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Košė Nicaragvoje
Meta šešėli ant administracijos
Vytautas Meškauskas

Senais gerais laikais būdavo
taip, kad jei kurio nors krašto
valdžia norėdavo ką nors pa
daryti slaptai, daugiau ar ma
žiau nelegaliom priemonėm,
ji savo agentams pasakydavo:
jei būsite pagauti, mes sakysi
me, kad jūsų nepažįstame,
jums nepadėsime ir paliksime
jus jūsų likimui. Dabar jau
kitaip - slapti agentai nebesislapsto ir pagauti, ar net dar
nepagauti, tuojau išplepa kas
juos ir kam pasiuntė.
Gerus laikus prisiminiau už
pereitą savaitę skaitydamas
ir klausydamas žinias apie
paskutinę ČIA avantiūrą Ni
caragvoje. Dabar bent JAVbėse yra kitaip. Savaime aiš
ku, kad senas būdas visai slaptai tvarkyti slaptąją tarnybą
yra susijęs su dideliais pavo
jais. Neieškant toli pavyzdžio
galima priminti, kad jos virši
ninkas Sovietų Sąjungoje bene
15 mėnesių valdė visą kraštą
su tokiom teisėm, apie kurias
net carai nesvajojo. Kaip ten
bebūtų, šiame krašte žvalgy
bai nebuvo duotos ‘laisvos’ ran
kos. Užsienio (ČIA) griežtai
atskirta nuo vidaus (FBI) žval
gybos, o be to net ir visai slap
tos operacijos, kurios yra neiš
vengiamos, yra kontroliuoja
mos senato ir atstovų rūmų ati
tinkamų komisijų.
Tai pasakę grįžkim į 1979
metus, kada Centro Amerikos
Nicaragvos valstybėje buvo
nuverstas diktatorius Samoza
ir kraštą pasiėmė valdyti neva
tai demokratinė vyriausybė,
kurioje iš tikro tuojau įsivyra
vo komunistai, jei nesakyti Ku
bos agentai, kurie siekia įsiga
lėti ne tik tenai, bet ir visoje
Centro Amerikoje. Praktiškai,
be jų pagalbos, būtų jau se
niai kaip nors susitvarkyta EI
Salvadore.
Kas daryti tokioje situacijo
je? Buvęs Valstybės Sekreto
rius Haig, kaip jau matėme,
norėjo tuojau, netaupant jėgų
susitvarkyti su pavojumi, ku
rio, tiesą sakant, daugumas
JAV piliečių nenori suprasti.
Pagal čia vyraujančią nuomo
nę, jei JAV siekia gerų santy
kių su Sovietija, Kinija, ir net
toleruoja Fidelį Castro Kubo
je, kam kariauti Nicaragvos
džiunglėse? Haigo sumany
mui nebuvo pritarta ir abi par
tijos priėjo maždaug tokios pa
žiūros:
Jei Nicaragva pasirinko sau
komunistinį režimą — ką pa
darysi. Jei ji tačiau leistų sa
vo teritorijoje steigti sovietams
ar kubiečiams karines bazes,
jau būtų galima - ir net reikė
tų - priešintis. Sovietų bazių
ten dar nėra, tačiau iš ten

plaukia agitacija ir ginklai į ki
tas valstybes. Tam sustabdyti
kongresas buvo nubalsavęs 21
milijoną dolerių Nicaragvos
kovotojams, vadinamiems
‘coųtras’, už laisvę. Bėda su
tuo tokia, kad ‘contrai’ nori
nuversti vyriausybę, o ne rizi
kuoti savo gyvybėmis už ...
ginklų tiekimo sustabdymą ki
tiems. Vyriausybės nuverti
mui, kuris būtų pats pigiau
sias būdas sustabdyti ginklų
tiekimą į EI Salvadorą, kong
resas lėšų nepaskyrė.
Kaž kas sugalvojo, kad visai
neblogas būdas tam tiekimui
sulaikyti būtų Nicaragvos pak
raščio vandenų užminavimas.
Ir vėl, kad tas būdas nebūtų
per skaudus, buvo vartojamos
tik labai silpnos minos, kurios
gali laivą šiek tiek sužaloti,
bet nepaskandinti. Preziden
tas tam davė leidimą ir apie
tai buvo painformuotos - tiesa,
tik vienu 27 žodžių sakiniu Kongreso komisijos, prižiūrin
čios ČIA veiklą. Teisinis tam
pagrindas yra toks, kad kiek
viena valstybė turi teisę gintis
ir, pagal Rio de Janeiro sutar
tį, jai gali padėti kitos Ameri
kos valstybės.
Žinoma, tai negalėjo patikti
laivyninkystės valstybėm kaip
D. Britanijai, kur visados sto
ja už laivininkystės nesuvaržymą, nebent jai tai būtų nau
dinga. Taip kaip ir sovietams,
kurių vienas laivas nukentėjo.
Ar tik tokie protestai atkreipė
dėmesį'į minavimą, kol kas
dar neaišku, bet apie minavi
mą netrukus paskelbė N.Y.
Times, kuris apie tai galėjo su
žinoti tik iš administracijos ar
kongreso šaltinių. Tai pažadi
no iš miego ar kitų rūpesčių

Ketvirtoje premijų šventėje Detroite JAV LB kultūros tarybos pirm. Ingrida Bublienė
įteikia Broniui Kvikliui kultūrinio darbuotojo premiją. Salia stovi kultūros tarybos ižd.
V. Akelaitis. Prie garbės stalo sėdi A. Kuprevičius, V. Mariūnas ir JAV LB krašto
valdybos pirm. dr. A. Butkus.
J. Urbono nuotr.

Premijų šventėje pagerbti 1983 metų
laureatai
ANTANAS GRINIUS

1984 m. balandžio 15 d. Detroito apylinkės valdy
Dievo Apvaizdos parapijos bos pirmninką Joną Urbo
Kultūros centro salėje įvy ną, JAV LB Kultūros tary
ko IV JAV LB Kultūros Ta- bos vicepirm. Viktorą Marybos premijų šventė. Ati riūną ir laureatus. Sve
darė, laureatus pasveikino čiams plojant jie pasikėlė
ir žodį tarė LB Detroito j sceną ir atsisėdo prie sta
apylinkės valdybos pirmi lo. Dvi mergaitės jiems
ninkas Jonas Urbonas. To prie krūtinės prisiegė po
liau tęsti pakvietė šios baltą gėlę.
šventės šeimininkę JAV LB
Iškilmingai šios šventės
Kultūros tarybos pirminin
programai
vesti Ingrida
kę Ingridą Bublienę, kuri
Bublienė
pakvietė
Juozą
pasveikinusi laureatus ir
svečius, paskaičius I-os pre Stempužį, Clevelando "Tė
mijos laureato K. Bradūno vynės Garsų” programos
eilėraštį ir tarus žodį, prie vedėją, LB Kultūros tary
stalo pakvietė: JAV LB bos narį. Juozas Stempužis
Krašto valdybos pirminin padėkojęs už jam suteiktą
ką dr. Antaną Butkų, Lie garbę būti IV premijų šven
tuvių Fondo Tarybos narį tės pranešėju, pasveikinęs
Vytautą Kutkų, JAV LB laureatus ir svečius šven
(Nukelta į 2 psl.)
tės vadovus, pristatė Kul
tūros tarybos vicepirm. V.
Mariūną ir pakvietė jį tartį
žcdį. Prelegentas kalbėda
mas tema "Kultūros vieta
išeivijos palikime”, pačioje
pradžioje nusiskundė, kad
yra asmenų ir net toje pa
čioje LB, kurie tvirtina, kad
kultūrinė veikla nereikalin
ga. Ji yra tik laiko gaišini
mas. Ir tą net pasakęs kun.
Sarauskas 1982 m. kovo 19
d. savo paskaitoje Toronte.
V. Mariūnas savo paskaito
je nurodė kultūrinės veiklos
reikalingumą. Jis ją paly
gino su televizijos filmu
”The day after”. Ir pasakė:
gali mūsų išeivijoje būti
taip: kūriniai bus išlikę,
Vaizdas iš prof. dr. Juozo Ereto laidotuvių Bazelyje, kovo bet bus išnykę kūrėjai...
Po V. Mariūno kalbos se
19 d. Prie karsto garbės sargyboje stovėjo Fryburgo korpo
racijos, kuriai velionis priklausė, studentai.
kė pats iškilmingasis šven
M. Šmitienės nuotr.
tės momentas — premijų

įteikimas. Juozas Stempu
žis, prieš įteikiant premiją,
trumpu žodžiu aptardavo
laureatą.
Pirmoji ir stambiausia
(3,000) LB Literatūros pre
mija, rašytojui Kaziui Barėnui neatvykus, priėmė
"Ateities” leidyklos atsto
vė Janina Udrienė. Premi
jos mecenatas JAV LB,
Krašto valdyba. Premiją
įteikė dr. A. Butkus ir In
grida Bublienė. Už premiją
padėkojo ir rašytojo laišką
perskaitė Janina Udrienė.
Dailininkui Alfonsui Dar-,
giui dailės premija už jo il
go amžiaus kūrybinio dar
bo ir jo brandžios ir savi
tos kūrybos įnašą į lietuvių
dailės lobiną, jam susirgus
ir negalint atvykti, priėmė
dail.N. Palubinskienė. Pre
mijos mecenatas Lietuvių
Fondas. Įteikė V. Kutkus.
Už premiją laureato vardu
padėkojo N. Palubinskienė.
Už kraštotyrinius veika
lus "Mūsų Lietuva” ir "Lie
tuvos bažnyčios” bei arvhyvinius draudžiamojo laiko
tarpio ir okupacijos pogrin
džio rinkinius, kultūros dar
buotojo premija įteikta žur
nalistui Broniui Kvikliui.
Premijos mecenatas JAV
LB Kultūros taryba. Įteikė
V. Akelaitis.
Kompozitoriui Aleksand
rui Kučiūnui negalint at
vykti jam skirtą muzikos
premiją priėmė Andrius
Kuprevičius. Įteikė V. Kut
kus. Laureato vardu už pre(Nukelta į 4 psl.)
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Popiežius ir Amerikos katalikai. - Jų skaičius didėja,
bet kleras ir Bažnyčios autoritetas mažėja.
------------- - Paskutinės žinios apie Nicaragvq.
-----------Londoniškis The Economist
paskelbė įdomų straipsnį apie
katalikus Amerikoje ir jų san
tykius su Vatikanu.
Vatikano santykiai su Washingtono administracija yra
labai geri, ką paryškina admi
nistracijos apsisprendimas užmegsti diplomatinius santy
kius, kurie buvo nutraukti
1867 metais, kongresui paty
rus, jog popiežius ruošiasi už
drausti protestantams laikyti
pamaldas Romos miesto ribose
Ne tokie geri santykiai yra
tarp popiežiaus ir Amerikos
katalikų, kurių JAV-se priskai
čiuojama apie 52 milijonus.
Tai sudaro6.6% viso pasaulio
789 milijonų katalikų, tačiau
amerikiečiai sudaro 13% viso
pasaulio vienuolių vyrų ir
11 % moterų. Be to, kaip mes
gerai žinome, Katalikų Baž
nyčia šiame krašte yra labai
turtinga, paremia Vatikano
socialinius projektus ir siunčia
misijonierius į Pietų Ameriką,
Aziją ir Afriką.
Prieš 20 metų 72% Ameri
kos katalikų reguliariai lankė
bažnyčias, gi 1979 m. tokių
buvo tik 40% ir kai kuriuose
miestuose - kaip Nevv Yorke tik 30%. Apie 10% katalikų
gyvena tokiose vedybose, ku
rių Bažnyčia nepripažįsta, bet
ir iš bažnyčios sutuoktų 1,000
porų, 445 jų anksčiau ar vė
liau išsiskiria. Taipogi, 3/i ka
talikių vartoja popiežiaus pa
smerktas gimdymo kontrolės
priemones.
Šiuo metu seminarijoje stu
dijuoja apie 12,000 klerikų,
kai 1965 m. jų buvo 48,000.
Iš dabar studijuojančių tik
60% išeisi kunigus. Jei dabar
kunigų amžiaus vidurkis sie
kia 56 metus, apie 2,000-sius
metus jis suksis apie 73 m.,
kada pagal apskaičiavimą bus
28,000 kunigų. Tuo tarpu ka
talikų skaičius visą laiką augsNe dėl to, kad katalikų šeimo
se būtų daugiau gimimų, bet
dėl vis didėjančios legalios, ir

ypač masinės nelegalios, emi
gracijos iš Centro ir Pietų
Amerikos. Galima manyti,
kad šio šimtmečio pabaigoje
katalikai jau sudarys ne maž
daug 25%, bet visą trečdalį
gyventojų, tačiau kiek jie lai
kysis Bažnyčios dogmų? Tuo
popiežius esąs labai susirūpi
nęs.

Liberaliai nusiteikę kata
likai aiškina, kad faktas, jog
jie nesilaiko nuostatų sekso sri
tyje, liudija, kad Bažnyčios
mokslas toje srityje nebeatatinka gyvenimo reikalavimų
ir yra keistinas, tuo tarpu da
bartinis popiežius jokių nu
krypimų šioje srityje nenori
leisti.
Popiežius esąs susirūpinęs ir
kunigų bei vienuolių tarpe be
siskleidžiančiom idėjom, kada
jie vis daugiau ir daugiau do
misi
socialiniais ekonomi
niais ir politiniais reikalais.
Kaip žinia, Amerikos vysku
pai pasmerkė atominį karą,
kaip nepateisinamą jokiu at
veju, tyliai apėję atominių
ginklų atbaidymą nuo karo.
Jie ruošia ganytojišką laišką
apie kapitalizmą, kuriame
smerks kai kuriuos laisvos rin
kos aspektus. Taip pat didėja
reikalavimai leisti moterims
eiti kunigų pareigas. Vienu
žodžiu, tarp popiežiaus atsto
vaujamos tradicinės pažiūros
ir Amerikos katalikų abejonių
dėl jos teisingumo ir tikslingu
mo, spraga vis didėja.
Amerikos vyskupai tačiau
nenori konfrontacijos su Vati
kanu, o popiežiaus stipriau
sias ginklas yra jo privilegija
pakelti į vyskupus. Jis ja gali
pasinaudoti parinkdamas sau
artimesnių pažiūrų kunigus.
Tai liudija du paskutinieji pa
kėlimai - sausio 24 d. Bostono
arkivyskupo Bernard Law ir
ypač sausio 31 d. New Yorko
John OGonnor, kuris 27
metus buvo vyr. laivyno kape
lionu ir priešinosi laiško apie
atominius ginklus tekstui, is-
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keldamas atominių ginklų
atbaidymo nuo karo pusę. Jie
atstoja Chicagos kardinolo Ber
nardin įtaką, kuri media pri- i
stato kaip ‘liberalą’.
Savaitraštis baigia:
‘Vienas dalykas tikras, ka
talikų Bažnyčia Amerikoje
ateinančiais mėnesiais ir me- ,
tais duos labai geros progos |
spręsti kaip efektinga yra da
bartinio popiežiaus Jono Pau
liaus vadovybė.’
• ••

Kongresui išsiskirsčius Ve
lykų atostogoms, o preziden
tui išvykus į Kiniją, ginčai dėl
Nicaragvos sukilėlių rėmimo
aptilo. Iš Costa Ricos veikią
sukilėliai užėmė prie pat sie
nos esantį gyventojų apleistą
uostą San Juan dėl Norte, kur
- jei išsilaikys - žada paskelbti
savo vyriausybę. Toji sukilė
lių grupė aiškina, kad ji nega
vusi pagalbos iš ČIA, bet gavo
iŠ kai kurių demokratinių kraš
tų.
Pagalbos klausimas gali bū
ti labai aktualus, nes ginčai
VVashingtone sulaikė naujos
21 mil. dolerių pagalbos pa
skyrimą, o pereitais metais
paskirti 24 milijonai dol. bai
gia išsisemti. Sukilėlius pa
remti negali tokie kraštai, ku
rie patys gauna iš JAV pagal
bos, kaip pvz. Izraelis. Juos
paremti galėtų Saudi Arabija,
bet ar ji būtų suinteresuota šiuo tarpu neaišku.
Sunkumų sukelia ir JAV
‘oficialus’ nusistatymas remti
tik pastangas nutraukti ginklų
ir amunicijas tiekimą Salvadorui, bet ne Nicaragvos vy
riausybės nuvertimą. Tik tas
tikslas gali turėti pasisekimo
pačių nicaragviečių tarpe. Ri
zikuoti savo gyvybe tik tam,
kad sulaikyti ginklų siuntas
svetimam kraštui, pasiryž tik
labai gerai apmokami.

■ Iš kitos pusės
Negali sakyt', kad mums truktų, švelniai tariant,
originalių idėjų. Pvz. DIRVOS 11 Nr. J. R. siūlo... su
vienodinti pažiūras į Helsinkio Aktą. Jo paties tam pa
siūlyta versija sulaukė ALTo pirmininko dr. K. Šidlausko
teisingos kritikos 15 Nr.
Iš kitos pusės žiūrint reikia stebėtis tokia mūsų
aistra legalumui. Tarytum tarptautiniai santykiai būtų
kokio teismo tvarkomi. Negali sakyti, kad nebūtų ta
kryptimi pastangų, tačiau faktas, kad nėra dienos, ku
rioje kas nors kur nors nekariautų, kalba už mažą tų
pastangų pasisekimą. Už tat svarbu ne tik teisinis pa
grindas, bet ir noras bei galia atitaisyti kitiems padarytą
teisės pažeidimą. Sunku buvo net prileisti, kad, pavyz
džiui, JA\, nugalėjusios Hitlerį, norėtų dar kariauti su
Sovietų Sąjunga. Atominio karo galimybė tokį norą, jei
jis ir būtų, dar daugiau numalšintų. Dėl to Helsinkio Aktą
reikėtų vertinti, turint galvoje jėgų balansą Europoje,
svarstant ar buvo jam kokia alternatyva. Apie tai dau
giau galima sužinoti stebėdami krašto nuotaikas, o ne
klausydami politikų pareiškimus atskirom interesų ar
tautinės kilmės grupėm, kurių palankumo jie ieško.
Kokios yra ir buvo šio krašto nuotaikos, kuriom
galų gale pasiduoda ir politikai, labai gerai parodo pasku
tiniųjų dienų žinios iš centrinės Amerikos. Jas galime
pastebėti ir iš kitų reiškinių, net pasisekimo sulaukiančių
filmų turinio. Žinoma, čia galima būtų pastebėti, kad
rasit kokia 'juodoji ranka’ verčia Hollywoodą statyti prieš
karą ir patriotizmą nuteiktus filmus, tačiau filmų gamin
tojai galutinam rezultate nori daugiau uždirbti. Manant,
kad su Reagano išrinkimu nuotaikos Amerikoje pradėjo
keistis, buvo susuktas tikrai 'amerikoniškos’ dvasios fil
mas The Right Stuff apie herojiškus erdvės užkariavi
mus, iš kurio, buvo laukiama, turėtų turėti naudos ir
filme vaizduojamas prezidentinis kandidatas Ohio sena
torius John Glenn. O kas išėjo? Filmas neturėjo publi
koje pasisekimo, o Glenno pasisekimas realiam gyveni
me — rinkiminėje kovoje — buvo mažesnis net už rev.
Jacksono’
Sprendžiant iš 'Oskarą' laimėjusios filmos, ameri
kiečiams šiuo metu įdomiausios temos liečia šeimyninius
santykius. Kaip filmas, The Right Stuff padarytas labai
gerai, bet laimėjimą iš jo atėmė tema. Taip nutarė Oska
rus duodantieji filmų darbuotojai, kurių daugumą suda
ro vyrai, vidutiniai 55 metų amžiaus.
Įdomu, kad ir Nixono antrasis ’comeback’ į viešąjį
gyvenimą rišamas su krašto politinėm nuotaikom. Nese
niai CBS tinklas, taip daug prisidėjęs prie to prezidento
kritimo, davė 1,5 valandos pasikalbėjimus su juo, jų tar
pe du buvo populiariausioje šio krašto programoje ’60
minutes’. Jo buvęs bendradarbis, N. Y. Times kolumnistas, tVilliam Safire prileidžia, kad tai dėl jo palinkimo
į ’detente’. (Tiesa, dabar jis reikalauja detentės su jėga).
O detentės su pataisymais ar be, pageidauja amerikiečių
dauguma.
(vm)
mil gyventojų. Didesnėje, bet
mažiau gyventojų turinčioje
Nicaragvoje (tik 2.5 mil.),
‘contrai’ turi 15,000 karių, ta
čiau jie padaro žymiai mažes
nę pažangą negu tie 8,000 EI
Salvadore. Kodėl? Ar vien
todėl, kad jie apmokami su
trukdyti tik ginklų tiekimą?

