
Lietuvoje gyvenančiais tau
tiečiais. IV PLJK pasisakė, 
”kad kuo glaudesni ryšiai 
tarp okupuotos tėvynės ir 
išeivijos stiprins mūsų ben
dras jėgas.”

Gintaras Aukštuolis
PLJS Valdybos 

pirmininkas
Gintė Damušytė
PLJS Valdybos 

politiniams reikalams 
koordinatorė

1980 KELIONĖS Į LIETUVĄ 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

(ESTABI.ISHED IN 1959)

1- OS SAVAITĖS KELIONĖS Iš NEW YORKO IR
BOSTONO

$ 895.00 — Gegužės 12 d., rugsėjo 15 d., rugsėjo 23 d., 
spalio 6 d., spalio 19 d.

$ 995.00 — Gegužės 25 d., birželio 8 d., birželio 23 d. 
(šokių ir Dainų šventė).

$1040.00 — Birželio 29 d., rugpiūčio 10 d.

2- JŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Iš NEW YORKO IR
BOSTONO

$1295.00 — Birželio 13 d., rugpiūčio 18 d. 
(Su Ryga ir Leningradu)

$1400.00 — Rugpiūčio 10 (6 dienos Romoje). 
$1445.00— Birželio 23 (Su Šveicarija ir Vokietija). 
$1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija).

Kelionėms iš Chicagos pridėti prie kainos dar $100.00. 
(Visos kainos apskaičiuotos asmeniui gyvenant dviese 

kambaryje).

* ALL PRICES SUBJECT TO CHANCES AND INCREASES IN 1980. 

Užsiregistravusiems padedame Įsigyti pasus, sutvarkome 
visus, kelionei reikalingus, dokumentus, gauname vizas.

DAROME ČIA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS 
NUOTRAUKAS!

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! PRAŠOME 
REGISTRUOTIS!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Westem Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737 - 8601
9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERfiREEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000 *

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviaiaiud: J. JANULAITIS ir J. MAtEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumą

Kainos žemos — Pasirinldmaa didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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IKURYBA IR MOKSLAS!!
IŠVYKA LINK ASVEJOS

Marijai Kasakaitytei išėjus
Petronėlė Orintaitė

1937 m. po Visų Šventės atė 
jusi dirbti Kauno III gimnazi
joj, radau labai mišrų moky
tojų būrį; galbūt tai atsispin
dėjo mūsų laikinės sostinės vi
suomeninę įvairybę. O ši mo
kykla buvo ypatinga: vos ne
seniai iš lenkiško pamušalo at
gavusi tikrąjį veidą. Dėstyto
jai buvo skirtingi savo nuotai
kom ir idėjom, vis savaip 
užimti. Ryškėjo ir viena glau
desnė grupė, mažne pirmau
janti.

Vilniaus krašto uolusis vei
kėjas A. Randamonis, prievar 
ta lenkų iš ten išguitas, dar te
bedegė skriaudų apmaudu 
bei kovos prieš smurtą ugnim. 
Dailininkas L.Kazokas šmaikš
čiai žiburiavo meniniais polė
kiais ir tapybinio grožio vizi
jom. Prancūzė Puzynienė atro 
dė lyg iš atogrąžų pasaulio per
sodinta atžala, nors kalbėjo lie 
tuviškai ir stengės pritapti bei 
bendrauti. Tėviško stoto Tal- 
mantas, šimtadarbis lituanis
tas, nuolat skuosdamas per ke 
lėtą tarnybinių vietų, vos spė
ja pažerti kokį tirštoką anek
dotą ir - jau gungina kumpu 
sprandu kitur. Poetė Salomė
ja kaip visad tyli, vidun pani
rusi, dar pirmgimės motinys
tės rūpesčiais apslėgta, atrodė

‘Arpber HoHdays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

MASKVA/VILNIUS:
Gegužės 7* — $ 899.00 
Gegužės 14*— $ 899.00 
Gegužės 21 — $1199.00

(su Ryjra)
Birželio 5 —$ 999.00 
Birželio 19 — $ 999.00 
Birželio 23 — $ 949.00 
Liepos 15 —$ 999.00 

, * Tiesioginis skridimas (non-stop) Chicago—Amsterdamas— 
Maskva.
Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos 
vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERI
KOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

Registruokitės iš anksto —
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBEfl

Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos tvarkome doku
mentus asmeniškai ir paštu — paruošimas yra tik $30.00.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir už
sienio agentūra, turinti daugiausia patyrimo kelio
nių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI 
ir RŪPESTINGAI išsiunčia visą eilę ekskursijų į 

LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANCES. RECISTERED TRAVEL ACENT j“TA(B24

lyg nuvargusi: juk plėšėsi tre
jopose pareigose - mokytojos 
duona, šeimininkvstė tolokam 
Palemone ir, žinoma, poezijos 
pašaukimas.

Kūno kultūros strikli mote
raitė Sinkevičienė (tuoj divor- 
su pakitusi į Stankevičienę) 
žvalaus juoko pabirom skaid
rino nuotaikas, įnešdama leng 
vo atopūčio nuo rimtybių naš
tos. A. Kalnius, kietas kalbo- 
vas, savo srities įdomybėse 
aištriai įsivežęs (kableliai, no
sinės, įvardžiuotiniai dalyviai 
ir t.t.), nors sunkokai, bet šir
dingai glaudinosi į mišrią mo
kovų litaniją. O kuklus ir švel
nutis P- Juknevičius, kapelio
nas, kolegom ir mokiniam tei
kė skaidraus gerumo pavyzdį.

Aš buvau sutikta, ypač iš 
anksčiau čia įsisėdusių kolegų, 
gana dygiai. Suprantama, aš
tuonetą metų dirbusi provin
cijoj, buvau nebe kaunietė, 
tad atsilikusi nuo sostinės kil
nių manierų ir kitokių tobuly
bių. Be to, mano kaimietiškai 
statoku būdu šnairiai bodėta- 
si: ko toki prastuoliai brauna
si Kaunan, verčiau tetrūnija 
sau kokiam purvinam užkam
pio liūgyne.

Iš tų ankstesniųjų, kurie 
dar buvo dirbę lenkiškoj versi-

Rugpiūčio 7 —$ 999.00 
Rugpiūčio 13 —$1199.00

(su Ryga)
Rugpiūčio 28 — $ 999.00 
Rugsėjo 17* —$ 899.00 
Rugsėjo 24* —$ 899.00 
Spalio 8* — $ 879.00
Gruodžio 26 — $ 779.00 

joj ir jautėsi čia seni šeiminin
kai, bene jaukiausiai mane pa 
sitiko istorikė Marija Kasakai- 
tytė.

Tai savita, originali asme
nybė, platokai apsiskaičiusi ir 
įvairiose srityse prasilavinusi 
(ji poezijos vertėja ir vadovė
lių autorė, irgi publicistė, veik 
Ii visuomenininke). Karštai 
ekspresyvaus būdo, į viską 
jausmingai reaguojanti, savo 
žiniom ir nuotaikom nedel
siant pasidalinanti. Ir ypač - 
konformizmui nieku būdu ne
pasiduodanti. Isigimusi pe
dagogės talentą, ji ir pertrau
kose kunkuliavo auklybos ar 
kultūros klausimais, viską šir
din jautriai imdama ir kitus 
ugningai įtikinėdama (nors sa 
vo požiūriams adeptų kažin 
ar daug susilaukdavo). Vos iš 
pamokos su dienynu papažas- 
tėj slenkstį peržengs, bema
tant momento įspūdžius gai
viai komentuoja: kaip moki
nukai ją klasėje netikėtai pra
juokinę, kokiom linksmom 
klaidom išsišokę, kokiu žave
siu į istorijos pinkles gilintasi 
etc. Visa tai buvo jai profesi
nio džiaugsmo-šaltinis, o mo
kinių jaunas imlumas apger- 
davo ją kaip šviežiai paraug- 
tas vynas. Ji mielai globė sa
vin vaikiškų širdukių vos pum - 
puru prasprogstančius daige
lius ir šiltai gretinos prie auk
lėtinių mažų rūpestėliu, sykiu 
pati gaivinosi jų tyrais links
mumais.

Pedagogų būry Marijos as
muo diametraliai skyrėsi nuo 
muzikos mokytojo Juozo Ba
naičio vėsiai racionalios takti
kos. Jo konspiratyviu atsar
gumu niūriai privožtos akys, 
vis truputi žemyn nunerta 
kakta, tobulai disciplinuotos 
manieros - Banaitis buvo uždą 
rai santūrus ir neįžvelgiamai 
paslaptingas. Netiesus, kaž
kaip drumstas žvilgsnis lyg gū 
žėsi slepiamu įtarumu, o vos 
pro vokų plyšelį smigius šypsu- 
lys žybsėjo kone pašaipos vir
bais. Jis jautės kažkuo tarsi 
aukščiau stovįs už mus visus, 
pranašesnis ir protingesnis. 
Bet planingai ir kantriai sten
gėsi vaidinti nuolankų ir bi
čiulišką.

Kaip Marija pokalby dažnai 
liejosi atviro jausmo prover
žiais, vis giedru optimizmu 
švytėdama, taip Banaičio žo
dis ir gestas šykščiai sunkėsi 
pro savitvardos varžtus. Jame 
visakas griežtai apžabota, sau
sai atsverta, dvasinio vidaus 
niekad neišduodant^ Gabiai 
darbštus ir pareigingas, jis čia 
buvo pelnęs visuotinę pagarbą 
nors atidžiau stebėdamas jau
tei jo santūrume keistą užslė
pk lyg dvilypumą - žmogus 
kažkuo netiesus, nepatikimas 
(tada nežinojom, kad tai slap
tas, atkaklus komunistas).

Be abejo, Marijos būdo at
lapas tiesumas, sodri jausmo 
sraunuma bei romantiškas 
žvilgsnis į visaką - jau ir ano 
meto skeptiškam pasauly kai 
kam rodėsi perdaug naivu, kū 
dikiškai nerealu. Bet ji tuo ne-

„ JONAS AISTIS
AMŽIŲ GIESME<

Pamindamas akimirksnį ir nūdienos 
Vargus ir rūpesčius, kur užmaršty paskęsta, 
Žvelgiu f tolius amžinybės balzganos, 
Kur praeitis ir ateitis apraibę gęsta.

Ir aS matau, kaip tautos gimsta ir kaip jos, 
Tarsi naujagimiai, išvydę Šviesą, miršta; 
Matau, kuri jų džiaugsis ir kuri dejuos, 

Smarkaudama užmiršusi likimo pirštų. ■

Ir aš tave matau, o Lietuva brangi, 
Numinta kojų svetimų, ir tavo kančių — 
Matau, kaip tu ateinančiais laikais žengi 
Laisva, didinga, be sielvarto, be pančių . . .

Ir amžiams bėgant akyse, vis pamąstau: 
Nelemtų nulėmė Praamžius tau likimų: 
O kas nuims vergijos pančius tau? kas tau 
Nuims žiaurių laikų uždėtą prakeikimą? . .

O amžiai bėga, ir bėga kruvini, 
Draskydami senas žaizdas, naujas tau veria — 
Tu ateities svajų troškimais gyveni,
Nors amžiai spaudžia ašaras ir kraują geria...

O Lietuva, tu šiandien pažeista labai 
Giliai tau įsmeigto j širdį kalavijo, 
Bet aš matau, kaip dūžta nūdienos stabai 
Ir kaip j dulkes byra pikto viešpatijos . . .

Nematė amžiai dar tavęs taip užmirštos, 
Nelaimių prislėgtos, paniekintos, beteisės, 
Bet atėjai iš amžių ūkanos tirštos
Ir į rytojaus šviesų rūką eisi . . .

išgesinamai saulėtu entuziaz
mu buvo savy tvirta ir nepa
keičiama. Jai tai buvo įsidieg
ta dar tautos atbudimo ir lais
vės atkūrimo epochoj, kuri do
ram lietuviui sąmonę kupinai 
ir neišdildomai užpildė bekom 
promisiniu idealizmu ir švie
saus gyvenimo viltim. Net 
Varšuvoj išgyventas jaunuoliš
kas amžius nenuviliojo į sveti
mus klystkelius, bet dar giliau 
įtvirtino savo tautos vizijose. Ji 
buvo dar iš tos istorinės kartos, 
kuri įspūdingoj vaikystėj per
gyveno spaudos draudimo 
priespaudą bei tautinio ryžtin 
gurno polėkius. Ir tuos valin
gus žygius, kurie per kraujo 
aukas atvedė į 1918 m. džiaug 
smą. Todėl buvo ji visam am
žiui užgrūdinta: perdėmu 
joje švytėjo tikras žavesys savo 
krašto atgauta laisve ir - ištiki
mybe idealui. Ir ta skaidri gė
rio liepsna išlaikė veržlų opti
mizmą, kuriuo ji ėjo į visuo
menę bei kurstė savo jaunų 
auklėtinių širdis ...

Ne, draugėmis tapti mudvi 
negalėjom: iš esmės perdaug 
skirtinga kilmė, būdai ir išsi
auklėjimai. Tačiau galbūt 
mus galėjo sieti panašiai tiesus 
charakteris (nors visai kito
kiom išraiškom ir poliais), sa
vų įsitikinimų principingas 
tvirtumas ir - į gyvenimą žvel
gimas atvirom akim be komp
romisų (tiktai ji žvelgė roman
tiškom akim, aš realistiškom). 
Dar ji mane domino ir kaip 
mano priešingybė, tačiau at
viras, geras ir tiesus žmogus. Į 
visus ji žiūrėjo su meile ir pa
sitikėjimu, niekam blogo nelin
kėjo, regis, nė priešų neturėjo 
(pastarąja dorybe aš , deja, 

negalėjau pasigirti).
♦♦♦

Sekminės - ilgesnis švenčių 
savaitgalis. Kažkaip netyčia, 
staiga sutarėva pasismaginti 
kultūrine iškyla.

Tuomet Lietuvoj turizmas 
dar nebuvo išugdytas, tad jo
kios paslaugos iš šalies nelau
kėm. Vien gerais norais im
pulsyviai sėdom šeštadieni po 
pamokų į autobusą (juk pačios 
ilgiausios dienos!) ir nudardė- 
jom šiaurėn link Aukštaičių 
padangės. Ryžomės aplanky
ti seniai svajojamą Barboros 
Radvilaitės vietovę, kur ji, Žy
gimanto slapta žmona, atkam 
pėn nutremta, nors gražios 
gamtos globoj - vieniša nuobo
džiavo ir skaudžiai ilgėjosi sa
vo mylimo karaliaus. Marijai 
Kasakaitytei ji buvo išskirtinai 
patraukli istorinė figūra, o 
man - spalvingai ryškus lietu
vaitės personažas.

Jei būtume protingai ir ap
dairiai ruošęsi, tikriausiai ši 
kelionė nebūtų įvykusi. Nes 
būtume patyrę, kad autobu
sas tą vakarą tikrai Dubingių 
nepasieks, kad kelio gale bus 
visai sutemę ir nei viešbučio, 
nei jokio pažįstamo, kas ap- 
nąkvintų. Bet jaunos galvos, 
dėkui Dievui, nedaug galvoja. 
Ypač vasarą, kai šilta ir nak
tys trumputės, argi kas dėl pa 
togumų smulkmenų kvaršin- 
sis? Taip spontaniškai pakė- 
lėm sparnus ir nuskvirbėm 
ton pusėn, o tenai gal savaime 
kaip nors viskas išsispręs, juk 
nepražūsim. Svarbu tikras 
noras ir ryžtas. Ir - pirmas 
žingsnis. Taip mudvi patrau
kė legendinės Barboros gyvi 
pėdsakai. (Bus daugiau)
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Kur nuveda gražus žodžiai
Atsakymas Pr. Naujokaičiui

AMERIKIETIŠKON VISUOMENIŠKON
VEIKLON ELONA VAIšNIENĖ

Perskaitęs mano paruoš
tą knygą "Tikrasis Ketura
kis ir jo raštai”, Pr. Nau
jokaitis atsiliepia straipsniu 
"Amerikos pirtyje” auto
rystės problema. ("Tėviš
kės žiburiai”, 1979 m. Nr. 
50). čia jis tarp kitko pa
stebi mano "piktus žodžius” 
okup. Lietuvos literatūros 
mokslininkui V. Kuzmickui, 
tačiau pažiūrėkime prie ko 
priveda Pr. Naujokaičio 
gražūs žodžiai.

Palikę nuošalyje: "gerą 
popierių”, "labai gražų kny
gos išleidimą", net ir "di
džią knygos vertę”, eikime 
prie galutinės Pr. Naujo
kaičio išvados: "Knygos su
darytoja, gindama tik savo 
tėvo garbę, įtikino mane, 
gal ir nenorėdama, kad ir 
Juozas, ir Antanas Vilkutai- 
čiai — abu yra garsiosios 
komedijos "Amerika pirty
je autoriai.” Taigi panagri
nėkime kodėl, kaip ir kieno 
garbę gindamas Pr. Naujo
kaitis prie tokios išvados 
galėjo prieiti.

Manau, skaitytojui bus 
naudinga žinoti, jog Pr. 
Naujokaitis toje knygoje 
buvo paminėtas, kaip dali
nai prisidedąs prie V. Kuz
micko kaltinimų mano Tė
vui, nes kaipgi kitaip būtų 
galima suprasti tokį sarkas
tišką pareiškimą Pr. Naujo
kaičio "Lietuvių literatūros 
istorijoje” (I tomas, 476 
psl.): "Neaiškumas atsira
do, kad Antanas yra anksti 
miręs, o Juozas autorystės 
garbės niekada nebuvo atsi
sakęs.”

Kadangi ”Amerika pirty
je" autorystė visuomet pri
klausė Juozui Vilkutaičiui- 
Keturakiui, ką dabar įrodo 
išleistoji knyga, tai ir bus 
aišku, kad Pr. Naujokaičiui 
yra labai sunku su tuo su
tikti, o tuo pačiu prisipar 
žinti klydusiu.

Jau pačioje straipsnio 
įžangoje, pastatęs brolius 
Vilkutaičius ant išsimoks
linimo svarstyklių, Pr. N.' 
klaidina skaitytoją pareiš
kimu, kad abu broliai "pasi
rašinėdavo įvairiais slapy
vardžiais”. Tai yra netiesa. 
Tik Antanas V. naudojo 
įvairius slapyvardžius, bet 
tik ne Keturakio, gi Juozas 
V. pasirašinėjo tik Ketura
kio (arba G., Gulb. Ketura
kio) slapyvardžiu. Tą tvir
tina ir okup. Liteuvos liter. 
mokslininkas J. Lankutis ir 
L. Gudaitis, kuriuos Pr. 
Naujokaitis dabar pasitai
kina liudininkais, kaip "abe
jojančius” dėl Juozo V. au
torystės. Tai ir vėl netiesa. 
L. Gudaitis aiškiai pasisakė 
už Juozo V. autorystę, gi J. 
Lankutis galutinėje svars
tymų išvadoje autorystę 
atiduoda taip pat Juozui V., 
nors tuo metu jam buvo ži
noma dr. K. Griniaus laiš
ko užuomina, jog J. Vilku- 
taitis "ant Kaukazo” per
dirbo savo "Amerika pirty

je” komediją. Kodėl Pr. 
Naujokaitis su tais pačiais 
duomenimis prieina prie ki
tokios išvados ?

Ar Pr. Naujokaitis sąmo
ningai klaidina skaitytoją 
dėl prof. V. Biržiškos nuo
monės apie autorystę?: 
"Net prof. Vaclovas Biržiš
ka savo Amerikos lietuvių 
spaudos bibliografijoje te
mini tik smulkiuosius Juozo 
Vilkutaičio raštelius, o vi
sai nekalba apie garsiąją 
komediją.” Nejaugi litera
tūros istorikas neskiria 
Amerikos lietuvių spaudos 
nuo draudžiamosios lietuvių 
spaudos, kuriai "Amerika 
pirtyje” priklauso? Pr. N. 
toliau sako, kad "Privačia
me pokalbyje dar Vokieti
jos stovyklų laikais (...) 
prof. Ve. Biržiška sakė, kad 
jo turimomis žiniomis 
"Amerika pirtyje” autorius 
esąs Antanas Vilkutaitis.” 
Tačiau ką matome tuo me
tu, 1946 m. Vokietijoje 
(Tuebingene) prof. V. Bir
žiškos išleistame "Lietu
vių Rašytojų Kalendoriu
je”, kur "Amerikos pirty
je” autorius yra Juozas Vil
kutaitis. O ką galų gale įro
do prof. V. Biržiškos pripa
žinimas Juozo V. autorystės 
Washingtone Kongreso Bib
liotekoje? Ko tada vertas 
Pr. Naujokaičio "privatus 
pokalbis”?

Tegul Pr. N. neaiškina, 
kad ”J. Vilkutaitis nėra 
kryžiuojamas” okup. Lietu
voje, kad tenai "mėginama 
teisingai išspręsti neaiškią 
autorystės problemą”. Ka
žin su kieno palaiminimu V. 
Kuzmickas tą problemą "iš
sprendė” jau 1976 m. išleis
damas knygą "Keturakis. 
Rinktiniai raštai”, kuri yra 
perdėm suklastota ir ku
ri galutinai "nukryžiuoja” 
Juozą Vilkutaitį, kaip ra
šytoją? 10.000 šios suklas
totos knygos egzempliorių 
paplito po visą okup. Lietu
vą ir Pr. Naujokaitis bando 
užtikrinti, kad Juozas Vil
kutaitis nėra ten kryžiuo
jamas ?

