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SACHAROVO MĮSLĖ
Triukas ar naujos gadynės aušra?

Vytautas Meškauskas

Įsivaizduokime valstybės 
galvą telefonuojančią trem
tiniui į kokį užkampį h* 
kviečiančią jį grįžti į sosti
nę. Tikrai sakytumėm, kad 
tai labai didelis įvykis, be
veik revoliucija, kiekvienu 
atveju vyriausybės kapitu- * 
liaciją prieš kitaip manan
čius, naujos gadynės aušra. 
Bet kadangi tai atsitiko So- 
vietijoje, negali būti visai 
tikras. Vyriausybė čia ma
nipuliuoja ne tik savo išti
kimais pavaldiniais, bet ir 
disidentais. Už tat ačiū Die
vui, kad Vakaruose, ku
riems tas aktas pirmiausiai 
yra skiriamos, akademiko 
Sacharovo grįžimas į Mask
vą, savo seną užsiėmimą ir 
butą buvo sutiktas su tam 
tikrom abejonėm.

Vakaruose yra žinomos 
maždaug 800 kalinamą di
sidentų pavardės, bet jų be 
abejo yra daugiau. Londo- 
niškis Sunday Times mini 
net 3,000, kurių likimą da
bar svarstąs Kremlius, ste
bėdamas Vakarų reakciją į 
Sacharovo grįžimą. Reikia 
taip pat atsiminti, kad jo 
vyriausybė gali susitvarky
ti su kitaip manančiais ir 
neduodama jiems 'privilegi
juotą’ disidento statusą. 
Juk galima bausti už chuli
ganizmą, paskelbti bepro
čiais ir kitaip atsikratyti 
nepageidaujamu elementu. 
Ten juk nėra jokių garan
tijų ir būdo, kad bus pildo
ma konstitucijos raidė kaip 
Vakarų valstybėse.

Bent truputį pažįstant 
sovietus, sunku prileisti, 
kad jie taip padarytų vien 
tik iš geros valios ar sąži
nės griaužiami. Antra ver
tus, negali sakyti, kad toks 
žygis būtų visai jiems ne- 
rizikingas. Tiesa, galima 
manyti, kad sovietų masės 
yra apsipratusios su savo 
padėtimi, ja iš dalies pa
tenkintos ir tikrai nenori, 
kaip tie Sakalauskai (žiūr. 
Iš kitos pusės) ir nemažai 
kitų tautybių asmenų iš čia 
grįžusių šokti į nežinomy
bę. Revoliucijom prasidėti 
reikia didesnio akstino, kaip 
karas, badas ir pan. Taip 
pat tačiau gali sakyti, kad 
pradėjus traukti plytas iš 
pylimo, saugančio jau tiek 
metų režimą, jį gali tik su
silpninti, bet ne sustiprinti.

Istorija žino nemažai at
sitikimų, kai dešiniosios 
diktatūros užleido savo vie

tą demokratijom be dides
nio sukrėtimo, pvz. Ispani
joje, Portugalijoje, Pietų 
Amerikoje, bet jos nebuvo 
tokios totalinės kaip komu
nistinės, jos leido funkcio
nuoti daugiau ar mažiau 
laisvam ūkiui. Sovietiniame 
režime tokią evoliuciją jau 
sunku įsivaizduoti. Nors 
Jugoslavijos ir Kinijos, kur 
daugiau laisvės reikalauti 
į gatves buvo išėję studen
tai,. atseit valdžios remia
mas elitas, pavyzdžiai pa
drąsina. Paralelę galima 
įžiūrėti ir demonstracijose 
Kazachstane, ten pakeitus 
rusu vietos kompartijos 
gen. sekretorių. Dėl to įvy
ko ne tik riaušės, bet ir 
apie jas buvo oficialiai pra
nešta.

Dėl viso to nekantriai 
laukiant tolimesnės raidos 
ženklų, pasvarstykime ką 
galėtų padaryti Vakarai, vi
sų pirma JAV, kad tą rai
dą vienaip ar kitaip pa
kreiptų.

Amerikoje netrūksta bal
sų, reikalaujančių pasinau
doti ta proga ir susitarti 
dėl... . atominių ginklų su
mažinimo ir kontrolės. Ka
dangi to paties, bent oficia
liai, šiuo metu nori ir so
vietai, galima įsivaizduoti 
spaudimą į dabartinę admi
nistraciją, nukentėjusią dėl 
ginklų Iranui aferos. Iš tik
ro būtų geriau, jei ji laiky
tųsi rezervuotai ir laukda
ma tolimesnių įvykių eigos 
nesiskubintų.

Visų pirma sovietams rei
kalinga ginklavimosi per
trauka, nes jie negali toliau

(Nukelta į 2 psl.)

Scena iš V. K. Banaičio operos Jūratė ir Kastytis, kuri buvo pastatyta Chicagoje.

Chicagos lietuvių operos choras dalyvavęs operos Fausto pastatyme 1984 m. Chicagoje.
J. Tamulaičio nuotr.

Lietuvos Operai 350 metų
Stasys Santvaras

Lietuvių tautos kultūros 
istorija dar vis tebelaukia 
savo rašytojo ar rašytojų. 
Išsimokslinę, gabūs mūsų 
istorikai kartais pabando 
vieną kitą spragą užlopyti 
(kiti metų metais smagiai 
žaidžia gundančiu publicis
tinių polemikų obuoliu), jau 
turime kultūrinio gyvenimo 
vertingų monografijų ir ki
tų to pobūdžio studijų, bet 
kultūros istorijos, atskiro 
ir vientiso veikalo dar vis 
nėra. Kokie to apsileidimo 
ir netesėjimo vaisiai ? Ryt- 
nė Baltijos pakrantė, kur 
savo siekimuose, rūpesčiuo
se ir sielvartuose plakasi ir 
lietuvių tauta, daugumai 
vakariečių dar vis tebėra 
"nežinoma žemė", galima 
sakyti — dvasinio gyveni
mo dykuma.

Argi iš tikro tik dykumą 
ir mes ten tematom ? Gal gi 
ne! Praeity mūsų tauta su
krovė nemenką kiekį kultū
rinių laimėjimų ir lobių, ne 
vieną amžių ji stovėjo Eu
ropos pirmaujančių tautų 
gretoj, nors be atvangos ap
grobiama, stambią dalį tų 
vertybių savo namuose ir 
savo sieloje išlaikė iki šių 
dienų. Reikia tik nugram
dyti storą dulkių sluoksnį 
— ir mes patys pamatysim, 
kad Lietuva yra ir daug di
desnė, ir daug galingesnė, 
ir dvasiniu požiūriu daug 
šviesesnė.

XV, XVI ir pusę XVII 
amžiaus D. L. Kunigaikšti
jos sostinė Vilnius buvo ne 
tik politikos, bet ir Rytų 
ar Vidurio Europos kultū
ros centras. Kad šis teigi

mas kam nors nesuskambė
tų kaip akla savigyra (sau 
ir saviem mes esame skru
pulingai kritiški), pažiūrė
kim, ką pasakoja istorikai 
J. Jurginis, V. Merkys ir A. 
Tautavičius Vilniaus mies
to istorijoje: "Pilies rūmai 
ir rotušė buvo labai praban
giai įrengti. Vilniuje apsi
lankiusio popiežiaus pasiun
tinio B. Bongiovanio nuo
mone, Venecijos ir popiežių 
turtai negalėję prilygti že
mutinės pilies lobiams. Di
džiausią prabangą pilies rū
mai buvo pasiekę Žygiman
to Augusto (1520-1572, St. 
S.) laikais. Pilies rūmai pa
sižymėjo ne tik iškilmėmis, 
maskaradais, puotomis ir 
turnyrais, bet ir kultūriniu 
požiūriu . .. Rūmuose buvo 
turtinga biblioteka (ji vė
liau sudarė dabartinės Vil
niaus universiteto bibliote
kos fondų pradžią), paveik
slų galerija, pilies teatras. 
Rūmuose gyveno daug žy
mių mokslo ir meno žmo
nių. Vyko moksliniai ginčai, 
literatūros vakarai, buvo 
statomos operos 
(mano pabr., St. S.), bale
tai ir šiaip jau vaidinimai, 
organizuojami artistų, mu
zikantų, dainininkų ir juok
darių pasirodymai..." (116 
psl.).

Operos meno šaknų rei
kia j ieškoti graikų antiki
nėj dramoj. Būrys kūrybin
gų Florencijos italų, į tą 
antiką įsižiūrėję, XVI a.

(Nukelta į 9 psl.)
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Riaušės Kazahstane. - Grįžimas į Sovietija. 
- Izraelio rolė ginklų Iranui skandale.