Kaip ten būtų, pirmame
viešame-slaptame kare pasau
lio istorijoje, administracija
pridarė klaidų. Tačiau, jei
dėl to būtų prieita prie visiško
pagalbos nutraukimo Centro
Amerikai gintis nuo komunis
tinių užmačių, netrukus gali
susidaryti situacija, kurioje
būsima administracija noromnenorom turės pasiųsti savo
(Atkelta iš 1 psl.)
karius. Kissingeris spėja, kad
senatorius ir kongresmanus, taip gali būti po dviejų metų,
kurie aiškino apie tai nieko ne ambasadorė J. Kirkpatrtick žinoję ir kad minavimas esąs už penkių.
‘karo veiksmas’, kurį visas
Kai kas tačiau spėlioja, kad
senatas 84 balsais prieš 12 ir Reaganas tyčia privedė prie
atstovų rūmai pasmerkė, o ad dabar susidėjusi® padėties iš
ministracija paskelbė, kad ryškinimo, kad galėtų kaltę už
minavimas jau buvo nutrauk ją primesti demokratams. ‘Re
tas kovo pabaigoje.
aganas’ - rašė The Wall Street
Šia proga dar vienas būdin Journal - ‘savo oponentams sa
gas faktas. EI Salvadoras ko ko: Jei norite, kad rinkimai
voja su 8,000 komunistinių su suktųsi apie Centro Ameriką,
kilėlių. Tame krašte yra 4.5 aš neturiu nieko prieš’. Tikrą

Košė Nicaragvoje

atsakymą sužinosime iš toli
mesnių įvykių. Kol kas gaila
gerų, senų laikų ...
P.S. ČIA direktorius William J. Casey pasikalbėjime
- pereitos savaitės U.S. News
& World Report - pareiškė,
kad 15,000 sukilėlių Nicarag
voje yra išsiskirstę po visą kraš
tą, rečiausiai apgyventose jo
dalyse, kur gali pasislėpti nuo
geriau apginkluotų vyriausy
bės dalinių. Jie negali nuvers
ti vyriausybės, nes nepajėgūs
pulti didesnių miestų. Tai,
žinoma, gali pateisinti uostų
užminavimą.
Būdinga, kad Casey mano,
jog amerikiečiai ne tiek bijo
antros Kubos Nicaragvoje,
kiek fakto, kad komunistų ten
įsistiprinimas užverstų šį kraš
tą nauja milžiniška bėglių
banga.

Owner Operators
Fleet Operator

Sewell Motor Expres* Inc. Gen.
Commodltles Carrler needs
owner operator* wlfh slats, von*
& reefers for <• stata operatlon.
Trlp advances. terminai pay,
permlts furnished for tono ferm
lease. Charleston 304-755-0071 or
1-800-247-0907
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St. Petersburgo lietuvių tautinių šokių grupės ‘Banga’ šokėjai ruošiasi dalyvauti tauti
nių šokių šventėje Clevelande š.m. liepos 1 d. Grupei vadovauja Milda Sandargienė.

GAUSIAI DALYVAUKIME

ALI S-gos SEIME
Aštuonioliktas Amerikos
Lietuvių Tautinės Sąjungos
seimas šaukiamas Clevelan
de š. m. gegužės 26-27 d.d.
Clevelandas yra vietovė,
kurią daugelis seimo daly
vių ir aplinkinių gyvenvie
čių gali pasiekti nuosavais
automobiliais. Tai palengvi
na gausesnį dalyvavimą
seime. Tačiau skyrių valdy
bos turėtų anksčiau sušauk
ti narių susirinkimus, juo
se išrinkti seimo atstovus
ir sutarti vykimo grupes
bei priemones.
Sąjungos įstatai nustato
seimo atstovų sudėtį ir ap
imtį. Sprendžiamu balsu
seime dalyvauja skyrių at
stovai, renkami po vieną
nuo kiekvienos pilnos ir vie
nos nepilnos dvidešimties
skyriaus narių. Be šių at
stovų, seime su balso teise
dalyvauja buvę sąjungos
pirmininkai ir iki seimo
esantieji pareigose: sąjun
gos pirmininkas, jo kaden
cijos valdybos, tarybos,
kontrolės komisijos nariai
ir skyrių pirmininkai.
Dabartinė Sąjungos val
dyba savo kadenciją baigia
šiame seime ir perduos pa
reigas seimo išrinktajai
naujai valdybai. Be sąjun
gos valdybos seimas rinks
kontrolės komisijos narius
ir sudarys sąjungos tarybą.
Kandidatams į vykdomuo
sius organus išskirti yra su
daryta ir savo darbą pradė
jusi nominacijų komisija,
susidedanti iš Eugenijaus
A. Bartkaus, Antano Mažei
kos ir Vytauto Izbicko.
Siekiant našesnio darbo
jau nuominuoti j būsimą
seimo nutarimų komisiją
(jos branduolį): Vytautas
Abraitis, Teodoras Blinstrubas ir Antanas Juodvalkis.
Seimo techniškuosius klau
simus tvarko ir seimo daly
vius globos clevelandiečiai.
seimo globos komitetas, šio
komiteto pirmininku yra
Antanas Jonaitis, nariai:
Vladas Blinstrubas, Jadvy
ga Budrienė, dr. Danielius
Degėsys, Vytautas Gedgau
das, Aleksas
Laikūnas,
Anastazija Mackuvienė, Al

gis Matulionis, Eugenija
Maslauskienė. Gražina Pleč
kaitienė, Dana Ramonienė
ir Jonas Raškauskas.
Globos komitetas išrūpi
no papigintomis kainomis
seimo nariams nakvynes —
Ramada Inn, 28611 Euclid
Eve., Wickliffe, Oh. 44092
(tel. 216-944-7400). Rezer
vacijoms viešbutyje korte
lės gaunamos pas skyrių
pirmininkus.
Seimas posėdžiaus Lietu
vių Namuose, 877 185th St.,
Cleveland, Oh. Atidarymas
ir iškilmingas posėdis ge
gužės 26 d. 10 vai. ryto. Ma
loniai kviečiami Clevelando
lietuviai, kaip ankstesniuo
se šios sąjungos seimuose,
Clevelande, taip ir šiemeti
niame seime, kaip ir jo vai
šių vakare, gausiai dalyvau
ti.
Iki malonaus susitikimo
seime!
(ALTS inf.)

FLORIDOS LIETUVIAI IR TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Florida — senų žmonių,
pensininkų kraštas — gir
dime tokias šnektas ir lie
tuvių tarpe. Tačiau kas ar.
čiau pažįsta Floridos žmo
nių gyvenimą, su tokiu tei
gimu nesutiks. Ir tai yra
pagrindo. Tiesa, kad pasku
tiniųjų keletos metų laiko
tarpyje Floridos link suka
nemažas skaičius ir lietu
vių. štai pasigėrėtinai vei
kė Floridos didžioji lietuvių
kolonija šv. Petro — St. Pe
tersburgo mieste. Stipriai
dar alsuoja ir senoji Flori
dos lietuvių kolonija Miami
mieste. Sparčiai auga gra
žioji Daytona Beach, Juno
Beach su savo plačiomis
apylinkėmis. Sutiksime, kad
į tas kolonijas dabar vyks-

• Vilties draugijos narių
suvažiavimas įvyks ALT
S-gos seimo metu Clevelan
de š. m. gegužės 26 d. 3:30
vai. p. p.

Puikiausius kailius
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURSTEINĄ
185 N. WABA5H AVĖ. CHICAGO, ILL 60601
Tai. kr«rtwė* (312) 2*3-5324; mm, (312) 3774439.

JURGIS JANUŠAITIS
ta vyresniojo, pensininko
amžiaus sulaukę lietuviai.
Tačiau tose kolonijos lietu
viškoji veikla, reikia pasa
kyti, pagal esamas sąlygas
net gyva. Tose kolonijose
randame ir lietuviškojo jau
nimo. Tai liudija ir St. Petersburge veikianti lituanis
tinė mokykla ir jaunimo
tautinių šokių grupė "Ban
ga”, kuriai taip nuoširdžiai
vadovauja Milda Sandar
gienė. O j Tautinių šokių
šventę
Clevelandan
be
"Bangos”, kelia sparnus ir
šios kolonijos veteranai, va
dovaujami darbščios visuomeninkės K. Karnienės.
Daytona Beach kolonijoje
kovo pabaigoje atostogavo
Lietuvių tautinių šokių in
stituto pirmininkė Galina
Gobienė. Tai moteris, kurios
širdyje ir rankose tautinių
šokių ir jų šokėjų susitelkę
rūpesčiai. Iš čia balandžio
mėn. 1 d. ji nuvyko į St.
Peterburgą susipažinti su
tautinių šokių grupės "Ban
ga” darbu bei pasiruošimu
7-tajai Tautinių šokių šven
tei. Nuvykusi rado apie 26
jaunus lietuvaites, lietuviu
kus, bešokančius tautinius
šokius iš šventės repertua
ro. Stebint "Bangos” šokėjų
entuziazmą darosi nepa
prastai džiugu. — sako Ga
lina Gobienė. Kiek jie įdeda
širdies į šokį. Kokie jie pa
klusnūs ir kokie jie dėkingi
Tšl pirmininkei už pamo
kymus, nurodymus, paska
tą. Atsisveikindami tie
mandagūs jaunuoliai-lės vi
si jai nuoširdžiai padėkojo,
pasižadėdami susitikti Cle
velande. Tautinių šokių
šventėje.
šiai grupei vadovauja la
bai simpatiška maloni ir
darbšti Milda Sandargienė.
Pažymėtina, kad ji nuo St.
Petersburgo gyvena apie
100 mylių atstume ir du
kartu savaitėje vyksta į St.
Petersburg repeticijom. O
gi ir šokėjai išsklidę po pla
čią apylinkę ir į repeticijas
važiuaja 40-90 mylių. Ar
tai nepasišventimas tų jau
nų berniukų ir mergaičių.
Milda Sandargienė puiki

organizatorė.
Grupę išmokiusi ir reper
tuaro šokius jau gerai pa
ruošusi. Tam ji naudojo vi
deo juostas, gausius užra
šus, šokių aprašymus. Ji tą
sritį gerai pažįsta. Pati bai
gusi baleto studijas, turi
grakštumo, puikios laikyse
nos ir tai sugeba perteikti
šokėjams.
Grupė "Banga” atlieka ir
gražų reprezentacijos dar
bą, svetimtaučių tarpe. Ji
šoka St. Petersburge ame
rikiečiams ir birželio mėn.
pradžioje yra pakvietusi
šokti i EPCOT, kur kasdie
na praeina tūkstantinės mi
nios žmonių.
Tšl pirmininkė Galina
Gobienė, susipažinusi su
"Bangos” šokėjais, grįžo la
bai laimingą, patenkinta,
dėkinga ir grupės vadovei
M. Sandargienei ir stebėjo
si, kaip tokioje kolonijoje
taip gražiai veikia jauni
mas.
Na, nepamirškime ir šios
kolonijos veteranų, kurie,
turėdami didelę patirtį, ne
atsiliks nuo jaunimo ir
šventėje geriausiai atliks
savo uždavinį. Tuo labai
rūpinasi veteranų grupės
vadovė K. Kamiene.
O dar svarbus reikalas —
Šv. Petro miesto gyvento
jai drauge su šokėjais ruo
šiasi gausiai vykti ir daly
vauti pačioje Tautinių šo
kių šventėje Jau užsakyti
autobusai, vykdoma norin
čių vykti registracija. Tai
pavyzdys kitom, didelėm,
gausiom lietuviais koloni
jom.
O ar organizuojasi auto
busais. traukiniais, lėktu
vais į šventę vykti kitų ko
lonijų lietuviai?
Tad žvilgtelėję į šv. Pet
ro lietuvių miestą, pagalvo
kime, ar ši Tautinių šokių
šventė
tik
clevelandiškiams? Ne. Tai visų išeivi
jos lietuvių rūpestis. Dr. A.
Butkus su savo komitetu ir
k o m isijomis, greičiausia,
ramiai nemiega, ieškoda
mas būdu, kaip į šventę iš
toliau suvežti lietuvius. Tad
pasekime St. Petersburgo
lietuvių pavyzdžiu ir pro
blemas lengvai išspręsime.
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(Atkelta iš 1 psl.)
miją padėkojo A. Kuprevi
čius. A. Kučiūno laišką per
skaitė J. Stempužis paaiš
kindamas, kad jis švenčiąs
70 gimtadienį.
Už religinio turinio vei
kalą "Raktas į senąjį testa
mentą” ir "Pranašai ir
Karaliai” premija įteikta
prof. dr. kun. Antanui Rubšiui. Vertinimo komisijos
pirmininkas dr. kun. V. Cukuras. Premiją įteikė Ingri
da Bublienė. Mecenatas J.
Prunskis. .J. Prunskio laišką
perskaitė J. Stempužis.
Už radijo žurnalistiką,
kalbų į Lietuvą per Radio
Liberty rinkinius "Vaivos
rykštė” ir "Kitokios Lietu
vos ilgesys” premija įteikta
Broniui Railai. Premijos
mecenatas L. F. Įteikė V.
Kutkus.
PJ. Stempužis svečiams
pristatė B. Railos žmoną
Danetą ir žurnalistų garbės
narį V. Alantą ir jo žmoną
Ireną.
Aktoriui Vitaliui Žukaus
kui premija įteikta už ilgų
metų teatrinį darbą Nepri
klausomoje Lietuvoje ir iš
eivijoje. Premijos mecena
tas L. F. Įteikė Vytautas
Kutkus.
.Jaunojo rašytojo premi
ja už poezijos ciklą "Kelio
nė” paskirta Sauliui Kubi
liui. Mecenatas Lietuvių
Fondas. Kultūros tarybos
pirmininkė I. Bublienė jam
premiją pasiųs į Romą, Ita
liją. Tenka pasakyti, kad
Kultūros tarybos pirminin
kė Ingrida Bublienė kiek
vienam laureatui įteikė dar
ir po gražų graviruotą įrė
mintą į medį pažymėjimą.
Lietuvių Fondo tarybos
narys Vytautas Kutkus nu
švietė Lietuvių Fondo pa
dėtį. kurio pagrindinis ka
pitalas — 2,681,900 dol, ir
iki šio laiko lietuviškai veik
lai išleista 1,191,600 dol. L.
F. Tarybos pirm. S. Baro ir
valdybos pirm. A. Razmos
vardu sveikino šių metų
laureatus, linkėdamas ne
pavargti ir toliau kurti.
Laureatus ir svečius žo
džiu sveikino JAV LB Kraš
to valdybos pirmininkas dr.
Antanas Butkus. Raštu
sveikino: Lietuvos diploma
tijos šefas dr. St. Bačkis,
dr. V. Skrupskelytė, St. Ba
ras, gen. konsulas A. Simu
tis ir kiti.
Programos vedėjas J.
Stempužis baigdamas ofi
cialią dalį pakvietė visus
atvykti ir dalyvauti Tauti
nių šokių šventėje, kuri
įvyks liepos 1 d. Clevelande.
Sceną pakeitus turėjome
meninę dalį. Aktorius V.
Žukauskas juokino visus li
gi ašarų.
Komp. Darius, Laima ir
Aras Lapinskai atliko žo
džio ir muzikos pynę.
Po oficialios dalies ir me
ninės programos premijų
laureatams ir svečiams pa-
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koordinuojantis ir savo autori
tetu (nei kariuomenės, nei po
licijos, nei saugumo juk netu
rime) vyriausias veiksnys ar
institucija?
2. Jeigu toks reikalingas decentralizuoto veikimo gali ar galėtų juo pasilikti esamas
Jonas Rimkūnas
mybių. Šitaip tvarkantis, at VLIKas, ar pageidajama bū
rodė, kad visuotinė veiklos tų steigti kitoks? Koks?
gai naudojas finansinius resur
kontrolė nepereis vienos ideo
3. Ar mums reikalingi visi,
sus organizacijos programai.
logijos žmonių rankosna ir kad anksčiau išvardinti, politiniai
Stipri vadovybė, kontroliuo
bus galima geriau išlaikyti veiksniai?
janti paskirų šakų veikimą,
4. Jeigu ne, tai kurie reika
atstovaujanti vienalytę tautie demokratini principą, kuriuo
ši šalis ypatingai didžiuojasi. lingi, kurie ne ir kodėl?
čių masę būtų, manyčiau,
Prelatas Krupavičius visa
Sutarus demokratiškai (ma
stiprus ‘kumštis’ ir svoris tėvy
dos pasisakydamas prieš L. žumai paklusus daugumai),
nės laisvinimo byloje. Toje or
Bendruomenės supolitinimą, reiktų šitokią sarangąir užtvir
ganizacijoje, nuolatiniam jos
buvo ir aiškus centralizacijos tinti.
Šitoks užtvirtinimas
tęstinumui, bręstų ir jaunosios
priešas. Jis rašė: ‘Prie liūdnų (kad ir garbe, bet ne jėga pa
jėgos, perimančios iš kartos į ir nepateisinamų mūsų išeivi
remtas) jau reiktų ir vykdyti.
kartą organizacijos vadovybę
jos tarpe reiškinių reikia skirti Visi paliktieji veiksniai ir insti
ir jos uždavinius išeivijoje. Ko
norus visokeriopos išeivijos tucijos turėtų būti visų nuošir
daugiau, atrodo, ir begalima
veiklos - kultūrinės, politinės, džiai remiamos. Veiklos, prog
norėti? Manyčiau, kad tokiais
labdaros ar kitos rūšies - sutelk ramų, sumanymų pasiūlymai
pagrindais ir gražiais idealais
ti viename organe’ (Liet. Išei ir vykdymai būtų visų susitari
kūrėsi ir dabartinė mūsų Pa
mo pasirašiusių grupių remia
vija).
saulio Lietuvių Bendruomenė.
Blogosios decentralizacijos mi ir atliekami glaudaus
Kūrėsi ji pabrėždama (ir da
pusės būtų: vienas (politinis) bendradarbiavimo principu.
bar dar pabrėžiama) savo
darbas dirbamas net keturių Negalima palikti esamą situa
apolitinį pagrindą. Atseit,
veiksnių (Diplomatinės Tar ciją, kada, pripažinus kurį
bendruomenėje gali sutilpti
nybos, VLIKo, ALTos, LB- veiksnį ar instiutciją reikalin
visi geros valios lietuviai (iš
nės). Ryšiams nutrūkus, daž gu, nepripažįstamas ar nuver
skyrus komunistuqančius, ku
nai gali gautis situacija, apie tinamas, pagal tos institucijos
rie pilnai sutinka su dabarti
kurią mes sakydavom ‘dešinio taisykles legaliai išrinktas,
nės Lietuvos status quo) be po
ji nežino, ką daro kairioji*. Tų pirmininkas ar valdyba.
litinių ir religinių pažiūrų skir
darbų rėmimas jau reikalau
Negalima dalyvauti kokioje
tumo.
ja komplikuotos finansinės institucijoje (pav. VLIKe) ko
Praktikoje išryškėjo ir centri
sistemos (trijų ar keturių ‘ke kiai politinei grupei pilnatei
nės sitemos blogosios pusės.
purių), gi reprezentaciniuose siu nariu (su balsavimo teise),
Pirmoje eilėje, asmuo, priklau
žygiuose - Valstybės Departa o spaudos konferencijoje pa
sydamas šiai organizacijai,
mento pareigūnai, pro vienas reikšti, kad ji (toji grupė)
neverčiamas pasidaryti kosmo
duris išleidę tautos atstovą, VLIKo nepripažino ir nepri
politu ideologiniu-politiniu at
jau randa prie kitų durų be pažins!?
žvilgiu. Ir taip, palengva, vi
laukianti kitą, su dar dides
Eidami šiuo, manyčiau tei
soje organizacijoje pradeda iš
niais įgaliojimais.
singu keliu, gal ir galėtume
siskirti (sakyčiau beveik natū
Žinoma, prie tokios situaci 'apšlifuoti* kiek kontroversines
raliai) daugiau ryžtingų, pasi
jos būtinai reikia vieno - vy sampratas nors iki tokio laips
šventusių, gabių, darbščių,
riausiojo koordinacinio veiks nio, kad jos nekenktų bendrai
ambicingų asmenų grupė,
nio ar institucijos. Politiniuo lietuviškos išeivijos politikai.
mėgstančių, sugebančių ir no
se baruose iki šiol toks buvo
rinčių vadovauti. O tik po to,
VLIKas. Tačiau VLIKui ieš
omo/
apsižvalgius pamatome, kad
kant kelių susitarti su gana
OPERATORS
tie asmenys priklauso ir vienos
arogantiškai besilaikančia LBREFRIGERATED
politinės ideologijos grupei! Ir
ne ir sutikus 'pro bono pubštai, iš nepolitinės bendruome
W» ol*«r vw-round wortt. tone
lico’ tartis kaip lygus su lygiu,
•nd short SauK and home mo$l
nės pasidaro jau vienos politi
w«dMnda.
ir tas VLIKo primatas pama
—— EnifhMia on aanMopi - wwkty
nės pasaulėžvalgos vadovau
žu tirpsta, nes pats žodis vy
—
aw>rd proyam
jama organizacija, su kurios
—- Co^ndaav ototataad
riausias reiškia už kitus vyres
—Lmw PurchMd
mintu
'imperialistinėmis užmačio
nį, o ne lygų.
mis’ (anot m.dr.) ir vedama
y«u
Ownar Omtmt aftan you
Tad ar galima būtų šias kon
ta rtw Kady in
iniddat Mualaisvinimo politika nebenori
frvtodtVČai
troversines sampratas, kurios
Marvtn Kustmar
sutikti likusieji. Gaunasi skili
ir buvo mūsų jau beveik ketu
800-257-7910
mas. Šiai, atrodžiusiai viena609691-7000
rių dekadų ginčų objektu,
lytinei, bendruomenei daromi
PtnpMi Refngerated
kiek apvienodinti ir, žvelgiant
ir lengvesni ar sunkesni prie
Deepwatw. N.l
į išeivijos ateities perspekty
• dh» o< Natienal FryiaM, Ine
kaištai: netolerancija kitų
vas, ‘vienybės vardan’ sunive
žmonių nuomonėms, kartais
liuoti? Klausimas sunkus ir
ir arogantiškas ne ‘savo* žmo
pasiūlymai šykštoki.
Mano
nių pagelbos atmetimas, pa
galvojimas būtų toks:
OFPORTUNITY FOR
sirinktas, kitų galvojimu, ne
Pasukę iš konfrontacinio ke
REGISTERED PHYSICAI.
teisingas laisvinimo bylos ke
lio į dialoginį-diskusinį, jau >'<> work t THERAPISTS
n d live in a small congenial
lias, ignoravimas esamųjų
padarėme gerą pradžią. Bet conimunity tind n«:w modern 92 l>ed
Regionai Ho-pital. Munl have currtnl
veiksnių ir 1.1.
šito dar toli gražu negana. Rei Oklal.oma Licenae. HospitM provide*
Jjood pay. benefits. retirement. Creat
Po trisdešimt penkerių nau kia dabar labai rimtos vado working
condilioni. Apply call or
josios išeivijos gyvenimo metų vaujančių veiksnių konferen send re-ume: To ADMINISTRATOR
CUSHING REGIONAI.
aiškiai matome, kad toji ‘ide cijos. Joje siūlau spręsti sekan
IIOSP1TAL
P. O. BOX 1409
alioji’ bendruomenė neapjun čius klausimus:
1027 E. CHERRY ST.
CUSHING. OKLAHOMA 74023
gė visos išeivijos. Beveik nuo
1. Ar esamoje sąrangoje
(7-IM
šalyje liko senoji emigrantų yra reikalingas mums vienas,
karta, didžiosios fraternalinės
organizacijos (susivienijimai),
daugybė religinių organizaci
jų, visokių paskirčių klubų ir
neorganizuotos, jau kiek ir
nutautusios masės. Palikus tik
prie 8,000 pasišventėlių, orga
TĖVAS IR SŪNUS
nizacija prodė, kad jos orga
MARQUETTE FUNERAL HOME
nizatoriai ar vėlesnieji vado
vai kažkur suklupo organiza
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ciniame kelyje.
2533 West 71 St, Chicago, III.
Išsigandę išeivijos lietuviai,
1410 So. 50th Avė, Cicero, III.
kad vėl nepasidarytų, kaip ne
Tel.: 476-2345
senais vokiečių laikais 'viena
tauta ir vienas vadas’, pradė
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
jo daugiau glaustis ir organi
zaciniame gyvenime ieškoti