Nors dabar Pr. Naujokai
tis sutinka, kad V. Kuzmic
kas, tiesa, pasirodė neob
jektyvus visus Keturakio 
raštus priskirdamas tik An
tanui", bet kodėl pats ne
prisipažįsta tą pačią klai
dą padaręs savo "Lietuvių 
literatūros istorijoje”? Jis 
kaltina mane, kad aš nesan
ti "objektyvi, Antanui pri
skirdama tik L. Tolstojaus 
dramos dviejų veiksmų ver
timą,” bet nepaaiškina, kad 
aš tą taikau tik V. Kuzmic
ko suklastotai knygai. Pri
dėjęs dar vieną priekaištą: 
"Tačiau ir jo broliui Anta
nui priklauso rašytojo gar
bė” — Pr. N. bando įrodyti, 
kad aš "gindama tik savo 
tėvo garbę”, atimu ją iš dė
dės Antano V., kas, žino
ma, yra didžiausia nesąmo
nė. Jau būtų pats laikas, 

(maždaug po 80 metų), mū
sų literatūros istorikams 
suprasti, kad inž. Antanas 
Vilkutaitis buvo, pilna to 
žodžio prasme, publicistas, 
besisielojąs savos tautos ir 
visos žmonijos gerove, bet 
jokios grožinės kūrybos nė
ra palikęs, neskaitant jo L. 
Tolstojaus dramos dviejų 
veiksmų vertimo. Tačiau 
jam nereikalingi nei brolio 
Juozo, nei kitų. V. Kuzmic
ko "parinktų” nežinomų au
torių, raštai, kad jo garbė 
būtų išsaugota. Kaip prof. 
P. Leonas rašė: ”Jo paties 
veiksmo mūsų tautos nau
dai užtenka, idant jo neuž
mirštume.”

K<xlėl Pr. N. nepatiko 
knygoje duodamų Juozo 
Vilkutaičio - Keturakio tar
nybinių dokumentų parody
mas? Gal todėl, kad patvir
tina jo, kaip savamokslio, 
aukštą įvertinimą ir įrodo 
jo nepaprastą teisingumą? 
Nors tuos dokumentus nau
dojau tik jo biografijoje, o 
ne "poleminiame” straips
nyje, tačiau Pr. N. pastebi, 
kad tie dokumentai "nieko 
bendro su autoryste neturi”. 
Aš gi sakau, kad turi, net 
labai daug. Manau, šioje 
"byloje” nereikėtų nei Sa
liamono išminties, teisingai 
ją išspręsti: jeigu įrodyta, 
kad abu Vilkutaičiai buvo 
labai teisingi, bet garbės 
netrokštantys žmonės, ir 
"Amerikai pirtyje” pasiro
džius 1895 m. vienas iš jų 
prisipažino autoriumi, o iš 
antrojo lūpų niekas ir nie
kados negirdėjo priešingai 
per visą eilę metų, ligi 1903 
m., tai sprendimas visai aiš
kus. Argi nenuostabu, kad 
Pr. Naujokaitį labiau įtiki
na nežinomo korespondento 
paleista "antis” Amerikos 
lietuvių spaudoje, negu to 
meto Lietuvos žinomų vi
suomenės ir kultūros veikė
jų paliudymai?

Būdama J. V. Keturakio 
duktė — aš esu dar gyva 
liudininkė, ne vieną kartą 
iš savo Tėvo girdėjusi, jog 
jis yra "Amerikos pirtyje” 
autorius.

Pr. Naujokaičio abejonių 
neišsklaido nei vėlesni Ke
turakio raštai. Antrąją jo 
komediją "šimtas margų”, 
Pr. N. čia pat ir "sukriti
kuoja”: "Daug silpnesnė už 
”Amerikas pirtyje”,” bet 
rašytojo V. Kavaliūno nuo
mone: "ši komedija niekuo 
nėra menkesnė už komediją 
"Amerika pirtyje”, o idėji
niu atžvilgiu, jei reikėtų, 
būčiau linkęs pasisakyti už 
"šimtą margų”." ("Dirva”, 
1979 m. Nr. 41).

Dėl Juozo Vilkutaičio-Ke- 
turakio autorystės jokių 
abejonių nekyla nei dauge
liui kitų rašytojų, kalbinin
kų, liter. ir istorijos profe
sorių, dvasininkų, visuome
nės veikėjų ir kitų knygos 
mylėtojų, kurie savo laiš
kuose man tą pareiškia.

Būtumėm nejudėję, jeigu 
ne pakvietimas jungtis į uk- 
rainiečių-lietuvių koaliciją 
padėti išrinkti Christopber 
Dodd senatorium iš Connec- 
tieut.

Susipažinę ką mums reik
štų dalyvavimas tokioj koa
licijoj, nusprendėm koalici- 
jon jungtis ir tuo klausimu 
susirinkom pasišnekėti New 
Havene, sausio 20 dieną.

Į parapijos patalpas pasi
tarimui atvyko atstovai iš 
keturių apylinkių. Telefonu 
susirišom su visom apylin
kėm. Iš visur buvo pritari
mas šiais rinkiminiais me
tais aktyvinti lietuvių daly
vavimą amerikietiškame vi- 
suomenininiame gyvenime. 
Skubu pabrėžti, kad ameri
kietiškame politiniame vei
kime dalyvausim, kaip šios 
šalies piliečiai, kurie rūpi
nasi jiems priimtimiausio 
kandidato išrinkimu į sena
tą, o ne kaip LB atstovai.

šiuo metu į senatoriaus 
iš Connecticut vietą var
žosi demokratas Christo- 
pher Dodd ir respublikonai 
James Buckley ir Richard 
Bozzuto. Kadangi Bozzuto 
neturi galimybės išeit lai
mėtoju prieš Buckley, skai
toma, kad kandidatai tėra 
Dodd ir Buckley.

Christopher Dodd, buvu
sio lietuviams palankaus se
natoriaus Thomas J. Dodd 
sūnus, šiuo metu atstovauja 
Connecticut kongrese, at
stovų rūmuose. Jis rinki
mams dirvą rengia jau bent 
pusantrų metų, važinėda-

Vienas iš jų prisipažįsta jau 
buvęs suklaidintas... gi 
prof. dr. X, (kurio vardo 
nenoriu minėti, jo neatsi
klausus), šiuo metu ruošiąs 
bibliografinį veikalą, šiaip 
man rašo: "Toje bibliogra
fijoje "Amerikos pirtyje” 
autorius bus atžymėtas tik 
J. Vilkutaitis. be jokių ank
stesnių pastabų: "author- 
ship also attributed to An
tanas V." (...) "gera bus 
turėti vieną autorių, kaip 
sakoma, kartą ant visados, 
ir čia Jūsų darbas bus atli
kęs svarbų vaidmenį, atme
tant ne tik nepagrįstus tei
gimus ..." (...) "Enciclo- 
pedia Lituanica kalba apie 
"Vilkutaitis Brothers”. Pa
saulinėje ir lietuvių litera
tūroje yra buvę "dviauto- 
rysčių” (br. Grimmai, mū
sų Lazdynų Pelėda ir kt.), 
bet "Amerikos pirtyje” at
veju tai nepritaikoma.”

Po visų šių pastabų, ma
nau, ir skaitytojui bus vi
sai aišku, kad Pr. Naujo
kaitis gindamas tik SAVO 
garbę, įtikino mane, gal ir 
nenorėdamas, kad jis ne tik 
toliau klaidina, bet tuo pa
čiu ir paremia V. Kuzmicko 
piktus tikslus__

Birutė
Vilkutaitytė-Gedvilienė 

mas po valstiją su kalbom, 
susitikinėdamas su žmo
nėm. Jo išrinkimui į senatą 
iki šiol žmonės yra suau
koję jau $193,164, gerokai 
daugiau negu jo konkuren
tui Buckley: $76,377.

James. Buckley, garsaus 
William Buckley brolis, yra 
buvęs senatorium iš New 
Yorko. Buckley rinkiminę 
kampaniją dar tik pradeda. 
Nors jo rinkiminis iždas 
daugiau negu du kart ma
žesnis už Dodd’o, politiniai 
stebėtojai pažymi, kad 
Buckley yra multimilijonie
rius ir asmeniškų lėšų rin
kiminei kampanijai gali pa
skirti kiek nori (rinkimi
niai įstatymai tai leidžia). 
Spėjama, kad Buckley rin
kiminei kampanijai skirs 
virš milijono dolerių.

Tą sausio sekmadienį po
sėdžiaujant mums paaiškė
jo, kad lietuviams įsijungt 
tik į demokratų kandidato 
kampaniją nebūtų išmintin
ga. Nors iš respublikonų pu
sės niekas lietuvių nekvie
tė įsijungti į respublikonų 
kandidato kampaniją, daug 
lietuvių priklauso respubli
konų partijai ir norėtų dirb
ti savo, o ne kitų partijos 
kandidato naudai.

Priėjom išvados, kad mū
sų reikalui bus geriausiau- 
sia, jeigu lietuviai dirbs ir 
vieno ir kito kandidato rin
kiminėj kampanijoj. Chris
topher Dodd rinkiminėje 
kampanijoje lietuvių-ukrai- 
niečių-vengrų koalicijoj lie
tuvius atstovaus dr. Myko
las Pakštys iš Niantic, o su 
James Buckley rinkiminiu 
centru ryšius užmegs Vaiva 
Vėbraitė-Gustienė iš New 
Haveno. Viktoras Vaitkus 
iš Waterbury paruoš sąrašą 
lietuviams rūpimų klausimų 
(k. a. atstovybės tęstinumo 
ir lėšų, Madrido konferenci
jos) ir sutelks medžiagą su 
kuria lietuvių atstovai su
pažindins kandidatus, ir ra
gins į ją atsižvelgt formu
luojant rinkiminę platfor
mą.

Ir Dodd ir Buckley yra 
apsišvietę apie Sovietų Są
jungą ir susipažinę su Lie
tuvos padėtim. Mūsų užduo
tis bus užtikrinti, kad abu 
kandidatai būtų ne vien ap
sišvietę apie Lietuvą, bet il
gainiui ir įsitikintų, jog po
litiškai veikliems piliečiams 
rūpi, kaip pasauliniai įvy
kiai atsiliepia Lietuvoj, ku
rios inkorporavimą į Sovie
tų Sąjungą JAV laiko ne
teisėta.
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Aštuoniasdešimties vainikų 
paunksmėje
Vytauto Braziulio brandžiam gimtadieniui

Balys Auginąs

ŽMOGUS — kaip medis: 
gyvena metūgėmis ir lapo
ja išgyvenimais. Tačiau 
medis auga gimtoje vietoje, 
o žmogaus gyvenimas ne
stovi — jis, kaip šešėlis, ei
na kartų su žmogumi. Ir 
žmogus yra labai ribotas 
laiko erdvėje. Laikas, saky
čiau, yra tarsi valdovas, o 
žmogus — tik jo vasalas. 
Vienam šis valdovas leidžia 
džiaugtis tik trumpomis šio 
gražaus žemės slėnio aki
mirkomis, o kitą — kaip tas 
liaudies dosnusis aitvaras 
— apdovanoja ilgomis, vai
singomis valandomis, pras
mingai pratęsdamas žmo
gaus žingsnius...

Toks laiko numylėtinis 
yra žurnalistas, karys ir 
visuomenininkas Vytautas 
Alfonsas Braziulis, 
vasario 25 d. užsidėjęs ant 
savo pečių, valdovo Laiko 
jam dovanotą, aštuoniasde
šimtą brandaus amžiaus 
vainiką. Tai gražus nueito 
kelio gabalas.

Sunku yra pasekti žmo
gaus gyvenimo takais, kai 
jį nepergeriausiai pažįsti, 
kai remies tik oficialiais jo 
metrikos duomenimis. Bet 
dar sunkiau rašyti apie 
žmogų, kurį, atrodo, gerai 
pažįsti, kadangi be oficialių
jų gyvenimo įvykių yra dar 
daugybė, rodos, tokių ne
reikšmingų, tik tau vienam 
žinomų smulkmenų, išgy
ventų kartu asmeniškai, 
drauge praleistų valandų tų 
pačių surizgusių gyvenimo 
atsiminimų pynėj ir tau ir 
jubiliatui brangių.

Todėl šiam rašiniui mer
kiu savo plunksną, į oficia
lių gyvenimo faktų ir bend
rų reminiscencijų rašalą.

Vytauto gimtasis lopšys 
suposi Laumakių kaime, 
Gruzdžių valsčiuje, Šiaulių 
apskrityje. Ten lakštingalos 
jam suokė lopšines, šimta
mečiai medžiai sekė pasa
kas, o bėgančios arimų va
gos viliojo pasekti jomis į 
nežinomas, nuotykingas ša
lis ... Praleidęs vaikystę 
Gruzdžiuose, besisklaidant 
pirmojo pasaulinio karo dū
mais, idealizmo sparnais le
kia savanoriu į besikurian
čią Lietuvos kariuomenę. 
Kariuomenėje baigia telefo
no telegrafo kursus. Nepri
klausomybės aušroje už
mezgą ryšius su spauda. 
Taigi, nuo 1918 m. bendra
darbiauja Darbo Balse (lei
džiamam Vilniuje), Lietu
vos žiniose, Lietuvos Aide, 
Lietuvoje, Lietuvyje, Ka
riškių žodyje, Trimite. Apie 
1920 m. pradeda rašinėti 
Amerikos lietuvių spaudoje, 
bendradarbiaudamas Artojo

* laikraštyje, kurį tada reda-

Žurnalistas Vytautas Braziulis 
1932 m. savanorio uniformoje.

gavo Ant. Tulys. Jo para
gintas, užmezgė ryšį ir su 
Dirva.

Kaupdamas savyje nepa
prastos energijos išteklius, 
Vytautas lanko įvairiausias 
paskaitas, kursus, teatro 
vaidybos studiją.

("Man laiko būdavo per 
maža, o darbų — begalės. 
Norėdavau apimti visokias 
mūsų besikuriančio valsty
bės gyvenimo šakas, nes 
reikėjo darbininkų visur. 
Kiekvienam darbui trūko 
rankų...”). Todėl į Eltos 
organizuojam u s žurnalisti
kos kursus įsijungė visu sa
vo entuziazmu.

Išėjęs iš kariuomenės, 
duoną pelnosi valdininkau
damas Finansų ir Susisieki
mo ministerijose. ("Užda
rytas, kaip paukštis narve 
per dieną, ką gi tu, žmogau, 
nuveiksi? O širdis trokšta 
kūrybinio darbo, tad suma
niau pasidaryti aktorium. 
Įstojau į Vilkolakio teatrą. 
Aktoriauju, vaidinu viso
kius paibelius, stengiamės 
atkurti ano meto įvykius ir 
juos atvaizduoti parodijose. 
Vaizduojame mūsų žymiuo
sius žmonės. Kartą Vilko
lakyje pačiam prieky sėdi 
Tumas-Vaižgantas. Vilkola
kis buvo garsus aktualijo
mis, vietiniais sostinės įvy
kiais, perleistais per šaržo 
žiūronus. Man teko vaidinti 
Vaižgantą.. Kanauni n k a s 
pats net savo lazdą paskoli
no. Bet po vaidinimo, atėjęs 
į užkulisį, atvirai man sa
ko, Braziuli, savęs nepaži
nau — iš tavęs menkas ak
torius. O ir balsas duslus, 
lyg iš bačkos ...”).

Dikcijos ir kitų dalykų 
stoka aktoriaus talentui, 
Braziulį nuveda į kitą sritį 
— žurnalistiką. ("Iš ma
žens mėgau žmones, bendra
vimą su žmonėmis, norėjau 
bendrauti, pažinti žmonių 
gyvenimą iš arčiau. Mėgau 

žmonių sambūrius, norėjau 
būti riedančio gyvenimo sū
kury...”).

Ir štai jis savo plunksną 
galanda ir kitiems sostinėje 
besikuriantiems ir dygstan- 
tiems, kaip grybai po lie
taus, laikraščiams. O mūsų 
anuometinėj sostinėj Kau
ne jų pridygo nemaža. Ra
šo Dienoje, Naujam žody
je, Naujienose. Kurį laiką 
dirba sekretorium Lietuvos 
Ūkyje (1922-23), Krivūlė
je (1923-25), knygų leidyk
los Vaiva reikalų vedėjas. 
Pagaliau ir pats atsisėda į 
redaktoriaus kėdę, redaguo
damas Jaunimą (1925-26), 
Šiaulių Naujienas (1926), o 
vėliau, grįžęs Kaunan, per
ima redaguoti kultūrinį žur
nalą Septynios Meno Die
nos.

Kai Vytauto klausiu, ko
kie jo gyvenimo įvykiai yra 
giliai įsirėžę jame ir ligi 
šios dienos gyvena jo at
mintyje, jis nė negalvoda
mas atrėžia: "Lietuviškų 
knygų inkvizicija" anksty
voje vaikystėje mano vaiko 
sąmonėje gyva ligi šiol. Kai 
rusų žandarai kratydavo ir 
bausdavo už lietuviškų kny
gų laikymą ir skaitymą, 
mano tėvas buvo privers
tas jas sudeginti, o aš 
žliumbiau "Tėveli, tėveli ne
degink jas, jos už saulę 
šviesesnės” — (ir čia pat 
delnu nusibraukia sudrėku
sias akis). "Antras įvykis 
giliai išgyventas tai stoji
mas savanoriu su prieteliais 
Vilkolakio aktoriais Henri
ku Kačinsku, St. Santvarų 
ir Aug. Griciumi ginti mūsų 
lietuviško pajūrio ir Klaipė
dos uosto. Su Augustinu 
Griciumi pažintis ir susira
šinėjimas truko ligi pat jo 
mirties. Na, trečias — tai 
jau tremtyje, Ravensburge, 
kai kartą einant Eisenbahn- 
strasse, girdžiu jauni vyru
kai vokiškose uniformose 
vogrioja lietuviškai. Pasi
žiūriu — gi Vytis ant ran
kovių. Sveiki, prieteliai, sa
kau, ar esate lietuviai? O 
jie prie manęs, kaip prie 
tėvo šliejasi. Girdi, nesame 
buvę išpažinties seniai, bai
siai savųjų pasiilgę. Netu
rim lietuvio kunigo. Taip ir 
parėjau namo su drėgnom 
akim. O Norai sakau, pa
lauk, reikia tiem kareiviu
kam išrūpinti lietuvį kuni
gą. Ir mums bus pravartu 
turėti lietuvių parapiją su 
kunigu.”

Braziulis savo pažadą iš
tesėjo. Surado lietuvių ku
nigą, įkūrė lietuvišką para
piją Ravensburge. Ir trem
tinius suorganizavo į drau
giją. šie trys įvykiai, kurie 
ligi šiol dega Vytauto są-

čiant 65 metų amžiaus sukaktį.

monėje, yra palikę kaip gra
žiausi jo gyvenimo neišdil
domi momentai. Jie liudija 
jo idealizmą, jautrumą žmo
gui — lietuviui ir meilę lie
tuviškai knygai.

Beje, jo palikta "braziu- 
liškų” pėdsakų tremtyje. 
Kai 1944 m. liepos 10 d. 
atsidūrė tremtyje — Ra
vensburge be kitų darbų jis 
uoliai buvo įsijungęs į Bib
liografijos Archyvo pagal
bą, telkdamas ir gelbėda
mas lietuviškas knygas, jas 
siųsdamas į Šveicariją dr. 
Geručiui.

— Ak, Braziuli, tu — 
kaip gyvasis sidabras. Vi
sur tavęs pilna, — sakyda
vau sutikęs jį gatvėje. — Iš 
kur pas tave tiek energijos? 
Leki, kaip dilgėm išplak
tas, pilnas sumanymų. Gal 
man bent juodąja kaina 
parduosi koki svarą savos 
energijos? — Juokaudavau.

Ak, tada Ravensburge 
buvo gražiausieji Braziulio 
gyvenimo metai! Braziulis 
degė veikimo ugnimi: rašė 
laikraščiams — (žiburiams, 
Mūsų Keliui, Tėviškės Gar
sams, Minčiai ir net JAV 
lietuviškai spaudai). Važi
nėjo, kaip Ravensburgo ko
miteto įgaliotinis ir ryši
ninkas anglų, amerikiečių 
zonoms vežiodamas laiškus 
iš prancūzų zonos.

Atmenu, sustabdau jį 
gatvėje: — Na, kur sveikas 
vešlioji, ponas generalini 
įgaliotini ? O jis, plačiai šyp
sodamas, tvirtai paspaudęs 
ranką, atkerta, išpildamas 
ant manęs savo humorą: 
”Na, tai tinginiauji, žalty, 
šlifuoji gatve, gyvendamas 
Laisvės Alėjos prisimini
mais? O manęs generaliniu 
mevadint, nes skamba kaip 
generalkomisaras . . . Bet, 
tinginio šmote, gal pas ma
ne atsibaladosi šį vakarą? 
Parodysiu neregėtų cūdų. 
Naujų leidinių. Pačiam bus 
įdomu. Broliuk, dar tokių, 
dyvų tikrai nesi matęs! 
Ateik. Nora išvirs pupelių 
kavos. Ir gomuriui pavilgyti 
turiu prancūziškos "zoni
nės” (ne šoninės, paibeli, to 
tai negausi!). Tai kaip, 
laukt ar ne ? ..