Kaip jau minėjom pir-
mam psl. neseniai Alma-Ata 
mieste įvykusios jaunimo 
riaušės yra įsidėmėtinos. 
Jos vaizdžiai parodo, kad 
jaunesnioji m a h o metonų 
karta, jau išaugusi Sovie- 
tijoje, nesijaučia esanti na
mie. Tai nėra grynai loka
linis reikalas — iš maho
metonų yra kilę 50 milijo
nų sovietų piliečių t. y. šeš
tadalis visų gyventojų. Be 
to, jie dauginasi greičiau 
už rusus ir kitas sovietų 
tautybes. Maždaug pusė tų 
50 milijonų yra jaunesni 
negu 20 metų.

Panašios riaušės jau bu
vo 1980 metais, kada sovie
tai norėjo laidoti žuvusius 
Afganistane ne mahometo
nu kapinėse, bet viešose, 
įdomu, kad šį kartą riau
šės nebuvo nutylėtos, bet 
ir nurodyta jų priežastis. 
Vietos kompartijos vadas 
Dinmukhamed A. Kunajev 
buvo pakeistas rusu Gena- 
di V. Kolbin. Bet tai buvo 
tik akstinas. Pagrindinė 
riaušių priežastis glūdi gi
lioje kazachų neapykantoje 
rusams ir viskam kas ru
siška. Savo šaknis toji ne
pakanta turi jau nuo 1916 
m. kada dar caro armija 
bandė sutramdyti nuolati
nės gyvenvietės neturin
čius kazahus. Apie milijo
nas jų žuvo Stalino laikais, 
bandant juos pastoviai 
įkurti kolchozuose. Skriau
das neleido užmiršti ir da
bartinio Gorbačiovo pradė
ta akcija prieš Islamą.

Sacharovo mislė
C

(Atkelta iš 1 psl.) 
lenktyniauti. Reikia tačiau 
atsiminti, kad už visą savo 
prestižą jie skolingi tik sa
vo apsiginklavimui. Atimk 
iš jų ginklus — ir kas su 
jais skaitysis, ūkiniu pajė
gumu juos baigia pasivyti 
net mažytė Japonija! Už tat 
sovietams svarbu 'užšaldy
ti' apsiginklavimą maždaug 
dabartiniam stovyje. Jiems 
būtų net naudingas atsisa
kymas nuo atominių gink
lų, staiga duodąs daug dau
giau vertės jų konvencio- 
nalinių ginklų persvarai, 
kurią niekais paverčia kaip 
tik atominiai ginklai!

žinia, galima aiškinti, 
kad jei dabar JAV neduos 
rankos sovietams, jie grįš 
prie stalininio režimo, bet 
toks grasinimas verčia at
siminti, kad Gorbačiovas 
už savo iškilimą dėkingas 
turi būti kaip tik KGB. Jei 
Sovietija staiga atsirado 
akligatvyje, ne Vakarų in
teresas padėti jai išlaikyti 
savo režimą.

Pagal Tass'ą riaušėse da
lyvavo komjaunuoliai, ku
riuos sukurstė "nacionalis
tai, chuliganai, anti-socialus 
elementas ir parazitai”! Jei 
tuo patikėti, reikia prileisti, 
kad komjaunuoliai paklau
sė aiškiai priešsovietiniai 
nusistačiusių Islamo funda
mentalistų. Tai paneigia 
Maskvos pasigyrimus, kad 
jai pasisekė išauginti nau
ją kartą, laisvą nuo tauti
nių ar tikybinių prietarų.

Įdomu, kad specialistai 
prie tų riaušių priežasčių 
priskiria ir žinias iš Afga
nistano karo. Jos sugriovė 
mitą, kad sovietinė kariuo
menė yra nenugalima. Ga
lima taip pat spekuliuoti, 
kad Kazakstano pavyzdžiu 
paseks ir kitos mahometonų 
kilmės tautinės mažumos. 
Tai paaiškina ir Gorbačiovo 
norą galimai greičiau tą ka
rą baigti.

★
Maskvos propaganda la

bai išpūtė 50 buv. Sovieti- 
jos gyventojų grįžimą iš 
JAV, į kur jie buvo emigra
vę prieš 10 ir daugiau me
tų. Ji ypatingai pabrėžė, 
kad atgal atvykusių tarpe 
buvo ir žydų, tačiau atski
rais skaičiais to nepatiksli
no. Kaip ir mūsų Sakalaus
kai — jie negalėjo prisitai
kyti prie Amerikos gyveni
mo sąlygų. Tai paliudija, 
kad laikui bėgant Sovieti- 
joje išsivystė savotiška gal
vosena, sutinkanti pasiten
kinti mažesniu gyvenimo 
standartu, bet už tat jausti, 
kad jis bus 'amžinai užtik
rintas’ be jokių svyravimų, 
dažnų kapitalistinėje san
tvarkoje. Kad daugiau pri
vilioti grįžtančių, jau gavu
siems JAV pilietybę sovie
tai garantuoja laisvą grįži
mą. Pagal JAV teisę į JAV 

LSS pirmūno vs Petro Jurgėlos 85 m. amžiaus suruoštame gruodžio 7 d. New Yorke 
pagerbime. Prie garbės stalo iš kairės: kun. L. Andriekus, gen. konsulas A. Simutis ir ponia, 
LSS tarybos pirm. P. Molis, LSS pirmūnas P. Jurgėla, Vyr. Skautininke S. Gedgaudienė, Vyr. 
Skautininkas K. Matonis ir vysk. P. Baltakis.

galėtų grįžti ir tie, kurie 
negavo čia pilietybės, bet 
turi rezidencijos teisę šia
me krašte ir išgyveno bent 
vienus metus. Dalis grįžu
sių tuo jau rūpinosi netoli 
8 metų, bet sovietai jų ne
norėjo įsileisti. Dabar toji 
laikysena pasikeitusi. No
rinčių grįžti užsiregistravę 
netoli tūkstančio asmenų.

★
Skaitant JAV laikraščius 

į akis krinta noras, kalbant 
apie ginklų Iranui skanda
lą, noras tylomis apeiti Iz
raelio vaidmenį jame. Ne- 
paslaptis, kad Izraelis ar 
tiksliau jo piliečiai su val
džios žinia jau seniai pre
kiauja su Iranu ginklais. Iš 
vienos pusės tuo norima iš
pirkti didesnę toleranciją 
Irane dar tebegyvenantiems 
žydams, iš kitos Izraelis tu
ri intereso, kad Irano-Irako 
karas užsitęstų galimai il
giau. Kaip tik buvo pradė
ta kalbėti apie Izraelio vaid
menį tame skandale, Iz
raelio politikai ir valdinin
kai užsiginę nieko bendro 
su juo neturį. Vienas Izrae
lio seimo atstovas net pa
rašė N. Y. Times, kad Rea
gano administracija Izrae
lyje ieškant atpirkimo ožio 
savo kaltei padengti ir iš 
viso ji neesanti taip palan
ki Izraeliui kaip kalbama. 
Kitas atstovas toje pačioje 
institucijoje buvęs užs. reik, 
ministeris Abba Eban gruo
džio 30 d. to paties laikraš
čio Nr. aiškina, kad Wa- 
shingtone kilusi krizė yra 
pačios Amerikos vidaus rei
kalas, nedaug turįs bendro 
su situacija Vid. Rytuose. 
Ir dėl tokio didelio dėmesio 
paskyrimo tame reikalui 
Amerikos sąjungininkai yra 
nemaloniai nustebinti. Jis 
primena, kad Watergates

■ Iš kitos pusės
"Pranciškus ir Teresė Sakalauskai per du mėnesius 

atsikando Amerikos” — triumfuoja gruodžio 4 d. GIM
TASIS KRAŠTAS. Trumpai — jo tėvas iš Lietuvos i 
JAV išvykęs 1940 m. (?). čia, atrodo, susikūrė ilgainiui 
naują šeimą, o sūnų Pranciškų Lietuvoje augino senelė. 
1970 m. Pranciškus įstojo į komunistų partiją, bet 1978 
'padėjo partijos bilietą ant stalo’, pareikšdamas, kad nori 
vykti pas tėvą, kurį jau buvo aplankęs 1974 m., o tėvas 
pas jį Lietuvoje paviešėjo 1978 m. Tėvas tada dar dirbo, 
turėjo erdvų namą, automobilį ir kitas pavydėtinas Lie
tuvos gyventojams gėrybes.

Išvykimo procedūra užtruko net 8 metus. 1986 rug
piūčio 28 d. Pranciškus su žmona Terese ir dukra Aida 
atvyko į šį kraštą nuolatiniam apsigyvenimui. Tik čia 
jiems paaiškėjo, kad

"Didelis skirtumas, pasirodo, svečiuotis ir tap
ti nuolatiniu gyventoju. Nepraėjo nė savaitė, kai 
turėjome išsikraustyti iš tėvo ir jo žmonos namo.” 