KONTRAVERSINES SAMPRATOS (3)

Socialinių junginių organizacija
Skaitydami tautos istoriją
sužinome, kad atsiplėšusi nuo
lenkiškos kultūros hegemoni
jos senosios Lietuvos šviesuo
menė, ėjusi mokslus dar caristinėje Rusijoje, nebuvo viena
lytė pasaulėžvalginiu požiūriu,
Bandydama surasti vidurį
tarp greitai plitusių revoliucinių-marksistinių idėjų ir de
mokratinių sąjūdžių (krikščio
niškų ar socialistinių) mūsų
dar negausi lietuviškoji švie
suomenė pasiskirstė po dauge
lį partijų, partijėlių, draugi
jų, klubų, sąjūdžių, ratelių,
kuopų ir 1.1. Tų ideologijų fo
ne ir kūrėsi naujoji, demokra
tiškai nusiteikusi Lietuva.
Apie tų laikų pliuralinę visuo
mene taikliai yra eiliavęs Mai
ronis: *... O tų partijų tarp
mūsų, jų programų ir barnių,
tiek vargiai pas vargšą blusų
atsiras už marškinių ...’ Ci vi
sada tiesus Vaižgantas, jau la
bai konkrečiai kalbėjo: *... kai
kas mano, kad jeigu jis po sa
vęs kiek ‘pasidrėkina’, tai jau
ir srovė ...’
Perbėgę tik mintimis per
mus skiriančias laiko epochas,
atbėgdami į šį neribotų gali
mybių kraštą, atsivežėm ir tų,
jau gal ir paveldėtų, pliuralinių ideologijų sistemų likučius
kuriuos ir bandome savo
organizaciniame gyvenime
pritaikinti.
Visiems aišku,
kad neorganizuota visuomenė
tai 'palaida bala*, netinkanti
sistematingai pravesti jokiai
idėjai ar atlikti didesnės reikš
mės darbą. Turėtų būti ir
koks nors, visų respektuotinas,
visus vienyjantis veiksnys ar
valdžia. Ryškiausios organi
zuoto socialinio junginio susi
tvarkymo formos pasaulyje ži
nomos Centralizacijos ar De
centralizacijos vardu. Centrą
lizacinis susitvarkymas būtų:
*... kai siekiama, kad didžiau
sia tokio junginio veikimo da
lis būtų atliekama vietoje-cent
re. Priešiškos tendencijos va
dinamos decentralizacija* (LE
III t. 154 psl).
Prisitaikius tai mūsų išeivi
jos visuomeninio gyvenimo ar
santvarkos sąlygoms būtų: vie
nalytė lietuviškosios išeivijos
bendruomenė versus pliuralinę veiksnių sistemą (mūsų jau
nuo seno diskutuojamas 'dar
bų pasidalinimo principas’).
Šioje vietoje jau ir prieinama
prie kontroversinių mūsų išei
vijos galvojimo sampratų.
Tad panagrinėkime šių dviejų
susitvarkymų gerąsias ir blo
gąsias puses.
Centrinės sistemos gerosios
pusės būtų: sukūrimas vienos,
vienalytinės centrinės organi
zacijos su jos skyriais, tvarkan
čiais politiką, švietimą, kultū
rą, sportą, informaciją, rekla
mą, reprezentaciją, savišalpą,
teisinius reikalus, finansus,
jaunimo auklėjimą ir ideologi
nį, organizacinį bei politinį jo
paruošimą,
religinius-dvasi
nius aspektus ir 1.1.
Tvirtas tokios sistemos rams
tis būtų vienas fondas, protin-

rapijos kavinėje buvo pa
ruoštos vaišės.

PETKUS
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Minkų radijo valandos auksinė
sukaktis Su akt Vitalių Žukausku
Stasys Santvaras

Rašinio antraštę, su nežy
miu pakeitimu, pasiskolinau
iš uolaus Bostono kronikininko
Povilo Zičkaus, turbūt jau ke
liolika metų rašančio spaudai
Bostono lietuvių kultūrinio ir
visuomeninio gyvenimo kroni
kas. Už minėtą ‘paskolą’ esu
jam nuoširdžiai dėkingas. P.
Zičkaus straipsnis, išspausdin
tas sukaktuviniam leidinėly,
taip vadinasi: ‘Minkų radijo
valandėlės auksinė sukaktis',
atseit, jo antraštė lyg ir sulyrinta, pašvelninta, pagražinta.

Kdbos vargai
T. Klyga

šioj skiltelėj nėra kada
gilintis j esminius kalbos
klausimus, o vis reikia bent
apgraibom atblokšti vieną
kitą akis badančią negero
vę. Atšventėm Vasario 16ją, spaudoj pasipylė apra
šymai, kas, ką ir kaip kal
bėjo ar giedojo, kiek aukų
surinkta ir t.t. Bet šen ten
iškilmę sudrumstė netikslūs
žodžiai. Greta anksčiau ke
liskart pasmerktų "patrio
tinių puošalų” (bočiai, pra
bočiai, retežiai) šiemet įsi
kerojo žodžio nešti nenuovoka:
Lietuva tebeneša vergi,
jos jungą. Skaudžią prie
spaudą neša mūsų tauta.
Broliai tėvynėj neša baisią
vergovę ... 0 kur jie neša
ir kam?
Prigretinkim iš senų lai
kų žinomus tikrus posakius,
ir tuoj matysim, kur tas
nešti tinka, o kur ne: Vie
nuoliai neša Dievo žodį pa
gonims. Kristaus vardu
teutonai nešė prūsams žu
dynes ir mirtį. Doras dar
bas neša gerą derlių ... Na,
o kam Lietuva — rusams ar
germanams — neša vergi
ją? Kaip tik priešingai, ji
pati kenčia nuo svetimo
jungo ir jokio kaimyno nė
nebando pavergti. Koks ne
susipratimas !
žinia, žodžiai gali turėti
ir įvairių (šalutinių, perkel
tinių) prasmių, bet — ne
turi būti prieštaravimų,
pvz. juodą vadinti baltu.
Perkeltinės prasmės — me
taforos vartotinos labai at
sargiai, lengva paklysti,
kaip šiuo atveju, net prie
šingai išsireiškiant. Nešti
— tai ką nors perkelti, pa
keisti, ką suteikti, vis koks
nors judesys ar veiksmas.
O mūsų prakalbose tos
reikšmės nėra, posakis da
ros dviprasmis, net klaidin
gas. Argi protinga vienaip
mąstyti, o ištarti priešin
gai? Gerbkime savo kalbą!

Valentina ir Steponas Min
kai, 50 metų išlaikę lietuvių
radijo valandą Bostone, gali
ma sakyti, i tos valandos dar
bus sudėję savo gyvenimo sva
jones ir siekimus, iš tikro yra
nuostabūs žmonės. Abu jie gi
mė, augo ir aukštuosius moks
lus baigė Bostone - Valentina
Nauj. Anglijos Muzikos kon
servatoriją, o Steponas teisės
mokslus Bostono ir Northeastern universitetuose, abu iš tė
vų paveldėjo gerą lietuvių kal
bos tartį ir savo tautos meilę.
Kai 1934 m. balandžio 1 d.
Minkai į gausią ir veiklią Bos
tono lietuvių koloniją prabilo
gimtąja kalba - buvo radijo
klestėjimo metai (Lietuvoj
mes tada pirkom Marconius,
Philipsus, Telefunkenus, Blaupunktus ir kt. radijo aparatus)
bet dar turėjo pralėkti baisūs
karo viesulai ir keliolika metų,
kol stiprios žmonių galvos at
rado ir ištobulino TV galybę.
Nebuvo lengva ir tada radi
jo valandų programą sudary
ti - maža tebuvo lietuviškų
plokštelių, o ir jų kokybė dar
netobula, tai Valentina ieško
jo lietuvių solistų, organizavo
Birutes ir Kęstučius, jungė
juos į atskirus chorus, o Stepo
nas rūpinosi žinių rinkimų, jų
redagavimu bei skaitymu per
radiją.

Nepamirštinas Minkų įsijun
girnas į Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo XX metų mi
nėjimą -1938 m. vasario 22 d.
jie paruošė specialią progra
mą ir ją iš Bostono pertranslia
vo į nepr. Lietuvą.
Ypačiai stipri Minkų radio
valandos dalis buvo, ir iki šiol
tebėra, Magdutės pasakos.
Tai V. Minkienės motinos St.
Paltanavičienės darbai. Stefa
nija Paltanavičienė puikiai pa
žino ano meto lietuvių išeivijją, turėjo pasakotojos talentą,
jos rašomos Magdutės pasakos
buvo ištisa apšvietos mokykla.
Kai po antrqo pas. karo į
Bostoną plūstelėjo gana stam
bi naujųjų lietuvių išeivių ban
ga, Valentina ir Steponas Min
kai nedelsdami ėmė ieškoti
naujų pažinčių ir ryšių, jungė
si į naujai organizuojamus
sambūrius. Iš tolo Minkam
nebuvo lengva aprėpti tą kul
tūrinę ir medžiaginę pažan
gą, kuri buvo pasiekta Lietu
vos nepriklausomybės laiko
tarpy, tad sunku buvo ir nau
jų veidų bei vardų girioje su
sigaudyti. Dėl to Minkų radi
jo valandoj kai kada susipynė
smagių nuotykių.
Vieną kartą Steponas Minkus, kalbėdamas apie naują
sias lietuvių rašytojų knygas,
suklupo prie Nelės MazalaitėsAtrodo, kad rašytojos vardas
ir pavardė jam buvo negirdė
ta egzotika, tai jis per radiją
taip prabilo: Mūsų gėlių slė
ny (Minkai So. Bostone turi gė

lių ir dovanų krautuvę, kuri
padeda ir radijo valandą išlai
kyti) gavom naujų lietuviškų
knygų, kurių viena vadinasi
Mė... mėnuo... tai yra vadi
namas medaus, parašė Ne...
parašė... Meilės Našlaitė...*
Na, žinot, buvo ko pasijuok
ti!...
Kitą sykį prašneko ne tik
patriotinė, bet ir šiek tiek im
perialistinė Stepono Minkaus
širdis: girdi, ‘gėlių slėny turi
me naujų plokštelių, viena iš
jų tinka lietuvių jaunimui,
kuris jau nebemoka tėvų kal
bos, šneka angliškai, tik pa
klausykit ... dainuoja Marijo
nas Landžius, tai yra Mario
Lanza ...’

Steponas ir Valentina Minkai, seniausios lietuvių radijo
programos Bostone vedėjai.

ko. Dainininkės dainavo Bra Ir pastebėjom, kad lietuvių
žinsko, Juozapaičio, Makači- satyra ir humoras turi kitokį
no, Gorbulskio, Zižiūno, Ge veidą, negu, pvz., Bob Hope
rardo ir F. Strolios estradinio menas, kurį gan dažnai ma
pobūdžio dainas. Mielos buvo tom TV ekranuose. Atseit,
tos moterys jau vien už tai, kad lietuvis imtų juoktis, jam
kad jos mokosi dainų, eina reikia duoti kitokių vaizdų ir
į sceną ir dainuoja, paklusda sąmojų.
Minkų pagerbime Vit. Žu
mos vadovo J. Petkaičio rit
mam. Tai nepretenzingas dai kauskas mum ir pažėrė tų juo
Tačiau tokių smagių nuti navimas, tinkamas lietuvių kų gan stambų kiekį. Sunku
kimų, kiek Minkai prisimena, savybės vakaram, o kad lietu visus atsiminti, gal tik vieną
ir anksčiau pasitaikydavo. Pra. vės moterys turi gražius balsus kitą. Štai rūpestinga žmona
džioje Minkų radijo valandą ir nemažai įgimto muzikalu mirusiam vyrui pastatė pa
stipriai rėmė Bostono lietuviai mo, kas gi iki šiol to nežino?.. minklą su tokių įrašu: ‘Ilsėkis
ramybėje, kol vėl susitiksim’!
biznieriai. Vieną kartą du ar
Sutapimas ar atsitiktinu Lenkijos lenkas prašo leidimo
trys vyrai atnešė skelbimą, mas? Balandžio 1 d. rytą Pet
kad jie taiso ir dažo namus. ras Viščinis per Laisvės varpą aplankyti brolį, gyvenantį
Steponui susipainiojo veiksma pranešė, kad akt. Vitaliui Žu Amerikoj, kuris po nesėkmin
žodžiai dažyti ir daužyti, tai kauskui už teatrinę veiklą gos katarakto operacijos apa
jis radijo valandoj ir paskel paskirta JAV LB Kultūros ta ko. Valdininkas sako: ‘Ko tau
bė: ‘Andrius, Jonas ir Petras rybos 1983 m. premija. Malo važiuot Amerikon, tegu tavo
už pigią kainą taiso ir apdau nu buvo aktorių Bostone sutik brolis atvažiuoja Lenkijon’.
Lenkas atsako: ‘Aš gi ponui sa
žo namus’. Aišku, po to jis ti ir ta proga jį pasveikinti.
kiau, kad mano brolis aklas, o
pats vos išsisuko nuo apdauAkt. Vitalio Žukausko teat ne durnas*. Žmogus, išgyve
žymo ...
rinių darbų žanras - satyra ir nęs 102 metus, paaiškino: ‘So
Minkų radijo
valandos humoras. Turbūt daugelis su
auksinė sukaktis buvo minima prantam, jog tai yra gana ru vietų valdžia man 100 metų
balandžio 1 d. So. Bostono Lie pi ir ašakota duona. Pats Vi amžių prirašė’.
Geri buvo Vitalio Žukausko
tuvių piliečių d-jos III a. salė talis savo pastangas prabėgom
je. Rūpestingai paruostą Va apkalbėdamas, davė gražų humoristiniai monologai, juo
lentinos ir Stepono Minkų dar vaizdą: štai, sako jis, socialis kėmės ir po to, kai jis su mu
bų apžvalgą paskaitė Saulių tai gal jau 70 metų kartoja St. mis atsisveikino: girdi, jei
s-gos veikėjas inž. Juozas Šimkaus dainą ‘Kur bakūžė programa patiko, pasakykit
Stašaitis. Jis paskaitė ir pluoš samanota’ ir ta daina vis tebe pažįstamiems, jei nepatiko tą Minkam atsiųstų sveikini- santi graži ir nauja, o man giminėm ...
Minkų radijo valandos auk
mų, kurių tarpe buvo naujojo tuoj į akis drebia - Vitalis Žu
Lietuvos Diplomatijos šefo dr. kauskas senus anekdotus pasa sinė sukaktis baigta šokiais ir
vaišėm. Šokius pradėjo ir savo
St. Bačkio, JAV LB Kultūros kojai...
dalyvavimu papuošė Nauj.
tarybos vicepirm. J. StempuSavaime suprantama - saty
žio ir kt. atskirų organizacijų ros ir humoro sunkumai slypi Anglijos lietuvių grožio kara
bei asmenų linkėjimai. Žo ne vien naujų sąmojų ieškoji laitė Verutė Bizinkauskaitė.
džiu Moterų federacijos Bosto me, naujų humoristinių siuže Jos sesuo Marytė Bizinkaus
no sk. vardu sveikino pirm. tų kūrime, bet dar ir aktoriaus kaitė - jau aukštokai iškilusi
dainininkė. Bizinkauskai - ir
Elena Vasyliūnienė.
darbe - kaip tą sąmojų pasa gi nuostabi senųjų liet, išeivių
Nauj. Anglijos Saulių rink kyti, kaip humoristini mono
tinės pirm. VI. Bajerčius, ku logą ar anekdotą iš scenos per šeimos atžala (tik kaip nors rei
riam asistavo šaulės Stašaitie- mesti į žiūrovų salę, kaip, kėtų atlietuvinti ir pagražinti
nė ir Bajerčienė, sukaktuvi kaip, kaip ... Paguoda, kad jų pavardę), kaip Valentina ir
ninkus gražiai pasveikino šau Vitaliui Žukauskui aktoriaus Steponas Minkai, kuriem už
lių vardu ir pranešė, kad šau talento nestinga, satyrą ir hu gerus ir ištvermingus darbus
lys Step. Minkus yra apdova morą jis gyvai jaučia, nestin lenkiame galvas.
notas Saulių žvaigždės ordinu. ga jam ir sugebėjimų juoko
PHYSICAL THERAPIST.
Ordiną sukaktuvininkui prise žanrą interpretuoti, tų dova PEDIATRIC
Jom the movė to work in the great
W. Challenginst cppty. to join ingė inž. J. Stašaitis, to ordino nų prigimtis Vitaliui nepagai S.
terdisciplinary team providing consultation,
evaluation,
and
direct
kavalierius. Valentinai Min- lėjo.
trestment to children (0-21) with
various developmental and orthopedic
kienei įteiktas Saulių padėkos
Minkų radijo valandos auk disabilitiee. Pediatnc exp. and a good
knovriedite of pediatnc orir garbės raštas, prisegtas gė sinę sukaktį Vitalis Žukauskas workini{
thopedies is preferred. Salary comwith ext». Please send relių korsažas. Gausūs minėji ne vienu atveju tikrai paskan t.iensuraie
sume to Pam Maihew», RPT. Carrie
Hospital. 1128 Ur.iversity N.
mo dalyviai Valentiną ir Ste dino į juoko marias. Juokėmės Tinplev
E.. Albuquerque, NM 87102. F.OM
poną Minkus pagerbė daina ir plojom, plojom ir juokėmės! M/F/H/v*_____________________ (1419)
‘Ilgiausių metų*, karštais plo
jimais ir atskiru atsistq‘imu.
Renginio meninę programą
Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai
.....................
atliko Paslapties trio daininin
kės Irena Petkaitienė, Sofija
Encvclopedia Lituanica 6 tomai . .....................
Alienė ir Gražina Aleksandra
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai.............
vičienė iš Hartfordo, Ct., va
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas
...........
Laukiame užsakymų papildomam L E. tomui.
dovaujamos muz. Jurgio PetUžsakymus siųsti: <J. Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127
kaičio, ir aktorius humoristas
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2756.
Vitalis Žukauskas iš New Yor-