Visos tos smulkmenos iš
kyla visu ryškumu atmin
tyje. Ir jos tokios gražios, 
taip gražiai plevena prieš 
akis, kaip brangiausi persiš

ki kilimai, išausti gražiau
sios praeities negrįžtančiam 
laike.

Ak, ir vėl tas laikas! Nuo 
jo nepabėgsi. Jis diktato
riškai mus valdo.

Atvyko į JAV. ("Išlipau 
kaip Kolumbas į šį kran
tą 1949-jų metų spalio 
pirmąją. Pritrenkė medi
niai namai ir raudonos švie
sos ...”). Taip savo atsira
dimą šiame kontinente api
būdino Vytautas.

Pagal savo energingą pri
gimtį, Braziulis ir nauja
jam žemyne tuoj pat įsijun
gia į visokį veikimą: išren
kamas Lietuvių Tremties 
Draugijos vicepirmininku, 
įsijungia į SLA 14-tą kuo
pą, tapdamas jos pirminin
ku ir amžinuoju nariu. Kiek 
laikas leido, dirbo Altoj, 
Balfe, talkino Liet. Biblio
grafijos Archyvui Šveicari
joje. Visa tai atimdavo jam 
daug laiko, kurio vis ma
žiau ir mažiau belikdavo 
spaudos darbui.

1975 m. iškilmingai orga
nizacijų pagerbtas, atšventė 
savo 75-erių metų amžiaus 
sukaktį.

Ta proga jam asmeniškai 
palinkėjau:

— Esi pensijoje, turi lai
ko — rašyk atsiminimus, 
Alfa. Laikas įamžinti įvy
kius ir žmones, kuriuos su
tikai savo gyvenimo keliuos. 
Kol atmintis veikia ir laiko 
— marios, gali abiem ran
kom stvertis darbo. Prie ta
vo energijos ir plepumo iš
eis ne mažiau 20-ties tomų 
veikalas, — juokavau.

O laikas bėgo. Tekinas. 
Kaip toje Reimonto "Kai
miečio” epopėjoje — ruduo 
keisdavo vasarą, žiema — 
rudenį... Netrukus, po me
tų - kitų - išdykę "kvarabų” 
kipšiukai ėmė badyti Vy
tautą ligų šakėmis. Bron
chitas. Astma. Plaučių už
degimas. Vytautas kovojo 
visa savo energija. Lankant 
jį, juokaudavo ir nepasi
duodavo. Bet ligos nuo jo 
neatstojo.

Kartą, kai jį aplankiau, 
jis man pasakojosi, kad gy
vena kaip vienuolis tarp ke
turių sienų. Tačiau jį lan
ko gražiausi prisiminimai, 
brangūs veidai, buvę pažįs
tami ir gyvenimo kely su
tiktos draugiškos sielos.

(Nukelta į 8 psl.)
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Pavojuje lietuvių kalba...
Antanas Dundzila

mės, siųsdami vaikus ne ko
kiai nors priešų įsitvirtinimų 
žvalgybai, ne patys savo ran
komis kviesdami anglų kalbos 
žvalgus į savo tarpą, bet ste

bėdami padėti ir ieškodami 
metodų ugdyti tas vertybes, 
kurios yra mums svarbios, bet 
pavojuje.

' Jaunimo žaismai nėra 
tuščias laiko leidimas, jie 
yra svarbiausios auklėjimo 
priemonės, kuriomis turė
tų būti harmoningai lavi
namos jaunimo fizinės ir 
dvasinės jėgos”.

Antanas Smetona, 
1938 metais Tautinės 
Olimpiados proga.

Teigsiu, kad lietuvių kalba, 
o per ją ir visa lietuviškoji pa
saulėžiūra yra esminis lietuviš
kosios skautybės bruožas. Kal
bą išėmus, susilpninus ar kad 
ir tik sumažinus užsiangaža
vimą jos naudojimui, sukomp
romituosime pačią esminę auk
lėjimo priemonę ir tada mūsų 
skautybė liks be prasmės ir be 
pateisinimo mūsų visuomenė
je. Tiems, kuriems rūpi prin
cipinė, sakykime daugiau 
tarptautinė skautybė, bet ne 
LIETUVIŠKOJI skautybė - 
yra lengvai prieinami BSA 
amerikiečių skautų vienetai. 
Tų, kuriems rūpi lietuvybė, 
bet kurie dėl įvairių priežas
čių yra nutolę nuo lietuvių kai 
bos - laukia puiki, vietos sąly
gose išbandyta, Lietuvos vy
čių organizacija. Tačiau iš 
Lietuvos vyčių ir BSA mišinio 
negalima tikėtis turėti tokios 
Lietuvių Skautų Brolijos, ko-

V. BRAZIULIS...
(Atkelta iš 7 psl.)

Nepaprastai pasigesdavo 
žmonių. ("Kol dar pakrutu 
ir su lazda galiu pasiremti, 
žūtbūt turiu minėjimuose 
dalyvauti. Ten aš atsigaunu. 
Įgaunu naujų jėgų, atjau- 
nėju. Matau, kaip jaunoji 
karta tęsia mūsų lietuvybės 
misiją ...”).

— žinai, Vytautai, vieno 
man tikrai gaila. Kad ne
pradėjai savo ilgai planuotų 
atsiminimų rašymo. Per il
gai, brolau, kombinavai ir 
planavai. Reikėjo sėsti ir 
pradėti. Pagalvok, kokia 
spalvinga lietuvių kultūri
ninkų galerija — dailinin
kų, rašytojų, politikų, vi
suomenininkų, kariškių bu
vo kadaise Tavo prakalbin
ta asmeniškuose interviu. O 
dabar, bičiuli mielas, jie ty
liai grimsta užmaršties rū
kuose ... Kas gi j uos pri
kels?

Ta sekmadienio popietę 
abu susimąstę ilgai tylėjo
me. Mano bičiulio akyse per
lais blizgėjo ašaros ...

Ir taip gerosios savo pa- 
sišventusios žmonelės No
tos globojamas ir slaugo
mas, mielasis Vytautas su
silaukė aštuoniasdešimtojo 
savo amžiaus vainiko.

— šiandien, kai Tu, ma
no bičiuli, atsisėdai savo 
aštuoniasdešimtojo vainiko 
paunksmėje, keliu nuošir
džių linkėjimų taurę:

— Ilgų ir sveikų metų, 
brangusis bičiuli Vytautai!

kios mes dar šiandien norime 
ir kokios mums dar šiandien 
reikia. Mūsų dabartinės skau
tybės didysis, principinis uždą 
vinys yra tik LIETUVIŠKOJI 
skautybė, kuri, nežiūrint gra
matikos taisyklių, turėtų būti 
rašoma su didžiąją ‘L*.

Tokios griežtokos išvados, ži 
nia, kelia klausimus, ką daryti 
su lietuviškai visai nekalban
čiais vaikais, kokiu būdu juos 
palaikyti mūsų visuomenės or- 
bitqe. Lengvų sprendimų, 
kaip parodė 30 metų veiklos 
praktika, čia nėra. Tenka tur 
būt teigti, kad LSB ir Sąjun
goje gali dalyvauti tik toki vai
kai, kurie minimaliniai lietu
vių kalbą moka ir kurių tėvai 
yra pasiryžę juos toliau lietu
viškoje dvasoje ugdyti. Gaila, 
bet tam ugdymui didžioji są
lyga ir yra lietuvių kalba. 
Taip, kaip tėvai priima mo
kyklų sąlygas registruodami 
savo vaikus j vaikų darželius, 
taip truputi kitokios sąlygos 
privalo būti taikomos stojan
tiems pas lietuvius skautus. 
Tas sąlygas reikia suprasti ir 
jas sąmoningai priimti.

Kitas, iš pirmojo išplaukian
tis, klausimas būtų šis: kekių 
būdu mūsų skautybėje lietu
vių kalba galėtų būti stiprina
ma bei ugdoma, aišku, vai
kams ir suaugusiems nesėdint 
miške per dienas ant kelmų, 
nelinksniuojant ir neasmenuo
jant? Čia receptai gali būti 
įvairūs, čia gali reikėti gerai 
organizuotos, ištisos ‘receptų 
sistemos’.

Bendrai kalbant būtų pagei 
dautina, kad nuo pat vadovy
bės viršūnių iki mažiausių, to
limiausių vienetų būtų sąmo
ningai kuriama ir palaikoma 
lietuviška aplinka, naudqant 
švarią, be priemaišų, lietuvių 
kalbą. Gal jau atėjo laikas su 
tam tikra disciplina pasižiū
rėti patiems į save - kaip pa
tys lietuviškai kalbame, kaip 
rašome, ką lietuviško skaitome 
ir 1.1. Reikia stengtis tobulė
ti, reikia tais reikalais konfe- 
ruoti su tėvais, ruošti sąskry
džius ne tik vadovams, bet ir 
tėvams ...

Konkrečiau kalbant apie lie
tuvių kalbos naudojimą pačio
je Sąjungoje, pasvarstytinos 
šios, pastangų vertos, priemo
nės:

1. Mūsų spaudoje vartoja
ma kalba turėtų būti be dides
nių priekaištų. Kaip gražiai 
leidžiamo, priimtina kalba pa 
ruošto leidinio pavyzdį pami
nėsiu Seserijos ‘Gabiją’, PLB 
‘Pasaulio lietuvį’. LSB VS 
‘Krivūlė’ daro neblogą įspūdį, 
nors dar ne spaustuvėje spaus
dinta. Mūsų Sąjungos oficio
zas, bent paskutiniu metu, 
gaila, buvo skurdi šio teigimo 
antitezė. Taigi mūsų leidi
niai, jei reikia, privalo turėti 
lietuvių kalbos taisytojus, jie 
turi būti švariai, patraukliai 
išleisti. Viskas, kas lietuviška, 
privalo blizgėti, kaip koki baž
nytiniai indai.

2. Ta pati disciplinos min
tis yra skiepytina ir į visus va
dovybės raštus, įsakymų kny
gas ir kitus dokumentus bei 
laiškus. Jei jau reikia, mokė

kime pinigus ir samdykime 
technikinius darbuotojus kal
bai pataisyti! Čia tik tereikia 
prisiminti, koks buvo puikus 
paskutinio LSS Suvažiavimo 
biuletenis, Kalifornijoje leis
tas : ar ateityje kas nors greitai 
išdrįs pravesti suvažiavimą su 
prastesniu? Argi neparodėme 
kad tikrai buvo verta ir triūso 
ir išlaidų - atsikračius purvinų 
rotatorių ir be lietuviškųjų ra
šybos ženklų rašomųjų mašinė
lių, naudotų prieš dešimtme
čius ar daugiau? Ar savo lie
tuviškosios, organizacinės savi
garbos tuo nepakėlėme, neatsi
stojome naujoje aukštumoje?

3. Mūsų užsiėmimai, iškil
mės, pamaldos turi būtį ati
džiau paruošiamos lietuvių 
kalbos atžvilgiu. Privalome 
blizgėti ne tik spaudoje, bet ir 
lietuviškai ištartame ar per
skaitytame žodyje.

4. Arčiau bendradarbiau
kime su tėvais lietuvių kalbos 
ir lietuvybės ugdymo reikaluo 
se. Užmegzkime ryšius su li
tuanistinėmis mokyklomis, su 
kitomis lietuvių jaunimo orga
nizacijomis, su mūsų visuome
nės institucijomis. Čia reikia 
bendrų, koordinuotų pastan
gų, nes nei viena Brolija, nei 
viena Sąjunga tos trupančios 
lietuvybės užtvankos nesutai
sys - čia reikia žvelgti visos lie
tuvių visuomenės rūpesčių 
mąsteliu.

Šių ir panašių pastangų rei
kia, nes laikas dirba mūsų ne
naudai. Laikui bėgant kar
tais apsnūstame, užsimiršta
me kasdieninėse smulkmenose 
iki nepažadina kokia intriguo
janti mintis ar nelaukta nau
jiena. Tokia intriguojanti 
mintis, kurią kritiškai bet kon
struktyviai pasvarsčiau čia, 
buvo šis Brolijos vadijoje iški
lęs sumanymas. Nelauktos 
naujienos pavyzdžiu galėtų 
būti 1979 m. spalio mėn. tele
foninis pasikalbėjimas su vie
nu man paskambinusiu vyres
niuoju vadovu, kuris mane 
kvietė skaityti referatą lietu
vybės išlaikymo tema: girdi, 
kur tai Sąjungoje jau buvo pra
vestas įžodis anglų kalba, rei
kia į šį reikalą rimtai pažiūrė
ti. Sudėjus tą incidentą su pa
skelbtu sumanymu Brolijoje, 
išėjo šis straipsnis.

Apie tokius reikalus turime 
kalbėti atvirai, viešai ir džen
telmeniškai. Tyla ir tamsa sle 
pia pavojų lietuviškajai skau- 
tybei ir visai lietuvių visuo
menei. Ta tyla ir tamsa turi 
būti išžvalgyta, nes gyvename 
kaip Mafekingo apsupime: 
mūsų lietuvybė yra iš tikrųjų 
pavojaus apsupta!

Dabartinis mūsų apsupi
mas daug kuo skiriasi nuo ano, 
1899-1900 m. būrų karo ope
racijų, kurių metu Baden Po- 
well’iui susikristalizavo skau
tybės, kaip auklėjimo siste
mos, daigai. Šiandieninis ap
supimas skiriasi nuo skautiš
kos veiklos metų 1918-1940 
Lietuvoje bei atsikūrimo va
karuose, tuoj po karo pabai
gos. Šiandien čia budime ir 
dedame pastangas už savo pa
čių ir savo jaunimo tautinę ta
patybę. Dirbame ir stengia
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

PAMINĖTA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO SUKAKTIS

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 62-ją sukak
tį suruošė Chicagos Ameri
kos Lietuviu Taryba, vado
vaujama Juliaus Kuzo. Mi
nėjimas pradėtas pagerbi
mu žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę, padedant gyvų gėlių 
vainiką ir uždegant amžiną
ją ugnį prie Laisvės pa
minklo Jaunimo Centro so
delyje. Iškilmes pravedė 
Chicagos aukšt. lit. mokyk
la, vadovaujama dir. J. Ma- 
silionio, dalyvaujant ALTos 
vadovybei ir lietuvių visuo
menei. Sugiedota Marijos 
giesmė ir Lietuvos himnas.

Sekmadienį (II. 10) mi
nėjimas buvo tęsiamas pa
maldomis katalikų ir liute
ronų bažnyčiose. Akademi
nė dalis įvyko Marijos audi
torijoje. Atidarė Teodora 
Kuzienė, o pravedė Julius 
Kuzas. Įneštos vėliavos, su
giedoti himnai, pagerbti žu
vusieji už Lietuvos laisvę. 
Invokaciją skaitė jaunimas: 
Vida Jonušienė, Violeta Bu- 
rokaitė ir Andrius Gerulis, 
o nepriklausomybės paskel
bimo aktą — savanoris-kū- 
rėjas Juozas Vilutis.

Pagrindines kalbas pasa
kė : angliškai — kongresma- 
nas Martin Russo, lietuviš
kai — ALTos valdybos na
rys Gražvydas Lazauskas. 
Sveikino latviai, estai, uk
rainiečiai, šerifas Elrod. Te
legrama senatorius Charles 
Percy.

Iškilmingoji dalis baigta 
rezoliucijų priėmimu, ku
rias perskaitė Kristina Aus
ti n.

Meninę dalį išpildė solis
tai: M. Momkienė, G. Ma
žeikienė ir A. Brazis, akom
panuojant muzikui A. Va- 
saičiui.

PITTNAMO SESELĖMS 
REMTI KON- 

CERTAS-VAKARIENĖ

Nekalto Pr. Marijos sese
rys (populiariai vadinamos 

Jaunųjų talentų koncertas Chicagoje, įvykęs 1980 m. vasa
rio 3 d., Jaunimo Centre. Iš kairės: akompaniatorius Arūnas 
Kaminskas, dainininkė Rūta Pakštaitė, birbynininkas Rimgau
das Kasiulis, aktorė Daiva Markelytė. Koncertą surengė R A T.F™ 
Centro Valdyba. V. Noreikos nuotr.

Putnamo seselėmis) š. m. 
kovo 9 d. Jaunimo Centre 
ruošia koncertą-vakarienę. 
Programą išpildys operos 
solistė Danutė Stankaitytė. 
Bilietai gaunami pas rėmė
jas, kurių pirm, yra Marija 
Rėmienė, Marginiuose ir 
Vaznelių prekyboje.

Kaip žinome, seselės daug 
dirba su lietuvių jaunimu ir 
rūpinasi seneliais, šiuo me
tu yra susirūpinusios savo 
motiniško namo statyba. 
Jūsų dalyvavimas prisidės 
prie didžiojo projekto įgy
vendinimo.

KONCERTAS

Fleitisto Petro Odinio ir 
pianistės Ramintos Lamp- 
satvtės koncertas įvyks š. 
m. kovo 16 d. (sekmadienį), 
Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Bilietai iš anksto 
gaunami Vaznelių prekybo
je.

šį koncertą organizuoja 
PLB Kultūrinės Talkos ko
misija, sudarydama progas 
kitų kraštų talentingam 
jaunimui, pasirodyti lietu
vių visuomenei.

Neužmirškime dalyvauti 
ir paremti jaunųjų pastan
gas.

LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Fondo metinis 
suvažiavimas šaukiamas š. 
m. gegužės 3 d. Jaunimo 
Centre. Po suvažiavimo, va
kare, kavinėje bus pavasa
rio vajaus vakarienė.

Įstoję nauji nariai ar pa
didinę 100 dol. turimą įna
šą, gauna vieną bilietą ne
mokamai. Bilietai gaunami 
L. Fondo būstinėje ir pas 
Tarybos bei Valdybos na
rius (2422 W. Maręuette 
Road).

Vakarienės metu bus pa
rodytas 1 vai. filmas iš Lie
tuvių Fondo veiklos.

OPERA

Chicagos lietuvių operos 
statomų veikalų Carminos 
Buranos ir Pajacų spektak-

Tautinių šokiu grupė "Ąžuolynas” iš Urugvajaus, drauge su ansambliu "Žibutės” iš 
Argentinos atvyksta vasario 21 d. ir koncertuos Chicagoje, Detroite, Toronte, Hamiltone, Cleve
lande ir St. Petersburge. Jų koncertais rūpinasi PLB Kultūrinės talkos komisija, kuriai vado
vauja dr. L. Kriaučeliūnas. Nuotraukoje "Ąžuolynas” šoka Kubilą.

Jiai įvyks š. m. balandžio 
19, 20 ir 26 d.d. Marijos au
ditorijoje.

Prašoma bilietus įsigyti 
iš anksto Vaznelių prekybo
je 2501 W. 71 St., Chica
goje. Labai laukiami ir me
cenatai, nes be jų paramos 
opera neišsilaikytų. Aukos 
nurašomos nuo taksų. Ten 
pat gaunamas Buranos lib
retas, verstas B. Pūkelevi- 
čiūtės.

Išpirkime visus bilietus ir 
parodykime, kad vertiname 
rengėjų pastangas ir pasi
šventimą.

. i j į.. .

A. KUPREVIČIUS 
CHICAGOJE

Andrius Kuprevičius, ra
dijo "Margutis” kvietimu, 
viešėjo Chicagoje ir penk
tadienio (1980. II. 8 d.) va
kare Jaunimo Centro kavi
nėje susitiko su chicagiš- 
kiais muzikos mėgėjais. Į 
susitikimo vakaronę susi
rinko gausus būrys chica- 
giškių, o vakaronės progra
mą vedė Petras Petrutis, 
lietuvių radijo "Margutis” 
vedėjas.

Su Andriumi Kuprevičiu
mi, muziku ir piano virtuozu 
supažindino dirigentas Al
vydas Vasaitis. Drauge jis 
prof esonaliniu įžvalgumu 
įvertino tiek plokštelėn įri- 
kiuotų kūrinių gerą parin
kimą, kaip ir pačios plokš
telės meninį, technišką lygį. 
Jis skaito ją išskirtinai ge
rai atliktą.

Autorius A. Kuprevičius 
šiltu žodžiu susirinkusiems 
atskleidė visa plokštelės pa
rengimo, planavimo eigą 
(įskaitant ir finansinę da
lį!), o taip pat patį plokš
telės gamybos, rekordavimo 
procesą. Sudarant plokšte
lės programa, esą pabota 
trys momentai: siekta įam
žinti įvairių laikų ir įvairių 
kūrybos krypčių, lietuvius 
kompozitorius, todėl plokš
telę galimą vadinti "nuo 
Čiurlionio iki švedo”; norė
ta kad plokštelėj įrekorduo- 
tieji kūriniai būtų supran
tami ne tik muzikui, bet ir 
eiliniam muzikos mėgėjui ir 

siekta, kad toji pati plokš
telė būtų medžiaga, kitatau
čiams, su lietuviška kūryba 
susipažinti. Autorius sutin
ka, kad plokštelė esanti ne
bloga, bet drauge, tarytum, 
guodžiasi, esą "jei pats įra
šymas, nesiskaitant su iš
laidomis, būtų buvęs atlik
tas dalimis, gal būtų skam
bėję dar geriau ...”