"Nesirengėm sėdėti kitiems ant sprando, ap
sunkinti šeimininkų — pritarė Pranciškui jo žmo
na Teresė — bet jau pirmomis dienomis pajutom 
bendravimo šaltį.”

Amerikoje — surado naujausi ateiviai — viskas ver
tinama turto masteliu. Kokį turi automobilį, kokį na
mą? O kai šnekama apie namą, klausi kiek miegamųjų? 
Pinigai, pinigai, pinigai . ..

Iš kitos pusės žiūrint man neaišku, kodėl apie tai 
rašoma išeiviams skirtame laikraštyje? Juk ir mes ra
dome šiame krašte labai panašias sąlygas, kai kas san
tykiuose su ’sponseriais’ patyrė ir abipusį nusivylimą, 
bet nepaisant to buvome laimingi galėję kaip tik čia pa
tekti, nors milžiniškai daugumai teko pradėti nuo sociali
nių laiptų apačios. Daug kas ten ir paliko, kas tačiau ne
kliudė nei įsigyti automobilį, namą su keliais miegamais, 
išmokslinti vaikus, sušelpti likusius Lietuvoje ir net kiek 
sutaupyti patogesnei senatvei. Skirtumas tarp dabar jau 
kiek senesnių ateivių su čia minimais buvo gal tik toks, 
kad kelio atgal nebuvo. Kas gi norės perkimštam pre
kiniame vagone keliauti į Sibirą? Visai kitas dalykas 
šokti į nežinomybę iš palyginti turimų gerų pozicijų su 
partijos privilegijom bei mums jau sunkiai suvokiamu 
užsiėmimu: 'Kaimo statybos ministerijos gamybinio au
totransporto susivienijimo inžinierius’. Atitikmenį tokiai 
profesijai Amerikoje, žinoma, nerasi.

Kaip ten būtų — spalio 21 d. — Sakalauskai grįžo 
į Lietuvą, kur juos kaip Sacharovą (žiūr. 1 psl.) Kaune 
laukė tas pats butas, iš kurio išvyko. Tai kelia įdomų 
klausimą: kokia ten tvarka, kai nepaisant visiems žino
mo butų trūkumo, butas laikomas tuščias net porą mė
nesių ? O gal buvo iš anksto numatyta, kad išeiviai 'atsi
kąs’ Amerikoje? (vm)

afera sukliudė vilčių davu
siam Kissingerio tarpinin
kavimui tarp Izraelio ir Jor
dano, o dabartinė gresia 
normaliems s a n t y kiams 
tarp JAV ir Sovietų Sąjun
gos.

Tuo pačiu laiku paaiškė
jo, kad slaptame Kongreso 
komiteto posėdyje Gen. Pro
kuroras Edwin Meese pa
reiškė, kad pulk. lt. North 
jam pasakęs, kad idėja pa
naudoti pelną iš ginklų par
davimo Iranui Nikaragvos 
sukilėlių ’contras’ parėmi
mui atėjo iš Izraelio užs. 
reik, ministerijos gen. se
kretoriaus Kimche. Tas, ži
noma, tai paneigė ir pareiš
kė, kad jei North iš tikro 
taip sakęs — melavo. Iš 
tikro Kimche buvo susiti
kęs su Northu tik du kar
tus.

TRUCK MECHANIC - Major bulk car- i 
rier looking for mechanic with Mac & 
Cummings exp. & own tools. Trailer 
exp. helpful. Good pay & full bnfts. 
Mušt be able to work & supervise. 
Apply Schwerman Trucking Co., 284 
Sunnynead Rd, Somerville, NJ. 
201-874-56U. Egual Oppty Employer

MECHANIC
Exp'd with hydraulic powėr unit fa- 
brication. Mušt be able to read 
schematics 8< do high pressure pipe 
fabrication. Pref. full time, will con- 
sider part time am hr. Call Br. Brovvn 
201-473-3800. JOHNSON MACHINE- 
RY CO., 460 Main Avenue, Walling- 
ton, N. J. 07057. (1-3)

MECHANIC Revolving & swing- 
ing door repair. Trainee position. 
$6.75/hr. to start. 201-866-9332. 
Nort Bergen, N. J. 07047. (1-3)
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Bendruomenė vėl viena

SVAJONES’ IR JAUNIMO KONGRESAS

1986 m. gruodžio 18 d. 
buvo pasirašytas susitari
mas, kuriuo JAV Lietuvių 
Bendruomenė ir Reorgani
zuotoji Amerikos LB suta
rė siekti bendros veiklos LB 
ribose. JAV LB Krašto val
dybos užvesta byla Illinois 
valstijos teisme nutraukia
ma. Susitarimo detalės dar 
nėra paskelbtos. Susitarimą 
pasirašė JAV LB vardu: 
Tarybos prezidiumo pirm. 
A. Rugienius, KV pirm. A. 
Gečys ir pirm pa v. V. Vo- 
lertas. Reorg. LB vardu: 
Valdybos pirm. dr. V. Dar- 
gis, Tarybos pirm. dr. V. 
Šimaitis ir vicepirm. kanau
ninkas V. Zakarauskas.

šį susitarimą siekti ben
dros veiklos sveikiname, 
nuoširdžiai linkėdami arti
miausiu laiku pradėti kon
krečius darbus lietuvybės 
išlaikymo ir jos perteikimo 
mūsų jaunosioms kartoms 
darbo baruose. Nuoširdžiai 
atstatyta tarpusavio bend
ruomeninė veikla ir paga
liau atsikratyta Amerikos 
teisme byla, ilgus metus 
kursčiusi nesugyvenimo ais
tras ir čiulpusi sunkiai su
rinktą aukos skatiką, turės 
pozityviai prisidėti prie 
bendrų tikslų siekimo ir jų 
įgyvendinimo JAV lietuvių 
veikloje.

Kai šį svarbų susitarimą 
pradės lydėti konkretūs dar
bai, kuomet neapykantą 
pakeis vienų kitiems rodo
mas pasitikėjimas, tuomet 
ir mūsų jaunesnieji nuošir
džiau griebsis jiems tinka
mo darbo ir savęs išsiauk
lėjimo tinkamai ambasado
riauti numylėtam tėvų 
kraštui. Kada vyresniųjų 
tarpusavio p a s i tikėjimas 
bus atstatytas,.tada ir jie 
nebešnairuos į kitus lietu
vius, nes supras ir pateisins 
mūsų jaunųjų norą pama
tyti savo tėvų žemę, kurio
je yra ir jų tautinės šak
nys. Tų šaknų ieškojimas 
ir jų tinkamas atpažinimas 
uždegs jaunimą dar labiau 
pamilti Lietuvą ir nuošir
džiai dirbti jos geresnei 
ateičiai.

Visa tai payks, kai mes 
parodysim pakantą ir tole- 
raneiją skirtingam galvoji

mui ir skirtingam veiklos 
metodui, kurio rezultatas 
veda į tą pati tikslą. Kai 
pagaliau suprasime ir įsi
sąmoninsime, kad visa iš
eivijos lietuviu veikla yra 
atliekama savanorių, čia 
nei raštiškas įsakymas, nei 
rūgo j imas, ar šmeižtas ne 
tik nepadeda, bet dar ir la
bai, labai kenkia.

Susitarimą pasirašiusieji 
bendruomenininkai parodė 
gerą valią, žengdami pirmą 
žingsnį teisingu keliu. Kad 
šio susitarimo dvasią apvai
nikuotų konkretūs darbai, 
turės būti abipusis tam su
sitarimui pritarimas. Jis 
ateis palengva, nes Ben
druomenę suskaldęs nelem
tas ginčas tęsėsi virš 12 
metų. Sutaikyti, ar susitai
kyti buvo bandyta ir anks
čiau. Savo kuklų įnašą šiam 
darbe aš pradėjau 1981 me
tais, būdamas V. Kutkaus 
Krašto valdyboje. Pradė
jau tai savo asmenine ini
ciatyva, nes anuomet apie 
bandymą susitarti, ar net 
kalbėti apie tai buvo nelei
džiama. Tuomet mums su 
dr. V. Dargiu susitarti pa
vyko ir mes surašėme Pro 
Memoria tuo klausimu. Ta
čiau faktui iškilus viešumon 
ir vienos ir kitos pusės ša
lininkai pakėlė didelį triukš
mą ir dėl to susitarimas ne
buvo įgyvendintas.