$3G6.ee
si25.ee
$32.60
$1X25
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Varčius

lys iš savo surinktos me
džiagos išleido tris tomus
knygų "Lietuvos Bažny
čios”, kuriose aprašytos
š. m. kovo 31 d. Toronto
Kauno, Vilkaviškio ir Tel
Prisikėlimo parapijos di
šių vyskupijų parapijų baž
džioje salėje buvo sureng
nyčios. Jau atiduota spaus
tos B. Kviklio trijų tomų
dinti ketvirtas tomas apie
leidinio "Lietuvos Bažny
Panevėžio vyskupiją ir jau
čios” sutiktuvės, kuriose
baigiami ruošti likusieji du
dalyvavo knygų autorius ir
tomai apie Kaišedorių ir
apie 150 svečių. Sutiktuvių
Vilniaus vyskupijas. Tai di
vakaronės rengėjai — Pri
deli leidiniai, apie 450-500
sikėlimo parapijos visuome
puslapių, turtingi iliustraci
ninė sekcija šia proga pa
jomis ir istoriniais rašiniais
ruošė parodų salėje lietuvių
apie vyskupijų parapijas ir
draudžiamosios spaudos pa
jų bažnyčias. Knygos auto
rodų, kurios rodinius atvežė
rius B. Kviklys atliko ne
B, Kviklys iš Chicagos.
įkainuojamos vertės darbą,
Pagrindinis sutiktuvių nes šiuose leidiniuose įam
vakaronės kalbėtojas kun. žino ne tik veikiančias baž
dr. Pr. Gaida trumpoje apnyčias okupuotoje Lietuvo
žalgoje supažindino daly je, kurių šiuo metu teliko
vius su B. Kviklio seriji
tik 639, bet ir sunaikintas
niais leidiniais. Jo nuomo
karo ir sovietinės ateisti
ne, mums išeivijoje reika
nės valdžios. Bažnyčios yra
lingas etnografinis, kultūri
neatskiriama Lietuvos da
nis muziejus, kuriame būtų
lis. iš kurių sklido ir sklinda
sutelkta privačių asmenų šviesa ir moralinė atrama
žinioje turima medžiaga
lietuvių tautai sunkiausiose
apie Lietuvą. Tokių priva
gyveni mo dienose.
čių rinkėjų mes turime Ka
Apie savo knygas kalbė
nadoje ir Amerikoje, kurie
savo namuose laiko labai jo jų autorius B. Kviklys,
vertingų etnografinių, kul paaiškinęs tuos sunkumus,
tūrinių iš Lietuvos atsivež kuriuos teko nugalėti ruo
tų ir čia išeivijoje surinktų šiant ir rašant šias knygas.
rinkinių. Didžiausias ir rū Apie 90'/ medžiagos jis
pestingiausias šios rūšies pats asmeniškai surinko
privatus rinkėjas yra Bro per pogrindį okupuotoje
nius Kviklys, kuris savo Lietuvoje, kuris užtrukęs
namuose Chicagoje saugoja daugelį metų. Jo knygos
nej kainuojamus Lietuvos yra didelė dovana Lietuvai.
etnografinius ir kultūrinius Knygų išleidimas turi dide
lių finansinių sunkumų, nes
lobius.
Ne visus kultūrinius rin vieno tomo išleidimas kai
kinius galima sutelkti mu nuoja $25,000. Iš parduotų
ziejuose ar privačių asme knygų
surenkama
apie
nų namuose. Tai mūsų baž $10,000, o likusius $15,000
nyčios. kurias mes galime reikia surinkti iš aukų. Pa
išlaikyti ir apsaugoti kny grindiniai rėmėjai yra ku
gose. šiam tikslui B. Kvik nigai ir kiti tautiečiai, kilę
B. KVIKLIO
"LIETUVOS BAŽNYČIOS’’
SUTIKIMAS

Simon Travel
nauju pavadinimu

AUDRA

Travel

kviečia keliauti kartu

iš aprašomų vyskupijų. Nu
siskundė amerikiečių klebo
nų abejingumu ir net igno
ravimu, nes į išsiųstus 50
parapijų klebonams prašy
mus paremti leidinius, atsi
liepė teigiamai tik trys, o
kitas atsiuntė prašymą pa
remti jo remontuojamą baž
nyčią. Stambiausi rėmėjai
yra Kanados kunigai. Chi
cagos klebonai ne tik nepa
rėmė aukomis, bet net nė
vienos iš jų nenupirko iš
leistų knygų. Nežiūrint šių
sunkumų, B. Kviklys yra
pasiryžęs savo tikslą pa
siekti ir turi vilties, kad
lietuviška išeivija supras
šių leidinių reikšmę, auko
mis ir prenumeratomis pa
rems šio svarbaus darbo
užbaigimą.
Baigęs paaiškinimus, B.
Kviklys parodė apie 100
skaidrių, kuriose vakaronės
dalyviai susipažino su vei
kiančiomis ir sugriautomis
bažnyčiomis okupuotoj Lie
tuvoje, kurios pakeitė su
naikintas, meniško stiliaus
bažnyčias. Antrą skaidrių
dalį sudarė Gudijos lietuvių
bažnyčių griuvėsiai, skur
dūs gyvenviečių nameliai ir
keletas dar išlikusių apleis
tų šventovių.
Lietuvių draudžiamosios
spaudos paroda, skirta pa
minėti "Aušros” šimtmečiui
ir spaudos atgavimo 80 me
tų sukakčiai paminėti, bu
vo atidaryta parodų salėje
prieš sutiktuvių vakaronę
ir veikė sekmadienį, balan
džio 1 d., kurią aplankė per
1000 torontiškių. Ypač šia
paroda domėjusi mūsų jau
nimas. Čia buvo išstatyti
53 rėmai su nuotraukomis,
dokumentais, ištraukomis
priešaušrio, Mažosios Lietu
vos, "Aušros" laikų veikėjų
ir dabartinės spaudos ok.
Lietuvoje idealistų darbuo
tojų, nubaustų sunkiomis
bausmėmis. Ant specialiai
paruoštų stalų buvo išdės
tyta daugiau kaip 200 re
tai matomų knygų, žurnalų,
laikraščių originalai, prade
dant Valančiaus, Daukanto,
lenkų rašytojų raštais ir
baigiant pogrindžio spauda
mūsų tėvynėje.

1O DIENŲ LIETUVOJE
Rugsėjo 4

Gegužės 15

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!
Gegužės 21
Gegužės 29
Birželio 27

Liepos 4
Liepos 12
Liepos 26

VIENOS SAVAITĖS rk Gegužės 21

/ Liepos 10

Rugpiūčio 9
Spalio 2
Gruodžio 19
Rugsėjo 10
Spalio 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis.
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.
Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
a sutvarkant dokumentus iškvietimams
a nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova
nas giminėms Lietuvoje
■ tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinė paramą, grei
tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu

1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracųos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

"GINTARAS” SU DAINA

Toronto "Gintaro” an
samblį sudaro tautinių šo
kių grupė ir dainos viene
tas, kuris turi apie 150 na
rių nuo 6 iki 20 metų am
žiaus. Tai Toronto lietuvių
kolonijos r e p rezentacinis
ansamblis, kuriame per 28
veiklos metus augo ir bren
do šimtai lietuviško jauni
mo. Tai lietuviška mokyk
la, kuri paruošė jaunimą
ateičiai, sustiprino jų tau
tinę sąmonę ir paruošė va
dovų bendruomenės veiklai.
Ansambliui vadovauja Juo
zas Karasiejus su savo žmo
na Rūta, kurie savo laisvą
laiką, energija ir sumanu
mą yra paskyrę šio meninio
vieneto tobulėjimui ir mo
kymui. Jiems talkininkau
ja "Gintaro” mokyklą bai
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gę šokių mokytojai, an
samblio mokytojos.
"Gintaro" dainos vienetas
veikia apie 10 metų, kuriam
nuo 1975 m. vadovauja
Giedrė Rinkūnaitė-Paulionienė. Grupę sudaro 7 mer
gaitės dainininkės, solistas
R. Paulionis ir 6 asmenų or
kestrėlis, kurie per eilę me
tų dalyvaudavo koncertuo
se kartu su "Gintaro” šo
kėjais arba savistoviai at
likdami minėjimų, švenčių
koncerto programas.
š. m. balandžio 8 d. To
ronto Lietuvių Namuose
"Gintaro” dainos vienetas
surengė koncertą, pasikvie
tęs į talką iš Chicagos
"Grandies” tautinių šokių
grupę su jos vadove I. Smieliauskiene. Koncerto tikslas
— supažindinti visuomenę
su "Gintaro” ruošiamos
plokštelės dainomis ir su
telkti lėšų jos išleidimui.
Programą pradėjo "Gran
dies” atvykusių 40 šokėjų,
kurie atliko 6 tautinius šo
kius. Iš jų buvo įdomesnis
"Aplinkinis”,
suvalkiečių
mergaičių šokis su piršliu ir
humoristinis šokis "Gai
dys". Grupė gerai paruošta,
šoko darniai ir be sutriki
mų, tik trūko judesiuose
judrumo, vikrumo. Gintaro
dainininkės su solistu ir or
kestru darniai atliko pen
kias liaudies daineles. Po
pertraukos "Mindaugo” sa
lės centre vėl pasirodė
"Grandies” šokėjai, kurie
atliko šešis šokius, iš kurių
toro ntiškiams nematytas
šokis "Rūtelių darželis”.
Šioje dalyje grandiečiai bu
vo žymiai gyvesni, šoko
darniai ir publikai patiko.
Koncertą užbaigė Toronto
"Gintaro" ansamblio dainos
vienetas pramoginėmis as
tuoniomis dainomis, kurias

dalyviai palydėjo širdingais
plojimais.
Koncerte dalyvavo per
400 tautiečių iš Toronto,
Hamiltono ir apylinkių, ku
rie dosniai aukojo "Ginta
ro” dainų plokštelei. Kon
certo programos pranešėja
dr. A. Kazlauskienė sklan
džiai pravedė dainų-šokių
popietę, kuri užtruko pora
valandų.
• A. a. inž. Petras Lelis,
visuomenės
veikėjas
ir
spaudos bendradarbis, mi
rė balandžio 15 d. Toronte.
Palaidotas balandžio 18 d.
Mount Hope kapinėse, kur
anksčiau yra palaidota jo
žmona.
Supervisor

DIECASTSUPERVISORS
A Northeast Alabama manufacturef needs euperienced Oie
Cast Supervisors to produce
paris to schedule. assure auality requirements are met. people’s needs are handled fairly.
smcerely and uniformly Proper totlow-up to insure machinery. matenals and facility are
kept m baiance for maximum
efticiency.
The ideal candidate will have
Severai years shop floor experlence in aluminum and zink die
cast operations. plūs knowledge of machine set-up and die
repair.
The company otfers eicellent
starting aalary. depending on
experience, pilus a good benefit package including paid relocabon Send your resume or
letter shommg work history and
wage requirements to:

Wayne Johnson
Personnel Manager
EMCO, INC.
P.O.Box2193
Gadsden. AL 35903
Equal Opportunity Empfoytf MIF

Ovvner/Operators

MUŠT HAVE ROAO TRACTOR
Due to increased business, we
are paving 78c per mile loadcd
Port to port for road drivers.
CWy Drivers vvill be Paid $16.00
per movė Call Bill, 912-236-9492

PROJECT ENGINEER
Plastics manufacturer reauires
engineer with experience in automation of iniectior'. molding machines. Mušt have both aufomation and robotic experience in
plastics. Press sizes range from
200 to 2,000 tons. For confidential
consideration send resume in
cluding salary history and reauirements to: Personnel Mana
ger, Mich'gan City Plastics, Ine.
500 N. Roeske Avenue, Michigan
City, In 46360 EOE/M/F/H.

VASARINIS PRAKTIŠKAS DOVANŲ
SIUNTINYS GIMINĖMS LIETUVOJE
SIUNTINYS NO. 1 — 1984 M.
3 suknelėm {vairi medžiaga (šilkinis aksomas, neperma
tomas nylonas, Japoniška gėlėta medvilninė medžiaga),
labai gera vilnonė angliška medžiaga eilutei su {rašų
“Ali wool mada in Engianti", 1 sv. mobair vilnonių siūlų
(Lietuvoje labai pageidaujami), 1 bliuskutė arba vyriški
marškiniai, 1 pora “Wrangler” denlm Jeans, 1 pora “Levi”
rumbuoto aksomo jeans.
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $420.00.
Į šj siuntinio dar galima dadėti 7 svarus {vairių prekių.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina
su muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui,
DeLux, sveria 5 sv.................
$100.00
Jeans, rumbuoto aksomo “Wrangier” arba “Levi” ....42.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis------------— 50.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė..................
12.00
Telescoplc lietsargis ----------------------- —----- 12.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai —--------------- 48.00
Pūki suknelei medžiaga------------------------------- 40.00
šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m------------ - 60.00
Aksomo medžiaga kostiumui,
dvigubo pločio, 3 m. ..................---- —-------- 76.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. ---------- 70.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. ---------- 80.00
Angliška vilnonė medžiaga e Hutai, 3 m.---------- 100.00
šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv.
arbatos — 8.00, 1 sv. neseafes — 12.00, 2 sv. pupelių
kavos —14.00,1 sv. šokolado—7.00,40 cigarečių — 5.00.
Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti $60.00
persiuntimu L
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles
Persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS
11 LONDON LAME, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, ENGLAND
TEL. 01 460-2592
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

Muzikinis direktorius Al
ARTĖJA VII-JI LIETUVIŲ
gis Modestas painformavo
TAUTINIŲ ŠOKIŲ
apie muzikinės dalies pasi
ŠVENTĖ

ruošimą šokių šventei. Mu
Septintosios lietuvių tau zikinė palyda susideda iš
tinių šokių šventės ruoša dviejų dalių: orkestro ir
rūpinasi rengimo komite choro. 59 narių orkestrą ir
tas, pirmininkaujamas da 250 dalyvių chorą diriguos
bartinio JAV B Krašto val Algis Modestas. Vaclovas
dybos pirm, clevelandiečio Verikaitis, Bronius Kazė
dr. Antano Butkaus, o fi nas ir Rimantas Kasputis.
nansus telkia speciali komi (Apie dirigentus plačiau ra
sija, pirmininkaujama chi- šo A. B. Dirvos Nr. 15).
cagiečio dr. Ferdinando
Finansams telkti komisi
Kauno.
jos pirm. dr. Ferdinandas
Š. m. balandžio 8 d. Jau Kaunas yra sudaręs plačios
nimo centre buvo sukviesti apimties komisiją ir turi
spaudos bei radijo bendra vilčių numatytą sumą su
darbiai supažindinti su šuo rinkti. Didesnės talkos tiki
liais atlekiančia septintosios si sulaukti iš apylinkių val
lietuvių tautinių šokių šven dybų ir šokių grupių vado
tės ruoša, šventė įvyks š.
vų. Jau išsiuntinėta pora
m. liepos 1 d. Coliziejuje, tūkstančių laiškų įvairiems
Richfield, Ohio prie 271-77 asmenims, prašant parem
kelio, netoli Člevelando.
ti šį neeilinį renginį. Dr. F.
Aiškumo dėliai, kalbėdami Kauno vadovaujama komi
apie tautinių šokių šventės sija tenkinasi tik aukų rin
vietovių, naudosime žino
kimu, nes loterija, bilietų
mesni miestą — Clevelandą.
bei suvenyrų platinimu rū
Konferenciją atidarė ir
pinasi kitos komisijos. Ben
jai vadovavo pirm. dr. A.
droji sąmata neprašoka
Butkus. Pažymėjo, kad pa
200,000 dolerių. Stambiau
ruošiamieji darbai baigti, o
sia pajamų suma numatyta
dabar belieka sutelkti lėšas
gauti už parduotus bilietus
ir sukviesti žiūrovus.
— netoli 100,000 dol. Ant
Meninės dalies direktorė
ra tiek tikimasi gauti au
Jadvyga Reginienė iš Ro
komis, loterija, suvenyrais,
chesterio, N. Y., pranešė,
skelbimais, pokylio pelnu.
kad pasiruošimas šokių
Stambiausias išlaidų pozi
šventei vyksta gerai. Buvo
cijas sudaro šokėjams ke
suruošti vadovėms kursai
lionių dalinis atlyginimas,
ir nustatyta programa. Už
koliziejaus nuoma, orkes
siregistravo 48 ansambliai
tras, choristų kelionės ir ki
su daugiau 2000 šokėjų.
tos išlaidos. Jei pavyktų
Ansamblį sudaro vieno va
parduoti visus bilietus, tai
dovo vadovaujamos šokėjų
nedateklius atitinkamai su
grupės. Tame pačiame an
mažėtų ir priartėtų prie ba
samblyje dažnai yra kelios
lanso.
šokėjų grupės, o grupėje
Finansams telkti komisi
yra 20-22 šokėjai. Iš viso
užsiregistravo 104 šokėjų jos pirm. dr. F. Kaunas yra
grupės: 48 — studentų, 28 optimistas, pasitiki lietuvių
— vaikų ir 28 grupės vete gera valia bei dosnumu ir
ranų. Laukiama bent po tikisi pasiimtą uždavinį
vieną grupę iš Europos ir įvykdyti.
šokių šventei rengti ko
Pietų Amerikos. Australi
ja nuo pažado atsiųsti miteto pirm. dr. Antanas
šokėjų grupę jau atsisakė. Butkus džiaugiasi Kanados
Argentina taip pat susvy bei JAV LB ir šokių insti
ravo ir dėl politinių bei eko tuto sutartinu darbu, šven
nominių sunkumų negali tei rimtai pasiruošta ir nu
atsiųsti savo šokėjų. Su va matyta programa bus tin
dovais ryšiai geri, o jauni kamai atlikta, tik reikia lie
mas entuziastingai ruošia tuvių paramos finansais ir
si šventei, noriai lanko re asmenišku dalyvavimu. Dr.
A. Butkus apeliuoja į Chi
peticijas.

Senbernio polką atlieka Rasos Soliunaitės vadovaujamas ‘Spindulys’.
J. Tamulaičionuotr.

cagos laukiama bent 3,500
žmonių, šokiais gali grožė
tis ir kitataučiai, todėl rei
kia atsivesti ir savo pažįs
tamus amerikiečius. Komi
tetas yra pakvietęs šios ša
lies prezidentą ir tikisi šį
aukštąjį svečią matyti šo
kių šventėje.
Programos pranešėjomis
pakviestos ir sutikimai gau
ti : Hollywoodo filmų žvaigž
dė Jūradė Nausėdaitė-Ann
Jillian ir Birutė Litvinienė.
Komitetas vertina spau
dos ir radijo talką ir dėko
ja už rodomą prielankumą.

TRYPTINIS
Po spaudos konferencijos,
Jaunimo centro didžiojoje
salėje įvyko 8 taut. šokių
grupių, esančių Chicagoje
ir apylinkėse pasirodymas.
Dalyvavo: St. Bacevičienės
RAMBYNAS, I. Smieliauskienės GRANDIS, jaunių
ratelis (pati Smieliauskienė su studentų grupe tą die
ną buvo išvykusi i Kanadą),
Lydi jos Ringienės GIJA, V.
Smieliauskaitės - Atkinson
VYTIS, Frank Zapolio VY
ČIAI, Rasos šoliūnaitės
SPINDULYS (dvi grupės),
Sylvijos Radvilienės MA
LŪNAS ir Giedrės čepaitytės ŠVYTURYS, šios gru
pės pašoko po porą ar tris
šokius, įeinančius į VII liet,
taut. šokių šventės progra
mą.

Pasiruošimas geras, šo
kėjai drausmingi, judesiai
sutartini. Pasirodymą už
baigė bendru suktiniu, pra
bėgę per sceną ir visą salę.
Dalyvavo apie 150 šokėjų.

Renginį atidarė finan
Chicagoje veikiantis jau
sams telkti komisijos narė nimo vokalinis vienetas
M. Marcinkienė, o progra VAIVA, vadovaujamas mu
mą sumaniai ir sklandžiai ziko Fausto Strolios, stato
pravedė Jolita Kriaučeliū- linksmą muzikinį vaizdelį
naitė, taikliai apibūdindama "Virš vaivorykštės”, pagal
kiekvieną šokį.
”Wizard OZ”. Renginys
žodį tarė komiteto pirmi įvyks š. m. gegužės 19 d.,
ninkas dr. A. Butkus ir me šeštadienį, 6:30 vai. vak.
ninė vadovė J. Reginienė, Jaunimo centre. Kokteiliai,
kviesdami remti ir dalyvau vakarienė, programa ir šo
ti šventėje.
kiai, grojant AIDO orkes
trui.
RENGINIAI
Vietas rezervuotis pas
Vidą
Momkutę, telef. 925Jaunimo centro valdybos
6193.
Įėjimo auka 15 dol.
rengiamas
New
Yorko
HARMONIJOS koncertas asmeniui.