Antroje pokalbio dalyje 
A. Kuprevičius pasisakė tu
rįs vilčių ir noro "jei ne šią 
vasarą, tai kitą įrašyti kitą 
plokštelę”, atliekant kita
taučių kompozitorių kūri
nius, o jei ir tai pasiseka, 
tai eisiąs ir į trečią plokš
telę su rinktinių lietuvių 
kompozitorių kūriniais.

Pokalbį baigus, vakaro
nės dalyviai noriai pirkosi 
tik ką aptartą plokštelę, o 
Andrius Kuprevičius ilgo
kai pasirašinėjo pirkėjams 
dedikacijas bei autografus.

(m v)

LAUKIAMAS PIETŲ 
AMERIKOS JAUNIMAS

Lietuviškoji visuomenė 
rado didelį susidomėjimą 
atvykstančiu iš P. Ameri
kos jaunimu, Urugvajaus 
tautinių šokių grupe "Ąžuo
lynu” ir Argentinos vokali
niu vienetu "žibutėmis”.

Vasario 22 d., penktadie
nį, 7:30 vai. vak. PLJS val
dyba ir Chicagos LJS sky
rius ruošia susipažinimo va- 
karą-šokius, grojant Neo- 
lituanų orkestrui, Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.

Vasario 23 d. "Ąžuoly
nas" ir "žibutės" pirmą 
kartą pasirodys Chicagos 
visuomenei 6:30 v. v. Jau
nimo Centre.

Vasario 24 d., sekmadie
nį, 11 v. r. "žibutės” giedos 
Jėzuitų koplyčioje pamaldų 
metu. 12 vai. Chicagos JAV 
Vidurio rajono vado ir vie
tos tuntininkų pastangomis 
ruošiamas skautų-čių susi
pažinimas su P. Amerikos 
jaunimu. 3 vai. koncertas 
Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Po koncerto 6 v. v. 
visuomenė yra kviečiama 
dalyvauti svečių pagerbimo 

vakarienėje Jaunimo Centro 
kavinėje.

Vasario 26 d. pietų me
tu — 12 vai. "Ąžuolynas" 
ir "žibutės" koncertuos Chi
cagos miesto Daley Center. 
2:30 v. p. p. dalyvaus Chi
cagos miesto burmistrės 
Byrne priėmime.

Dr. Alfredas Stanevičius, 
"Ąžuolyno” grupės vadovas 
rašo: "Mes džiaugiamės, 
kad galėsime pašokti ir vie
tiniams Chicagagos gyven
tojams. Juo daugiau kur 
mūsų jaunimas šoks, tuo 
bus įdomiau. Turės ką pa
pasakoti, kai grįš iš istori
nės kelionės po šiaurės 
Ameriką ir jos greit neuž
mirš ..

Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama kuo gausiau da
lyvauti koncertuose, šią 
jaunimo grupę pakvietė 
PLB Kultūrinės Talkos ko
misija, vadovaujama dr. 
Leono Kriaučeliūno. Kelio
nių ir koncertų eigą tvarko 
komisijos vicepirm. Regina 
Kučienė.

R. Kučienė

KULTŪRINIS VAKARAS

' š. m. kovo 22 d., šeštadie
nį, 7:30 v. v. Chicagos Jau
nimo Centro didžiojoje salė
je rengiamas kultūrinis va
karas su nauja. įdomia pro
grama ir lengvais užkan
džiais. Vakarą rengia Ame
rikos Lietuvių Bibliotekos 
Leidykla.

Programoje bus "Valan
dėlė su didžiaisiais" ekrane, 
juostoj ir skaidrėse — fil
mų ištraukos, kuriose ma
tysime Aistį, Darių ir Gi
rėną, Galdiką, Jakubėną, 
Krupavičių ir Salį. Taip pat 
pasirodys "Spindulio" tau
tinių šokių teatras, vado
vaujamas Rasos šoliūnaitės 
ir Arvydo ž.vgo. Repertua
re matysime "Pertvarkytas 
pasakėles": Meškiuką Brud- 
nosiuką, Raudonskrybėlai- 
tę, Jūratę ir Krapštytis, 
Spiegiančią gražuolę ir kt.

Pobūvio metu bus laiko 
pasisvečiuoti, pasibičiuliau- 
ti ir pasivaišinti sūriais, 

(Nukelta į 10 psl.)
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vynu, kava bei arbata. Ti
kimasi jaukios, šeimyniš
kos nuotaikos.

Nuo 1976 m. veikianti 
Amerikos Lietuvių Biblio
tekos Leidykla iki šiol yra 
išleidusi šešias albuminio 
formato knygas. Pirmasis 
leidinys buvo apie šv. Kazi
miero lietuvių kapines, ”Pa- 
likę tėviškės namus”. Nau
jausias leidinys, pasirodęs 
1979 m. rudenj, yra Alinos 
Skrupskelienės redaguota 
antologija, ”Lithu a n i a n 
Writers in the West”. Lei
dykla yra visuomeninė, lie
tuvių, pelno nesiekianti or
ganizacija, ruošiamo kultū
rinio vakaro proga norinti 
sudaryti progą visuomenei 
pabendrauti ir pasidžiaugti 
mūsų bendraisiais laimėji
mais.

BR. KVIKLIO 
"TELŠIŲ VYSKUPIJA”

- Br. Kviklio parašytas vei
kalas "Telšių vyskupija” 
yra galutinai baigiamas 
ruošti spaudai ir greitu lai
ku bus atiduotas spaustu
vei. Veikalą leidžia Ameri
kos Lietuvių Bibliotekos 
Leidykla.

"Telšių vyskupija” bus 
pirmoji knyga iš ruošiamos 
Br. Kviklio knygų serijos 
apie Lietuvos vyskupijas. 
Autorius leidiniui yra su
rinkęs daug naujos, niekur 
dar neskelbtos medžiagos, 
kunigų bei bažnyčių nuo
traukų, iliustracijų net iš 
paskutinių laikų okupuoto
je Lietuvoje. Prie knygos 
išleidimo daug prisidėjo 
JAV veikianti Kunigų Vie
nybė.

• LKVS Ramovės Chica
gos skyriaus narių metinis 
susirinkimas, įvykęs sausio 
27 d., išsirinko naują val
dybą, kuri pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: Jonas 
Gaižutis -— pirmininkas, 
Edm. Vengianskas — 1-as 
vicepirm. bendriems reika
lams, Kazys Lėk niekas 2-as 
vicepirm. kultūros reika
lam, Kostas Juškaitis — se
kretorius, Vincas Valkavic- 
kas — iždininkas.

Kontrolės komisija: Bro
nius Masiokas, Kazys Mar
kus, Juozas Tamulis.

Visais Chicagos skyriaus 
ramovėnų reikalais kreiptis 
ir rašyti adresu; Jonas Gai
žutis, 7259 So. Sacramento 
Avė., Chicago. Illinois 60629 
USA.

AUTOMATIC S€REW MACHINE 
OPERATORS 

NEEDED-DAY <SHIFT
• Spindle Acme Gridley
• 5 Spindle Davenport

• 5 Spindle W «< S AUTO
• 2 AB-W & S Single 

Spindle Chucker
• No 4 & No. 5 Varner 4c Swa»»ey 

Turret Lathe
CONTTNENTAL LP PRODUCTS 

.130 W. YORK TOWN. DALLAS, TX.
JIM CAMPBELL, 214-741-6081

(44-81

OPPORTUNITY FOR 
RN’s & LPN’s

Applicationtc are beinu taken for full 
_S'j>ū.rt time on all shift*. Salary com- 
'■mensurate with esperience and ability
Ezcellenl benefits & working condi- 
tions. Apply call or write Personnel 
Department
M. J. C LA R K MEMORIAL HOME 

1546 Sherman S. E. 
Grand Rapids. Mich. 49506 

(49-8)

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 1979 METAIS
20,000 dol. Tanios Fondo Atstovybė, Toronto, Kanada 
18,142.99 dol. a-a. J. Bartaah palikimas 
18,000 dol. Tautoa Fondo Atstovybė Kanadoje 
4,190 dol. Tautoa Fondo Atstovybė Didžiojoje Britanijoje 
3,329.70 dol. Tautoa Fondo Atstovybė Australijoje 
3,000 dol. Tautoa Fondo Atstovybė Melbourne, Australija 
1,000 dol. A. Bagdonaitė-Ceemea, Ohio
719.24 dol. ALT Los Angeles Skyrius, Calif.

823 dol. Worcester Lietuvių Organizacijų Taryba
Po 600 dol.: A. B. Gleveckas, Md., M. V. Lisauskas, Conn.

484 dol. VLIK’o Seimui Ruoėti Komitetas, Md.
437.66 dol. Floridos Amerikos Lietuvių Klubas
400 dol. Mažosios Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis
372.60 dol. Lietuvių Amerikos Bendruomenės Hartfordo Apylinkė, Conn.
326 dol. Lietuvių Amerikos Bendruomenės Grand Rapida Apylinkė, 

Mich.
Po 300 dol.: Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba, N.N., N.Y., ALT Miami 

Skyrius, Fla., J. Puodžiūnas <
238 dol. Lietuvių Amerikos Bendruomenės Elizabeth Apylinkė, N.J.
261 dol. Melrose Park Organizacijų Komitetas, III.
260 dol. Dr. J. A. Sonta, Ohio
Po 200 dol.: C.P. Balanda, Mich., A. Baltriūnas, Australija, kun. L. Die

ninis, Mich. Lietuvių Amerikos Bendruomenės Hot Springs Apylinkė, Ark., 
Lietuvių Socialdemokratų Partijos Delegatūra, Dr. I. A Mačioniai, Fla., K. 
Pabedinskas, III., Dr. K. Rimkus, III., J. Siūtis, Argentina, P. Visockis, Wisc.

176 dol. J. Stašaitis, Mass.
166 dol. Lietuvių Amerikos Bendruomenės Cicero Apylinkė, III.
Po 160 dol.: Lietuvių Amerikos Bendruomenės Great Neck’o Apylinkė, 

N.Y., J. Vengris Mass., Lietuvių Karių Veteranų Sąjunga — Ramovė, 
Melbourne, Australija, kun. S. Morkūnas, Iowa

Po 146 dol.: Lietuvių Amerikos Bendruomenės Cape Cod Apylinkė, 
Mass., J. I. Rasys, Ma.

Po 140 dol.: ALT Bostono Skyrius, Mass., Siouz City lietuviai, Iowa 
137 dol. J. Passick, Wa.
130 dol. C. šadeika, Mich.
129 dol. Ateitininkai Sendraugiai Čikagos Skyrius, III.
Pc 126 dol.: P. Povilaitis, III., V. A. Šimkus, III., Dr. P. Vileišis, Conn. 
124.37 dol. Knights of Lithuania, Bridgeport, Conn.,
122.69 dol. Lietuvių Amerikos Bendruomenės Philadelphijos Apylinkė, 

Pa..
120.50 dol. St. Matutis, Kolumbija
111.54 dol. B. Žilinskas, Australija
110 dol. A. Balčiūnas, Calif.
101 dol. V. Saudargas, Australija
Po 100 dol.: ALT Baltimorės Skyrius, Md., ALT East Chicago Skyrius, 

Ind., St Bartkus. Mich., Br. Bieliukas, N.Y., K. Brencius, m., Br. Budreika- 
Tender, Mass., Buffalo Lietuvių Klubas, N.Y., A. Bulota, Calif., Alg. Čepėnas, 
III., Kl. Čeputis, Mich., St. Daugėla, Calif., A. A Didžiuliai, BĮ., V. J. Dovydai
čiai, Calif, V. O. Dovydaičiai, Fla., Dr. A. Gamziukas, N.Y., S. Jarembauakas, 
Australija, Ed. J. Jašiūnai, BĮ., J. Jurkūnas, III., A. V. Kačinskas, III., G. Kauf- 
manas, Va., p.p. Kavaliauskai, IIL, p.p. Ražaičiai, UI., O. A. Kinduriai, Fla., A. 
V. Klikna, III., O. Kovachevski, N.Y., Dr. Kriaučeliūnas, III., A. Kudirka, N.J., 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis. Lietuvos Darbo Federacija, Lietuvių Krikščionių 
Darbininkų Sąjunga, Lietuvos Krikščionių Demokratų Sąjunga, Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga, Lietuvių 
Vienybės Sąjūdis, J. Makauskas, Md., W. J. Markalonis, Pa., Dr. A. Matukas, 
Conn., kun. L. Musteikis, Nebr., L. D. Petroniai, Mich., D. Petrutytė, III., J. M. 
Punkris, Fla., kun. V. Radvina, Calif., kun. J. Ruokis, Conn., J. Sakas, III., Dr. 
Pov. šepetys, Mich., A. A. Šileikai, Mich., M. šmulkštienė. III., P. špetyla, III., 
J. Talandis, III., J. Tamašauskas, N.Y., V. Tomkus, Fla., Dr. V. V. Tuma- 
soniai, BĮ., Dr. J. Vaitaitis, BĮ., J. Br. Vasys, Mass., A. Velavičius, BĮ., Vil
niaus Krašto Sąjunga Rytų Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis, J. Vindūnas, Bl., 
E. žemaitis, Fla.

95 dol. A. A. Januška, Mass. ,, r
90 dol. Lietuvių Amerikos Bendruomenės New London Apylinkė, Conn. 
86 dol. Lietuvių Amerikos Bendruomenės Omaha Apylinkė, Nebr.
83.50 dol. Daytono Beach apylinkės Amerikos lietuviai Floridoje 
Po 80 dol.: J. Jankauskas, Fla., J. Lapinskas, Mass
Po 77 dol.: E. A. Daugirdai, III., Lietuvių Amerikos Bendruomenės East 

Louis Apylinkė, BĮ.
Po 76 dol.: Dr. J. Balys, Md., kun. V. Martinkus, R. I., K. Pažemėnas, 

Calif., M. V. Valiai, Ohio, Dr. E. L Waingortin, Mass., Dr. A. R Zalubas, Md.
Po 70 dol.: Lithuanian Radio Broadcasting, V. Čečetienė, N.Y., A. 

Plateris, Md., Dr. J. Kuodis, Mass.
66 dol. ALT Rochester Skyrius, N.Y.
Po 66 dol.: Lietuvių Amerikos Bendruomenės Lemonto Apylinkė, BL, A. 

Moriarty, Mass.
Po 60 dol. Ed. Baranauskas, N.Y., N.N., Calif.
Po 55 dol.: Lietuvių Amerikos Bendruomenės Aurora Apylinkė, IIL, J. A. 

Pumpučiai, N.
51.44 dol. Clevelando šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos mokiniai. 
Po 50 dol. B. Apanavičius-Apton, N.Y., Dr. J. Balčiūnas, Ohio, J. Bal

čiūnas, IIL, J. Bortkevičius, N.Y., L. Černiauskas, Calif., Ch. S. Cheleden, Pa., 
Dr. V. Dubinskas, IIL, A. O. Dumčiai, BL, A.A. M. Galdikienė, Conn., A. 
Gašlūnas, IIL, St. Gatiūnas, BL, P. Gunas, Conn., V. J. Hodges, Maso., P. A. 
Jackson, Calif., VI. Jackūnas, D.C., Dr. St Jankus, BĮ., G. R. Jasinskienė, Fla., 
Dr. P. Kaladė, Mass., V. Kisielienė, NJ., Lietuvos Krikščionių Demokratų 
Sąjungos Cicero Skyrius, Lietuvių Lake Worth Klubas, Fla., Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija, Waterburio Klubas, Conn., J. O. Liorentai, Fla., London 
Midas Muffler, Ont Canada, Dr. J. Mačiulis, Ohio, P. J. Maldėikiai, Ark. N. 
Mattis, Ca., A.A. Matulaičiai, N.Y., A. Matulionis, N.Y., Kun. A. Petraitis, 
N.Y., K. R. Ražauskai, Mich. Dr. E. Repšys, BL, K. Rozanskas, BĮ., J. Ručys, 
Calif., L. Rumšą, BL, K. šakys, Ca., I. B. Saldukai, D.C., Dr. J. šalna, BĮ., 
„Sandara“, Mass., J. šepetys, Mich., M: Shalins, N. Y., Vyt Sirvydas, Ca., L. 
L. Šmulkštys, III., Prof. J. Stukas, NJ., K. Stundžia, Canada, J. J. E. Tarnai, 
Calif., Dr. J. Trojanienė, N.Y., A. I. Tumai, Calif., A. C. Tyliai, D.C., St 
Vaičius, I1L, Alf. Valavičius, Ca. V. B. Varnai, Calif., Zarasiškių Klubas, BL, 
Kun. J. žvirblis, Mich.,

47.50 dol. B. I. Veitai, Mass.
Po 45.00 dol. S. Smitas, Mass., J. Vaitkus, Md., P. D. žičkus, Mass., 

Knights of Lithuania C-100, Amsterdam, N.Y., D. G. Krivickas, Md.
Po 40.00 dol. J. A Dabrila, Mass., B. Jankauskienė, Canada, J. 

Mikeliūnas, Ind., Lietuvių Bendruomenės Paterson NJ. ApyL, P. O. Skardis, 
Ohio

39.00 dol. Palm Beach Lietuvių Klubas
37.60 dol. R. R. Veitai, Mass.
Po 35.00 dol. J. Audėnas, N.Y., J. A. Augustinavičius, Ohio, Dr. K. J. 

Avižienis, BĮ., A. Girnius, Mass., S.A. Lūšiai, Mass., J. Mikaila, Mich., Dr. 1.1. 
Plikaitis, BĮ., P. Polteraitis, Fla., V. A. Radys, Ind., V. Senuta, Mass., V. Tamo
šiūnas, Mich., N.N., N.Y., J. A. šilimas, Mass.

Po 30.00 dol. J. Ambrizaa, Calif., G. Baltrušaitis, Calif., J. Baltrušaitis, 
Calif., I. Banaitienė, N.Y., K. Barūnas, Mass., R. R. Bričkos, Mass., Dr. St 
Daugėla, D.C., Dr. Ž. Daugėlaitė, D.C., Dr. A. Grigaliūnas, BL, Vyt Janu
laitis, BĮ., S. Jurskytė, Pa., Dr. A. Jusaitis, Pa., L. E. Kačinskai, Fla., R. Kezys, 
N.Y., Dr. J. M. Kriaučiūnai, Conn., A. Kriščiūnas, Mass., J. Krištolaitis, Ohio, 
Br. Kruopis, Mass., V. Lem bertas, Calif., C. Masaitis, Md., A. G. Noriai, 
Mich., M. Ostrauskas, BĮ., M.A. Šimkus, BĮ., A. S. Skėriai, N.Y., O.E. Stanai
tis, Minn., J. A. Starinskai, Mass., N.N., BĮ., Kun. J. Tautkus, Conn., J. 
Valaitis, N.Y., & O. Venckai, Mass., St Ziupka, N.Y.

27.65 dol. F. Bo rūmas, Australia
26.00 dol. J. A. Dagiai, Ind.
26.80 dol. V. I. Alantai, Mich.