Perėmęs JAV LB Krašto 
valdybos vadovavimą, vie
šai pareiškiau, kad abejų 
Bendruomenių sutaikymą 
laikysiu vienu iš svarbiau
sių savo valdybos uždavi
nių. Deja, pora mano val
dybos narių ir X Taryba 
man šio uždavinio atlikti 
neleido, šiuos faktus sumi
niu ne pasigyrimui, bet no
rėdamas pabrėžti, kad pa
sirašytam susitarimui įgy
vendinti reikės dar padėti 
daug pastangų, šalia kant
rybės ir vieni kitų pakantos, 
reikės dar vis prisiminti, 
kad savanoriams veikloje 
negalima įsakinėti ir vie
niems kitų negalima nu
stelbti. Gi vieningai veikti 
mus verčia ir pati svarbiau
sia bendruomeninė idėja: 
Vienoje lietuvių tautoje te
gali būti tik viena Lietuvių

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo sąjunga, vadovaujama 
Gintaro Grušo, gyvenančio 
Los Angeles, Kalifornijoje, 
stipriai remiama PLB val
dybos ir vykdydama V-jo 
kongreso pasi:lymą suruoš
ti Vl-jį jaunimo kongresą 
bet išsities per visas dides- 
jau vykdo ir telkia lėšas. 
Australijoje yra sudarytas 
jaunimo konkresui ruošti 
komitetas, pirmininkauja
mas Henriko Antanaičio. 
Jaunimo kongresas įvyks 
1987 metų pabaigoje Aus
tralijoje ir, kaip jau įpras
ta, nesiribos viena vietove, 
vybės neišsižadėjęs. Ir šio, 
nes lietuvių gyvenvietes.

Australijos lietuviams 
jaunimo kongresas bus ne
paprastas įvykis ir jau visu 
rimtumu ruošiamasi. Visos 
ar dauguma vietos organi
zacijų ruošia įvairius paren
gimus ir visą ar dalį pelno 
skiria jaunimo kongreso iš
laidoms dengti. Ir tą daro 
pačios organizacijų vadovy
bės, be atskiro pakvietimo, 
bet norėdamos palengvinti 
rengėjų pastangas, kaip 
pranešė Chicagos lietu
viams per Margučio radiją 
pirm. H. Antanaitis. Mes 
čia dar nejaučiame tų nuo
taikų ir kongresui pasiruo
šimo judėjimo, o australie- 
čiai yra įsibėgėję ir visa sa
vo energija įsijungę į kon
greso ruošą.

Iš žurnalisto Antano Lau
kaičio gyvų reportažų žino
me apie Australijos lietu
vių gyvenimą ii- ypač spor
tinę veiklą. Australiečiai 
yra pergyvenę konfliktų ir 
nesutarimų, kaip ir kituose 
kraštuose, bet jaunimo kon
gresui visi sutartinai ruo
šiasi ir remia. Australijos 
jaunimas taip pat yra ge
rokai nutautėjęs ir lietuvių 
kalbą primiršęs, bet lietu
vybės neišsižadėjęs. Ir šio 
kongreso vienas iš tikslų 
būtų daugiau sudominti 
jaunimą lietuvių kalba, kul
tūra ir politine padėtimi. Ar 
pasiseks iš visų pasaulio 
žemynų sutraukti 300 jau
nuolių į ruošiamą kongresą, 
daug priklausys ir nuo mu
šu pačių. Australiečiai vie
ni nepajėgs visos išlaidų 
naštos pakelti ii' mums teks 
prie jų prisidėti, šiaurės 
Amerikos lietuviai visada 
buvo pagrindas didesnių 
įvykių rengimo naštai pa
kelti. Bent šimtinės jauni
mo pasiuntimas į tolimąją 
Australiją, neturėtų būti 
kliūtimi finansiniai ištek
liai. Neturtingiausi yra Pie
tų Amerikos lietuviai, tad

Bendruomenė, sąmoninkai 
ir atkakliai siekianti savo 
svarbiausių tikslų įgyven
dinimo. šiam kritiškam lai
kotarpyje parodykime, kad 
tikrai esame verti savo gar
bingos tautos palikuonių 
vardo.

Dr. Antanas Butkus

Australijos Svajonės koncerto metu Clevelande: Birutė Ky- 
mantienė, Zita Prašmutaitė ir Virginija Bruožytė.

V, Bacevičiaus nuotr.

šiauriečiai turėtų paremti 
jaunimo keliones, išpirkda- 
mi jiems lėktuvo bilietus.

Kaip teko patirti, ambi
cingi australiečiai neprašo 
finansinės pagalbos kongre
so organizacinėms išlaidoms 
dengti, bet nori, kad kiti 
kraštai atsiųstų savo jau
nimą, padengdami jų kelio
nių išlaidas. Kongreso ruo
šos komitetas sugalvojo ori
ginalų būdą lėšoms telkti ir 
atsiuntė dainininkių grupę 
į šiaurės Ameriką ir Kana
dą koncertuoti, šią grupę 
sudaro trys talentingos ir 
balsingos jaunos merginos: 
Zita Prašmutaitė (vadovė), 
Birutė Kymantienė ir Vir
ginija Bruožytė. Neteko nu
girsti, kaip jos atsipalaida
vo nuo darbo (jei dirba) ir 
kitų įsipareigojimų ir ryžo
si daugiau mėnesio pašvęs
ti kongreso lėšoms telkti. 
Tai nepaprastai graži ir 
daug pasakanti auka, kurią 
turėtumėm tinkamai įver
tinti.

Kadangi Svajonių kon
certus aplankė keli tūkstan
čiai žmonių įvairiose vieto
vėse ir savo akimis pamatė 
ir ausimis išgirdo jų nepa
prastą pasiruošimą ii’ puikų 
dainavimą, o tų vietų repor
teriai jau aprašė savo įspū
džius ir davė net muzikinę 
kritiką, tai pasitenkinsiu 
tik šio koncerto čikagiečių 
nuotaikų paminėjimu. Į 
koncertą prisirinko artipil

DEVENIU KULTŪROS 
FONDO LEIDINIAI

1. Jūratė Statkutė de Rosales — BALTŲ KAL
BOS BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALYJE, 

$15.00.
2. Motiejus Karaša — GYVENIMO SŪKURIUO

SE, $15.00.
3. Jokūbas Dagys — SCULPTURES (meno albu

mas), $30.00.
4. J. Andrius — LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65.
5. Viktoras Karosas — LIETUVOS RYŠYS SU 

AMERIKA, $5.00.
Užsiakymus siųsti: Devenių kultūros fondas, 

P. O. Box 10782, 
St. Petersburg, Fl. 33733, 
U.S.A.

nė didžioji salė, bent šim
tinė dar galėjo tilpti. Neda
lyvavusieji gali gailėtis ne
girdėję ir nepamatę Svajo
nių. Tai tikros1 svajonės — 
jaunos, puošnios ir kartu 
paprastos, savos. Ypatingai 
publiką nuteikė lietuvių 
liaudies dainos, atliktos įsi
jautusiai, melodingai, na- 
gaunančiai.

Koncertui metas nebuvo 
patogus, nes šventinis pre
kybininkų sukeltas triukš
mas, yra pagavęs ir jauną
ją lietuvių generaciją, kuri 
yra įsijungusi į šio krašto 
nuotaikas. Antra, išvaka- 
riai Pedagoginio lituanisti
kos instituto studentų etno
grafinio ansamblio suruoš
tos rugiapiūtės papročių 
pastatymas, taip pat nepri
sidėjo prie koncertui palan
kių nuotaikų sudarymo. Ir 
vieną ir antrą pasirodymą 
atliko jaunimas, vieno sa
vaitgalio metu, lyg nebūtų 
metuose daugiau dienų. Jei 
galima pateisinti australie
čių viešnagę, nes reikia pa
boti ir jų reikalus, tai insti
tuto studentai galėjo suras
ti palankesnę dieną.

Baigiant, norėčiau palan
kiai vertinti australiečių 
jaunimo pastangas ir suma
numą, originaliu būdu telk
ti lėšas artėjančiams VI- 
jam jaunimo kongresui. 
Sėkmės.

A. Juodvalkis
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Nuomonės ir pastabos

Ar reikės gintis nuo savųjų?
Aurelija Balašaitienė

Kiekvienas stambesnis 
mūsų visuomeninio gyveni
mo įvykis susilaukia disku
sijų, kritikos bei pasiūlymų 
ar užklausimų, tačiau iki 
šiol per beveik keturis de
šimtmečius neteko mūsų 
spaudoje užtikti tiek skau
džių insinuacijų, taikomų 
tiems, kurie išdrįsta Lietu
vos Krikšto jubiliejaus pro
ga prašyti, tikėtis, ir reika
lauti Lietuvai palankių 
veiksmų. Bėgome nuo poli
tinių diktatūrų ir visą savo 
energiją skiriame jų pa
naikinimui, bet savųjų tar
pe jos nusikratyti negali
me.