įvyks š. m. balandžio 29 d.,
Atvelykio sekmadienį, 3 vai.
po pietų didžiojoje salėje.
Bilietai gaunami Vaznelių
prekyboje ir koncerto die
ną prie įėjimo. Dalyvauki
me ir pasidžiaukime jau
nyste žydinčiais daininin
kais bei jų atliekamomis
dainomis.

¥

Seniausias lietuviškas ra
dijas Margutis pavasario
koncertą rengia š. m. ge
gužės 27 d. Jaunimo cent
re. Programą atliks iš Va
karų Vokietijos atvvkstantieji menininkai — muzikas
Arvydas ir solistė Nelė Paltinai. Dalyvaukime.

‘An?ber H^idays”
1984 M. EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO
GEGUŽĖS 9
GEGUŽĖS 14
GEGUŽĖS 30

— $1114.00

BIRŽELIO 11

— $1315.00
— $1528.00

BIRŽELIO 18
BIRŽELIO 20

LIEPOS 9

— $1361.00

LIEPOS 18---------$1361.00
RUGPIŪČIO 1 —$1361.00
RUGPIŪČIO 13 —$1528.00
RUGSĖJO 5
—$1361.00
RUGSĖJO 17
— $1127.00
RUGSĖJO 26 —$1142.00

— $1618,00

SPALIO 3 — $1268.00

— $1335.00
— $1361.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs
maršrutai — Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Le
ningradas.
Prie šių grupiu galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu
mokesčiu. Grupes lydės vadovai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
MCMBER
393 Wcst Broadwav
P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
sutvarkom dokumentus.
PRIVES ARE. BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANCES. RECISTERED TRAVEL ACENT #TA 0324

Bendras suktinis. Atlieka visos grupės.

J. Tamulaičio nuotr.
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LIETUVIŲ DĖMESYS SOCIALINIAMS KLAUSIMAMS
ANTANAS JUODVALKIS
JAV LB Socialinių reikalų
taryba, įsteigta dabartinio
Krašto valdybos pirm. dr. An
tano Butkaus rūpesčiu, o da
bar vadovaujama energingos
visuomenininkės Danguolės
Valentinaitės, sušaukė plačios
apimties konferenciją š.m. ba
landžio 7-8 d.d. Jaunimo cen
tre, Chicagoje.
Plati programa su gausa
paskaitų-pranešimų, padary
tų toje srityje dirbančių ar nu
simanančių žmonių, daugiau
tiko paruošti vadovams, kaip
eiliniams piliečiams.
Marquette Parko ir aplinkinių vie
tovių pensininkams būtų už
tekę vienos dienos programos,
betgi buvo taikoma visų LB
apylinkių atstovams, talkinan
tiems socialinėje srityje. Deja,
tokių atstovų kaip ir nebuvo.
Suprantama, neįdomus ar
nepatrauklus darbas, padėti
vyresnio amžiaus žmonėms
įvairiose jų problemose. Šiuo
metu jau vykdomos didesnio
masto programos - pensinin
kams namų statybos su fede
ralinės valdžios parama, buvo
susidomėjimo centru. Visi pre legentai pabrėžė, kad reikalas
yra pavėluotas bent 20-25 me
tus, bet problemos aktualu
mas nėra prarastas, tik finan
sinę paramą šiuo metu sun
kiau gauti.

Šeštadienio priešpietinėje
programoje paskaitą ‘Sociali
nės gerovės sistema Ameriko
je skaitė prof. dr. Regina Ku
lienė. Tolimesnėje darbotvar
kėje buvo pranešimai apie
įvairias socialinio aptarnavi
mo programas: medicare -dr.
Regina Kulienė. Sočiai Security - Don Eytu, Public Aid M. Sullivan ir Food Stamps
(maisto kuponai) - Kornelijus
Jazbutis.
Popietinėje sesijoje praneši
ma padarė clevelandietis Bro
nius Snarskis, apie lietuviškų
namų reikalingumą vyr. am
žiaus žmonėms, ir jau stato
mus namus Clevelande. Ge
ras pasiruošimas ir aiškus per
davimas sudomino klausyto
jus pensininkams statomais na
mais ir sulaukė gyvų pasisaky
mų bei paklausimų. Namai
jau pastatyti. Turi 82 butus
žmonėms, ūkines bei sociali
nio bendravimo patalpas. Bus
nustatytos nuomos, bet pensi
ninkai mokės tik 30% savo pa
j amų, o kitus padengs iš fede
ralinės valdžos gautų fondų.
Šiems priedams jau yra paskir
ta pusė milijono dolerių. Iš
girdus tokį pareiškimą daly
vių tarpe prabėgo pasitenkini
mo šnabždesys, bet toliau besi
aiškinant išryškėjo, kad į pa
jamų sudėtį įeina soc. sec. pen

Kornelijus Jazbutis kalba apie maisto ženklelius LB Soc.
reik, tarybos konferencijoje, Chicagoje. Greta sėdi pirm.
Danguolė Valentinaitė.
V.A. Račkausko nuotr.

Po darbingų LB Soc. reik, tarybos konferencijos posėdžių,
prie vakarienės stalo. Iš kairės: Regina ir inž. Bronius Snars
kiai, Kornelijus Jazbutis, prof. dr. Vytautas Černius,
Antanas Juodvalkis, garbės konsule Juzė Daužvardienė ir
Vytautas Račkauskas.
V.A. Račkausko nuotr.

sija, darbovietės pensija, pa
lūkanos už visų rūšių indėlius,
dividendai už akcijas ir kitos
pajamos. Gyvenančių tik iš
gaunamos soc. sec. pensijos
lietuvių tarpe nedaug yra. Di
džiosios daugumos pensininkų
bendros pajamos yra tris ar ke
turis kartus didesnės už soc.
sec. pensijas. Taigi ir ta skel
biama nuolaida nedaug kas
galės pasinaudoti.
Butai bus nuomojami prisi
laikant visų federalinės val
džios nustatytų reikalavimų.
Nebus daroma diskriminacija,
bet nuomojama principu: pir
mas atėjęs, pirmas ir aptar
naujamas. Statomuose pensi
ninkų namuose gauti butams
bus paskelbta registracija.
Nuomos sutartys nebus suda
romos ir prieš mėnesį laiko pra
nešus, galima butą apleisti.
Nors pensininkų namai yra
reikalingi, bet daugumos klau
simai krypo į senelių prieglau
dos (nursing home) namus.
Prieglaudoms statyti valdžia
subsidijų tuo tarpu neduoda.
Tik pavieniai asmenys ar or
ganizacijos gali juos išlaikyti
valdžios priežiūroje ir įnamiai
gauti pašalpas. Prieglaudos
kontroliuojamos miestų ir vals
tijų administracijos.
Soc. reik tarybos pirm, su
talkininkais ir talkininkėmis
Chicagoje yra suorganizavusi
nemokamas įvairias paslaugas
lietuviams. Čia ir kraujo spau
dimas matuojamas, ir akys
bei bendras kūno patikrini
mas gerų specialistų atlieka
mas. Apie Chicagoj veikian
čias socialines paslaugas reiks
atskirai parašyti, nes kitur to
kio patarnavimo neteko girdė
ti. Šios tarnybos didžioji pasišventėlė ir organizatorė yra
Danguolė Valentinaitė, sulau
kusi ypatingo įvertinimo. Tik
rai, tai nepaprastas jaunos mo
terš pasišventimas nepajėgiem
seneliams padėti.
Išklausius prof. dr. Vytauto
Černiaus, iš Philadelphijos,
pranešimą apie socialinės gero
vės reikalinumą ir reikšmę
Amerikos lietuvių gyvenime,
šeštadienio programa buvo
baigta bendra dalyvių vaka
riene.
Sekmadienio sesija pradėta
dr. R. Kulienės pranešimu
apie vyr. amžiaus surašinėji
mo duomenis. Adv. Rima Sko.
rubskaitė kalbėjo apie testa
mentų sudarymą, o apie
socialinės gefovės aptarnavi
mo programas - Kęstutis Žu
kas. Jaunimo kongresų studi
jinių anketų 1972 ir 1983 m.
palyginimą davė kun. Kęstu
tis Trimakas. Nieko džiugi
nančio. Pirmauja mergaitės.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
2534 WEST 69th STREET Telefonas: RE 7-3332

Saviaiakas J. Mažeika
Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gorimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos lomos — Pasirinkimaa didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Iš Clevelando į LB Soc. Reikalų Tarybos konferenciją
atvykę Bronius ir Regina Snarskiai, LB Krašto vald. pirm,
dr. Antanas Butkus.
V.A. Račkausko nuotr.
Apie soc. reikalų tarnybos
įsteigimą bei tikslus, kalbėjo
pirmasis pirmininkas dr. A.
Butkus. Savo pranešime pasi
džiaugė, kad mesta mintis nors ir pavėluota - prigijo ir
pradeda duoti vaisius.
Moderuojant dr. V. Čer
niui, buvo išryškintos iškeltos
mintys ir užsibrėžta toliau dar
efektingiau ir plačiau soc. ge
rovės aptarnavimo programas
plėsti visose tirščiau lietuviais
apgyventose vietovėse. Pavė
lavimas buvo natūralus, nes
naujieji ateiviai nepažino šio
krašto struktūros, nemokėjo
kalbos ir nepriėjo prie šaltinių
Išsimokslinus lietuvių jaunajai
kartai, prasivėrė durys į visas
šio krašto įstaigas ir savo įgy
tas žinias pradėjo perduoti sa
vajai etninei mažumai. Atei
tyje dar efektingiau bus gali
ma padėti pagalbos reikalin
giems tautiečiams.
Konferencija, nors ir nebu
vo gausi dalyviais, bet buvo
gerai paruošta ir visokeriopai
visi socialiniai reikalai aptarti.
Padėka visiems prelegentamsėms, o ypatingai organizatorei
Danguolei Valentinaitei ir vi
soms bei visiems talkininkams.

ALT S-GOS CHICAGOS
SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS

Skyriaus valdyba š. m.
balandžio mėn. 27 d. (penk
tadienį), 7:30 vai. vak.,
Lietuvių Tautiniuose Na
muose kviečia visuotinį na
rių susirinkimą, kuriame
valdyba pasisakys apie jos
praeitų metų veiklą ir bus
renkama sekantiems me
tams valdyba. Šiame susi
rinkime taip pat bus ren
kami skyriaus atstovai da
lyvauti Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos seime,
kuris vyks š. m. gegužės
mėn. 26-27 dienomis Cleve
lande.
Po susirinkimo — drau
giški pokalbiai prie kavu
tės.

NAUJA VALDYBA
Lietuvių moterų klubų
federacijos Chicagos klu
bas metiniame narių susi
rinkime, įvykusiame š. m.
kovo mėn. 11 d. Jaunimo
centre, išsirinko naują val
dybą, kuri pasiskirstė pa
reigomis: Jolanda Kerelienė — pirmininkė, Aleksan
dra Likanderienė — vice
pirmininkė, Kazimiera Leonaitienė — vicepirm. infor
macijai, Svajonė Kerelytė
— sekretorė, Albina Paš-

kienė — iždininkė, Marija
Macevičienė ir Gražina Vaičaitienė — "vaišių vadovės.
LF VARDYNO
SUTIKTUVĖS

Lietuvių Fondo vardynas
— knyga jau yra atspaus
dinta ir š. m. balandžio 28
d. 7 vai. vak. Jaunimo Cent
ro kavinėje bus pristatyta
visuomenei.
Apie vardyną kalbės LF
pradininkas dr. A. Razma
ir iš New Yorko atvykęs dr.
J. Kazickas, bei redakcinės
kolegijos nariai A. Bagdo
nas ir V. Naudžius.
Meninę programos dalį
atliks poetas B. Brazdžionis
specialiai atvykstąs iš Los
Angeles.
Visi kviečiami dalyvauti.
Įėjimas veltui ir aukos ne
bus renkamos. Po progra
mos bus vaišės.
• Chicagos Lietuvių Ta
rybos metinė darbo konfe
rencija įvyks š. m. balan
džio mėn. 29 d. 2 vai. p. p.
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, 6422 So. Kedzie Av.
Lietuvių organizacijos ir
visuomenė kviečiamos gau
siai dalyvauti.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
OWNER / OPERATORS
WANTED
We are expanding and
need late model tandem tractors. Drivers mušt have over
the road experience. A good
safety record and a professional attitude. Good rates, Liberal Advances, Centrai dispatch, settlements twice a
month.
Outside of W. Virginia call
1-800-624-3414. In W. Virgi
nia call 304-522-7366, ask for
JohnWoods.
(12-21)

OPPORTUNITY
FOR
REGISTERED NURSES
To work and live in a small
congenial community in Rural Nevada Hospital Home
health agent. Good starting
salary plūs shift differential.
Excellent benefits. Moving
allowance. Outdoor recreation. Moderate climate. apply call or write to
Mt Grant General HospiTAL, P.O. Box 1516, Hawthorne, NV 89415
Call collect 702-945-2461
(12-21)

1981 m. balandžio 26 d.

CHICAGO
♦

SUSITIKIMAS SU
RAŠYTOJU
ANATOLIJUM KAIRIU
Kovo 24 d. i Kr. Donelai
čio aukštesniosios mokyklos
aštuntąją klasę atsilankė
rašytojas, poetas, drama
turgas Anatolijus Kairys.
Jis pasidalino su mumis
mintimis per literatūros
pamoką. Visi mokiniai buvo
pasiruošę klausimus, kut riais A. Kairys vedė po
kalbi,
šiais mokslo metais kla
sėje skaitome premijuotą
romaną "Kelionė j Vilnių”.
Mokiniams rūpėjo, kaip ra
šytojas gavo idėją rašyti
šia tema? A. Kairys aiški
no, kad tema yra aktuali ir
atstovauja savo laikmetj.
Vilnius rašytojui yra gerai
pažįstamas, nes jame gyve
no. Dabar yra labai opus
klausimas dėl važiavimo į
Lietuvą. Jaunimas dažnai
būna sumaišytas, nebežino
ko klausyti. Pabrėžė, kad
autorius turi teisę padaryti
kaip jis nori. Gal kitas ra
šytojas šia tema būtų visai
skirtingai parašęs. Medžia
gą romanui ėmė iš kiekvie
no vaizdo, skaitymo knygo
se ir laikraščiuose, iš pri
vačių laiškų, iš žmonių pa
sakojimų, kurie lankėsi Lie
tuvoje.
Kiti mokiniai norėjo ži
noti, ar rašytojas pritaria
jaunimui keliauti į Vilnių?
. A. Kairys ne tik pritaria,
bet ragina, kad kiekvienas
turėtų nuvykti į Lietuvą
bent kas penkis ar dešimt
metų aplankyti gimines,
pasikalbėti su senukais, su
sipažinti su tėvų šalim.
Paprašytas daugiau pasi
pasakoti apie save ir kūry
bą, mielai sutiko. Sužinojo
me, kad rašytojas gimė Ru1 sijoje. Vėliau Vilniaus uni
versitete studijavo pedago
giką, filosofiją ir psicholo
giją. Universitetą baigė
1942 m. Mokytojo profesija
nesivertė, išėjo į rašytojo
sritį. 1947 m. atvyko į JAV.
Jis yra parašęs daug roma
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nų, novelių, dramų, poezi
jos. "Kelionė į Vilnių” yra
Draugo premijuotas roma
nas 1982 metais. Pradėjo
rašyti korespondencijas nuo
16 metų. Pirmas parašytas
vaidinimas vadinosi "Būki
me angelaičiais”.
Savo apsilankymo proga
apdovanojo mus knygomis:
"Trys dramos” ir poezijos
rinkiniu "Lotofagu šaly”.
Visiems mokiniams tas la
bai patiko. Tada mes pa
prašėme rašytoją mums
dovanotas knygas autogra
fuoti, kad galėtume visada
prisiminti šią įspūdingą
dieną.
Esame dėkingi literatūros
mokytojai R. Kučienei. kad
mums suteikė progą susi
pažinti su rašytoju. A. Kai
rys mums paliko didelį
---------------------------------------------------------------------------------------- .
Mergaitė su ėriuku ...
įspūdį.
Didelis ačiū rašytojui A.
Kairiui, kad jis sutiko pra priimtas. Toliau sekė veik nienė ir Juozas Jasiūnas. ras "Aras”. Chore dalyvau
leisti laiką su mumis ir pa los pranešimai. Daug siun Prie jų dar prisijungė Lie ja sol. R. Strimaitis, akom
tinių buvo pasiųsta į Su tuvių Kultūros klubas ir V. panuoja J. Govėdas. Bilietai
sidalinti įspūdžiais.
valkų trikampį, paaukota Tamošiūnas. Parodos vy gaunami pas K. Gogelį, A.
• Lina šliažaitė
radijo valandėlėms, spau riausias tvarkytojas Algis Sukauską ir koncerto dieną
Kr. Donelaičio mokyklos,
dai, jaunimui, tautinių šo Vaitiekaitis. Parodoje buvo kasoje. Patariama įsigyti iš
8 kl. mokinė
kių šventei Clevelande. Bu dar vazų, lėlių, takelių, ka anksto.
vo prisidėta ramovėnams rolių, vėliavėlių, lipiniukų
A. Grinius
rengiant pikniką, Vasario ir įvairių daiktų. AtsilanNEPAMIRŠKITE
16 minėjimą. S. šimoliūnie-. kusiems visiems į akis kri
ATNAUJINTI
AUTOBUSAS Į TAUTINIŲ nė ir J. Rutkauskienė pa to parodos eksponatų gra
DIRVOS
tikrino kasos knygą ir ra žus išdėstymas. Parodą ap
ŠOKIŲ ŠVENTŲ
PRENUMERATĄ
do, kad vedama tvarkingai. lankė daug žmonių ir pasiJai atsiras pakankamas
Ižd. E. Kutkienė buvo pada- gražėjo jos gražiais ekspo
skaičius asmenų norinčių
rusi metinę apyskaitą ir ją natais.
MOLD MAKERS
autobusu važiuoti į tautinių
susirinkime išdalino na
šokių šventę, kuri įvyks lie
AUKA DIRVAI
Minimum of 10 years of
rėms.
pos 1 d. Clevelande, LB val
building and maintaining
Parengimų vadovė Anta
D.L.K.
Birutės
draugijos
dybos pirmininkas Jonas
nina Jonynienė už eilę metų Detroito skyrius per Anta thermoset and thermo plastic
Urbonas sutiko užsakyti au
gerai atliktus skyriui dar ną Grinių Dirvai paremti molds. Reąuires a high degtobusą. Norintieji vykti re
bus pakelta į garbės nares. prisiuntė 20 dol. auką. Ačiū. ree of development knowledge
and machining techniques.
gistruojasi: Dievo Apvaiz
Pasidžiaugta, kad į draugi
Contact:
dos parapijoje pas Juozą
ją įstojo keletą naujų na
ARO KONCERTAS
EATON CORPORATION
Matėkūną ir šv. Antano pa
rių. Susirinkimas buvo gau
OF FLORIDA
rapijoje — Antaną Grinių.
Primenu,
kad
gegužės
6
sesnis narėmis už praėjusių
2074 VVhitfield Avė., East
metų susirinkimą. Buvo d. 4 vai. p. p. Crestwood
Sarasota, FL 33580
BIRUTIEčIŲ VEIKLA
sklandus ir praėjo pakilioj mokyklos auditorijoje kon
certuos V. Verikaičio vado Equal Opportunity employer
nuotaikoje.
D. L. K. Birutės Draugi
vaujamas Toronto vyrų cho M/F
(15-22)
jos Detroito skyriaus susi
PASISEKUSI PARODA
rinkimas įvyko balandžio 8
d. šv. Antano parapijos pa
Balandžio 15 d. šv. An
talpose. Susirinkimą prave tano parapijos mokyklos
dė pirm. Kristina Daugvy- klasėje buvo surengta gindienė. Pradėta malda už taro-šiaudinukų paveikslų
mirusias nares. Sekretorė ir Velykų margučių paroda.
C. Balsienė perskaitė pra Parodoje savo gaminius bu
ėjusio susirinkimo protoko vo išstačiusios: Antanina
lą, kuris, be pataisų buvo Jonynienė, Stasė šimoliū-

DETROIT

Supažindinkit savo bičiulius
su DIRVA.
Atsiųskit jų adresus.
Jie gaus keletą numeriųJĮELTUI!

--------------------------IŠKIRPTI-------------- — — —

DIRVA
P. O. Box 03206

Cleveland, Ohio 44103
Prašau siuntinėti Dina susipažinimui šiems asmenims:

Pavardė ir vardas..................................... ................................

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

Pavardė ir vardas......... ............................................................