Po 26.00 doL Prof. K. Alminas, Nebr., St Augome, Mass., K. Bagdonavi
čius, Canada, Dr. D. Bajorūnaitė, N.Y., Prel. V. Balčiūnas, Conn., A. Balčytis, 
BL, Baltic Real Estete, Mass., A. Baradas, BĮ., S. Blaskevičius, Mich., K. Bra
zauskas, Fla., D. Brazdžionis, Calif., V. Bražėnas, Fla., Dr. G. Brinkis, Calif., J. 
Budrienė, Ohio, G. Bulotienė, Mich., J. Butkus, Conn., Dr. E. Butrimas, Fla., J. A. 
čereškai, Mass., J. Černius, Calif., J. Dažys,Mass., BĮ. Daukantas,Fla., Detroito 
Ateitininkai. Mich.. Dr. P. Dirda. BĮ.. K. Dūlys. Md.. A. Dumbra. Mich., St. 
Dzikas, Fla., G. A. Dzirvonaa, III., B. I. Galiniai, Mass., A. Garka, Ohio, Kun. A. 
Glaveckas, N.Y„ Dr. A. Goednerienė, N.Y.,Pr.M. Grušas, Calif., M. Gylys, Ariz., 
R. V. Ingelevičiai, N.Y„ R. D. Ivaškai, Mass., Vyt F. Izbickai, Mass., B. Jan
kauskas, N.Y., V. E. Jasaičiai, BL, R. M. Jauniškiai. N.Y., Dr. G. I. Kaganiec, III.,

A. Karkliai, Ohio, Dr. B. A. Kasakaičiai, BĮ., Dr. T. J. Kazickas, N.Y., Keturakis, 
Mass., St Kežutis, N.Y., A. Kiršonis, Calif., J. Kunevičius, Ohio, Prof. I. M. Kup- 
rioniai'Calif., J. Kutra, Calif., P. Labanauskas, Md. Alg. Lapšys, Mich., J. I. 
Laučkai, Md., Lietuvių Bendruomenės (R) Brighton Park Apylinkė III., Lietuvių 
Bendruomenės Detroito Apylinkė Mich., P. J. Lekutis, Mich., A. Leonas, Md., M. 
G. Leškys, Calif., Lietuviai Pranciškonai, Maine, Lietuvių Radio Valanda, 
Mass., V. Lukas, N.Y., V. McGinty, N J., Br. Mačianskis, III., Dr. J. Madeikis, 
Conn., Kun. J. Maknys, R.I. A. Mažiulis, Mass., A. Mikoliūnas, Ohio, Dr. A. 
Milaknis, Calif., B. Milaknis, Calif., P. Monkūnas, N.Y., J. Nalivaikai, IIL, J. 
Naujokaitis, Ohio, M. O. Naumanai, Ohio, J. Navickas, Calif., V. A. Osteika, 
Mich., Br. Paliulis, Mass., VI. Pažiūra, Calif., J. Pauliukonis, Mass., R. Penkiū- 
nienė. Va., J. Petrauskas, BĮ., Sof. Plėnys, III., Z. V. Pliodzinskas, Ohio, O. Pohol- 
man, Mase., J. B. Prakapai, Calif., V. Prižgintas, Calif., VI. Ramūnas, Ohio, Dr. 
P. Raslavičius, Mass., L. Raubienė, Mich., I. A. Raulinaičiai, Calif., Dr. V. Rauli- 
naitis, Calif., Kun. A. Rubšys, N.Y., L. Rudžiūnas, Mass., M. A. Senuliai, N J., M.
B. Saulis, Ind., St Shepetya, Calif., M. Šimkus, Md., P. Skėrys, III., F. Skirman
tas, Calif., L. Skripkutė, Canada, K. Sleringeris, Calif. Drs., J.A. Snieškai, N.Y., 
šv. Jurgio Par. Rožančiaus Draugija, Albany, N.Y., VI. staškus, Mich., J. Stel
mokas, Pa., Kun. J. Steponaitis, Mass., Dr. P. Stungys, Ohio, J. M. švedai, IIL, J. 
P. Tamašauskai, Conn., K. Tamošaitis, Mass., J. Taoras, Ohio, p. p. Tverai, Bl., 
A. Uknevičius, N.Y., J. M. Uksai, Calif., V. Urbonas, Fla., J. A. Vaičiulaitis, Md., 
A. Vaitėnas, Mich., J. Valaitis, Conn., Dr. K. Valiūnas, N.Y., K. A. Vendauskai, 
Calif., Dr. R. V. Vienužis, IU„ V. Vitkus, N.Y., M. V. Vygantai, N.Y., Vytauto Di
džiojo šaulių Rinktinė, Bl., Pr. Zaranka, Mich., B. Žukauskas, III., A. Žuras, N.Y.

23.17 dol. Lietuvių Bendruomenės Pietinės New Jersey Apylinkė 
22.00 dol. J. Bagdanskis, Wis.
Po 20.00 dol. P. Augaitis, Canada, G. Banaitis, Mass., P. Banionis, Ohio, J. 

Botyrius, N.Y., B. Brazdžionis, Calif., R. Budreika, Mass., E. Butkienė, Calif., A.
K. Čampė, Conn., H. Čepas, Mass., A. R. Česnavičiai, N.Y., J. S. Činčiai, Mass., 
P. Dalinis, Fla., Br. Dirsė, Canda, V. O. Eikinas, Mass.. St E. Garliauskai, Mich.,
L. J. Giedraičiai, N. Y., R. K. Graudis, N J., Ant Gylienė, Conn., P. Jakutienė, 
Mass., Jono .Vanagaičio šaulių Kuopa, Bostone, Mass., L Junkis, Pa., Dr. P. 
Kazlas, Ark., O. Kiesylis, III., M. J. Kriščiukaičiai, Mase., Prof. A. Kučas, Conn.,
M. Kudirkienė, Conn., V. Kurilla, Ariz., M. Lembertienė, Calif., VI. St. Levanai, 
Conn., A. Liaeckas, Calif., J. V. Lopatauakaa, Calif., A. E. Misiūnai, Mich., K. 
Morkūnas, Ariz., J. Nesavas, Mich., S. L. Packauskai, Mich., E. Pakulis, Dėl., V. 
A. Patalauskas, S. Petokas, Bl., p. Radžius, Ohio, G. Rugienis, Mich., S. Shukis, 
Conn., J. Šidlauskienė, Conn., K. G. Silunas, N.Y., I. Simokat, Calif., J. Sonda, 
Mass., I. Steponaičiai, N.Y., L. Tamošaitis, N.Y., V. Umbrasas, III., E. J. Valiu- 
koniai, Mase., A. J. Varnai, Fla., S. Verbienė, BL, Kun. J. Velutis, III., D. Venc- 
lauskaitė, Conn., M. Vilkas, N.Y., D. V. Zakarai, Ariz., Medžiotojų—Meškerio
tojų Klubas, Ind.

Po 16.00 dol. A. Audronis, Calif., L. Bagdonas, Calif., J. O. Bartkus, Mich., 
J. P. Bliudžiai, Mich., Sės. A. Gillen, III., P. E. Jakubaitis, III., Dr. S. Jankauskas, 
Ohio, Ed. Jovaiša, Calif., A. J. Kasulaitia, Ohio, A. O. Keniausiai, Conn., S. S. La- 
niauskai, Ohio, A. J. Lapšys, Mass., Lietuvių Paštininkų Sąjunga, I1L, J. 
Mikaila, Mich., A. Mikoliūnas, Ohio, Prel. V. Mincevičius, Italija, a.a. A. Br. 
Monkevičiai, Mass., K. I. Nenortai, Mase., J. V. Perkins, Calif., J. A. Sadūnai, 
Calif., J. šilimas, Mass., Nekalto Prasidėjimo Seselės, Conn., K. Sragauskas, 
Mich., Dr. J. Stankaitis, Ohio, J. Stapulionis, Conn., P. N. Stelmokai, Bl., A. 
Styra, Ohio, K. Vaičeliūnienė, Ohio, J. V. Vaičjurgiai, Mase., M. Vaitkevičienė, 
Mass., P. Valiukėnas, III., G. Valiulienė, Conn., O. P. Žilinskai, Ohio.

11.63 dol. Lietuvių Bendruomenės Waukegan Apylinkė
Po 10.00 dol. S. Ačepas, N.Y., St. Adomonis, Calif., J. Adomaitis, IIL, T. 

Aleksoms, Mass., S. Alšėnas, Ohio, S. B. Andrišiūnas, Ark., A. T. Antanaitis, IIL,
M. J. Apanavičiai, Ohio, J. G. Asminai, Mich., A. Balašaitis, Ohio, J. Balbotas, 
Ohio, D. Balčiūnas, Calif., A. P. Bingėliai, Ind., J. Bamiškis, Ohio, J. Bartkus,
N. Y., V. Bartuška, Ohio, J. Baublys, Mich., B. Brizgys, Mich., E. Bublaitis. N.Y.,
A. Budreika, Canada, R. Bulota, Mich., P. Burneika, IIL, K. S. Butkus, N.Y., B. P. 
Čečkus, Mich., V. Česnavičius, N.Y., E. Chmieliauskaitė, Fla., E. S. Cibas, Mass.,
B. Ciplijauskaitė, Wis., B. T. Čiunkai, Mich., V. Civinskas, Ohio, K. V. čižunas. 
Va., I. V. čyvas, Ohio, A. Dabšys, Calif., K. Dabulevičius, Bl., P. Dambrauskas, 
Conn., E. Dambriūnienė, Md., B. Darlys, Md., Dr. De-Cesare, R.I., V.T. Degučiai, 
Ohio, A. K. Domarkai, Ind., Dr. A. Dimajewski, N.Y., A. V. Dunzila, IIL, A. E. 
Ensin, Mass., J. M. Ensinaa, Mass., L. C. Eurkoos, D.C., Pr. Gaižutis,Conn., Pr. 
Gaižutis, Mass., A. Gargasas, Ohio, Kun. V. Gidžiūnas, N.Y., A. Br. Gražuliai,
Ohio, K. Grigaitis, Fla., S. H. Idzeliai, Ohio, A. R. Ilgučiai, N.Y., E. Indriūnas, Bl., 
St. Išlinskas, Conn., O. IVaškienė, Mass., E. Jankus, Mich., S. Jasaitienė, N.Y., J. 
Jonaitienė, Ohio, S. Juodakis, Mich., K. E. Jurgėla, Md., E. Jurgutienė, Mich., A. 
Juška, Mich., E. V. Kaltūnai, Ind. I. Kamantauskienė, Md., K. J. Karaliai, Ohio, 
J. Kasakaitis, IIL, Kun. V. Katarskis, Ohio, K. Katelė, Bl., I. S. Kaimeliai, Mich., 
A. Kavaliūnas, Bl., J. Kavaliūnas, Ind., St. E. Kazlauskai, Mass., J. O. Kemežai, 
Conn., L. S. Keženiai, Ohio, P. Kliorys, Ohio, J. J. Knasas, N.Y., M. Knystau- 
tienė, Conn., „Patria“ — H. Kripavičius, S. Kriščiukaitytė, Mass., B. Kriščiūnas, 
Conn., L. M. Kšečkauskas, Fla., K. Ručinskienė, Calif., P. Kudukis, Ohio, St 
Kungys, Calif., A. Kvedaras, Mich., A. Lapinskas, Bl., Ch. Laukaitis, Md., K. Lin
kus, Fla., V. Lukošius, N.Y., L.V.A. Ramovė, Calif., E. Manomaitis, Mass., Br. 
Markeliūnas, N.Y., A. Marma, Bl., B. Martinkienė, Mass., R. Masiulionis, N.Y., 
A. B. Maželis, Ohio, p. Medelienė, Md., Dr. B. Mickevičiai, Mase., T. Mickevi
čienė, Calif., A. Mickūnienė, Mase., G. B. Mikonis, Mass., L. Mingelai, Mich., Dr. 
R. Mitalas, Canada, Em. Mitkus, Calif., F. Motuzas, Mich., J. Murinas, Mich., A. 
Musteikis, Mich., M. Nagurskis, Conn., K. Naudžius, Calif., M. L. Noreikai, N.Y., 
I. E. Oksai, Calif., B. Olis, Fla., V. Paprockas, N.Y., J. V. Panavas, Mich., N. B. 
Paramskas, D.C., J. Peckaitis, BL, P. Petkelis, Calif., J. Petkevičienė, Ohio, V. 
Petrauskai, IIL, Vyt. Petrauskas, Bl., A Petrutis, Md., Kun. Vyt Pikturna, N.Y., 
P. Plikšnys, Maas., K. Povilaitis, Bl., B. Prielgauskas, Bl., J. J. Puodžiukaičiai, 
Conrr., A. Puškriūtė, Ohio, St. Rackevičius, IIL, G. W. Radveniai, Calif., A. 
Rapšys, Calif., O. J. Ribinskai, Mich., A. Rudzitas, N.J., A. Rūgytė, Bl., O. B. 
Rakštelės, Mich., V. Ruteiionis, Md., E. Sabalienė, Calif., A. Sajauskas, Md., I. 
šalčius, IIL, M. Samolia, III., L. šaudzienė. Pa., P. E. Sidzikauskas, Calif., K. A. 
Šimėnai, Mass., J. Sinkus, Mich., K. Sirgėdienė, N.Y., K. Skaisgirys, IIL, J. Skruz
dės, Conn., R. V. Šležas, Mass., M. A. Smelstoriai, Ohio, N. Šležienė, Mass., L. 
Spuras, Bl., A. Stakėnas, Bl., G. Stančienė, N.Y., S. H. Staaai, Ohio, A. šūkis, 
Mich., C. S. Surdokai, Md., A. Svalbonienė, N.Y.,’p.p. Šveikauskai, Mase., J. 
Švoba, Mich., Dr. D. Tamulionytė, Oh., A. Tamulionis, Oh., P. Tautkus, Bl., J. 
Tubelienė, Fla., V. Tuskenis, Calif., J. M. Vaičius, Calif., Ę. Vaitkus, Conn., A. J. 
Vasaičiai, Conn., V. E. Vasiliauskai, III., J. N. Veličkai, Conn., J. Venckus, Calif., 
Vilią Maria, Conn., R. L. Vyčius, Calif., Kun. St Yla, Conn., J. žaliaduonis, N.Y.,. 
P. Zigmantas, Ohio, G. P. žilioniai, N.Y., D. Žygas, Calif.

9.00 dol. Lietuvių Bendruomenės New Haven Apylinkė, Conn.
8.00 dol. E. Eidėnas, BL
7.60 dol. V. Bačiauskas, Md.
Po 7.00 dol. J. žygas, Ohio, K. O. žygas, Ohio 
Po 6.00 dol. J. P. Conn., K. Laskauskas, Md.
Po 6.00 dol. A. Andriulionis, Mase., S. Augunienė, Fla., Vyt Aukštuolis, 

Ind., S. Aušrota, Calif., V. Aviža, N.Y., J. Bačianskas, Md., V. Bačiulis, Ohio, R. 
Badynskys, Ariz., J. Bajorinienė, Conn., V. Benokraitis, Ohio, A. Bernotas, 
Conn., St. Bliūdžius, Mich., A. Bortvikienė, Fla., M. Budzinskas, Conn., N. 
Butkus, N.Y., F. Casper, Mass., P. O. Dambrauskas, Ark., Vyt Dūlys, Md., L. 
Everett, Mass., A. Gailiušis, Pa., p. Garisonas, R.I., C. Gibeon, Mich., K. Gogelis, 
Mich., J. A. Grinius, Mich., V. J. Gurka, Mich., B. Guzas, Ariz., E. įlenda, Ohio, H. 
Jaainis, Calif., Juozaitis, Conn., O. Jurakienė, Pa., E. Kačinskienė, Maaa, A. 
Kairys, Canada, J. Kaklauskas, Ohio, J. Kalvaitis, Ohio, J. Karmuza, Conn., F. 
Karoeienė, Mass., V. Kasniūnas, Ind., O. V. Kavaliūnai, Ohio, B. Kazėnas, Ohio, 
J. Kazėnas, Ohio, J. Kazitėnas, Wis., J. Kieia, R.I., A Kinčius, Mich., K. Kleiva, 
VIa., V. Klova, Calif. Knights of Lithuania C—144, Pa., L. Krasauskienė, Conn. 
V. Krištoiaityto, N.Y., V. G. Kulpai, N.Y., P. Kvarinskienė, Fla., M. Kveda
ras, BĮ., Lietuvių Bendr. New Britain Apylinkė, Conn., P. Leimonas, Calif, J. 
Lepeška, Ohio, J. A. Liutkonis, Mass., J. Makėnas, Bl., B. Malcanas, Ohio, L. 
Matonienė, Conn., VI. M. Matulioniai, Ohio, A. Mažeika, N.Y., K. Mažonas, 
Ohio, K. Merkis, Mass., V. Micevičius, Calif., J. Miką, Mich., D. Mikeliūnas, Ind., 
L. L. Nagevičius, Ohio, V. Nastopka, Md., B. Natkevičius, Ohio, N. Navickas, 
Fla., Kun. V. Paulauskas, Conn., E. Paurazas, Mich., O. J. Petrikai, Fla., R. Petro
nienė, Mass.. J. Pečiulis, Ind., S. Pudinis, Ariz., Vyt Radzivanas, N.Y., A. 
Rimkus, Calif., A. Rukšėnas, Ohio, V. Ruaeckas, Ariz., V. Rutkauskas, Ohio, F. 
Špokienė, Ind., O. Ruzgys, Calif., V. Šakalys, R.I., M. Samatienė, NJ., K. 
Sapetta, Conn., P. Seniunienė, Fla., S. šimoliūnas, Mich., V. Sirtautas, Mich., J. 
Sirutis, N.Y., J. širvinskaitė, Mass., K. G. Spakauskai, Mich., C. Staniulis, Mich., 
J.D. Statkai, Fla., Vyt Stelmokas, Mass., M. Steikūnienė, Ind., I. Straukas, BL, 
A. Sukauskas, Mich., Dr. S. Tallat-Kelpša, Md., C. Tiška, M. Tonkūnas, Conn., L 
Tumas, Mich., J. Ulpienė Mass., A. Urbaitis, Ind., J. Urbonas, Mich., J. P. Vaičai
tis, Fla., V. P. Valionis, Ind., K. Vainius, N.Y., St Vaišvila, Conn., A. Vakau- 
zienė, Maso., K. Valeika, Ind., O. V. Valiai, Mich., B. Valiukėnas, Mich., Z. A. 
Vieakalnis, Mass., Kun. Vyt Zakaras, Conn., S. Zavackis, Ariz., A. žiedas, 
Mich , Alg. Zikas, Mass /KT . .. . .. _ . .(Nukelta ; 11 psl.)
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■ Bostono lietuviai
TAIP KŪRĖSI LIETUVIAI 

BOSTONE

Bostonas yra vienas iš 
dešimties Amerikos didžių
jų miestų. Pačiame miesto 
centre yra apie 750,000 gy
ventojų, bet su priemies
čiais, vadinamas Didysis 
Bostonas, turi apie 2,6 mi
lijono gyventojų. Bostone 
yra didelis uostas, didelis 
aerodromas ir didelis preky
bos bei pramonės centras. 
Be to, Bostonas dar yra va
dinamas Amerikos kultūros 
lopšiu. Bostone yra kelioli
ka garsių universitetų: 
Harvardo, Massachusetts 
T e c h nologijos Institutas, 
Bostono universitetas, Bos
tono kolegija, Northeastern, 
Brandeis, Tufts, Suffolk ir 
Massachusetts, be to, eilė 
mažesnių. Studentų skai
čius juose yra per 200,000.

Kada ir kas iš lietuvių 
buvo pirmasis, kuris apsi
gyveno Bostone, tikrai ne
žinoma. Manoma, kad j Bos
toną pirmieji lietuviai pra
dėjo atvykti apie devynio
likto šimtmečio pirmąją pu
sę. 1870 metais jau randa
mi didesni lietuvių pėdsa
kai. Rastuose raštuose yra 
užrašyta, kad šv. Kazimie
ro draugija įsikūrė 1889 
metais ir turėjo 14 narių. 
Tai reiškia, kad tada jau bu
vo ir daugiau lietuvių, nes 
ne visi priklausė ar prisi
rašė į tą draugiją.

Pirmieji lietuviai ateiviai 
buvo viengungiai. Pradžioje 
gal buvo tik vyrai, o vėliau 
pradėjo atvykti ir mergi
nos. Iš to kūrėsi lietuviškos 
šeimos.

Pirmųjų lietuvių ateivių 
gyvenimas Bostone buvo 
vispusiškai sunkus. Pirmo
ji ir didžioji vargo našta 
buvo kalbos nemokėjimas. 
O nemokant kalbos ir darbą 
gauti buvo gana sunku, ži
noma, jie visi buvo jauni, 
kilę iš sveiko lietuviško kai
mo ir labai stiprūs. Todėl jie 
galėjo pakelti daug. Be to, 
ir iš Lietuvos, kuri tada bu
vo rusų okupuota, dauguma 
bėgo nuo rusų priespaudos, 
ėmimo į kariuomenę ir ki
tokių persekiojimų. Dalis jų 
buvo net visai beraščiai. 
Tas irgi sunkino jų gyve
nimą. O Bostono gyvento
jai nebuvo jiems svetingi. 
Dauguma jų buvo purito
niškų angliškų tradicijų ir 
iš rytų Europos ateivius, 
kurie ne tik savo kalba, bet 
ir atsivežtais papročiais la
bai skyrėsi nuo šaltų angli

skelta iš 10 psl.)
Po 4.00 dol. V. Bacevičius, Ohio, E. Bergren, Ariz., G. Dumbrys, Ohio, E. A. 

Krone, Ariz.
Po 3.00 dol. J. Bradūnas, Md., V. Gecevičius, Ohio, J. E. Kry geria. Ohio, R. 

Mačionis, Mich., T. Pauliukonis, Canada, A. Satraičiai, Mich., K. Širvinta, Ohio, 
E. VyJniauskienė, Ohio, P, B. Zelbai, Fla.

Po 2.00 dol. H. Bergren, Ariz., E. McCreedy, Mass., S. Juzinas, Mass., A. 
Mack, N.J., A. Rimbą, Mich., S. šnekutis, Mass., V. Vaitekūnas, Fla.,

Po 1.00 dol. R. Druktenis, Calif., V. PaukStaitis, V. Vokietija.
Visiems aukotojams dėkoja VLIK’as ir Tautos Fondas
Aukas praSome siųsti:
Tautos Fondas/Lithuanian National Foundation
P O. Box 21073
Woodhaven Sta. N.Y. 11421

konų, labai nemėgo. Jie tuos 
visus naujus ateivius iš ry
tų Europos vadindavo ”po- 
laks”. Tur būt todėl, kad 
čia tų lenkų buvo daugiau. 
Einančius gatve lietuvius 
užkabinėdavo, apmušdavo, 
iš balkonų ant jų galvų nu
mesdavo senus vazonus ir 
panašiai.