Jubiliejaus rengimo ko
mitetas, nereaguodamas į 
spaudoj pasirodžiusius pra
šymus ir klausimus, kriti
kos žodžius ar pasiūlymus, 
retkarčiais per kitus asme
nis išeina į viešumą su insi
nuacijomis ir užgaulioji
mais, kurie tinka labiau 
priešui, negu tautiečiui.

"Draugo” lapkričio 14 
dienos laidoje prel. L. Tu- 
labos straipsnis "Didieji pa
triotai” buvo giliai sukre
čiantis. Savo straipsnio pra
džioje jis cituoja š. Ameri
kos pareigūno — specialis
to (koks pareigūnas, kur ir 
kada?) pasakymą, kad 
”... Saugokitės ypač tų, ku
rie rodosi didžiais patrio
tais. Daugelis jų SĄMO
NINGAI AR NESĄMO
NINGAI PASITARNAUJA 
KREMLIUI” (mano pa
braukta). Toliau autorius 
pasisako to tvirtinimo esąs 
įtikintas. Kam tas kaltini
mas yra taikomas? Sekime 
toliau, kad būtų aiškiau: 
"ultrapatrio t i š k i balsai 
skaitomi lietuviškoje išeivi- 
joos spaudoje pradeda ma
ne įtikinti". Visi žinome, 
kas tuo klausimu rašo spau
doje, bet dabar jau kaltini
mas yra konkretus: patrio
tizmas išeivijoje yra anate
ma! Stinga tik pavardžių, 
aiškiai išvardinant Krem
liui tarnaujančius patrio
tus. Turime daug priešų iš 
šalies, kurie kėsinasi į mū
sų tautos gyvybę. Argi jau 
turime jų ir savųjų tarpe? 
Toks viešas spaudoje kalti
nimas, lengvai svaidantis 
neargumentuotais kaltini
mais, prilygsta šmeižtui, 
kuris Amerikos teismų yra

smerkiamas ir baudžiamas.
Toliau seka ištisa eilė in

sinuacijų, kad mūsų prašy
mai konkrečiai įprasminti 
jubiliejų palankiais mūsų 
tautai veiksmais "slepia no
rą pulti Vatikaną ir popie
žių". Neprisimenu, kas bū
tų tiesioginiai puolęs popie
žių, bet jubiliejaus iniciato
riai buvo kritikuojami už 
nedėjimą pastangų mums 
išsikovoti tai, kuo jau seniai 
naudojasi kiti katalikai, net 
ir puslaukinės Afrikos tau
telės. Kas liečia Vatikanu, 
kritika gali būti taikoma 
Vatikano vedamai politikai, 
kąip valstybei su savo poli
tinėmis institucijomis, ban
kais, prieš kelis metus su
kėlusiais tarptautinio mas
to skandalą. Tai žmogaus 
sukurta institucija, kurios 
kritika nereiškia tikėjimo 
tiesų paneigimą, ar Katali
kų Bažnyčios griovimą, 
šiaurinės Amerikos vysku
pai taip pat paskutiniuoju 
metu pasidarė labai kritiš
ki popiežiaus atžvilgiu, bet 
niekas iki šiol neišdrįso juos 
p r a v ardžiuoti Kremliaus 
tarnais. Ir mūsų tarpe turi 
būti tauresni metodai, dis
kutuojant skirtingas nuo-- 
mones, negu savo tautiečių 
kaltinimas bendradarbiavi
mu su priešu.

Mes esame maži, netur
tingi ir neįtakingi, todėl ir 
mūsų prašymai gali būti 
laisvai interpretuojami pik
ta valia, nors tie piašymai 
kyla iš tautinės sąmonės įsi
pareigojimo jausmo, kuris 
yra vadinamas patriotizmu. 
Visos tautos gerbia savo pa
triotus, jų nevadina išdavi
kais, bet jiems stato pa
minklus. Tik Kremlius ne
apkenčia patriotų, o dabar 
jau ir ...

Savo bejėgiškumą mes 
žinome, ir tai, kad vedame 
iš anksto pralaimėjimui pa
smerktą kovą, todėl tikimės 
iš savo dvasiškijos, kad ji 
bus su mumis, drauge ap
gailestaudama, su širdgėla 
pripažindama, kad mums 
belieka melstis ir kentėti, ir 
nešti savo kryžių, nes tokia 
jau Apvaizdos valia. Bet ar 
galima drausti mums sielo
tis ir rūpintis savosios tau
tos siekiais, o patriotus va
dinti Kremliaus tarnais?

Belieka išvada: neprašy

kime nieko, nedrįskime rei
kalauti kardinolo nei Vil
niaus arkivyskupijos nepri
klausomybės nuo Lenkijos, 
nei pagarbos būsimo palai
mintojo pavardei, tik giedo
kime, dėkokime ir tylėki
me, kad nebūtume apšauk
ti Kremliaus tarnais. Kur 
mūsų Maironiai, Vaižgantai 
ir Strazdeliai? Kodėl mūsų 
seminarijos neišaugino pa
triotų dvasiškių, nes patrio
tizmas juk yra integralinė 
kilnios asmenybės dalis, ką 
taip puikiai įrodo lenkai, 
italai, amerikiečiai ir kitos 
tautos? Tik lietuviams ne
galima būti patriotais, nes 
jie bus savųjų smerkiami, 
išjuokami ir apšaukiami iš
davikais. "Gink mane, Vieš
patie, nuo draugų, o nuo 
priešų aš pats apsiginsiu”.

Ne vien straipsnio min
tys, bet ir stilius neišlaiko 
orumo, kai jame cituojamas 
"Tėviškės žiburių” bendra
darbis kaip ”Koks tai A. 
Kalnius”.... Skamba taip 
paniekinančiai, jog tenka 
stebėtis, kad redaktorius to 
sakinio neišbraukė. Ne 
"koks tai” Kalnius, bet taip 
pat spaudos bendradarbis, 
mūsų visuomenės balso at
stovas, reiškęs savo nuomo
nę. Jo nuomonės kritika, pa
sinaudojant spaudos laisvės 
privilegija, yra L. Tulabos 
neginčijama teisė, bet ne 
panieka.

Esu asmeniškai puolama 
už "tvirtinimą”, kad Vati
kano šventųjų dokumentuo
se esąs įrašytas šv. "Kazi
miera”. Siūlau dar kartą 
perskaityti mano straipsnį 
"Dirvoje” (1986 m. rugsė
jo 19), kuriame aš netvir
tinu, bet spėlioju. Tvirtinti 
nedrįsčiau, nes Vatikano 
archyvai man nėra prieina
mi. Taip pat nieko nei vie
šai, nei privačiai nevadi
nau "padlaižiais". Tokie 
vulgarūs išsireiškimai nė
ra mano stiliuje. Mano 
"drąsūs teigimai" taip pat 
yra individualios interpre
tacijos reikalas — vieniems 
aš "drąsi”, kitiems — 
Kremliui tarnaujanti. Grau
du, kada reikia gintis nuo 
savųjų, nes patriotinės ti
tulo išsižadėti negaliu ir už 
jį visada kovosiu oriai, 
mandagiai, be įžeidžiančių

epitetų ar insinuacijų, eida
ma atvirai, tiesiu keliu, be 
paslėptų minčių dvipras
miškumo, kuriose galima 
būtų išskaityti tai, ko nėra. 
Visada ginsiu Lietuvos in
teresus, nebodama kritikos, 
nes tai mano protėvių žemė, 
kurioje man Viešpats lėmė 
gimti ir kurią mylėti mane 
stipriai įtakojo mūsų didy
sis patriotas - kunigas Mai
ronis, sakydamas "Mylėk, 
lietuvį, tą brangią žemę”...

Būtų gera ir teisinga su
jungti visų mūsų jėgas, dė
mesį ir talentus į Lietuvos 
krikšto jubiliejaus šventę, 
ją padarant visapusiškai 
prasmingą ir naudingą mū
sų katalikiškos, kenčiančios 
ir persekiojamos tautos in
teresams. Katalikais esame 
ir galime būti visur ir vi
sada, bet neturime teisės 
nustoti buvęs lietuviais nie
kur ir niekada.

LB Auksinio kranto Fl. apylinkės valdyba. Sėdi iš kairės: 
G. Petrauskienė, pirm. inž. L. Bajorūnas. O. Rudaitienė. Stovi: 
J. Paskųs. O. Liutermozienė, E. Zubrickienė. Trūksta inž. Malko. 

Dalios Orantaitės nuotr.

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įatalgos vedėja
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių (irimų, (i delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos temos — Pasirinkimas didėti*.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Gegužės 8 - gegužės 23 d.
Iš New York’o $
Iš Chicago’s $
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm’e.