Rašytojas A. Kairys Kr. Donelaičio mokyklos mokiniams pasirašo savo knygas. Už jo
stovi mokyklų direktorius J. Sirka ir literatūros mokyt. R. Kučienė.
J. Tamulaičio nuotr.

Adresas ......................................................................................
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LOS ANGELES LIETUVIAI
Rūta Šakienė

ALT susirinkimas
š. m. balandžio 8 dieną
šv. Kazimiero parapijos
mokyklos patalpose įvyko
metinis ALTo Los Angeles
skyriaus susirinkimas. Da
lyvavo 40 atstovų, kurie
atstovavo 24 organizacijas.
Skyriaus pirmininkas inž.
Antanas Mažeika pakvietė
susirinkimui pirmininkauti
Algį Raulinaitį ir sekretorę
Dainą Petronytę. Mandatų
komisijon: Antanas Audro
nis, Vytautas Apeikis ir
Edvinas Balceris. Jonas
Mockus paskaitė pereito su
sirinkimo protokolą, kuris
buvo priimtas be pakeitimų.
Antanas Mažeika savo
pranešime iškėlė metų bė,
gyje atliktus darbus. Jis
lietuvius atstovavo estų
ruoštame Birželio trėmimų
minėjime, Pavergtų Tautų
Savaitės minėjime, latvių
ir estų nepriklausomybės
minėjimų iškilmėse, ALTo
43-čiame metiniame suva
žiavime. Pavergtų Tautų
Komitete ėjo vicepirminin
ko pareigas. Išsiuntinėtos
rezoliucijos, ir pranešimai,
i n f o rmacijos amerikiečių
spaudai. Padauginta ir or
ganizacijoms išsiuntin ė t a
Centro Valdybos ir Lietu
vių Teisėms Ginti Komiteto
informacija, su prašymu
susipažinti ir reikalui esant
atlikti, kas prašoma. Papil

domai surinkta ir pasiųsta
750 dol. Lietuvos Pasiunti
nybės rūmų remonto dar
bams užbaigti.
Dėl Vasario šešioliktos
minėjimo iškilmių sušauk
tas visų organizacijų at
stovų posėdis-pasitarimas.
Nepriklausomybės šventė
ruošta vasario 19-tą dieną.
Dalyvavo lietuvių, latvių ir
estų konsulai, pavergtų
tautų organizacijų atstovai
ir du amerikiečiai valdžios
pareigūnai. Meninę dalį atliko vietinis jaunimas. Pa
grindinis kalbėtojas buvo
svečias iŠ Chicagos dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, kuris
pats padengė savo kelionės
išlaidas. Lietuvos laisvini
mo reikalams Vasario še
šioliktos proga, pagal laisvą
apsisprendimą, ALTui, Tau
tos Fondui arba Bendruo
menei surinkta virš 14,000
dolerių.
Baigdamas pranešimą
pirmininkas padėkojo ALT
valdybos nariams už nuo
širdų bendradarbiavimą ir
organizacijoms už pagalbą
visuose darbuose.
Savo ruožtu susirinkimas
padėkojo valdybai ir darbš
čiam, sumaniam pirminin
kui.
Iždininko Ramūno Bužėno pranešimu pajamų turė
ta apie 10,000 dol., išlaidų
netoli 4000 dol. Revizijos
Komisija patvirtino, kad
knygos vedamos tvarkingai.

VACYS
,
KAVALIŪNAS

VACIO
KAVALIŪNO
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ROMANAS

DALIA
Kietais viršeliais su aplanku dail. Vlados Stančikaitės-Abraitienės, 236 psl. Kaina 7 dol. Išleido Viltis.

Vėliau užklaustas, pirm. A.
Mažeika pranešė, kad yra
numatyta didesnę dalį liku
sių kasoje pinigų perduoti
Centro Valdybai.
Sekė valdybos rinkimai.
Pirmininkas A. Mažeika
pranešė, kad visa valdyba,
išskyrus Rimvydą Paškaus-.
ką, sutiko kandidatuoti se
kančiai kadencijai. Pasiūly
ta valdybon sutiko įeiti Dai
na Petronytė. Kadangi dau
giau sutinkančių neatsira
do, sąrašas uždarytas ir
valdyba išrinkta plojimu.
Taigi, Los Angeles ALTo
šios kadencijos valdybos
sąstatas yra sekantis: pirm.
Antanas Mažeika, vicepirninkai Antanas Skirius ir
Daina Petronytė, sekreto
riai Elena Gedgaudienė ir
Arnoldas Kungys, iždinin
kai Ramūnas Bužėnas ir
Simas Kvečas. Gaila, kad
iš valdybos pasitraukė R,
Paškauskas, kuris, būda
mas aktyvus amerikiečių
studentų tarpe, buvo labai
svarbus ir reikalingas kon
taktas su amerikiečiais ir
ypatingai jų jaunimu. Bet
džiugu, kad jo vieton įėjo
Daina Petronytė, energingo
Tautinių Namu pirmininko
Jono Petronio dukra, kuri
jau iš pat mažens veikliai
pasirodo jaunimo organiza
cijose. Sveikiname jaunąją
losangelietę veikėją, kuri ši
pavasarį baigs universite
tą ir žada rimtai įsijungti
į mūsų kolonijos lietuvišką
judėjimą.
Perrinkta ilgametė Revi
zijos Komisija, susidedanti
iš Algio Raulinaičio, Vlado
Pažiūros ir Edvino Balcerio.
Losangeliečiai lietuviai
ne be pagrindo džiaugiasi ir
didžiuojasi savo organiza
cijų tarpusaviu sugyvenimu
ir tolerancija, čia nemažą
nuopelną reikia priskirti
sumaniam ir taktiškam
ALTo pirmininkui inž. A.
Mažeikai, kuris visuomet
randa išeitį ir ieško to, kas
jungia, o ne kas skiria šio
je mums visiems svarbioje
gyvenimo paskirtyje — ko
voje už Lietuvos laisvą ry
tojų.

SIMO KUDIRKOS
GIMTADIENIS

Balandžio 8 d., sekmadie
----------------------- IŠKIRPTI------------------------- nį, 2 vai. į Tautinių Namų
valgyklą susirinko virš pus
Siunčiu 7 dol. ir prašau atsiųsti Vacio Kavaliūno šimtis losangeliečių lietuvių
naują romaną DALIA. (Vilties draugijos nariams kaina pasveikinti ir drauge su jo
šeima atšvęsti Simo Kudir
5 dol.).
kos 54-tą gimtadienį. Simui,
Persiuntimo išlaidoms pridėti 1 dol.
kuris tą dieną viename uni
versitete skaitęs paskaitą
DIRVA
apie komunizmą ir jo grės
mę Amerikai, užvažiavo į
P. O. Box 03206
Tautinius
Namus pavalgy
Cleveland, Ohio 44103
ti pietų, šitokia grupė susi
rinkusių "ilgiausių metų”
Pavardė ir vardas................................ -.................... ...... giedančių draugų, buvo di
delis netikėtumas.
Genė Plukienė ir Genė
Kudirkienė, kurios jau virš
metų Tautiniuose Namuose
Adresas .........
šeimininkauja ir per tą lai
ką yra suruošusios visą ei
lę gražių ir puošnių poky
liu, šį kartą irgi prie gra
žiai puoštų stalų susėdusius

svečius pavaišino puikiais
šaltais ir karštais patiekaląis, pagirdė iš nesibaigian
čių gaiviųjų gėrimų šalti
nių.
Paprašytas būti šventės
pravėdėju inž. Antanas Mažeika iškvietė visą eilę svei
kintojų, kurie rado šiltų ir
nuoširdžių žodžių, prisimin
dami tas pirmąsias baisias
dienas, paminėdami Simo
drąsą ir ištvermę, jo ilgą
kančią ir herojiškus veiks
mus, siekiant laisvės Vaka
ruose, linkėdami jam ir jo
šeimai laimės ir pasisekimo
Kalifornijos žemėje. Niekas
kitas šiame laikotarpyje
taip neišgarsino Lietuvos
vardo, kaip Simas Kudirka.
Dėkodamas sveikinto
jams, susirinkusiems ir ren
gėjams, Simas įprastu savo
kuklumu nuneigė esąs ar
buvęs herojus, tikindamas,
kad aplinkybės padaro he
rojus, o tikrieji drąsuoliai
esą toji minia, kuri tas ap
linkybes sudaro. Susirinkę
gal ir ne visai su tais Simo
aiškinimais sutiko, bet tok
sai jau jo būdas, tas kuklus
savęs nuvertinimas ir vi
suomet prisiminimas tų,
kurie yra jam kiek padėję.
Kadangi kaip tik sutapo,
kad balandžio 8-ta buvo ir
šventės pravedėjo Antano
Mažeikos gimtadienis, buvo
norėta ir ją ta pačia proga
pasveikinti, bet jisai papra
šė susirinkusių to nedaryti,
nes ši diena priklausanti Si
mui Kudirkai. Vistiek drau
gai, nors ir be didelio triuk
šmo, linkėjo ir jam ilgiau
sių metų.
(rs)

BALFO MINĖJIMAS
Balfo 40 metų sukakčiai at- *
žymėti, Los Angeles skyrius
ruošia iškilmingą paminėjimą
gegužės 6-tą dieną, Sv. Kazi
miero parapijos patalpose.
10:30 vai. bus Sv. Mišios už
visus mirusius ir gyvus Balfo
darbuotojus ir aukotojus.
12:30 vai. bus minėjimasakademija. Žodį tars centro
valdybos pirmininkė M. Ru
dienė.
Po oficialiosios dalies seks
koncertas, kurį atliks solistai:
J. Cekanauskienė, A. Pavasa
ris ir V. Polikaitytė-Vilkienė, »
akompanuojant pianistei R.
Apeikytei. įkandin seks LA
Vyrų Kvartetas, susidedantis
iš balsingųjų R. Dabšio, E. Ja
rašiūno, A. Polikaičio ir B. Seliuko.
Po koncerto bus patiekti
karšti pietūs su vynu. Kad sve
čiai nepraalktų iki pietų, at
vykę salėn ras ant stalų smul
kius užkandžius.
įėjimas $15 asmeniui, pen
sininkams bei moksleiviams $10. Stalus ar bilietus prašo- >
ma užsakyti iš anksto pas ižd.
A. Mitkevičių, tel. (213)
662-6413.
Visi yra nuoširdžiai kviečia
mi šioje prasmingoje šventėje
dalyvauti.
Los Angeles
Balfo skyriaus valdyba

(213) 829-4757

(213) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant
2802 Santa Monica Bonierard
Santa Monica, CA 90404
14659 Limedale Street

Panorama City, CA 91402

JAKUBS AND SON

Laidojimo Įstaiga
Della E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt
Licenziįuoti direktoriai ir balzamuotojai

936 East 185tti Street, Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
valandoje. Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
NEPAMIRŠKIME .SAVO AUKOS LIETUVIŲ TEISĖMS
GINTI FONDUI

Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti "Lie
tuvių Teisėms Ginti Fondas” (arba "American Lithuanian
Rights Fund, Inc.) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont
Avė., Chicago, Illinois 60636.

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui.......... US $..........
Pavardė, vardas ......................................... -.....................

Adresas ..............................................................................
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me: priklausė teniso klubui,
slidinėjimo klubui ir prancū
zų kalbos klubui.
Tėvams išsikėlus į Akroną,
Julius aktyviai dalyvauja Cle
velando lietuviškame gyveni
me. Gyvendamas Akrone, jis
baigė Sv. Kazimiero lituanis
tinę mokyklą Clevelande, pri
klausė moksleivių ateitininkų
Maironio kuopai, buvo 2 me
tus jos valdyboje. Priklauso
Žaibo sporto klubui ir vasaro
mis stovyklaudavo Dainavoje.
Studijuoti pasirinko biznį,
Cleveland Statė Universitete.

♦ Šių METŲ
ABITURIENTAI
• ABITURIENTŲ pager
bimo balius įvyks birželio 2 d.
7 v.v. Lietuvių namų salėje.
Programos atlikime dalyvaus
aktorius-humoristas Vitalis Zu
kauskas iš New Yorko. Gros
Strimaičio orkestras.
LB Ohio apygardos valdyba
kviečia visus dalyvauti ir sma
giai praleisti tą vakarą.

•
RAMŪNAS BALČIŪ
NAS, Donato ir Nijolės Balčiū
nų sūnus, baigė Sv. Juozapo
gimnaziją, žaidė lauko teniso
komandoje, paskutiniais me
tais buvo teniso komandos ka
pitono pavaduotojas.
Ramūnas baigė Sv. Kazi
miero lituanistinę mokyklą ir
aktyviai dalyvauja lietuviška
me gyvenime. Priklausė moks
leivių ateitininkų Maironio
kuopai - buvo 3 metus valdy
boje : korespondentu, iždinin
ku ir vicepirmininku, šoka
• PAULIUS ZIEDONIS, Grandinėlėje ir priklauso Žai
Valdo ir Valdonės Ziedonių sū bo sporto klubo tinklinio ir
nus, baigė Sv. Juozapo gimna krepšinio komandoms.
ziją, kurioje priklausė ir lauko
Aktyviai dalyvaudavo Moks
teniso komandai.
leivių Ateitininkų kursuose
Paulius lankė Sv. Kazimie bei suvažiavimuose, vasaro
ro lituanistinę mokyklą, yra mis stovyklaudavo Dainavos
veiklus lietuviškoje veikloje. ir Neringos stovyklose. Pasku
Priklausė moksleivių ateitinin tines 2 vasaras stovyklose va
^kų Maironio kuopai, ypač dovavo. Taip pat stovyklavo
•veiklus skautų Pilėnų tunte. I ir Kongresinėje stovykloje
skautų stovyklas važiuoja su Oberlin.
pareigomis. Dainuoja skautų
Ramūnas žada studijuoti
vienete ‘Budėk!’, Čiurlionio biznį Cleveland Statė Univer
ansamblyje, bažnyčios chore sitete.
ir priklauso Žaibo klubui.
Taip pat dalyvavo Kongresi
nėje stovykloje Oberlin.
Paulius žada studijuoti biz
nį ar matematiką Cleveland
Statė Universitete.

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI

MACHINE OPERATORS
JERSEY
CITY
MANUFACTURER
11XS
ENTRY
LEVEI.
MACHINE
OPERAFOR
POSITIONS
AVAILABLE ON DAY OR NIGH1 SHIFTS
fOR INTERVIEV.- PLCASE CALL
9 AM TILL NOON.

201-432-2000 ()

Tautinių
Šokių
Šventų
M

KOLIZIEJUJE, RICHFIELD. OHIO J PIETUS NUO
CLEVELANDO, PRIE 1-271 IR 303 KELIO.
1984 M. LIEPOS 1 D., SEKMADIENĮ, 2 VAL. P. P.

• BALANDŽIO 2S D., 12
vai. šv. Jurgio parapijos salė
je šv. Jurgio šventė ir meti
niai padėkos pietūs — Velykų
stalas.
• GEGUŽĖS 5 D. Grandi

DALYVAUJA 50 GRUPIŲ, VIRŠ 2000 ŠOKĖJŲ Iš
JAV, KANADOS. PIETŲ AMERIKOS IR
VAKARŲ VOKIETIJOS.

nėlės balius Slovėnų auditori
joje.
• GEGUŽĖS 6 D. — Šv.
Jurgio iškilminga sueiga, Cle
velando Lietuvių Namuose.
Rengia Pilėnų tuntas.
• GEGUŽĖS 12-13 DIENO
MIS Clevelando Ateitininkijos
tradicinė-metinė šeimos šven
tė, Dievo Motinos parapijos
patalpose.

• GEGUŽES 12 D. New
Yorko HARMONIJC6 kvarte
to koncertas. Rengia Ateities
klubas.
• GEGUŽES 19-20 d.d.
vyr. skaučių Židinio parengi
mas - Tomo Kijausko kerami
kos skulptūros paroda.
• GEGUŽĖS 20 D. 11:30 vai.
rytą šv. Jurgio salėje metinis
parapijos susirinkimas ir tary
bos narių rinkimai.
• GEGUŽĖS 26-27 D. Cle
velande Lietuvių Namuose
Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos Seimas, banketas ir
Vilties draugijos narių suva
žiavimas.
• BIRŽELIO 2 D. Abitu
rientų balius. Ruošia LB Ob.
Apygarda.
• BIRŽELIO 3 — Sv Kazi
miero Lit. mokyklos mokslo
metų užbaigimas.
• BIRŽELIO 10 D. 11:30 vai.
priešpiet spaudos atgavimo 80
m . sukakties minėjimas Šv.
Jurgio parapijos salėje.

• BIRŽELIO 17 D. Birželio
minėjimas. Ruošia Amerikos
• JULIUS PALŪNAS, Vik Lietuvių Taryba, Latvių Są
toro ir Aldonos Palūnų sūnus, junga ir Estų Taryba.
baigė Manchester High Akro• BIRŽELIO 24 D. Onos
no gimnaziją, veikliai daly Mikulskienės kanklių muzikos
vaudamas gimnazijos gyveni studijos mokinių rečitalis.

• GYTIS MOTIEJŪNAS,
Gyčio ir Nijolės Motiejūnų sū
nus, baigė Sv. Juozapo gimna
ziją. Priklausė futbolo komą n
dai, gimnazijos chorui, kuria
me buvo atžymėtas geriausiu
dainininku.
Gytis lankė Sv. Kazimiero
lituanistinę mokyklą, priklau
so Žaibo sporto klubui, skau
tams ir dainuoja skautų viene
te ‘Budėk’, kuris koncertuqa
įvairiose lietuvių kolonijose.
Cleveland Statė Universite
te Gytis studijuos ‘computer
science’.

Maloniai kviečiame į
SEPTINTĄJĄ LAISVOJO PASAULIO
LIETUVIU

ŠVENTĖS ATIDARYMAS, šeštadienį, birželio 30 d„
7 vai. vakaro prie Rūpintojėlio Paminklo Dievo Motinos
parapijos kieme, 18022 Neff Road. Clevelande, Ohio.
SUSIPAŽINIMO VAKARAS, šeštadienį, birželio 30
d., 8 vai. vakaro, Public Auditorium, 1220 East 6th St.,
Clevelande, Ohio.

BALIUS. Stouffer’s Inn on the Sųuare, Clevelando
miesto centre, sekmadieni, liepos 1 d., 8 vai. vakaro.
BALIUS JAUNIMUI tuo pačiu metu Holiday Inn
Independence, netoli Koliziejaus.

BILIETAI Į ŠVENTĘ po $5.00, $7.00, $10.00 ir
$14.00, užsakomi pas Valdonę žiedonienę 18706 Kildeer
Avė., Cleveland, Ohio 41119, pp. Vaznelių krautuvėje,
Giffts International. Chicagoje ir vietinėse Ticketron
agentūrose. Grupės užsakančios bent 25 bilietus po $10.00
ar $14.00 gauna $2.00 nuolaidą nuo kiekvieno bilieto.

PAKVIETIMAI Į BALIŲ po $27.00 asmeniui
JAUNIMO BALIŲ po $13.00 asmeniui užsakomi pas
Jokūbaitienę, 3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117,
(216) 481-7161, ar pas Romą Zorską. 4118 Silsby
University Hts., Ohio 44118, tel.: (216) 371-0130.

ir į
Oną
tel.:
Rd.,

ČEKIAI UŽ BILIETUS IR PAKVIETIMUS rašomi
LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVALS. INC. vardu,
šventės metu pakvietimu i Balių nebus galima gauti, to
dėl prašome įsigyti juos iš anksto.

SUSIPAŽINIMO VAKARO BILIETAI suaugusiems
$3.00 ir jaunimui $2.00, gaunami prie įėjimo.
NAKVYNIŲ, TRANSPORTO IR VIEŠBUČIŲ IN
FORMACIJA gaunama pas Vytautą Jokūbaitį, 3000
Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117. tel.-. (216) 481-7161.

MALONIAI
ŠVENTĖJE!

LAUKIAME

JŪSŲ

DALYVAVIMO

ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS

• LIEPOS 1 D, sekmadieni.
2 vai. p. P- VII Laisvojo Pa
saulio Lietuvių Tautinių šokių
šventė Koliziejuje, Richfield,
Ohio.
Banketas 7 vai. vak. Stouf
fer’s Inn on the Sųuare.

□6
AMBER
STUDIOS, in.
Didelis pasirinkimas dovanoms
^^5 East 185 Street,
įvairių meno darbų.
CLEVELAND, Ohio 44119
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius
Tel. (216) 531-3500

• LIEPOS 29 D. Žalgirio
šaulių kuopos tradicinė gegu
žinė spaudai paremti.
• RUGPIŪČIO 12 D. SLA
136 kuopos gegužinė Gaižučio
sodyboje.
• RUGPIŪČIO 24-26 D.D.
— Neringos ir Pilėnų tuntų sa
vaitgalio stovykla, Camp Wandalee. Pelee Island, Ontario
• RUGSĖJO 9 D. Šilinės
šventė. 10:30 vai. šv. Jurgio
bažnyčioje iškilmingos šv. mi
šios, procesija į Marijos gro
tą ir Tautos šventės paminėji
mas.
• RUGSĖJO 15-16 DIENO
MIS A. Totoraitienės meno
darbų paroda
• RUGSĖJO 22 D. Vasarą
palydint Neringos skaučių tun
to balius.
• SPALIO 6 D. Žalgirio šau
lių kuopos rudens parengimas
Lietuviu namuose.
• SPALIO 6-7 d. šv. Jurgio
parapijos Eucharistinės pamal
dos (40 vaL atlaidai).