Toks sunkus gyvenimas 
vertė lietuvius burtis į bu
lelius, kad galėtų apsiginti.
Dažnai lietuviai vyrai eida
mi būriais, kai būdavo už
kabinti, gerokai apkuldavo 
juos užkabinusius. Būrelius 
kūrė ne tik fiziniam apsi
gynimui, bet ir kitiem rei
kalam. Lygos ar nedarbo 
atveju tos jų organizacijos 
turėdavo padėti jiems. Gau
ti kambarį, o ypatingai bu
tą buvo labai sunku. Todėl 
dažnai viename kambary 
gyvendavo _net po kelis ar 
keliolika ir miegodavo net 
pamainomis, nes nebuvo 
vietos lovoms pastatyti. Kai 
vieni išeidavo į darbą, kiti 
grįžę iš darbo guldavo į tas 
pačias lovas. Iš tų viengun
gių kūrėsi ir lietuviškos šei
mos. Jei šeima turėdavo bu
tą, tai labai dažnai jie pri
imdavo gyventi nevedusius, 
kuriuos vadindavo ”burdin- 
geriais”. Uždarbiai tada bu
vo labai maži. Jeigu kas už
dirbdavo į savaitę 9 dole
rius, tai jau buvo daug, ži
noma, tada dolerio vertė bu
vo labai aukšta, o maistas 
gana pigus. Be to, visi ilgė
josi savo tėvynės, nors ir 
rusų okupuotos. Savo daino
mis dažnai išdainuodavo tą 
savo ilgesį.

Nepaisant to sunkaus gy
venimo, lietuviai ateiviai 
organizavo savo draugijas, 
chorus, statė vaidinimus ir 
panašiai. Jie visi buvo lie
tuviai savo širdyse, savo 
sielose ir savo darbuose. 
Dauguma jų net ir iki savo 
mirties neišmoko gerai ang
lų kalbos ir iš jos juokda
vosi.

Dvidešimtojo šimtmečio 
pradžioje Bostono lietuviai 
darėsi dar aktyvesni. Mat 
tuo laiku jau buvo panai
kintas spaudos draudimas 
rusų okupuotoje Lietuvoje. 
Į savo tėvynę jie žiūrėjo su 
ilgėsiu ir pradėjo rūpintis 
jos ateitimi ir laisvės atga
vimu.

Pradžioje ateivių visas 
gyvenimas sukosi apie pa
rapiją, ypatingai klebonu 
esant kunigui Tomui Žilins
kui. Bet šalia parapijos pra

Atžalyno ansamblis iš Toronto kovo 8 d. 7 vai. vak. Lietuvių Piliečių Draugijos auditori
joje Bostone, išpildys dainų ir tautinių šokių pynę.

dėjo organizuotis ir kitos 
organizacijos. 1910 metais 
gegužės 20 d. parapijos sa
lėje buvo sukviestas platus 
susirinkimas Žalgirio kau
tynių 500 metų sukakčiai 
paminėti. Bet čia jau atsi
rado ginčas dėl būsimo pel
no iš to parengimo. Katali
kai norėjo jį skirti Lietuvių 
Tautos namams Vilniuje, o 
laisvamaniai — lietuvių so
cialistų namams Bostone.

Ir nepaisant to sunkaus 
gyvenimo ir vėliau prasidė
jusio tam tikro skaldimosi, 
Bostono lietuviai varė labai 
didelę lietuviškos veiklos 
vagą. O jeigu iškildavo 
svarbesnis visus lietuvius 
liečiantis reikalas, visi lie
tuviai jungėsi bendram dar
bui.

Jų išvaryta lietuviško 
darbo vaga ne tik Bostone, 
bet ir visoje Amerikoje yra 
labai didelė. Laikraščiai, 
knygos, kurios buvo leidžia
mos, bažnyčios ir jų sudė
tos piniginės aukos jau Lie
tuvai kuriant nepriklauso
mą gyvenimą yra tikrai di
deli. ■

BEAIRD-POULAN
HERE 1S YOUR OPPORTUNITY TO BUILD A CAREER WITH A 
LEAD1NG CHA1N SAW MANUFACTURER. YOU CAN CET AWAY 
FROM THE B1G CITY TO HUNT. FISH, PLAY COLF. OR BE 
LOCATED IN THE ARK-LA-TEX. FOR HORSF. RACINC. OUR 
PLANTS ARE LOCATED SO THAT YOU MAY SELECT THE PINE 
COVERED COUNTRY OF S. W. ARKANSAS OR THE RAP1DLY 
CROWINC NORTHWEST LOUISIANA AREA. WE INVITE YOU TO 
CONTACT US IF YOUR ARE INTERESTED IN THIS UNIQUE OP- 
PORTUN1TY.

INDUSTRIAL ENGINEERS
WE ARE SEEKING QUALIF1ED INDUSTRIAL ENGINEERS WITH 
A B. S. DEGREE IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND I TO 2 
YEARS EXPERIENCE IN METHODS JMPROVEMENT. TIME STUDY 
AND STANDARD DEVELOPMENT AS RELATED TO MACHIN1NG 
AND ASSEMBLING ALL CONSUMER PRODUCTS.

MANUFACTURING ENGINEERS
IDEAL CANDIDATE SHOULD POSSES APPROPRIATF. DEGREE 
WITH 3 TO i.YEARS EXPERIENCE IN METAL REMOVAL SYS- 
TEMS AND TOOLING REQUIRED TO PROCESS ALU.MINUM AND 
MAGNESIUM DIE CASTING. STEEL FORGING. ETC. ON DEDICAT- 
ED AND STANDARD PRODUCT1ON MACHINERY.

WE ARE ALSO INTERESTED IN RECEIVING RESUMS ON THE 
FOLLOW1NG POSITIONS:

QUALITY CONTROL ENGINEERS 
WAREHOUSE FORMEN 

QUALITY CONTROL SUPERVISORS 
PRODUCTION FOREMAN 
PURCHASING BUYERS

WE OFFER A COMPETITIVE FRINGE BENEFIT PACKAGE AND 
EXCELLENT SALARY PROGRAM.

SEND RESUME TO:
BEAIRD-POULAN DIV. 

EMERSON ELECTRIC CO. 
P. O. Box 9329 Shrevesport, La. 71109 

Call 318-687-0100
Equal Opportunity Employer M/F

Sekantį kartą apie vėles
nius ateivius. (ap)

ATŽALYNAS 
ATSKRENDA Į BOSTONĄ

Bostono Lietuvių Tauti
nių šokių Sambūris rengia 
vakarą kovo 8 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak., Lietuvių Pi
liečių Draugijos auditorijo
je, 368 W. Broadway, So. 
Boston, Massachusetts. Va
karo programą — dainų ir 
šokių pynė — išpildys AT
ŽALYNO 40 asmenų an
samblis iš Toronto.

Po programos vaišės ir 
šokiai, grojant latvių orkes
trui.

Bostono ir apylinkių lie
tuviai kviečiami dalyvauti 
puikiame jaunimo pasiro
dyme.

KAZIUKO MUGĖS 
PROGRAMA

Baltijos ir Žalgirio tuntų 
rengiama tradicinė Kaziuko 
mugė įvyks kovo 2 d. Lietu
vių Piliečių Draugijos salė
se So. Bostone. Mugės ati
darymas 11:30 vai. ryto 

3-čio aukšto salėje. Pietūs 
12 vai. 2-ro aukšto salėje. 3 
vai. vaidinimas ”Snieguolė 
ir 7 Nykštukai”. Vaidinimą 
režisuoja Paulina Kalvaitie- 
nė, o piano palyda — Aldo
na Lingertaitienė. Vaidini
me dalyvauja net 30 vai
dintojų.

Be šios programos, mugė
je, kaip ir visada, bus di
delis pasirinkimas įvairų 
dalykų. Skautai ir skautės 
kviečia visus lietuvius į jų 
mugę pabuvoti su jais ir 
pasidžiaugti mūsų jaunimu.

PARENGIMAI
• Kovo 2 d. Skautų Bal

tijos ir Žalgirio tuntų ren
giama Kaziuko mugė Lietu
vių Piliečių Draugijos salė
je So. Bostone.

• Kovo 8 d. Tautinių šo
kių sambūrio vakaras su 
programa Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje.

• Kovo 9 d. Vasyliūnų 
sonatų vakaras First & Sec
ond Church, Bostone.

• Kovo 23 d. Minkų radi
jo koncertas Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje, So. 
Bostone.

• Balandžio 13 d. Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje, So. Bostone.

• Gegužės 1 d. 3 v. p. p. 
Motinos Dienos minėjimas 
ir meno rankdarbių paroda 
Tautinės S-gos namuose. 
Rengia L. M. F. Bostono 
klubas.

Opportunity for

REGISTERED NURSES 
LPN’S 
RN*S 

LPN’S
Opportunity to become part of n 
highly skilled, highly motivated nurs
ing team with newest concepts in 
nursing care. Openings now nvailable 
on all shfits, full and part time. Good 
wages and benefits depending on ez
perience, plūs shift differential.

APPLY

PAWTUCKET INSTITUTE 
FOR HEALTH SERVICES 

70 Gili Avė.
(OFF NEWPORT AVĖ.) 

Pawtucket, R. I.

401-722-7900
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■ Kanados lietuviai
J. Varanavičius

ROMAS VAŠTOKAS - KANDIDATAS 
Į KANADOS PARLAMENTĄ

Kanados progresyvių kon
servatorių valdžia po 1979 
m. gegužės mėn. 22 d. įvy
kusių rinkimų, išsilaikius 
vos 7 mėnesius, buvo pri
versta pasitraukti, nes ne
sudarė parlamento daugu
mos. Paskelbus naujus par
lamento rinkimus 1980 m. 
vasario mėn. 18 d., prasidė
jo karšta partijų agitacija, 
šie rinkimai vyksta sunkio
je Kanados ekonominėje ir 
politinėje padėtyje, nes 
kraštą vargina ne tik inflia
cija, nedarbas, šiluminės 
energijos ir kitos proble
mos, bet ypač pavojinga 
grėsmė yra Kvebeko pro
vincijos prancūzų valdžios 
pastangos išsiskirti iš Ka
nados federacijos, kuri gy
ventojus ruošia plebiscitui.

Mes lietuviai esame šio 
krašto neskaitlinga etninė 
grupės, tik apie 25,000, ne
galime turėti įtakos į šiuos 
rinkimus. Esame tik pasy
vūs stebėtojai šios vykstan
čios kovos. Mūsų veikla yra 
visuomeninė ir kultūrinė, 
skirta tik mums patiems iš
silaikyti svetimtaučių jūros 
paviršiuje. Mes nesidomė
jome nei liberalų nei kon
servatorių partijų veikla. 
Mes esame laimingi, jei jų 
atstovai apsilanko mūsų pa
rengimuose ir pasako kele
tą teigiamų žodžių apie 
mus, kurie neturi jokios įta
kos Kanados vyriausybės 
vedamai vidaus ar užsienio 
politikai.

Dėl šios padėties mes pa
tys esame kalti, nes užsida
rę savo lietuviškoje aplin
koje, mažai rodėme pastan
gų įsiveržti į mus supančias 
Kanados politines platumas. 
Mūsų bendruomeninių ir ki
tų organizacijų vadovybės 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su SI,000, minimum. 
7'/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6% % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6’/j% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaitom įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO S40.MO.M BY F.S.L.I.

aint thony
1447 So 49th Court • C'cero, Ulinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Opea Mm., »-«; Tnea., Thura., FrL, »-5; SaL. S-l; Cleaad Wa4-

Justas Gribauakaa, vedėjas

nesidomėjo politinių partijų 
veikla ir bendradarbiavimas 
su jomis reiškėsi tik per jų 
apylinkių atstovus, kurie 
kartais priimdavo mūsų pa
kvietimą pasirodyti mūsų 
minėjimuose ar šventėse. 
Tai didelė klaida, nes veikla 
skiriama mums patiems 
mažai gali padėti mūsų tau
tos kamienui Lietuvoje, ko
vojančiam už savo tautinę 
egzistenciją. Tiesa, senoji 
mūsų karta dėl kalbos ir ki
tų kliūčių negalėjo susior- 
ganibuoti į konservatorių ar 
liberalų grupes. Tačiau, su
brendus jaunajai kartai, 
kuri čia Kanadoje augo ir 
baigė mokslus, jau pats lai
kas organizuotai veržtis į 
šią mums mažai žinomą po
litinių partijų veiklą, kuri 
mums gali duoti daug nau
dos.

Ryšiai su Kanados poli
tinėmis partijomis buvo pa
laikomi tik kai kurių iškilių 
lietuvių asmenine iniciaty
va, kaip Kanados piliečių. 
Pora jų, vienas Hamiltone, 
antras Toronte, prieš kele
tą metų buvo išstatyti kan
didatais rinkimuose į par
lamentą, kuriuos pralaimėjo 
nedideliu balsų skirtumu, 
šie pavyzdžiai ir nepavykę 
bandymai mus visus skati
na sustiprinti pastangas ir 
padėti tiems lietuviams, ku
riems pavyksta išstatyti sa
vo kandidatūras į parlamen
tą. Kitos etninės grupės 
Kanadoje, kaip ukrainiečiai, 
lenkai, italai ir kiti, turi po 
keletąsavo tautiečių išrink
tų į parlamentą ir užima 
vyriausybėje svarbias pozi
cijas.

1979 m. gegužės mėn. 22 
d. parlamento rinkimuose 
išryškėjo lietuvis dr. Ro

mas Vaštokas, Trento uni
versiteto profesorius, Peter- 
borough mieste, Ontario 
provincijoje, kuris kaip li
beralų partijos kandidatas 
Hastings-Frontenac apylin
kėje buvo renkamas į par
lamentą. Jis rinkimus pra
laimėjo nedideliu balsų skai
čium ir visi buvo labai nu
stebinti, nes minėta rinki
minė apylinkė jau nuo senų 
laikų yra skaitoma konser
vatorių tvirtove. R. Vašto
kas šioje vietovėje išryškė
jo ne kaip liberalų kandida
tas, bet kaip visuomeninis 
ir politinis veikėjas, gynęs 
vietos gyventojų interesus 
statybų planuose ir aplinkos 
apgaugojime ryšium su 
atominės energijos atmato
mis.

Dr. R. Vaštokas yra labai 
gabus, darbštus ir sumanus 
gyvenime, 42 metų amžiaus. 
Su tėvais atvykęs į Torontą 
1951 m. besimokydamas ak
tyviai reiškėsi lietuvių vi
suomeninėje ir kultūrinėje 
veikloje. Buvo ateitininkų 
moksleivių kuopos pirmi
ninkų, stovyklų komendan
tu, buvo aktorium dramos 
sambūryje ir net režisie
rium. Rašė ir spaudoje kul
tūriniais klausimais.

Romas baigė studijas To
ronto universitete antropo
logijos magistro laipsniu, 
vėliau gavo PhD (daktaro) 
laipsnį Kolumbijos univer
sitete New Yorke. Grįžęs į 
Kanadą, pradėjo profeso
riauti Trento universitete, 
kuriame penkerius metus bu 
vo antropologijos skyriaus 
vedėju ir keliavo po Kana
dą, dalyvaudamas ir vado
vaudamas archeologiniams 
kasinėjimams. Tuo pat me
tu buvo pakviestas nariu į 
"Ontario Heritage Founda- 
tion” ir valstybės sekreto
riaus "Cultural Properties 
Revievv Board”, kuri prižiū
ri kultūrinio turto išvežimą 
iš Kanados. Jis yra’ išleidęs 
keletą mokslo knygų: Sac- 
red Art of the Algonkians 
ir kitos.

Dr. R. Vaštoko išrinkimą 
lietuviai kaip balsuotojai 
negali nulemti, nes, jo rin
kiminėje apylinkėje negy
vena lietuvių. Jo rinkimi
niam vajui paremti praei
tais metais buvo Toronte 
sudarytas specialus Romo 
Vaštoko Komitetas, kuris 
prieš rinkimus pravedė pi
niginę rinklavą ir per ketu
rias savaites surinko $6000. 
ši rinkliava neapsunkino 
aukotojų, nes kiekvienas 
aukotojas atsiskaitydamas 
pajamų mokesčius atgauna 
iki 75'ž aukotos sumos, ši 
nuolaida Kanadoje pagal 
įstatymus leidžiama tik au
koms, skirtoms politinėms 
partijoms rinkimų metu. 
Mums lietuviams nesvarbu 
kuriai partijai renkamasis 
atstovauja, bet mums svar
biausia, kad jis lietuvis ir 
jo išrinkimas būtų ne tik 
didelė garbė lietuvių bend
ruomenei, bet turėtume la
bai daug praktiškos politi
nės reikšmės. Negalėdami 

paremti savo lietuvio kan
didato balsais, lietuviai nuo
širdžiai atsiliepė į fondo ko
miteto atsišaukimą, atsiųs
dami čekius paštu arba įmo
kėdami į sąskaitas bankuo
se.

Dr. Romas Vaštokas šiais 
metais vėl yra išrinktas Ka
nados liberalų partijos kan
didatu toje pačioje apylin
kėje į Kanados parlamentą, 
kurio rinkimai įvyks 1980 
m. vasario mėn. 18 d. Kai 
rašau šį pranešimą, tai iki 
rinkimų teliko vos pusant
ros savaitės. Romas, mūsų 
kandidatas į parlamentą, la
bai sunkiai dirba: kiekvieną 
dieną dalyvauja susirinki
muose, sako kalbas, lanko 
asmeniškai gyventojus, ku
rių dauguma yra farmeriai. 
Darbas yra sunkus ir kelias 
į parlamentą nėra rožėmis 
klotas. Tačiau yra daug vil
čių, kad dr. R. Vaštokas bus 
išrinktas j parlamentą. Jo 
rinkiminiam vajui paremti 
vėl pradėjo veikti buvęs 
fondo komitetas. Komitetas 
vėl prašo skirti fondui šim
tinę, iš kurios aukotojas at
gaus $75.00. čekius išrašy
tus "R. Vaštokas Election 
Fund” siųsti šiuo adresu: 
R. Vaštoko Fondo Komite
tas, 555 Willard Ave.? To
ronto, Ont. M6S 3S1, Cana- 
da. Aukos priimamos ir po 
rinkiminės datos iki 1980 m. 
kovo mėn. 1 d. Nedelsdami 
paremkime nedidele auka 
pirmo lietuvio išrinkimą į 
Kanados parlamentą.

J. Varanavičius

BŪKIME ATSARGESNI

Sausio 28 d. įvyko skau
di nelaimė. Jonas Vaitkus 
buvo sunkiais sužeistas pra
bėgančios mašinos prie pat 
Toronto Lietuvių Namų. Su
laužytos kojos ir dešinė 
ranka. Paguldytas šv. Juo
zapo ligoninėje, Toronte.

Būkime atsargesni ir ne
rizikuokime savo brangiau
siu turtu sveikata ir gyvy
be. Būtų tiksLiaugiau nau
dotis čia pat netoliese esan
čiomis Dundas-Bloor gatvių 
sankryžos šviesomis. Tas 
pareikalautų nedaugiau vie
nos minutės laiko. (ai)

LN ŠACHMATŲ KLUBO 
VEIKLA

LN šachmatininkų klubo 
valdybą sudaro: pirminin
kas V. Genčius, vicepirm. R. 
Vaičaitis, sekretorius J. Ga- 
linaitis ir narys I. Jurcevi- 
čius. Klubas turi 42 akty
vius narius, iš kurių suda
rytos A ir B klasių žaidėjų 
komandos.

IMMEDIATE OPENINGS FOR

N/C PROGRAMMER 
(ADAPT EXPERIENCE NECESSARY) 

TOOLMAKERS
The above openings require a minimum of 5 years exp. Corr.petitive 
wage*. Ezcellent benefits and working conditions. Convenient locution 
with parking Call 216-523-6020 for application.

GENERAL® ELECTRIC
1751 E. 23rd St., Cleveland, Ohio 44114

Equal Opportunity AffirmaUve Aclion Employer M/F
(•-II)

š. m. sausio mėn. 27 d. 
LN Vytauto D. menės bal
kone vyko Hamiltono ir LN 
klubų B klasių varžybos, 
kuriose žaidė torontiškiai: 
M. Abromaitis, B. Brakas, 
J. Gawrys, J. Oparic, S. Ra
manauskas ir J. Ranonis; 
hamiltoniečiai: L. Kopers- 
kis, V. Leparskas, H. Repeč- 
ka, A. Patamsis, Pyragius 
ir P. Sakalas. LN klubas lai
mėjo 4:2.

LN Vytauto D. menės 
balkone kiekvieną sekma
dienį popiečių metu vyksta 
mūsų šachmatininkų mėgė
jų žaidimai, kuriose daly
vauja ir prityrę ir prade
dantieji š a c h matininkai. 
Klubo vadovybė kviečia vi
sus torontiškius mėgėjus 
prisidėti prie LN šachmati
ninkų klubo veiklos, tapti jo 
nariais, dalyvauti turnyruo
se, kuriuose yra daug progų 
garsinti Lietuvos vardą ir 
svetimtaučius supažindinti 
su mūsų tautos problemo
mis. Klubas planuoja pa
siųsti keletą gerų žeidėjų į 
Australiją dalyvauti Pasau
lio lietuvių šachmatininkų 
turnyre, kuris ten įvyks š. 
m. gruodžio mėn. Pasaulio 
Lietuvių Dienos šventės 
proga.

VASARIO 16 TV EKRANE

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės sukaktis buvo 
paminėta š. m. vasario mėn. 
16 d. 2:30 vai. p. p. Mac- 
lean-Hunter ir Graham TV 
stotyse. Buvo rodoma spe
cialiai paruoštas J. Karpio 
ir jo bendradarbių spalvo
tas filmas, kurios rodymas 
užtruko 1 vai.