Liepos 3 • liepos 18 d.
Iš New York’o
Iš Chicago’s 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje. •

Į

$1,965.00
$2,065.00

Rugpjūčio 14 - rugpjūčio 30 d.
Iš New York'o
Iš Chicago’s 
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 4 naktys Stockholm’e.

$1.995.00
$2.095.00

Rugsėjo 18 - spalio 3 d.
Iš New York’o
Iš Chicago’s
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje.

$1,795.00
$1,895.00

KITOS KELIONĖS

Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA
Iš New York’o $1.695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

Rugpjūčio 1 - 18 d. MENO IŠVYKA
Iš New York’o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva. 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm'as, 2 naktys Helsinki’s, 2 naktys 
Silja Line laive.

Lapkričio 8 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm'as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapest'as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos Ir baloto 
spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas 

viešbučius, maistą Lietuvoje, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 

brošiūras

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. Kainos:

VOLGA GAZ 24-10 — 5,600 rb.

VAZ 2108

VAZ 2107

VAZ 2106

VAZ 21003

VAZ 21013

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams

G. T. INTERNATIONAL, INC. P. O. BOX 29183 CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba (312) 471-1702

5,365 rb.

4,470 rb

4,130 rb

3,900 rb

3.360 rb.
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...Vilniaus liepos... Anatolijus Kairys

Neperseniausiai su už 
praėjusių metų data (1985) 
knygų rinkoje pasirodė nau
jas rašytojo Pauliaus Jur
kaus legendų rinkinys KAI 
VILNIAUS LIEPOS ŽYDI. 
Šis legendų rinkinys buvo 
išleistas autoriaus 70 metų 
amžiaus ir 50 metų kūry
bos sukakčiai atžymėti, kas 
ir buvo 1986 m. rugsėjo 
13-14 dienomis Brooklyne 
iškilmingai atšvęsta.

Rašytojas Paulius Jur
kus lietuviškai visuomenei 
per gerai pažįstamas, todėl 
perų reikalo ilgiau sustoti 
prie jo biografijos, kultūri
nės ar visuomeninės veiklos 
nagrinėjimo. Galima tik už
siminti, kad šalia našaus jo 
kūrybos lobyno, kuriame 
telpa Draugo romanų kon
kurse premijuota SMIL- 
GAIČIŲ AKVARELĖ, pa
saka—poema JUODVAR
NIAI, legendos PAVASA
RIS PRIE VARDUVOS, 
ANT VILNELĖS TILTO, 
KAI VILNIAUS LIEPOS 
ŽYDI ir eilės kitų stambių 
kūrinių, Paulius Jurkus yra 
žinomas dailininkas, geras 
knygų iliustratorius ir il
gametis Darbininko redak
torius. Visa tai ir apibūdi
na Paulių Jurkų kaip darbš
tų, kūrybingą, aukštos in
telektualinės kultūros as
menybę.

KAI VILNIAUS LIEPOS 
ŽYDI rinkinyje yra 10 maž
daug vienodo ilgumo legen
dų, prasmingai išdėstytų 
dvejose knygos dalyse po 
lygiai: penkios — "žibun- 
tai, vasarą atnešk”, ir pen
kios — "Pirkliai pardavė 
gelumbę”, o visos kartu — 
"žibunto sakmės apie Vil
nių” — tai lyg ir antrinis 
knygos pavadinimas.

Pirmoje dalyje: "Kara
liaus sapno dovana” — le
genda apie Vilniaus univer

siteto gimimą, ”Didysis dai
lininkas” — apie Rudenį, 
"Baltoji valdovė” — apie 
Žiemą, "Geriausi draugai”
— apie Pavasarį, "Darbš
čioji tarnaitė” — apie Va
sarą. Antroje dalyje legen
dos: "Pirklys ir jo trys sū
nūs” — apie du neteisingus 
ir treči ą teisingą brolius, 
"Drąsusis jūrininkas” — 
apie drąsų jūrininką, "Bok
štas” — apie Luką Mate
matikus, pastačiusį nepa
prastą bokštą, "žibintas"
— apie stebuklingą šviesą, 
ir "Snaigė” — apie snaigę, 
pasiųstą ieškoti žemėje lai
mingo žmogaus.

Knygas įprastina skirs
tyti į apytikriai dvi stam
bias grupes: fiktyvinę ir 
tikrovinę kūrybą. Fiktyvi
nę sudaro romanai, novelės, 
dramos, poemos, legendos, 
poezija ir panašūs kūriniai, 
tai yra visa, kas nepriklau
so faktiškai realybei ir daž
nai nusakoma vienu žodžiu
— fikcija. Bet ir fikcija 
fikcijai nelygi. Skaitydami 
romanus mes užeiname to- 
kių, kuriuose "pramanyti" 
dalykai nedaug ko skiriasi 
nuo patirtinės tikrovės, 
bent taip identifikuojami. 
Pav. V. Mykolaičio-Putino 
ALTORIŲ ŠEŠĖLYJE ar 
Jurgio Gliaudos ORĄ PRO 
NOB1S. Tokie romanai, nors 
išgalvoti, yra taip artimi 
gyvenimo buičiai, žmonių 
patirčiai, kad fikcija ir įk
rovė susilieja į darnią ži
nomų galimybių visumą ir 
skaitytojas priima fanta
ziją už tikrą pinigą. Iš po
ezijos galima šia proga at. 
siminti Bern. Brazdžionio 
garsųjį eilėraštį PER PA
SAULĮ KELIAUJA ŽMO
GUS. Kaip besigėrėtum po
etiniu grožiu, eilėraščio me
nine sandara ar jo muzika
lumu, neįmanoma atsikra

tyti minties, kad tai žmo
gaus buvimo realybė, me
niškai išreikšta.

Ir štai — pasakos, sak
mės, legendos ... Tokios 
kūrybos fikcija pralenkia 
fikciją, mąstymą nukreipia 
į subrendusiu protu neap- 
rėmiamas erdves, pasijunti 
esąs kitame pasaulyje, net 
už fiktyvinės tikrovės ribų ! 
Nebūtinai todėl, kad pasa
kos ir legendos verčiasi ste
buklingais paša kojimais, 
neįtikėtinais nuotykiais, ne
įprastomis alegorijomis ir 
simboliais, bet gal todėl, 
kad šį kūrybos žanrą sunku 
įrikiuoti į suprantamų Įvy
kių grandinę ir dar sunkiau 
įvertinti kritiškai. Malonu 
skaityti, tiesa, švarūs vaiz
dai, parinkti žodžiai, saki
niai plaukia kirčių nevaržo
mi, bet tuo ir baigiasi pa
sakų kelionė. Ar tai būtų 
vokiškos Grimų ar danų 
Anderseno, Nelės Mazalai- 
tės ar Pauliaus Jurkaus le
gendos — esame priversti 
žvelgti atgal, pro jau užte
musią kūdikystės prizmę, 
vaikiškomis akimis žiūrėti 
ir gėrėtis ... Taip, fikcija 
fikcijoje. Pažintis negalio
ja, patirtis užrakinta sim
bolinių idėjų užraktais, su
tartiniais ženklais, net slap
tažodžiais, kurie dažniau- 
niai žinomi tik autoriui — 
ir atsirandi toli, labai toli 
už Vilniaus miesto ribų, 
nors klajoji po jį, bet esi 
praradęs bet kokį logikos 
raktą...

Prie tokių fantastinių kū
rinių priklauso Pauliaus 
Jurkaus gražiai parašyta, 
gražiai išleista, meniškai jo 
paties iliustruota knyga 
KAI VILNIAUS LIEPOS 
ŽYDI. Puiki knyga, poezija 
prozoje, legendiškos legen
dos. Išdailinta kalba, meist
riškas sakinys, aiškus min
ties išdėstymas. Įdomu ir 
tai, kad autorius ne vienas 
pasakoja ir veda skaitytoją 
Vilniaus stebuklais — jis 
pasikvietė "profesorių ži- 
buntą” ir jam pavedė gana 
sunkias pasakotojo, o kartu 
ir stebukladario pareigas, 
žibųntąs, tai ryšys, jungtis 
visų nuotykių į vieną legen
dą apie Vilnių. Jis — pro
fesorius, taigi švietėjas, 
mokytojas, gelbėtojas visų 
iš visur. Vardas paimtas, 
reikia spėti, iš žibintas, ži
bintuvas ar senovės kuni
gaikštiškų pilių žibinčius, 
tiesiog — šviesa! žibuntas, 
bokštai, laikrodžiai, smuk
lės, žalieji ežerai (11 km, 
į šiaurę nuo Vilniaus) — 
alegoriniai simboliai, užpil-. 
dą beveik visų legendų tu
rinį, vienaip ar kitaip iš
dėstyti — tokių Vilniuje 

(Nukelta į 6 psl.)