• SPALIO 14 D. Tėvynės
Garsų radijo 35 metų sukaktis.
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1484-1984’. Tiražas - 950,OOu
serijų. Kartu Vatikano paštas
išleido ir paaiškinimus apie
šv. Kazimierą italų, anglų ir
prancūzų kalbomis. Prisimin
Antanas Bernotas
tina, kad Vatikanas jau 1959
m. šv. Kazimiero500 metų gi
mimo proga irgi buvo išleidęs
Prie kokių nesąmonių šiais du pašto ženklus. Tada pieši
laikais kartais prieina kai ku nius darė prof. V.K. Jonynas.
rios valstybės, rodo kad ir šis
pavyzdys.

FILATELIJA
Nr.3

JAV kovo 12 d. išleido 20
centų pašto ženklą 25 metų
sukakčiai paminėti, kai Hava
jai tapo atskira valstija.

Mielam draugui

A. A.
DR. STASIUI BUDRIUI
mirus, žmonai dr. MILDAI ir dukrai GRA
ŽINAI reiškiame giliausią užuojautą ir kar

tu liūdime
Aldona ir Bronius
Bei n oria i
Valentina ir Pranas
Mažeikai

A. A.

Havajų salynas randasi šiau
riniame Pacifike, virš 2,000
mylių i pietvakarius nuo San
Francisco. Salynas susideda iš
apie 20 didesnių ir mažesnių
salų, bendro 6,641 kv. mylių
ploto. Iki 1893 m. salos buvo
valdomos savų valdovų. Po
to, iki 1898 m. buvo respubli
ka, o nuo tada - JAV teritorija.
1959 m., Eisenhover esant pre
zidentu, Havajai buvo priimti
i uniją kaip 50-ji valstija. Dėl
švelnaus klimato, salos labai
mėgstamos turistų. Didžiau
sia jų atrakcija - Mauna Loa
u gn i ak ainis. Salų sostinė yra
Honolulu miestas, turintis
apie 325,ooo gyventojų. Nuo
1851 m. Havajai leido savo at
skirus pašto ženklus.

•••

DR. STASIUI BUDRIUI
mirus, jo žmonai dr. MILDAI ir artimiesiems

LENKIJA išleido 6 zlotų
pašto ženklą Torunės miesto
750 metų įkūrimo sukakčiai
paminėti.

reiškiu nuoširdžią užuojautą

IRANAS (Persija) praeitų
metų pabaigoje išleido 28 ria
lų pašto ženklą paminėti trijų
metų sukakčiai, kai buvo
užimta Amerikos ambasada
Teherano mieste. Pašto ženk
lo piešinyje parodytas būrys
iraniečių, užimančių Ameri
kos ambasadą, virš jų iškeltas
amerikietis kareivis vėliavėle
užrištomis akimis ir deginama
Amerikos žvaigždėtoji vėliava.
Salia užrašas anglų kalba sa
ko: ‘The takeover of the U.S.
spy den' (Jungtinių Valstybių
šnipų landynės užėmimas),
kur net ir Amerikos vardo ne
norėta paminėti.

• OHIO AUTO BODY.
savininkas Jonas Švarcas.
35571 Vine St.. Eastlake.
Ohio 11094. sąžiningai ir
gražiai atlieka visus auto
mobiliu taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašauktus,
automobilį atitempia j savo
dirbtuves ir greitai pataiso.
Skambinkite tel. (216) 9428038 ir viskas bus sutvar
kyta.
• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street.
Clevelande. yra didelis pa
sirinkimas vietiniu ir im
portuotų maisto produktų,
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro,
plokštelių, audinių, knygų ir
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

• ••

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
VATIKANAS šv. Kazimie
me kreiptis j ČIPKUS
ro, Lietuvos patrono 500 metų
REALTY, 31715 Vine St..
mirties sukakties proga, vasa
Willowick, Ohio 44094. Tel.
rio 20 d. išleido dviejų pašto
ženklų seriją po 550 ir 1,200 943-0910.
lirų to paties piešinio.

NATIONWIDE
INSURANCE
Nat.on*"O« 1S O" yO"'

Dr. Birutė Paprockienė

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBE!.KNIS apdraudos
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 4hl-°.5no.

A. A.
DR. STASIUI BUDRIUI
amžinybėn iškeliavus, jo žmoną dr. MILDĄ

ir dukterį GRAŽINĄ DE SANTIS giliai už
jaučiu ir kartu liūdžiu su Jumis

Mega Barniškaitė

Neo-Lithuania Filisteriui

KAZIUI

SILIŪNUI

mirus, jo žmoną kol. GRAŽINĄ ir artimuo

sius nuoširdžiai užjaučiu

Pranas šalpukas

Torunė (vokiškai Thorn) bu
bo įkurta 1231 m. mozūrų že
mėse prie Vyslos upės ir yra
tarp Bydgoščo irDancigo mies tų. Miestą įkūrė kryžiuočiai,
kuriuos čia atsikvietė kunigaik.
štiš Konradas, kad šie kariau
tų su prūsais. Kryžiuočiai kai
rėje upės pusėje pastatė Vogelsango pilį, dešinėje - patį
miestą. 1233 m. miestas gavo
Kulmo teises. Mieste buvo pri •
statyta daug puikių rūmų ir
bažnyčių. Torunė įėjo ir į Lie
tuvos istoriją, kai po Žalgirio
mūšio 1411 m. čia su kryžiuo
čiais buvo pasirašyta taikos su
tartis, pagal kurią sumušti kry
žiuočiai atsisakė nuo Žemai
čių. 1440 m. antra sutartimi
Torunė prisijungė prie Prūsi
jos miestų sąjungos. Po pirmo
jo Lietuvos-Lenkijos padalini
mo 1793 m., Torunė visiškai
atiteko Prūsijai ir išbuvo vokie
čių valdžioje iki po Pirmqo
Pasaulinio karo, kada vėl
buvo grąžinta Lenkijai. Toni
nėje gyvena virš 129,000 gy
ventojų.

Pašto ženklų piešinį paruo
šė Amerikoje gyvenantis dail.
Romas Viesulas. Sv. Kazimie
ras prodytas karališkuose rū
buose, vienoje rankoje laikąs
Trijų Kryžių kalno statulėlę,
kitoje - lelijas. Aplink įrašas
lotyniškai: “S. Casimirus, Primarius Lithuaniae Patronus,

V/ANTED

REGISTERED PHYSICAL
THERAPIST
FOR SMALL NORTHEASTERN CAL1FORN1A COMMUNITY AND A $9
BED CONVALESCENT FACILITY.

Salary negotiable
WR1TE TO BOB K1NC
ADMINISTRATOR
BOX 907
ALTURAS, CAL1FORN1A 96101
CALL COLLECT 916-233-3416
(9-18)
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Lietuviškos kregždės
tolimuose vakaruose
Aurelija Balašaitienė

Kai dar būdami vaikais
Nepriklausomoje Lietuvoje
su pasigėrėjimu skaityda
vome Karolio May knygas,
apie Amerikos Vakarus, di
dįjį indėnų vadą Winnetou,
Arkansaso, Traperius ir Si
dabro Ežero turtus, nesva
jojome, kad tose pačiose
vietose kada nors skambės
lietuviška daina, aidės lie
tuviška muzika, virpės mū
sų tautinis šokis.
Kur tik yra lietuviško
jaunimo, lengvai steigiasi
tautinių šokių grupės, nes
šokis nereikalauja nei gra
matikos taisyklių, nei sin
taksės pažinimo. Jam rei
kalingas entuziazmas, stip
rus ritmo pajautimas ir no
ras išgyventi paties šokio
dvasią. Mūsų tautinius šo
kius šoka jau daugumoje
tie, kurie savo tėvų krašto
nėra matę, o kai kurių ir
tėvai vargiai jį beatsimena. Jis gyvas tik prisimini
muose, skaitiniuose, pasa
kojimuose ir išraiškos me
ne. Bet tikras lietuviškas
šokis jaučiamas kiekvienu
kūno narveliu, nes senovi/ijs ritmas yra persidavęs
rš kartos į kartą su kiekvie
nu lietuviško kraujo laše
liu. Todėl ir tautinių šokių
šventės nejučiomis to krau
jo balsą stiprina.
Turime didesnėse mūsų
kolonijose jau plačiai pra
garsėjusių šokių grupių,
kaip Clevelando Grandinė
lė, Kanados "Gyvataras”,
Detroito "šilainė” ir kitos,
kurių populiarumą užtikri
na jų aplinkos sąlygos —
Skaitlinga ir piniginga lie
tuviška visuomenė. Bet taip
pat turime ir mažai tegir
dėtų šokių grupių, kurios
atlieka lygiai didelį ir svar
bų mūsų tautinės kultūros
tęsimo darmą, bet neturi
sąlygų plačiai pragarsėti.

Jų dalyvavimas Clevelande
ruošiamoje septintoje tau
tinių šokio šventėje įgyja
ypatingos svarbos.
Kas turėjo progos keliau
ti pro Colorado valstiją,
tas negali atsigėrėti gamto
vaizdžio didingumu, taip
skirtingu nuo vidurio ar
rytinės Amerikos vaizdo.
Tai uoloti kainai su snie
guotomis viršūnėmis, kan
jonai ir slėniai, per milijo
nus metų išgraužti siauros,
bet nepaprastai sraunios
Colorado upės. Ir čia gyve
na Lietuvos pajūrio ir ly
gumų vaikaičiai. 1976 me
tais Denverio mieste suor
ganizuoti Antaninos Bulo
tienės pastangomis į "Rū
tos” tautinių šokių grupę,
kuri dalyvaus šokių šven
tėje Clevelande. šiuo metu
grupėje šoka 35 šokėjai.
Jiems akompanuoja akor
deonistas Rimas Bulota.
Skaitant šokėjų sąrašo var
dus, darosi džiugu: Colora
do valstijoje dabar lietuviš
kus šokius šoka Rimai, Al
dutės, Algirdai, Rūtos, Lai
mos, Audronės ir Arvydai...

San Francisco lietuvių tautinių šokių grupė ‘Vakarų vaikai’ su savo vadove Danute
Janutiene.
E. Elstins nuotr.

šokėjų dalį sudaro Berkelev universiteto studentai
ir studentės. Jie taip pat
universitete yra užsiregis
travę kaip "Lietuvių Stu
dentų ratelis”, kuris yra
suruošęs dviejų savaičių
lietuviškų rankdarbių ir
spaudos parodą universite
to studentams. ”Rūta” taip
pat dalyvavo 1976 ir 1980
metų šokių šventėse.
Kaip matome, "pažinti,
reiškia — įvertinti”. Ne vi
sai tikslus yra kai kurių
tvirtinimas, kad tautinių
šokių grupės "nelietuvina”
jaunimo. Jei šokis ir muzi
ka yra tų grupių vienyjantis akstinas, tai jų darbas,
įtaka ir geros valios apie
lietuvius skleidimas yra jų
šakotos veiklos svarbi dalis,
kurios neįvertinti negalima.

ASMENŲ AUKOJUSIŲ
LIET. BENDRUOMENEI
1984 M.VASARIO 16-SIOS
PROGA
SĄRAŠAS

Po 100 dol,: V. A. Ka
robliai, J. D. Maurukai, J.
B. Skrinskai, J. A. Sontai.
80 dol.: R. J. Ardžiai.
75 dol.: V. G. Bučmiai.
Po 50 dol.: T. H. Brazai
čiai, A. Butkus, R. A. Če
puliai, O. M. Naumanai, V.
Stankus, O. J. žilioniai.
~
Viliojantis San Francisco,
45 dol.: K. Mažonas.
su savo pasaulinio garso
Po 40 dol.: A. I. Jasiai,
Telegrafų Kalva ir Auksi
M. J. Mikoniai.
nių Vartų tiltu bei legendaPo 35 dol.: A. E. Kisie
dariniu Alkatrazo kalėji
liai, T. V. Urbaičiai.
mu, dabar yra priglaudęs
Po 30 dol.: I. Plechavičieir mūsų "Vakarus Vaikus”
nė, O. V. Rociūnai, O. V.
— studentų tautinių šokių
Šilėnai.
grupę, kuriai vadovauja Da
Po 25 dol.: V. Akelaitis,
• PATRIA prekybos na A. J. Augustai, A. Balašainutė Janutienė. Stebėtina,
kad toji grupė jau veikia muose. 794 E. 185 Street, tienė, P. N. Bieliniai, J. S.
nuo 1973 metų su tikslu Clevelande, yra didelis pa Butrimai, R. D. Degėsiai,
"atvykusiam lietuvių jau sirinkimas vietinių ir im B. N. Gaidžiūnai, J. Gudėnimui bendrauti ir atsto portuotų maisto produktų, nas, P. Jucaitis, E. B. Juovauti savo tautybei ameri įvairių skanumynų, lietu dėnai, E. S. Kersnauskai, B.
kiečių visuomenei”, kaip viškos juodos duonos, o do Kviklys, E. J, Malskiai, C.
rašo grupės vedėja. Toji vanų skyriuje yra gintaro, O. Raliai, J. J. Račylos, A.
grupė dalyvauja įvairiuose plokštelių, audinių, knygų Sakas, V. Sniečkus, P. K.
festivaliuose, amerikiečių ir lietuviškų sveikinimo Stungiai, A. I. Sušinskai,
jubiliejuose ir tarptauti kortelių. Prašome atsilan A. W. šenbergai, V. M. Va
niuose renginiuose. Didelę kyti. Telefonas 531-6720.
liai, S. J. Vvšnioniai, M.
Žitkus.
Po 20 dol.: V. M. Apaniai, S. Astrauskas L. Augulienė, J. Balbatas, A. R.
Babickai, L. Banis, A. a.
Baliūnai, A. Bielinis, E. R.
Bridžiai. V. K. Brizgiai, v.
Brizgys, A. Gražulienė, j.
Jakštas, M. I. Janavičiai. B.
Karklius, J. Mačiulis, B.
Malcanienė, M. V.. Mariūnai, O. B. Maželiai, A. Nevulis, S. Pabrinkis, N. V.
Palubinskai, V. S. Rutkaus
kai, D. D. Staniškiai, J.
Stempužis, J. E. šarkauskai, K. Vaiceliūnienė, M.
Vinclovas. O. P. Žilinskai.
Po 15 dol.: D. N. Balčiū
nai, M. L. Baliai, G. J. čy
vai, J. M. Damušiai, V. J.
Dautai, S. J. Kazlauskai, D.
Mikoliūnienė, J. Naujokai
tis, S. Radzevičiūtė.
Po 12 dol.: S. Juozait
kun. J. Velutis.
Po 10 dol.: J. M. AbraiDenverio lietuvių Tautinių šokių grupė ‘Rūta’ su vadove Antanina Bulotiene.
čiai, A. Ambrazienė, M. G.
W. Muenstermann nuotr.

Aukštuoliai, A. E. Aželiai,
V. Bačiulis, V. A. Bakūnai,
J. Barniškis. M. Barniškaitė, V. Bartuška, I. H. Belzinskai, V. čepukaitis, J. V.
Damušiai, R. Darnusis, V.
T. Degučiai, P. T. Gaižaus
kai. T. Gaška, A. V. Gied
raičiai, E. Jocienė, Z. K.
Gobiai, kun. A. Goldikovskis, S. H. Idzeliai, J. S. Ignatavičiai, J. A. Jankai, S.
Jankauskas. J. F. Jasinevičiai, I. Jonaitienė, J. Kaklauskas, O. J. Kalvaičiai,
A. Kaminskas, L. S. Keženiai, K. Kizevičius, S. V.
Knistautai. P. Kudukis, S.
Laniauskienė, M. V. Matulioniai, O. Mažeikienė, A.
Minkūnas, I. Muliolis, L.
Nagevičius, K. Norbutaitis,
J. J. Naujokaičiai. J. Petke
vičienė, A. R. Petrauskiai,
A. V. Petukauskai, J. Pivo
riūnas, V. E. Račkauskai,
A. Rastauskas, A. Rukšė
nas, M. V. Skirpstai, K. J.
Sniečkai, S. H. Stasai, J. E.
Stepai, V. Stimburienė, J.
A. šaučiūnai, V. B. Taraškąi, M. Titienė, I. Verbyla,
J. žagarskas, E. Vyšniaus
kienė.
Po 5 dol.: A. K. Baleišiai,
V. A. Benokraičrai, I. Belzinskas, B. Bernptas^ J.
Budrienė, J. Citulis, K. E.
Gaižučiai, B. S. Garlauskai,
J. Jodišius, O. Kašiubienė,
O.V. Kavaliūnai, M. E. Laniauskai, M. K. Marcinkevi
čiai, V. Matulionis, E. Mekienė, A. Mikoliūnas, O. Mi
kulskienė, F. Navickas, O.
K. Palubinskai, J. Rastenis,
R. H. Tatarūnai, K. M. Ti
jūnėliai, G. E. žemaičiai, J.
žygas.
4 dol.: J. K. šlapeliai.
3 dol.: M. Bujokienė.
Po 2.50 dol.: V. Maciejauskienė, B. Nasvytienė,
S. Liugaila.
PASTABA: 1984 m. va?
sario 16-tosios proga auka
vo per JAV LB Clevelan
do Apylinkę Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei:
Po 100 dol.: M. E. Len’ auskai, X. Y.
50 dol.: B. V. čyvai.
LB Clevelando
Apyl. Valdyba
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grama garsiojo Lincolno
Centro-Damrosch Parko sa
lėje.
"Harmonija” išleido savo
pirmąją plokštelę.
Jaunų žmonių ansamblis,
kuri sudaro įvairių profesi
jų ir charakterių talentingi
dainos ir muzikos mylėto
jai, savo koncertais džiugi
na gausias lietuvių ir ame
rikiečių auditorijas. Jo
dažnos gastrolės ir aktyvi
muzikinė veikla didžiajame
New Yorke, įdomus reper
tuaras, kuriame yra dabar
tinių ir praeities kompozi
torių kūrinių, charmonizuotų liaudies dainų bei nuo
taikingų melodijų, padarė
ji populiariausiu kvartetu
mūsų dienose.
Clevelando lietuviai tu
rės malonią progą išgirsti
"Harmoniją” dalyvaudami
pavasariškame koncerte.
(vr)

New Yorko ‘Harmonija’, kurios koncertą Clevelando lietuviai girdės gegužės 12 d.
Dievo Motinos parapijos auditorijoje. Iš kairės: Matas Yatkauskas - akompaniatorius,
Birutė Ralytė-Malinauskienė, Viktoras Ralys - vadovas, Astra V. Butkutė ir Petras J.
Tutinas.

Atvyksta 'Harmonija'
New Yorko "Harmonijos”
koncertas, rengiamas Atei
ties klubo, įvyksta gegužės
12 d., šeštadienį, 7:30 vai.
vak. Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje.
šis mišrus kvartetas, čia
koncertavęs prieš dvejus
metus, atvyksta su nauju
repertuaru, kurį jau yra at
likęs ir kitose lietuvių ko
lonijose. Visur buvo sutik
tas su dideliu entuziazmu ir
susilaukė žiūrovų bei spau
dos gražių atsiliepimų.
Clevelando ir apylinkės
lietuviai laukia nuotaikin
go, jaunatviško dainos ir
muzikos renginio.
Bilietų jau galima užsi
sakyti - rezervuoti skambi
nant dienos metu Romai
Čepulienei, tel. 942-8402 ar
ba vakarais pas Reginą Šilgalienę, tel. 481-0332.
Bilietai jau gaunami ir
sekmadieniais Dievo Moti
nos parapijos svetainėje po
10 vai. pamaldų ir šv. Jur
gio parapijos salėje po
10:30 vai. lietuvių pamaldų.
Bilietų kainos: 8 dol., 6
dol. ir 4 dol. Jaunimui po
2 dol. Po koncerto vaišės.

"Harmonijos” vokalinis
kvartetas, įsikūręs 1980
metais New Yorke, yra dai
nos ir giesmės mylėtojų,
puikių balsų dainininkų-kių
ansamblis.
Kvartetą sudaro: sopra
nas Astra Vilija Butkutė
(anksčiau dainavo Rasa Bobelytė-Brittain, kuri dėl ki
tų įsipareigojimų turėjo pa
sitraukti), altas Birutė Ra
lytė-Malinauskienė, tenoras
ir vadovas Viktoras Ralys,
bosas Petras J. Tutinas ir
akompaniatorius Matas Yat
kauskas.
Viktoras Ralys — kvar
teto steigėjas yra ir New
Yorko Perkūno vyrų choro
dirigentas, Apreiškimo pa
rapijos Broolyne, N. Y. var
goninkas ir choro vadovas
bei New Yorko lietuvių mu
zikinės veiklos nenuilstan
tis darbuotojas. Matas Yat
kauskas yra muzikos di
rektorius ir vargonininkas
šv. Jono ir Povilo parapijo
je New Yorke.
Kvartetas yra koncerta
vęs Shenandoah Slėnyje
Pennsylvanijoje, Philadelphijoje, Amsterdame, N.