• Solistė Gina čapkaus- 
kienė vasario 6 d. išskrido 
iš Montrealio į Angliją, 
kur koncertuos Mancheste- 
rio lietuviams, dalyvaus 
Londono lietuvių nepriklau
somybės šventės minėjime, 
o vasario 23 dainuos Vaka
rų Vokietijos LB ruošiama
me centriniame nepriklau
somybės šventės minėjime.

• Dr. Arvydas Kliorė, ži
nomas JAV mokslininkas ir 
erdvių tyrinėtojas, 1979 
metų pabaigoje kartu su ke
liais bendradarbiais parašė 
du mokslinius darbus: vieną 
"Joumal of Geophysical Re- 
search”, o kitą "Science” 
žurnalui. Abiejų darbų pri
statyme yra taip įrašyta: 
"Dr. A. Kliorė dedikuoja šį 
mokslinį darbą Lietuvos 
Vilniaus universiteto 400 
metų sukakčiai paminėti, 
kuri buvo švenčiama tais 
metais, kai šis mokslinis 
darbas buvo ruošiamas.”
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

GRAŽIAI PAMINĖTA 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Vasario 10 d. lietuviai iš
klausę pamaldų savo para
pijų bažnyčiose visais ke
liais traukė j Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo
— Vasario 16 šventės mi
nėjimą, įvykstantį Kultūros 
Centre.

Minėjimą pradėjo DLOC 
valdybos pirmininkas dr. A. 
Barauskas, kuris pasveiki
nęs atvykusius ir sukvietęs 
prie garbės stalo svečius, 
programai vesti pakvietė 
dr. Arūną Vaitiekaitį. šau
liui Juozui Kinčiui vadovau
jant, buvo įneštos į salę vė
liavos. Jaunos mergaitės K. 
Daugvydienei vadovaujant, 
V. Gogelytė ir L. Palaiky- 
tė prisegė garbės svečiams 
ir tautybių atstovams po 
baltą gėlytę, o savanoriams 
ir Klaipėdos krašto vaduo
tojams — tautinius ženk
liukus.

L. Gilvydytė, R. Vesel- 
kaitė, K. Veselkaitė, A. Lė
lytė, V. Leonavičiūtė, R. 
Neverauskaitė, K. Jankutė, 
L. Tautkevičiūtė, N. Zaran
kaitė, muz. S. Sližiui akom
panuojant, sugiedojo Ame
rikos himną. Invokaciją su
kalbėjo Dievo Apvaizdos 
parapijos kleb. kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius.. Pager
bimui žuvusiųjų dėl Lietu
vos laisvės, Vytė šnapštytė 
padeklamavo eilėraštį "Lie
tuva”.

Perskaitytos šventės pro
ga gautos proklamacijos: 
Michigano gubernatoriaus
— A. Petrauskaitė, Detroi
to miesto burmistro — Ži
vilė Idzelytė ir Southfieldo 
miesto burmistro — A. Lė
lytė/

Buvo pristatyti garbės 
svečiai ir tautybių atstovai, 
šiais metais Dievas tikrai 
jų nepagailėjo, o tų kalbų 
ir sveikinimų gal net ir per 
daug. Be vicegubernato- 
riaus J. H. Brickley, dar bu
vo atvykęs senatorius D. W. 
Riegle jr. Akademijos pra- 
vedimas ilgai užsitęsė. Ma
čiau kaip Michigano vicegu- 
bernatorius nervinosi ir vis 
žiūrėjo į laikrodį ir laukė 
to momento kada bus leista 
jam tarti žodį, o čia kaip 
tyčia su savo kalba užlindo

RACINE
<—Lietuvos nepriklauso

mybės šventės minėjimą 
ruošia vietos Altos skyrius. 
Įvyks vasario 24 d. 4 vai. 
p. p. šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje.

Kalbės Vladas šoliūnas. 
Meninę programą atliks sol. 
Birutė Kemėžaitė, Racine 
Lietuvių Moterų kvartetas 
ir kiti.

Po minėjimo bendri už
kandžiai. Visi kviečiami da
lyvauti. 

senatorius D. W. Riegle ir 
gubernatoriaus kalbą dar 
toliau nustūmė. Baigęs sa
vo kalbą pakvietė Violetą 
Abariūtę, kad jo tą kalbą 
išverstų lietuviškai. Deja, 
V. Abariūtė tam nebuvo pa
siruošus ir mažai mums iš 
jo kalbos tepasakė, vicegu- 
natorius taręs žodį išskubė
jo į kitą, kur tai, susirinki
mą. Arūnas Vaitiekaitis 
jam įteikė gražų žiaudinu- 
kų paveikslą.

Adv. Algirdas Ambrose 
pristatė Lietuvos gen. kon
sulą Vytautą čekanavičių, 
kuris savo 35 minučių pa
skaitoje "žvilgsnis į praeitį 
su viltimi į ateitį” gražiai 
nušvietė Lietuvos gyveni
mo svarbesniuosius įvykius. 
Jis paminėjo kaip Lietuva 
išbuvusi 123 metus caristi- 
nės Rusijos priespaudoje 
kėlėsi ir didžių Lietuvos pa
siryžėlių 1918 m. Vasario 16 
d. Vilniuje buvo paskelbta 
kaip atkuriama laisva ir ne
priklausoma Lietuva. Jis 
savo paskaitoje paminėjo ir 
kovas, nes neužteko pa
skelbti, bet Lietuvą reikėjo 
ir apginti. Bet priešas ne
įstengęs Lietuvą užkariauti 
ginklu, po 22 metų tą dar
bą atliko smurtu. Jis ne tik 
smurtu užgrobė Lietuvą, 
bet nori ją ir nutautinti. Jis 
ten įveda rusų kalbą net 
vaikų darželiuose, o aukšto
se mokyklose reikalauja, 
kad darbai būtų ruošiami 
rusų kalba. Mes gi daryki
me, kad čia Amerikoje ko-

Michigano vicegubematorius James Brickley kalba Vasario
16 minėjime. Detroite. J. Urbono nuotr.

Detroite surengtame Vasario 16 minėjime senatorius Donald 
Riegle (dešinėje) kalbasi su JAV LB krašto valdybos pirm. V. 
Kutkum. Senatorius pažadėjo remti senate rezoliuciją, kad JAV 
skirtų finansinę parapą Lietuvos Respublikos diplomatinės tar
nybos išlaikymui. J. Urbono nuotr.

I

legijose kuo didesnis skai
čius jaunimo turėtų progos 
tobulintis lietuvių kalboje 
ir kad mūsų vaikų darže
liuose būtų kalbama tik lie
tuviškai. Savo paskaitoje 
labai gražiai nušvietė ir šių 
dienų Lietuvos okupacijos 
gyvenimą ir lietuvių kovas 
su okupantu. Taip pat da
romus mūsų žygius ją lais
vinti ir šių dienų situacijas. 
Trumpai tariant paskaita 
buvo turininga ir įdomi. A. 
Vaitekaitis padėkojęs už pa
skaitą jam įteigė irgi gražų 
šiaudiniukų paveikslą.

Po paskaitos buvo įteik
tos lituanistinių mokyklų 
mokiniams rašinių konkur
se laimėtos premijos. Jąs 
gavo: "žiburio” aukštesnio
sios lituanistines mokyklos 
10 mokinių, žiburio žemes
niosios lit. mokyklos 6 mo
kiniai ir Aušros lituanisti
nės mokyklos 3 mokiniai. 
Premijuotus rašinius pa

skaitė. A. Lėlytė ir P. Jur
gutis.

Buvo perskaityta paruoš
ta rezoliuciją, kuri visų 
plojimu buvo priimta. Re
zoliucija bus išsiuntinėta, 
sena toriams, kongresma- 
nams ir valdžios pareigū
nams.

Meninė dalis

Po 10 minučių pertrau
kos scenoje pasirodęs mer
gaičių choras vadovaujamas 
muz. S. Sližio padainavo 4 
dainas. Apie dainuojamas 
dainas pranešinėjo L. Taut- 
kevičiūtė. Instrumentalis
tai: S. Sližys — pianinas, 
A. Matvėkaitė — klarnetas, 
V. Petrauskas — akordeo
nas. Jaunimo choro dainuo
jamomis dainomis svečiai 
buvo labai sužavėti.

Mes turime gerų šokėjų, 
kurie gražiai šoka, turime 
jaunimo chorą, kuris gra
žiai dainuoja, viena tik bėda 
kad mūsų pakviesti senato
riai ir anglų kalba kalbėto
jai to nematė. Ar nereikti) 
visą tą šventės minėjimo 
programą pradėti iš kito 
galo. Pradėti nuo meninės 
dalies ir suteikti galimybę 
mūsų meną pamatyti ir se
natoriams, o po meninės 
dalies tegul jie sako savo 
kalbas ir tegul galvotrūk
čiais bėga, kaip dabar kad 
daro.

Minėjimas baigtas jauni
mo chorui ir visiems sugie- 
dant Lietuvos himną. DLOC 
valdybos sekretorius pa
skelbė, kad aukų šiais me
tais surinkta daugiau. Pro
gramos spausdinimo mece
natas dr. A. Vaitiekaitis.

KREPŠINIO IR TINKLI
NIO PIRMENYBĖS

šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio ir tinklinio žaidy
nės įvyks balandžio 26-27 
d., Detroite, Mich. Varžybas 
vykdo Detroito LSK Kovas.

Krepšinio varžybose, kiek
vienoje klasėje, gali daly
vauti nedaugiau, kaip 8 ko
mandos, reikalui esant, at
rinktos pagal apygardinių 
pirmenybių davinius ir pa
gal Krepšinio Komiteto pa
rėdymą.

Krepšinio varžybos bus 
vykdomos vieno minuso sis
tema su paguodos ratu.

Tinklinyje, dalyvaujančių

Ft MYERS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Jau tapo tradicija, kad 
Lietuvos Laisvės Forumas 
Vasario 16 proga sukviečia 
apylinkės lietuvius ir sve
timtaučius paminėti šią 
šventę.

Daug naujų svečių susi
laukė rengėjai šiais metais 
vasario 10 d. įvykusiame 
minėjime, bet pasigedo ir 
senų lankytojų.

V. Bražėnas atidarė mi
nėjimą, sveikindamas susi
rinkusius ir prašė atsargos 
aviacijos pulkininką A. An- 
drews pradėti su priesaika 
vėliavai-, vėliau sekė JAV 
bei Lietuvos himnai.

• J. Briedytė-Smith skaito Si
biro lietuvaičių maldą.

L. Knopfmilerio nuotr.

Lietuvių sibiriečių maldą 
anglų kalboje skaitė Ame
rikos lietuvė J. Briedytė- 
Smith, jos vyras dalyvavo 
Amerikos - Ispanų kare. J. 
Briedvtė - Smith nežiūrint 
savo gilaus amžiaus dar ir 
šiandien yra aktyvi lietu
viškų organizacijų narė, o 
jai jau virš 80 metų.

E. Lukauskienė lietuvių 
kalboje skaitė sibiriečių 
maldą.

Trumpa Lietuvos istoriją 
anglų kalboje skaitė Ame
rikos lietuvė J. Andreus, 
vėliau seke E. Bražėnienės 
istorijas apžvalga nuo 1939 
metų iki paskutiniai dienai.

Minėjime dalyvavo apie 
50 asmenų.

Po programos seke malo
nūs pasikalbėjimai.

Visi minėjimo dalyviai 
gavo anglų kalboje "Viola- 
tion of Freedom of Religion 
in Soviet — occupied Lithu- 
ania in contravention of 
Helsinki Finai Act" ir iš
karpas iš laikraščio "The 
National Catholic Regis- 
ter”.

L. Knopfmileris

komandų skaičius neapribo
jamas. Visos tinklinio var
žybos bus pravestos dviejų 
minusių sistema.

Preliminarinė, informaci
nio pobūdžio registracija 
privalo būti atlikta iki kovo 
10 d., o galutinė, formali re
gistracija — iki balandžio 
12 d., šiuo adresu: Mr. And
rius Butkūnas. 25356 Lee- 
stock Ct.. Farmington, Mi. 
48024. Tel. (313) 477-8475.
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NAT1ONW1DE 
INSURANCE 
NatKyvovO* >• on your sada

• APDRAUDOS reikalais
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.

• PATRIA prekybos na
muose , 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir imnnrtuo
tu maisto produktų. Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietn- 
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

INCOME TAX SERVICE

Kvalifikuoti ir diplomuo
ti buhalteriai ir advokatai 
užpildys jūsų mokesčių mo
kėjimų formas už prieinamą 
kainą. Mūsų darbas garan
tuotas. Susitarus nuo pir
madienio iki šeštadienio die
nomis ar vakarais arba ga
lite palikti mums formas ir 
užpildę grąžinsime paštu.

Advokatai Guth ir širvai
tis, tel. 692-3252 arba 944- 
9707. Lietuvių Namuose. 
877 E. 185 St., Cleveland, 
Ohio.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

/ O/ įnešus $100 
'2/0 48 mėnesiams

UŽ SANTAUPŲ
/ įnešus $100 
2/0 12 mėnesių

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ

įnešus $100
96 mėnesiams

NUOŠIMTĮ
PAŽYMĖJIMUS
<»% Įnešus $100

30 mėnesių

T‘/.% įnešus $100
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4%)

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už Įnašus mokame

įdedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 

du kartus metuose.

GERIAUSIAS PUSMETINIS 
JUMS UŽ ŽEMIAUSIAS 

KAINAS, KURIOS 
NESIKARTOS

Kiekvienas sudėjimas garantuojamas 
gerai ir gražiai.

Visiems sudėjimams Įskaitomas kirpimas ir 
stilizavimas.

Soft Velvet Perm
Gaukite vieną iš šių nuostabių sudėjimu kol jie 
yra prieinami už šią ekonomišką kainą. Plau
kiąs vingiuotas judesys, duodąs paramą ten, kur 
plaukų stilius reikalauja. Puikus sudėjimo... 
švelni ir natūrali išvaizda.

Helene Curtis Perm
Vienas iš labiausiai žinomų vardų išsilaikančia
me sudėjime jūsų plaukai bus puikūs be prie
kaišto ir lengvai tvarkomi, net jeigu yra ploni,, 
sausi, žili, dažyti ar išbaltinti. Švelnus pageri
nimas ir puikūs plaukai.

UniPctm
Labiausiai žinomas vardas išsilaikančiuose su
dėjimuose. Daugelyje salionų ima iki $50 už 
šį sudėjimą ir nepadaro jo taip gerai kaip mes.

Mes taip pat turime Pantene ir "No Sėt” sušukavimą ir 
Go sudėjimą moterims ir vyrams.

tik 
$14.95 
ne $25

tik
$16.95
ne $30

tik
$21.95

Stilizuotas kirpimas
Puikiai paruošti kirpimo ekspertai duos jums išvaizdą 
kuri kaip tik tinka jums. Šiandieninį lengvai išlaikomą 
stilių puikiai pritaikytą jūsų gyvenimo stiliui. Užsisaky
kite dabar kirpimą, kuris duos jums išvaizdą, kuria bū

site patenkinti.
Tik $5.95

Plovimas ir sudėjimas
Mūsų šukuotojai yra laimėję daugelį premijų stilizavimo 
varžybose krašte. Jie pritaikys stilių specialiai jums. Jūs 

atrodysite ir jausitės visada geriausioj formoj.
$5.45

Penktad., šeštad. ir prieš šventes 50 centų daugiau.

andre duval
EAST

• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrensville, 

663-6346
• Severanee Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregat, Lake Shore Blvd., 

944-6700
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s
• Opposite Eastgate, 449-3435

WEST
• Opposite Southland, 

845-3400
• Opposite Westgate,

333-6646
• Parmatovn,

884-6300
• Sheffield Center,

Lorain 233-7211,
Elyria 324-5742

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

ATIDARYTA SEATADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 

779-5915 681-8100

• Daytono Lietuvių Kul
tūros Komitetas Lietuvos 
n e p r iklausomybė3 šventę 
ruošia vasario 24 d. Pamal
dos už žuvusius karius bus 
šv. Kryžiaus šventovėje, o 
akademija Lietuvių Klubo 
svetainėje. Kalbės Kent uni
versiteto prof. Cadzow, o 
meninę dalį atliks Čiurlio
nio Ansamblio tautinės mu
zikos instrumentų orkest
ras, vadovaujamas Onos 
Mikulskienės ir solistės 
kanklininkės: Rita Kazlaus
kaitė, Mirga Bankaitytė ir 
solistė Irena Grigaliūnaitė.

• Ohio Auto Body, savi
ninkas Jonas Švarcas, 35571 
Vine St., Eastlake, Ohio 
44094, sąžiningai ir gražiai 
atlieka visus automobilių 
taisymo darbus. Iš nelaimės 
vietos pašaukius, automobi
lį atitempia į savo dirbtu
ves ir greitai pataiso. Skam
binkite tel. (216) 942-8038 
ir viskas bus sutvarkyta.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į Č1PKUS’ 
REALTY. 31715 Vine St., 
Willowick. Ohio 44094. Tel. 
913-0910.

DIE SETTER — Excel. oppt: for 
mature person expd. in setting- 
up punch presses. Estab. electri
cal mfr. in northem Bergen 
County offers attractive salary 
& benefits. Call 201-444-8410 for 
appt. (3-8)

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• VASARIO 24 D. DMNP 
Kultūrinė popietė. Dalios Ku- 
čėnienės koncerias.

• KOVO 8 D. 7 v. v. rašy
tojo Algirdo Landsbergio ir 
Clevelando ramovėnų vyro 
choro žodžio ir dainos rečita
lis DMNP parapijos salėje,

• KOVO 8 D., šeštadienį, 7 
vai. vak. DMNP parapijos Kul
tūrinė popietė — Algirdas 
Landsbergis ir Ramovėnų cho
ras.

• KOVO 15 D. Pietų Ame
rikos lietuvių jaunimo koncer
tas. Rengia LB Clevelando 
apylinkė.

• KOVO 16 D. Lietuvių Na
mų metinis susirinkimas.

• KOVO 23 D. Kaziuko mu
gė.

• BALANDŽIO 12 D. Dir
vos 65 metų sukaktuvinis kon
certas. Programą atliks solis
tė B. Dapšienė iš Los Angeles. 
Koncertas įvyks DMNP para
pijos salėje.
• BALANDŽIO 13 D. BALF. 

metinis susirinkimas.
• BALANDŽIO 20 D. Madų 

paroda. Rengia Vyr. Skaučių 
Židinys.

• BALANDŽIO 26 - 27 D. 
Ateitininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 4 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoj Komu
nija.

14406 Cedar Avė. 
381-4280

• GEGUŽĖS 4 D. Čiurlio
nio ansamblio ir jo vadovo A. 
Mikulskio sukaktuvinis kon- 
certas-akademija.

• GEGUŽĖS 10 D. Pabal
tiečių parengimas. Ruošią A. 
L. Taryba Clevelando skyrius.
*• GEGUŽĖS 11 D. — Šv. 

Kazimiero lituanistinėm mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 18 — 4’00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• GEGUŽĖS 31 D. Abitu
rientų balius.

• BIRŽELIO 1 d. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigimas.

• BIRŽELIO 8 D. Lietuvių 
Namuose Onos Mikulskienės 
kanklių muzikos studijos mo
kinių 8-tas rečitalis.

• LIEPOS 27 D. Žalgirio 
šaulių kuopos tradicinė gegu
žinė.

• RUGSĖJO 27 D. Dirvos 65 
meti; jubiliejinis balius.

• SPALIO 25 d. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo ban
ketas.

• LAPKRIČIO 15 D. 7 vai 
vakare, L. K. V. S. "Ramovė” 
Clevelando skyrius rengia ka
riuomenės šventės minėjimą. 
Lietuvių namuose, viršutinėje 
salėje.

Skaitykit ir platinkit 

DIRVĄ
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Kun. Gediminas Kijaus- 
kas, S.J.. Dievo Motinos Ne
paliaujamos Pagalbos lietu
vių parapijos Clevelande 
klebonas, dėkodamas Dirvai 
už jvairiomis progomis pa
rašant apie parapiją ir jos 
veiklą, pridėjo čekį 100 dol. 
Dirvai paremti.

Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

• Religinės šalpos pinigi
nis vajus Clevelande ir jo 
apylinkėse prade damas, 
kaip ir kasmet, gavėnios 
pradžioje. Savo auką pra
šome siųsti Komitetui arba 
atiduoti per abiejų lietuvių 
parapijų Religinei šalpai 
bažnytines rinkliavas, ku
rias globoja parapijų klebo
nai — kun. Balys Ivanaus
kas ir kun. Gediminas Ki- 
jauskas, S. J.

čekius, adresuotus Lith. 
Cath. Religious Aid., prašo
me siųsti komitetui: Mrs.
O. Žilinskas, 1840 Caronia 
Dr., Lyndhurst, Ohio 44124, 
arba atiduoti: DMNP para
pijos bažnyčioje kovo mėn. 
9 d., šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje kovo mėn. 16 d.

• L.K.V. S-gos "Ramovė” 
Clevelando skyriaus meti
niame narių susirinkime 
sausio 27 d. buvo išrinkta 
nauja skyriaus valdyba, ku
ri pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: Kazys Gaižutis 
— pirmininkas, Jonas Raš
kauskas — vicepirmininkas, 
Ignas Stankus — sekreto
rius, Pranas Mainelis — iž
dininkas, Jonas Citulis — 
spaudos ir informacijos, 
Vincas Skirpstas — paren
gimų ir Juozas šlapelis — 
vėliavininkas.