M. K. Čiurlionis

BALYS AUGINĄS

BĖKIT, 
BARELIAI..;
ČIURLIONIŠKAS ETIUDAS

M. K. Čiurlionio 75-toms mirties metinėms

EKSTAZĖJ klavišą palietęs,
Saulės sonatoje 
Skausmo patvinusią 
Naktį randu------
Ir iš viziją Tavo paletės
Skrenda į širdį
Juodos paukštės gaidy------

------ Liūdesys vėl sugrįžo —
Saulė užgęsta visai, 
Sunkiai mažorinį kryžių 
Neša garsai------
Per tėviškės žemę, —o, varge, 
Bėga bareliai išvargę------

Renkasi tamsūs tonai — vienuoliai, 
Puola ant keliu sodiečiai —
Varguoliai,
Skundžias švilpynėm graudžiom 
Piemenukai,
Ir bėga migloj
Sušlapę bėrukai------

Užlūžta kančia preliude: 
Dūsauja sunkiai šilai, 
O bėga bareliai nuliūdę 
Ir kaukši staccatto 
Lijundros purslai------

Šakota eglės violončelė
Vėjo rankose verkia užkimus — 
Grėsmingai pirštą iškėlė 
Medžiu juodi stulpai —
Mūs likimas —
Per tėviškę, varge, o varge. 
Bėga bareliai išvargę------

Bėkit, bareliai, bėkit namole
Ilgesį mano prikėlę —
Bėkit per šaukiančią žolę,
Bėkit per skęstantį smėlį, 
Bėkit, bareliai,
Bėkit namole------
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pilna. Jie ir sudaro visų le
gendų nuotykiais ir kalba 
Įdomią pynę, Vilniaus mies
tą paverčia gyva, nauja, ne
matyta ir negirdėta būtybe, 
kur daiktai ir žmonės kar
tu dirba ir vargsta, kartu 
dejuoja ir linksminasi, ne
atskiriamai suaugę sudaro 
keistą ir paslaptingą mies
to gyvenimą.

Pirmoje dalyje Įdomiau
sia pirmoji legenda — "Ka
raimus sapno dovana” apie 
Vilniaus universiteto pra
džią. šioje legendoje, kuri 
sapnuojama pavasarį, kada 
pražysta Vilniaus liepos, 
mes pirmą kartą sutinka
me žibuntą, sėdintį ”prie 
žaliojo ežero” ,įmerkusį ko
jas į vandenį ir klausantį 
paukščių kalbos. ”Prie jo 
priplaukė gulbė su juodu 
snapu ir tarė:” (15 psl.).

Taip prasideda žibunto 
sakmės: nesenstantis, kaip 
ir Vilniaus miestas, žiburi
ais kalbasi su paukščiais ir 
žvėrimis, su juodasnapėmis 
gulbėmis, su vėjais ir me
džiais. čia arkliai perskaito 
užrašus ant vartų ir įva
žiuoja, čia miestas garses
nis už garsą, čia dailininkai 
pagerbiami pačiom gražiau
siom merginom, čia kalba, 
jaučia ir gyvena spalvingi 
Pavasariai, vaisingos Vasa
ros, lietingi Rudenys ir šal
tos žiemos — nelyginant 
žmonės, jie sunkiai grumia
si už kuo ilgesnį išlikimą, 
tačiau po "mirtinų kovų” 
pasiduoda sekančiam metų 
sezonui .. .

Stebuklų netrūksta ten, 
kur vėjas pirmučiausia ap
lanko karalių, o karalius 
vėją pagerbia patrankų šū
viais ... Vėjas moka skai
tyti žemėlapius, nešioja lie
tų sidabrinėse taurėse, dai
nuoja su mergaitėmis žydė
jimo džiaugsmą, svajoja 
jaunuoliškai rr pagaliau iš
virsta miesto valkata ... 
čia žibuntas laiko paskai
tas laukinėm antim, kurios 
nevengia paklausti savaip, 
nesuprasi, ir karveliai žino, 
kurie laiškai skubūs, var
nos išnešioja gandus, kaž
kas prisuka ir atsuka lai
krodžius, nežinia ką rodan
čius ar reiškiančius, žirgai 
įspėja jojikus ir jų ateitį, 
stebuklingai atsiranda krū
mai, pasakiški žiedai, Ne
ries dugne gintariniai rū
mai, senas jūrininkas su 
batais, laumės, raganos, šu
nys, užburti laiptai ir keliai, 

MATAS realtors

505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
(216) 486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. H0WARD TURNER.

gatvių žibintai užmiega ir 
atbunda, vaikšto gatvėmis, 
apšviečia ligonių, nelaimin
gųjų langus, atneša viltį, 
padeda sugauti vagis ir plė
šikus, ir ant galo uždainuo
ja snaigių choras, vedamas 
Dievo Snaigės, ieškančios 
laimingo žmogaus, bet tokio 
nesuranda, gaila, visame 
Vilniaus mieste ...

Antroje dalyje gražiausia, 
ir prasmingiausia sakmė 
yra "Bokštas”, prieš porą 
metų laimėjęs Aloyzo Ba
rono vardo trumposios no
velės konkursą. Tai kova 
šviesos su Tamsa, Pažan
gos su Ignorancija. Tūlas 
architektas pasirodo mieste 
ir pasiūlo valdžiai pastatyti 
nepaprastą bokštą, šis bokš-. 
tas duosiąs miestui šviesą, 
ir šilimą, laikrodžius ir vei
drodžius, toli {žiūrinčius 
žiūronus ir viską matuojan
čias svarstykles, ir daug ki
tų nuostabių dalykų, kurie 
palengvins žmonių gyveni
mą, atneš laimę, o miestui 
suteiks didelį garsą visame 
pasaulyje. Kai valdovo lei
dimu architektas tokį bokš
tą pastato, žmonių gyveni
mas pasikeičia į gerą, džiau
giasi karalius ir miesto val
džia, tačiau žmonės nėra pa
tenkinti, nes pripratę gy
venti senoviškai — ir jie 
sukyla! "Bokštas! Niekam 
n e r e i k alingas bokštas! 
Kvailysčių bokštas! Niekam 
nereikalingas bokštas, ir jo 
šviesa ir šilima!" (130 psl.). 
žmonės išeina prieš visas 
naujoves, išradimus, pažan
gą, bokštą nugriauna, o 
gudrųjį matematiką išveja 
iš miesto.

Korektūros ar spaudos 
klaidų labai nedaug, ilius
tracijos meniškai nusiseku
sios ir idėjiškai tikslingos, 
dailiai išleista ir apipavida
linta. Legendos visais at
žvilgiais vykusios, reko
menduotinos visiems, o 
ypač jaunimui. Tokios lek
tūros labai pageidauja LB 
švietimo Taryba, ji privalė
tų nupirkti didesnį kiekį ir 
paskirstyti 1 i t u a nistinių 
mokyklų k n y g y nėliams. 
Knygą galima gauti rašant 
Darbininko administracijai 
ar pačiam autoriui — 341 
Highland Blvd., Brooklyn,
N. Y. 11207 arba pas pla
tintojus.

Paulius Jurkus, KAI 
VILNIAUS LIEPOS 
ŽYDI, 157 psl., legen
dos, viršelis ir vinjetės

Losangeliečiai po 21-jo literatūros vakaro, su svečiu poetu iš Chicagos Kaziu Bradūnu, Alė 
Rūta, Pranas Visvydas, Bernardas Brazdžionis, Elena Tumienė, Kazys Bradūnas, Rūta Klevą 
Vidžiūnienė ir Bronius Budriūnas. Literatūros vakarus nuo 1966 kasmet organizuoja Lietuvių 
Fronto bičiulių Los Angeles sambūris. Vlado Gilio nuotr.DIENOS TEMA
LAIKO SĄVOKA FIZINE 
IR DVASINE PRASME

Naujųjų metų pradžioje 
įdomu trumpai pažvelgti į 
skirtingą laiko sąvokos su
pratimą fizine ir metafizi
ne prasme. Fizikai laikro
džiais matuojamą laiką 
apibūdina jo pastovumu. 
Gi sociologai įrodinėja, kad 
psichologiniai apibrėžiamas 
laikas yra reliatyvus ir net 
subjektyvus. Laikas, kurį 
išgyvename tikrąja jo pras
me nuo laikrodžiais pama
tuojamo laiko pareina daug 
mažiau negu nuo dvasinio 
žmogaus stovio, ar nuo psi
chologinės gyvenimo realy
bės pajautimo, šiame indi
vido susiorientavime tikro 
laiko bėginėje yra svarbiau
sieji jo asmenybės bruožai.