MATAS cV TURNER
REALTY
501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)
ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNEI
kttomey
Ach’. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

HOUSEKEEPER

V
Live in. Couple or single
vvoman. Cleaning for large
East Side Home.
Please send a resume and
references in care of Dirva,
P.O. Box 03206, Cleveland,
OH 44103.
17907 Neff Rd. 6-5 beautiful
double.
• ••
Brick, 2 family, Euclid 208
Street, 6-6 modern, large
rooms. Information - ask for
Anton.
CAMEO REALTY 261-3900
Anton Matik 531-6787
(15 + j
OPPORTLNITY FOR
PHYSICAL THERAPIST
l-> work A live in a small congeni.l
community. Full time position available in >20-b«i. ICAH accrediled.
!i<.ute car- taciltly servinjt a com
munity of 14,000 people Contact:
Nortnern Montana Hospital
P. O. Fox I 23 I
Gatve. MT 59501
(406) 265-9574 COLLECT
(14-17)

JEI JI MS KEIKIA ( /DENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR
PAŠALINTI VSRVĖ.IIMĄ. KREIPKITĖS |

Y., Worcesteryje, New Bri
tam, St. Petersburge, Flo
ridoje, Clevelande, Bostone,
Chicagoje Detroite, Baltimorėje, Washingtone, D. C.,
Winnepege, Kanadoje, To
ronte ir kitur. New Yorko
šv. Patricko katedroje du
kartus buvo pakviestas iš
pildyti dalį religinio koncer
to. Birželio 24 d. atliks pro

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams. Hot roofs. Tvarkome
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat
atliekam dailidės da>Lus.
MARTINS ir GUN'ARS KAULINS

J.akenond, Ohio

MM /uperior/avint)/
1

ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS

ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIŲ SASKAITA

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už Įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /avinę)/
Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio
Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS.
[gį
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.
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Maloniai kviečiame į

BALIŲ - KONCERTĄ
š.m. gegužės 26 d., šeštadienį, 8 v.v.
Lietuvių Namų salėje,
877 EAST 185 STREET. CLEVELAND, OHIO 44119.

• Stasio Santvaro poezi
jos knygos "Buvimo pėdsa* kai” pristatymas įvyks ge
gužės 6 d., sekmadieni, 4:30
vai. Lietuvių namų salėje.
Apie "Buvimo pėdsakų”
knygą ir S. Santvaro poeti
nę kūrybą kalbės Balys
Gaidžiūnas, Ištraukas iš
naujos poezijos knygos
skaitys Dalia Orantaitė.
Tars žodį, ir naujos poezi
jos paskaitys, iš Bostono
atvykęs pats autorius.
Clevelando ir apylinkių
< lietuviai kviečiami tą po
pietę skirti poetinei kūry
bai. Po knygos pristatymo
programos visi bus pavai
šinti užkandžiais ir kava.
Čia bus gera proga pasikal
bėti su autorium ir gauti
įrašą į "Buvimo pėdsakų”
knygą. Ją yra išleidusi Vil
ties draugija.
Knygos pristatymo daly
viai, būtinoms išlaidoms pa
dengti, bus prašomi .aukoti
po $3.00. "Buvimo pėdsak kų” pristatymą rengia Sta
sio Santvaro bičiuliai: Vy
tautas Staškus, Ingrida
Bublienė. Regina Snarskienė, Vytautas Maurutis ir
Vincas Apanius.
• Ohio Lietuvių Gydytoųų Draugijos išrinkta 19841985 metams valdyba pa
reigomis pasiskirstė sekan
čiai: pirm. dr. Jonas Stan
kaitis, vicepirm. dr. Vikto
ras Puškorius, sekretorė dr.
<Roma Degėsienė, ižd. dr.
Vytautas Maurutis ir val
dybos narys dr. Antanas
Aželis.
• ALT S-gos Clevelando
skyriaus narių susirinkimas
įvyks š. m. gegužės 12 d.,
šeštadienį, 7 vai .vak. Lie
tuvių Namų apatinėje sa
lėje. Bus renkami atstovai
į ALT S-gos seimą ir aptar
ti kiti aktualūs reikalai. Vi
si nariai kviečiami dalyvau< ti.

• Muencheno lietuvių
gimnazijos mokinių ir mo
kytojų susitikimas įvyks
Tautinių šokių šventės pro
ga 1984 m. birželio 30 d.,
šeštadienį, 7 vai. vak. Lie
tuvių Namuose. Clevelande.
Dėl smulkesnių informa
cijų ir rezervacijų prašoma
kreiptis pas Teresę Urbaitienę — 5937 Mayflower
Avė., Mavfield Hts., Ohio
44124, tel. (216) 442-9091,
aba pas d r. Romą Kašubą,
7098 Brightv’ood Drive,
Painesville, Ohio 44077, tel.
(216) 352-1524.

Meninę programą atliks VLADAS VIJEIKIS iš Chicagos ir Clevelando
jaunų vyrų — vienetas "UŽDAINUOKKIM”, vadovaujamas A. BIELSKAUS.
Bilietų kaina $15.00 asmeniui, kuriuos telefonu galima užsakyti pas A.
Jonaitį (531-4608), A. Mackuvienę (692-2031) ar E. Maslauskienę (692-1921).

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA

tingai svarbus. Kodėl išmo
kėti didelius procentus ki
tiems? Juk turint savo
įstaigą — kooperatyvą, tie
nuošimčiai ir visas pelnas
lieka lietuvių tarpe. Kiek
viena mūsų organizacija pa
laiko ir stiprina mūsų tau
tinę sąmonę. Kredito koo
• I)r. Danielius ir Roma peratyvai prisideda prie tos
Degėsiai Velykų atostogas misijos, ir taip pat dar stip
rina lietuvių ekonominę
praleido Floridoje.
būklę.
Darbo pradžia bus sunki
• Dr. Jonas ir Dalia Mau
rukai išskrido Į Rio de Ja- ir pareikalaus iš visų val
neiro. Braziliją, kur daly dybos narių daug neatlygi
vaus tarptautinėje moksli namo darbo. Reikia tikėtis,
kad Clevelando lietuviai,
ninkų konferencijoj*'.
taip kaip lietuviai Toronte,
Hamiltone, M o n t realyje,
CLEVELANDE
New Yorke, Chicagoje, St.
STEIGIAMAS KREDITO
Petersburge, Los Angeles
KOOPERATYVAS
ir Bostone, jungsis į savo
Iniciatorių susirinkime kredito kooperatyvą ir mū
š. m. balandžio 14 d., ne sų TAUPA augs, didės ir
tarta steigti kredito koope pasidarys visų Clevelando
ratyvą, kuris aptarnautų lietuvių pasididžiavimas.
Clevelando ir apylinkėje
(vs)
gyvenančius lietuvius. Bal
savimo keliu parinktas ko
SV. JURGIO ŠVENTE operatyvo vardas: Cleve
VELYKŲ STALAS
lando Lietuvių Kredito Ko
operatyvas 'TAUPA’ (Tau
Tradicinė metinė Clevelan
pa Lithuanian Credit Union, do lietuvių šv. Jurgio parapi
Ine.). Susirinkimas taip pat jos šventė - Velykų stalas- bus
patvirtino pirmąją valdy Atvelykio sekmadienį, balan
bą: dr. V. Maurutis, V. A. džio 29 d. 11:30 parapijos sa
Staškus, B. Steponis, G. lėje. Lygiai tradiciniai ta pro
Taoras ir V. Urbaitis. Į kre ga bus pagerbti parapijos sa
dito komitetą: R. Hallal, D. vanoriai darbininkai, kurie
Ramonienė ir V. Snarskis. per ištisus metus nepailsdami
Revizijos komisija: R. Bel- dirba parapijos gerovei įvai
zinskas, A. Juodikis ir J. riausius darbus.
Kazlauskas.
• GRANDINĖLĖ KVIE
Kredito kooperatyvų rei
ČIA jus į linksmą, ištaigingą,
kalingumas Kanados lietu
jaunatviškos nuotaikos pokylįvių jau prieš trisdešimt
balių, kuris įvyks šeštadienį,
metų buvo pripažintas ypa- gegužės 5 d. 7 v.v. Slovėnų

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR SOVIETŲ SĄJUNGĄ garantuotai pristatomi,
padarius mums tiesiog susitarimą su VNESHPOSYLTORG įstaiga, kuri tvaro siuntinių išvežimą į
Sovietų Sąjungą.
Mes nepriklausom nuo jokių bendrovių agentūrų
ir už siuntinių gerą pristatymą prisiimame pilną
atsakomybę.
Jūs pilnai galite mumis pasitikėti atnešę savo
daiktus paruoštus siuntimui arba įsigyti mūsų krau
tuvėje papgintomis kainomis įvairių medžiagų ir
daiktų tinkamų siuntimui.
Skambinkite ar aplankykite mus
V1LLIAM OSADC1W
DMC DISTRIBUTER & IMPORT
3491 WEST 25 STREET,
CLEVELAND, OHIO 44109
Telefonas (216) 741 8082

Auditorijoje, 6417 St. Clair
Avė., Clevelande.
Programa, atliekama Gran
dinėlės šokėjų ir muzikantų,
vaišės, šokiai - grojant Joe
VVendel orkestrui.
Užpakalyje salės dvi polici
jos saugomos aikštės automo
bilių pastatymui.
Stalus ir pavienius bilietus
galima užsakyti pas Grandi
nėlės narius ir vadovus - tel.
442-8674.

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

Prieš Velykas lietuvių namuose susirinkę vaikučiai
ridinėjo margučius. Už jų stovi organizatorė O. Jokūbaitienė
J. Velykio nuotr.

STASIO
SANTVARO
AŠTUNTOJI

LYRIKOS
KNYGA

BUVIMO
PĖDSAKAI

Bl'ViHO

PĖDSAKAI

Kietais viršeliais su aplanku dail. V. K. Jonyno ir
autoriaus portretu, 168 psl. Išleido Vilties leidykla Cleve
lande. Kaina 8 dol.

----------------------- IŠKIRPTI-----------------------Siunčiu 8 dol. ir prašau atsiųsti Stasio Santvaro aš
tuntąją lyrikos knygą BUVIMO PĖDSAKAI. (Vilties
draugijos nariams kaina 6 dol.).

Persiuntimo išlaidoms pridėti 1 dol.

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103
Pavardė ir vardas..................................................

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

DIRVA
PASIRUOŠIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ
KONGRESUI

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba balandžio 13 d.
savo būstinėje Chicagoje
turėjo posėdį, kuriam vado
vavo vicepirm. dr. Vladas
Šimaitis. Amerikos lietuvių
kongresui ruošti komiteto
pirmininkė Daina Danilevi
čiūtė - Dumbrienė pranešė,
kad visi paruošiamieji dar
bai vyksta sėkmingai. Su
daromos įvairios komisijos
atskiriems darbams, kvie
čiamas kongreso garbės ko
mitetas, kalbėtojai, palaiko
mas ryšys raštais ir tele
fonais su asmenimis, vyk
dančiais p a r uošiamuosius
darbus.
P. Bučas painformavo
apie sėkmingą Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimą
kongrese, kur jis dalyvavo
su M. Pranevičiumi, atsto
vaudami Amerikos Lietu
vių Tarybai. Inž. Gr. La
zauskas pranešė, kad jau
gauti jubiliejiniai šv. Kazi
miero pašto ženklai, išleis
ti Vatikane. Painformavo
apie akciją ryšium su Spe
cialių investigacijų įstaigos
keliamomis bylomis prieš
lietuvius. Papasakojo apie

gautus raštus ir kvietimus.
Lietuvių radijo valandėlėms
išsiuntinėta juostelė su įra
šyta kun. J. Prunskio kalba
apie Spec. investigacijų
įstaigos darbo netikslumus.
Politinės komisijos pirm,
dr. J. Valaitis supažindino
su suplanuotais ALTo pa
siūlymais Jungtinio pabal
tiečių komiteto Washingtone akcijai: siekti, kad Pa
baltijo valstybių klausimas
būtų iškeltas Jungt. Tautų
žmogaus teisių komisijoje:
kad JAV vyriausybė pasiū
lytų Jungt. Tautų dekoloni
zacijos komitetui kelti Pa
baltijo valstybių klausimą;
siekti, kad Jungt. Tautų ge
neralinėje sesijoje būtų dis
kutuojamas Pabaltijo oku
pacijos klausimas; daryti
pastangų, kad JAV delega
cijose Jungt. Tautų dekolo
nizacijos komisijoje, žmo
gaus teisių komisijoj būtų
skiriami ir asmenys, kilę iš
pabaltiečių; siekti, kad Pa
baltijo okupacijos klausi
mas būtų iškeltas NATO
užsienio reikalų ministerių
konferencijoje; plėsti pa
baltiečių akciją tarp vadi
namų trečiojo pasaulio tau
tų.
Dr. L. Kriaučeliūnas pa
sidžiaugė, kad turima gerų

kandidatų interno tarnybai
Jungt. pabaltiečių komitete.
J. Talandis papasakojo apie
ALTo namų remontus. Kun.
J. Prunskis painformavo
apie sėkmingai plečiamus
ryšius su amerikiečių ir lie
tuvių spauda.
Posėdyje be suminėtųjų
dalyvavo inž. V. Naudžius,
adv. A. Domanskis, J. Pakalka, E. Smilgys, A. Gabalienė. T. Blinstrubienė.
• LB Politinių studijų sa
vaitgalis — konferencija,
kuris įvyks š. m. gegužės
11-12 dienomis New Yorke,
posėdžiams naudos dvi skir
tingas patalpas. Penktadie
nio posėdžiai vyks pačiame
New Yorke (Manhattan)
esančiame Estonian House,
243 East 34th St. šeštadie
nio posėdžiams ir banketui
persikeliama į Lietuvių Kul
tūros židinį, 341 Highland
Blvd., Brooklvno miesto
dalį. Abi dienas programa
bus pradėta 10 vai. ryto. Vi
suomenė yra kviečiama
konferencijoje gausiai da
lyvauti.
• Inž. Jonas ir Vincentina Jurkūnai, iš Beverly
Shores, Ind., išvyko poilsiui
į Floridą, kur išbus iki ge
gužės mėnesio.
• Vladas šniolis. iš St.
Petersburg, su Velykiniais
sveikinimais Dirvai parem
ti atsiuntė 12 dol. Ačiū.
• Tautos Gyvybė, po
litinis, literatūrinis, tauti
nio sąmoningumo žurnalas,
1984 m. Nr. 1 (2). Leidžia
ir redaguoja Birutė Kemežaitė, 7124 So. Mozart Avė.,
Chicago, III. 60629. Kaina
metams 12 dol. Atskiro nr.
— 3 dol.

WATERBURY
• LB apylinkės pavasario
balius įvyksta balandžio 28
d., šv. Juozapo parapijos sa
lėje, 29 John St. Pradžia
7:30 vai. vak. Dainų pro
gramą atliks Hartfordo trio
''Paslaptis”, vadovaujama
muz. Jurgio Petkaičio. šo
kiams gros populiarus Martin-Terri orkestras.
Bilietų ir stalų rezervacū
jas priima Spaudos knygy
nas, tel. 756-5173, arba Al
dona Raugalienė, telefonas
756-5339.
Įėjimo auka suaugusiems
$7.50, jaunimui $4.00.

• Pietūs lietuviškos radi
jo programos naudai įvyks
gegužės 6 d., sekmadienį,
tuoj po 11 valandos pamal
dų, Lietuvių klube, 48 Green
St. Pietų metu Mykolas Nagurskis parodys skaidres iš
šv. Kazimiero jubiliejaus
iškilmių Romoje ir savo ke
lionės po šventąją žemę.
Lietuvos Prisiminimų ra
dijo programa prailginama
iki vienos valandos ir per
duodama sekmadieniais nuo
7:45 iki 8:45 ryto iš stoties
WWC0 — banga 1240 AM.
Programos vedėju yra A.
Paliulis.
GK

Dvidešimt antrasis Dirvos
NOVELĖS KONKURSAS
Mecenatas SIMAS KAšELIONIS
• Tentą. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
• Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.
• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1984 m.
birželio 15 d.

• Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.
• Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.
• Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių >
rinkinyje.

• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant.
• Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuotina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir
perkeliama į ateinančius metus.
• Knygas "Nostradamus
ir pranašystės” 5 dol. ir
"Lietuvos senovės pamink
lai” 10 dol. galima tiesiog
užsisakyti pas autorių: M.
Blynas, 4385 W. 145th St.,
Cleveland. Ohio 44135.
Be to, M. Blynas ruošia
naują knygą — Leonido
žytkowicziaus "Gynybinių
Vilniaus sienų nugriovi
mas” (vertimas), kurioj
objektyviai aprašoma Vil
niaus praeitis.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo:
R. Vanagas, Eastlake .... 3.00
Dr. P. Dirda. Chicago .. 18.00
S. Gruzdytė, New York .. 5.00
J. Paukštienė, Chicago .. 1.00
E. Sinkys, Santa Monica 33.00
Dr. R. Sakalas.
Vero Beach ................. 8.00
ALT S-gos Vyr. Valdyba 500.00
V. Šeštokas, L. Angeles 8.00
J. Roland,
San Francisco ................3.00
O. Kremeris, Chicago ..15.00
Dr. J. Pavilionis. Chicago 3.00
K. Černius, ChicagG .... 3.00
A. Valiulis, Los Angeles 10.00
B. Vaičaitis. Rexdale .... 3.00
M. Balys, Cleveland .... 3.00
E. Čigas, Lakevvood .... 10.00
J. Agurkis, Omaha.......... 8 00
A. Mažeika,
Marina dėl Rey ..........33.00
W. Žiogas, Orflcld ......... 8.00
J. Račylienė, Cleveland 50.00
A. Kuprevičius. Cleveland 3.00
E. Janulis, Cleveland ... .20.00
V. Ūseliene, Flushing .... 3.00
J. Šiaučiūnas. Cleveland 3.00
M. Brakas, Sioux Falls .. 3.00
M. Aglinskas. West View 3.00
K. Praleika, Little Falls 3.00
V. Januškis. Cleveland .. 2.00
Tautos Fondo
St. Petersburgo skyrius 15.00
J. Vadopalas. Westchester 13.00
G. StaDulionis, Surfside 8.00

S. Pabrinkis, Cleveland .. 8.00
J. Jankauskaitė, Euclid .. 3.00,
A. Jonynienė, Detroit .. 8.00
V. Kazlauskas, L. Angeles 3.00
J. Kedys, Wickliffe ....10.00
V. Akelaitis, Cleveland .. 3.00
S. Bakūnas- Cleveland .. 3.00
G. Kazlauskas, L. Angeles 8.00
K. Tautkus. Melrose Park 3.00
LB Baltimores
Apylinkės valdyba ....25.00
D. Orantaitė, Cleveland 10.00
J. Žostautas,
Rcdington Beach.......... 8.00
G. Leonienė, Bradford .. 50.00
J. Budrys. Chicago .... 3.00
M. Smelstorius. Euclid .. 5.00
S. Kuzmickas. Chicago . .10.0?
P. Griganavičius,
)
Downers Grove ............ 3.00
O. Adomavičienė,
Winchester..................... 8.00
R. Bričkus. Chesnut .... 16.00
S. Graužinis, Cleveland .. 3.00
A. Jančys, Gulfport......... 13.00
H. Kulber, Brooklyn .... 3.00
J. Asminas, Livonia .... 5.00
Dr. J. Mačiulis. Cleveland 8.00
A. Karsokas. Cleveland .. 3.00
A. Juškevičius, Cicero .. 5.00
J. M. Juodviršiai.
Montreal......................... 50.00
J. Končius, Washington .. 3.00 .,
Pr. Kaspariūnas,
St. Petersburg .............. 10.00
VI. Šniolis, St. Petersburg 12.00
J. Dunčia. Southfield .. 5.00
A. Aglinskas. Chicago .. 3.00
L. Krajauskas,
New Buffalo................. 8 00
J. Chmeliauskienė,
Los Angeles ................. 20.00
P. Putl ius, Livonia.......... 3.00
P. Nevulienė, Eastlake .. 3.00
A. Bal tuškienė,
Willoughbv .................. 10.00
Dr. J. Šonta, Akron .... 13.00
J. Januška, Rexdale .... 10.00
Dr. A. Grushnys,
Wichita ........................13.00
J. Kriščiukaitis, Avon .. 3.00
Detroito birutietės ......... 20.00
V. Urbonas. St. Petersburg 8.00
J. Budrienė. Strongsville 8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