Skyriaus pirmininko ad
resas : K. Gaižutis, 18108 
Hiller Avė., Cleveland, Ohio 
44119.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS I 

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO 

"ŽIBUTĖS” Iš ARGENTINOS IR 

"ĄŽUOLYNO” Iš URUGVAJAUS

KONCERTĄ
1980 m. kovo 15 d., šeštadienį, 7 v. v.

D.M.N.P. PARAPIJOS SALĖJE.

Bilietus platina R. Tatarūnienė tel. 531-5924 
ir J. Malskis tel. 486-9165.

Sutinkantieji priimti į savo namus svečius iš 
Pietų Amerikos, prašomi skambinti J. Malskiui tel. 
486-9165.

Sol. Dalia Kučėnienė, kuri šį sekmadienį, kovo 24 d. 4 vai. 
p. p. koncertuos Dievo Motinos parapijos salėje, Clevelande.

VISUS KVIEČIAME į SOLISTĖS 

DALIOS KUČĖNIENĖS KONCERTĄ

Kituose kraštuose gyve
nantieji mūsų tautiečiai 
Clevelandą skaito labai di
dele lietuvių kolonija, žino
ma, toks skaičiavimas, at
simenant kultūrinę ir meni
nę čionykščią veiklą, gal ir 
teisingas, bet bendrais skai
čiais matuojant, nesam pir
mųjų eilėje. Vienok, kai bū
na kokie kultūriniai ar me
niniai parengimai, mes toli 
pralenkiam ir didžiausias 
lietuvių kolonijas. Sakysim, 
į mūsų poezijos pavasario 
šventę buvo susirinkę virš 
300 dalyvių. O tokioje Chi
cagoje, kaip Draugas rašė, 
du kartus buvo pilna Jauni
mo centro kavinė. O toje ka
vinėje gali sutilpti tik apie 
100 dalyvių.

Reikia manyti, kad ir 
ateinančią savaitę, vasario 
24 d. 4 vai., i Dievo Mo
tinos parapijos auditoriją, 
pasiklausyti Dalios Kučė- 
nienės koncerto, taip pat su
sirinks didelis skaičius klau
sytojų. Koncertui ji seniai 
ruošiasi, nes gerai žino, kad 
Clevelande gausu įvairių 
meninių vienetų, nemažiau 

imlių, bet ir kritiškų klau
sytojų.

Dalia Kučėnienė duos 
Įdomią programą. Pirmoji 
jos koncerto dalis turės 
tarptautini charakterį, o 
antroji grynai lietuviška ir 
patriotinė, atrinkta vasario 
dienų svarbumui. Joje bus 
ir pats naujausias kūrinys, 
pačios Dalios Kučėnienės 
parašytiems žodžiams — 
Laiškas Kristijonui Done
laičiui, kompozitoriaus En- 
rique Arias parašyta kom
pozicija sopranui. Tai bus 
Clevelande pirmoji Kristi
jono Donelaičio dviejų šim
tų metų pagarbos duoklė, 
mirusio 1780 m. vasario 18 
d. Tolminkiemyje.

Dalia Kučėnienė yra iš
ėjusi ilgą dainos pasiruoši
mo kelią, iki šio laiko atli
kusi per 2C0 Įvairių sceninių 
pasirodymų. Didžiausias jos 
koncertinių pasirodymų cik
las buvo Taiwane, Tautinė
je Kinijoje. Ji, mokėdama 
daug kalbų, gerai Įsijautė Į 
Taiwano reikalus ir ten la
bai gerai mus atstovavo.

Praėjusių metų pabaigo
je ji yra išleidusi savo Įdai- 
navimų dviejų plokštelių al
bumą. Vienoje iš jų yra 
tarptautinės arijos ir dai
nos,o kitoje tik lietuviškos. 
Koncerto metu tas plokšte
les įsigijusieji galės gauti ir 
jos autografą.

Bilietai Į koncertą jau 
parduodami ir jie kaštuos 
$3.00. Juos iš anksto, ar 
prie Įėjimo, galite gauti 
Dievo Motinos parapijoje. 
Koncertas prasidės 4 vai. 
Visi esate kviečiami ir lau
kiami. Nepraleiskite retos 
progos. (mž)

• Lietuvių Jaunimo S-gos 
Tarybos rinkimai Clevelan
de įvyks vasario 23, 24 die
nomis DMNP ir šv. Jurgio 
parapijose. JAV LJS Tary
ba yra vyriausias JAV LJS 
organas, nustato veiklos

.......................... g
Maloniai kviečiame j

SOLISTĖS
DALIOS KUČĖNIENĖS j
KONCERTĄ j

Sekmadienį, vasario 24, 4 vai. popiet I 
DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS } 

PARAPIJOS AUDITORIJOJE

19022 Neff Road, Cleveland, Ohio

Auka $3.00.

Rengia DIEVO MOTINOS PARAPIJA 1

gairės, renka valdybos pir
mininką ir tvirtina valdy
bos narius, peržiūri, svarsto 
ir tvirtina valdybos planus, 
išklauso veiklos pateiktus 
planus.

Jaunimas nuo 18 iki 30 
gali kandidatuot į JAV LJS 
Tarybą. Tie. kurie norėtų 
kandidatuot Į Tarybą turi 
užsiregistruoti rinkimo ko
misijoje iki vasario 22 d. 
Rinkimo komisija sudaryta 
iš Jūratės Neimanienės, 
Gintaro Taoro, Viktutės 
Lenkauskaitės ir Kęsto Ci- 
vinsko.

Jaunimas nuo 16 iki 18 
turi teisę ir yra raginami 
balsuoti. (kr)
ABITURIENTŲ BALIUS

š. m. gegužės 31 d. JAV 
Lietuvių Bendru o m e n ė s 
Ohio Apygardos valdyba 
rengia tradicinį abiturientų 
pagerbimo balių Lietuvių 
Namų salėje, Clevelande.

Į šį pagerbimą kviečiami 
visi Ohio apygardos ribose 
gyveną abiturientai (šiemet 
baigią viduriniąja mokyklą 
— gimnaziją).

Visų būsimų abiturientų 
vardus ir pavardes ir jų ad
resus bei telefono numerius 
prašoma pranešti: Kazimie
rui Gaižučiui, 18108 Hiller 
Avė., Cleveland, Ohio 44119.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR
3 PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į

LATVIAN ROOFING
3 Cleveland telef. (216) 521-2182
J DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
4 Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms.
3 Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
ri MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

b b » a o '0-a-

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East l85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakobe ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

• Stasys Sližys, Detroito 
jaunimo ansamblio vadovas, 
rašo:

"Sekminių vainiko" gas
trolės Clevelande patirti 
Įspūdžiai, kurie paliko 
mums brangūs ir nepamirš
tini yra šie: gausios publi
kos kultūringas reagavimas 
dainoms, šokiams ir vaidy
bai ir muz. Alfonso ir Onos 
Mikulskių dovana kiekvie
nam jaunimo ansamblio na
riui, veikėjams ir vadovams 
plokštelės "Skamba, skam
ba kanklės” kuri tikrai yra 
lyg Lietuvos laukų nevys
tanti gėlė. Ačiū visiems!

• Vladas Čyvas savo ar
timųjų ir bičiulių tarpe at
šventė 65 metų amžiaus su
kaktį.

• Gėlių ir namų paroda 
Cleveland Public Hali Įvyks 
kovo 1-9 d.d. nuo 11 vai. 
ryto iki 10 vai. vak. ir pa
skutinį sekmadienį nuo 10 
vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

Bilietai $3.75 asmeniui. Iš 
anksto perkant gėlių krau
tuvėse, Lavvson krautuvėse, 
Gardinai Federal Savings, 
Cuyahoga savings ir Euclid 
National bankų skyriuose, 
bilietai kainuoja $2.75.

Be įrengtų gėlių darželių, 
parodoje matysime arch. 
Richard Bauschard modeli
nį namą, kaip kovoti su 
energijos krize.



DIRVA
• Lietuviu Fondo pelno 

skirstymo komisija paskyrė 
tam tikrą sumą lietuvių iš
eivijos laikraščiams. Iš tos 
sumos Dirvai teko 150 dol. 
šiai sumai čekį mums at
siuntė LF valdybos pirm, 
dr. G. Balukas ir informa
cijos vedėjas A. Juodvalkis.

Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

• Tėvynės Mylėtojų Drau
gija. kurios pirm, yra Ger
trūda Dargienė, savo seime, 
įvertindama lietuvių spau
dos darbą ir jos sunkias są
lygas, Dirvai paskyrė 100 
dol.

Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

• Ona Vabalienė, gyv. 
Venezueloje, savo mirusio 
brolio a. a. dr. Jono Valun- 
Čio atminimui pagerbti, Dir
vai paaukojo 80 dolerių.

Ačiū už auką.

• Stasys ir Aldona Ma
žuliai, gyv. Wildwood, III., 
atnaujindami Dirvos prenu
meratą dėkoja už laimėtą 
dovaną — kailinį paltą, ku
rį sausio 25 d. atsiėmė iš 
p. Buršteino, kailių preky
bininko Chicagoje.

Pranešame giminėms, draugams ir 

pažįstamiems, kad 1979 m. spalio 13 d. 

Baltimorėje, Md., po ilgos ligos mirė 

mano mylimas brolis

DR. JONAS VALUNTIS.

Palaidotas Baltimorėje. Nuliūdi

me liko seserys: Eugenija Matulienė — 

Lietuvoje, ir Ona Vabalienė — Vene

zueloje.

Bnręinsimeto, Veneznela

Bogotoj, Kolumbijoj, 1979 b. gruodžio 24 
d. mirė

A. A.
KAZYS KUMPIS.

Gimė 1902 m. liepos 10 d. Šiauliuose. 
Po gedulingų pamaldų, gausiai artimųjų 
palydėtas, palaidotas Bogotos kapinėse.

Skaudžiam liūdesy liko žmona Irena 
Žilinskaitė, sūnus Kazys, marti Rita Trejū- 
tė ir jų vaikai Johana ir Aleksandras Bo
gotoje; sūnus Petras, marti Ariana Trejū- 
tė, ir jų vaikai Ričardas ir Andrea Miami, 
Floridoj ir visur daug giminių, draugų ir 
pažįstamų.

VASYLIŪNŲ 
KONCERTAI NEW 

YORKE IR BOSTONE

Smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas ir pianistas Vy
tenis Vasyliūnas savo kon
certų programai pasirinko 
klasinę Mozarto sonatą Es 
dur, romantinę Wolf-Ferra- 
ri sonatą g moli, ir lietu
viškąją Jurgio Gaižausko 
sonatą a moli.

Koncertas New Yorke bus 
sekmadienį, kovo 2 dieną, 
5:30 p. p. Carnegie Recital 
Hali salėje, 154 West 57th 
St., New York City.

Koncertas Bostone bus 
sekmadienį, kovo f) dieną, 
3 v. po piet, First and Sec
ond Church salėje, 66 Marl- 
borough Street, Boston, Ma. 
Maloniai kviečiama visus 
gausiai atsilankyti..

MES GALIME 
PAGELBĖTI

Ar Jums reikia skubiai 
ką nors išversti, laišką, raš
tą, straipsnį, dokumentą, iš 
lietuvių į anglų kalbą arba 
atvirkščiai? O gal Jūs norė
tumėte išleisti savo plokšte
lę ar magnetofono juostelę, 
bet nežinote kur kreiptis ir

Ona Vabalienė 

pigiausiu būdu tai atlikti? 
O gal reikia gražios, lietu
viškais motyvais ar kuo ki
tu išpuoštos programos 
knygelės, garbės žymens 
įteikimo, laiškų, diplomų 
blanko? Visa tai ir daugelį 
kitų lietuviškų patarnavimų 
teikia Baitic Associates lie
tuvių bendrovė. Jos patar
navimai, o taip pat didelė 
gausybė lietuviškų gaminių 
(nuo tautodailės darbų iki 
maisto delikatesų) aprašyti 
gražiame spalvotame kata
loge. šis 72 psl. leidinys (iš 
tiesų, savo rūšies vieninte
lis) įsigijamas, prisiuntus 2 
dol. sekančiu adresu:

Baitic Associates, Ltd.
P. O. Box 8248 
Boston. Mass. 02111.

• Jonas Kavaliūnas, JAV 
LB švietimo Tarybos pir
mininkas pristatė ir JAV 
LB Krašto Valdyba savo 
posėdyje, kuris įvyko 1980 
m. sausio mėn. 26 d., De
troite, patvirtino šios sudė
ties JAV LB Švietimo Ta
rybą: Juozas Plačas — se
kretorius, Vacys Garbon- 
kus — iždininkas, Vida 
Bučmienė ir Stefanija Sta- 
sienė — švietimo Gairių re
daktorės, Antanas Kareiva 
— knygyno vedėjas, dr. Vy
tautas Darnusis — narys 
santykiams su federalinė- 
mis įstaigomis, dr. Jonas 
Račkauskas — narys san
tykiams su federalinėmis 
įstaigomis ir mokytojų ren
gimui, kun. dr. Vytautas 
Bagdanavičius — katalikų 
tikybos reikalams, kun. Po
vilas Dilys — evangelikų ti
kybos reikalams, Danutė 
Bruškytė — priešmokykli
niam auklėjimui, Sofija Jo- 
nynienė — pradžios mokyk
loms, Juozas Masilionis — 
a u k š t esniosioms mokyk
loms, Leonas Raslavičius — 
lituanistinėms studi joms 
universitetuose, dr. Audro
nė Užgirienė — jaunimo 
skaitiniams, Jadvyga Matu
laitienė — tautiniams šo
kiams, Emilija Sakadolskie- 
nė — muzikai ir vasari
niams lituanistiniams kur
sams, Bronius Keturakis — 
sportui, Vytautas Kąsniū- 
nas — informacijai ir Da
nutė Bobelienė — rytinių 
valstijų mokyklų inspekto
rė.

PRITARIA 
ATSIŠAUKIMUI

LKVS "RAMOVĖ” New 
Yorko skyriaus susirinkime 
vasario 1 d. buvo išklausyti 
trys aktualūs pranešimai 
apie dabartinę padėtį Arti
muose Rytuose: Afganista
ne ir Irane. Ta pačia proga 
susirinkimo dalyviai, kurių 
šįkart buvo gausu, disku
tuodami šios padėties reikš
mę ir kitur, atkreipė ypa
tingą dėmesį į VLIKo atsi
šaukimą, paskelbtą sausio 
17 d.

Susirinkimo dalyviai, pa
reiškė: "Visuotinai remda
mi šį VLIKo atsišaukimą, 
siūlome visiems lietuviams 
olimpiados metu Maskvoje 
nevažiuoti į okupuotą Lie

tuvą, nes šiais metais su
kanka 40 m. nuo Lietuvos 
pavergimo, ir okupantas už
sienio lietuvių tėvynėje bu
vimą stengsis išnaudoti sa
vo šėtoniškai propogandai.”

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVE

Lietuvių kredito koopera
tyvas, 3356 Glendale Blvd., 
Los Angeles, paskutinį 1979 
m. ketvirtį už laikomus in
dėlius išmokėjo 7,/2r' divi- 
dento $11,352 sumai. Ko
operatyvo balansas metų 
gale buvo $713,465. Pasko
los ir trumpalaikiai investa
vimai — $699,216. Taupy
tojų indėliai pasiekė $620,- 
066. Garantijų ir rezervų 
fonduose buvo $78,600.

Nežiūrint bankuose pa
skutiniu metu imamų aukš
tų procentų, kredito koope
ratyvas galėjo duoti savo 
nariams paskolas žemesniu 
procentu.

Kooperatyvas kasmet pa
remia lituanistinį švietimą 
ir kitus jaunimo reikalus. 
Kooperatyvo valdybai jau 
daugelį metų pirmininkauja 
A. Kiršonis, kredito komite
tui — A. Valavičius ir prie
žiūros komitetui — K. Priš- 
mantas. Pageidautina, kad 
į kooperatyvo eiles įsijung
tų kuo daugiau narių, ypač 
mielai laukiamas jaunimas.

Ig. M.

AIDAI TAMPA 
DVIMĖNESINIU

šiemet sausio mėnesį su
ėjo 30 metų, kai AIDAI lei
džiami Amerikoje, žurnalą, 
ėjusį penkerius metus Vo
kietijoje, 1949 m. pabaigo
je perėmė lietuviai pranciš
konai ir iki šiol jį leido kas 
mėnesį, išskyrus liepą ir 
rugpiūtį.

Leidėjų vardu Tėv. L. 
Andriekus, OFM, rašo:

”Per tuos 30 metų svetur 
įvyko daug pasikeitimų. 
Laikas praretino bendra
darbius, ir prenumerato
rius, o naujų mažai teatsi
rado. Viską apžvelgus, ten
ka pripažinti, kad padėtis 
šiandien nėra tokia pat, 
kaip buvo prieš 30 metų. 
Negalėdami suminėti var
dais savo išmirusių žymiųjų 
bendradarbių, prenumerato
rių bei rėmėjų, čia paliesi
me tik finansinę žurnalo pu
sę. Per pastarąjį dešimtme
tį popierius pabrango ketve- 
riopai. Per pastarąjį penk
metį pašto kainos pakilo net 
160'i. Ofsetinio spausdini
mo medžiagos, kuriose yra 
sidabro, per vienerius me
tus pašoko apie 100'i. Pa
galiau darbininkų atlygini
mas Amerikoje kas metą 
pakyla 10' i.

Po ilgų susidariusios pa
dėties svarstymų leidėjai ir 
redaktorius priėjo išvadą: 
žurnalą padaryti dvimėne- 
siniu leidiniu, padidinant jį 
iki 60 puslapių. Taip pat 
nuspręsta AIDUS sustiprin
ti naujom jėgom, pakvie
čiant moksliniam skyriui 
redaguoti kun. dr. Kęstutį 
Trimaką ir visuomeniniam

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

D. Kikas, Australija .... 2.00
R. Venclovas, Australija 5.00
A. Ridikas, Afton..............7.00
V. Varneckas, Waterbury 5.00
V. Šeštokas, Los Angeles 7.00 
Br. Skardžiuvienė,

Rehoboth Beach ...........5.00
J. Atkočaitis, Detroit .... 2.00
L. Kalinauskas, Toronto 7.00
Br. Tiškus, Collinsville .. 5.00
C. Laikūnas, Monee .... 3.00
J. Jankaitis, Toronto .... 7.00
V. Bossinas, Chesterland 7.00
S. Račinskas, Cleveland 5.00
G. Biskis, Clarendon Hills 7.00
E. Bliudnikas, Centerville 2.00
A. Puškorius. Cleveland 4.00
V. Vailionis, Munster ... .12.00 
B. Briedis, Chicago........  7.00
V. Augustinas,

St. Petersburg..............7.00
Lietuvių Fondas,

Chicago......................150.00
A. Penkauskienė.

Cleveland ................. 7.00
A. Andrašiūnas.

Chesterland ............... 2.00
E. Maslauskienė,

Richmond Hts................ 7.00
L. Gaudušas, Chicago .. 7.00
A. Šimkus, Oak Lawn .. 2.00
A. Kasnickas. Harbert .. 7.00
P. Druseikis, Rochester 2.00
J. Adomaitis,

Canandaigua............... 2.00
Dr. V. Bložė, Strongsville 7.00 
J. Budrys, Chicago........ 2.00
J. Virpša, Chicago........  7.00
O. Vabalienė, Venežuela 80.00 
Tėvynės Mylėtojų

Draugija Chicagoje ..100.00
P. Vaiginis, Cleveland .. 2.00
J. R., Cleveland............ 100.00
V. Meilė, Chicago ...........2.00
J. Kęsgailienė, Montreal 12.00 
S. Virpša, Chicago........  7.00
S. Jokubauskas,

Palos Park..................  7.00
A. Garbaliauskas,

Melrose Park ............ 2.00
S. Laukaitis, Vokietija .. 2.00
I. Vasyliūnas,

Sommerville ............... 25.00
O. Ivaškienė, Boston .... 5.00 
S. Petravičius, Rancho

Palos Verdes................. 7.00
Kun. G. Kijauskas, S. J..

DMNP parapijos
klebonas, Clevelande 100.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

— Vytautą Volertą. Algir
das Landsbergis talkins li
teratūrinei daliai. Vyriau
siuoju redaktoriumi lieka 
dr. Juozas Girnius, religinio 
skyriaus ir techniniu redak
toriumi — Leonardas And
riekus. Dailės reikalams pa
kviestas dail. Viktoras Viz
girda. šiuo metu baigiamas 
redaguoti AIDŲ sausio-va
sario numeris.

Tokia AIDŲ reforma da
barties aplinkybėse buvo 
neišvengiama. Jos tikslas — 
prailginti kultūros žurnalo 
gyvybę neribotam laikui. 
Leidėjai nuoširdžiai prašo 
suprasti padėtį, kuri susi
darė ilgai nusitęsus trem
čiai, ir talkinti kultūros žur
nalo leidimo žygyje bent 
prenumerata. Ji lieka ta 
pati -— 15 dol. metams. Jei 
spausdinimo ir pašto kainos 
žymiai nepasikeis, mes ti
kimės išsiversti.”

žurnalo "Aidai” adresas: 
361 Highland Blvd., Brook- 
Ivn. N. Y. 11207.
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