Nors ateinantieji metai 
mus skatina žvilgterti į pra
ėjusį laiką, tik maža žmo
nijos dalis tikriau supran
ta kiek daug įtakos jų gy
venime turi tas jų orienta
vimasis į laiko tėkmę. Lai
kas yra tokia pagrindinė 
dvasinė kategorija, nuo ku
rios daug priklauso tai, ką

autoriaus, išleido Var
duva, spausdino Pran
ciškonų spaus tuvė 
Brooklyne 1985 metais. 
Tiražas ir kaina nepa
žymėta. 

mes darome, sako Stanfor- 
do universiteto profesorius 
P. Zimbardo, nors mes, tai 
darydami, beveik visai ne
jaučiame to laiko tėkmės 
įtakos.

Prof. A. Rapport studija 
rodo, kad orientavimasis į 
laiko tėkmę žmogaus są
monėje yra taip giliai 
įaugęs, kad nuo to su- 
siorientavimo priklauso ir 
jo asmenybės pilnutinis 
subrendimas. Rapport ban
dymai rodo, kad stipresnės 
asmenybės žmonės leng
viau gali išgyventi krizę ir 
ramiau įvertinti praeities 

PRAŠOME SKUBIOS PARAMOS
LKt5 Kronikos, jau penkioiikti metai leidžiamos slaptai pavergtoje 

Lietuvoje, yra nepaprastos reikšmės įvykis lietuvių tautos gyvenime. 
Jis išjudino, sujungė ir uždegė lietuvius, nepaisant persekiojimų, 
drąsiai kovoti už tikėjimo ir tautos laisvę.

Lietuvo.s Kronikos sąjunga LKB Kronikas leidžia tomais lietuvių, 
anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis. Jau išleista 10 tomų, kurių 
puslapių skaičius 5.008, o tiražas 53.000 knygų.

Sąjungos valdyba jau padavė spausdinti 1 KB Kronikos ispanų 
kalba šeštąjį tomą, tuojau bus paduotas į spaustuvę anglų kalba 
šeštasis tomas, o truputį vėliau - lietuvių kalba aštuntasis tomas ir 
prancūzų kalba pirmasis tomas.

LKB Kronikos septintasis tomas verčiamas į anglų, ispanų ir 
prancūzų kalbas ir tomis kalbomis septintieji tomai bus leidžiami 
1987 m. rudenį ir skiriami krikščionybės 600 metų sukakčiai 
paminėti.

LKB Kronikos knygos siunčiamos į 138 valstybes: universitetų ir 
kolegijų bibliotekoms, spaudai, radijo ir televizijos stotims, katalikų ir 
nekatalikų vyskupams, vienuolynams, žinių agentūroms, infor
macijų centrams, kunigų seminarijoms, žymiosioms organizacijoms, 
aukštiesiems valdžios pareigūnams ir parlamentarams, kai kuriems 
užsienio diplomatams ir visoms tarptautinėms organizacijoms.

LKB Kronikos septynių tomų išleidimas ir išsiuntinėjimas, kurių 
tiražas 38.000 knygų, reikalauja labai didelių sumų lėšų, o Sąjungos 
valdyba dar neturi nė pusės reikalingos sumos.

Labai prašome visus lietuvius, organizacijas, ypač tur
tingesniuosius, skubiai siųsti kiek galima didesnes aukas LKB 
Kronikos knygoms leisti, nes be Jū,sų greitos pagalbos ir didelės 
paramos tų Kronikos tomų negalėsime išleisti. Darydami testamen
tus, malonėkite didesnę ar mažesnę sumą įrašyti Kronikos knygoms 
leisti.

Paaukojusieji 100 dol. yra Sąjungos amžini nariai, 1.000 dol. - 
mecenatai, 5.000 dol. ir daugiau - yra mecenatai leidėjai. Aukotojams 
išduodami kvitai, ir jų aukos atleidžiamos nuo valdžios mokesčių.

Už visus aukotojus kasdien laikomos šv, Mišios.
LKB Kronikos yra pavergtos lietuvių tautos kančių istorija, jų 

pagalbos šauksmas mums ir pasauliui. Išgirskime tą šauksmą, 
remkime LKB Kronikos knygų leidimą ir tuo būdu būsime 
vienybėje su kovojančia ir kenčiančia tauta.

Kronikų dėka Lietuva yra plačiai žinoma laisvajame pasaulyje ir 
laikoma herojų tauta. Kitų kraštų tikintieji ima Lietuvos 
tikinčiuosius sau pavyzdžiu ir iš jų mokosi.

Maloniai prašome lietuvių laikraščius šį mūsų prašymą aukoti 
LKB Kronikos knygoms leisti spausdinti laikraščiuose, o lietuvių 
radijo programas pertransliuoti per savo radiją. Už tai būsime labai 
dėkingi.

Aukas ir įrašymus testamentuose siųsti šiuo vardu ir adresu:

The Society of the Chronicle of Lithuania, Ine. 
6825 S. Talman Avė.
Chicago, IL 60629
U.S.A.

bėdas, bei blaiviau prama
tyti savo ateitį už tuos, ku
rie lengviau pasiduoda de
presijai, ar yra haliucinaci
nių preparatų vartojimo 
įtakoje.

Amžius ir asmeninis tur
tingumas taip pat turi įta
kos į žmogaus supratimą į 
laiko sąvoką: Vyresnio am
žiaus ir turtingesnieji žmo
nės daugiau galvoja apie 
ateitį ir stengiasi tuoj pat 
atlikti visus įsipareigoji
mus. Gi neturtingiesiems, 
ar jauniems, daugiau rūpi 
dabartis ir jie įsipareigoji
mus atideda rytdienai.
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Washingtono politinė audra 
europiečių akimis

Jean-Marie Benoist iš Pa
ryžiaus rašo, kad JAV-bių 
sąjungininkai ir draugai su 
liūdesiu žiūri į dabartinę 
audrą dėl ginklų pardavimo 
Iranui ir už juos gauto pel
no perleidimo Nicaraguos 
sukilėliams. Europiečiai esą 
didžiai susirūpinę, matyda
mi Didžiojoj pasaulio demo
kratijoj prasidėjusį susinai
kinimo procesą. Šis savęs 
susinaikinimas išstato JAV- 
bių administraciją į pavojų 
prarasti vidaus ir užsienio 
pasitikėjimą, kuris buvo 
taip efektyviai atstatytas 
Ronald Reagan išrinkus 
prezidentu.

Pirmiausiai europiečiams 
liūdna matyti tokį didelį ne
dėkingumą tų žmonių, ku
rių savim pasitikėjimą at
statė dabartinis preziden
tas. Washingtone siaučian

Liberty medal of Honor buvo įteiktas nedidelei grupei JAV 
pasižymėjusių asmenų. Jų tarpe ir buv. pasauliniam bokso čem- 
pijonui Muhammad Ali. Nuotraukoje iškilmėse rinktinių sve
čių tarpe dalyvavęs dr. Gintaras Degėsys su Muhammad Ali.

ti "Raganų medžioklė" gal 
ir kyla iš noro atskleisti 
tiesą ir tiksliai sužinoti kas 
pažeidė potvarkį drau
džiantį parduoti ginklus 
Iranui. Tačiau tokio pobū
džio prasižengimas turėtų 
būti atleistinas, lyginant jį 
su dabartinės JAV adminis
tracijos atsiekimais.

Europiečiams nėra su
prantamas "šekspyrinis no
ras žudyti karalius”, koks 
vyrauja Amerikoje nuo 
prez. Kennedy nužudymo 
1963 metais. Šis perijodi- 
niai pasireiškiąs noras sim
bolinės savųjų valdovų 
žmogžudystės yra kursto
mas tamsių ir pavydžių jė
gų, kurios nori sunaikinti 
garbingus tautos asmenis, 
iškylančius viršūnėsna už 
savo darbą ir atsiekimus 
bendrajam tautos labui.

.Tai p gavusių Liberty Medai of Honor buvo ir dr. K. Bobelis, Vliko pirmininkas. Nuo- 
ti aukoje A. Vakselis su ponia (kairėje) ir dr. K. Bobelis su ponia, New Yorke po iškilmių, gavus 
medali.

Europiečiai nepateisina 
ginklų pardavimo Iranui. 
Jie taip pat supranta, kad 
gautas pelnas už tuos gink
lus gali būti nelegalus. Eu
ropos demokratijos taip pat 
galvoja, kad Egzekutyvinė 
valdžia turi už savo veiks
mus atsakyti prieš Kongre
są. Tačiau dabartinio atsi
skaitymo nekantriai reika
laujantieji JAV Kongreso 
sluoksniai, spauda ir viešo
ji opinija, turėtų rimtai pa
galvoti ir apie iš šio veiks
mo kylančius aspektus.

Jeigu Irano nuosaikesnie
ji sluoksniai nori pradėti 
dialogą su JAV, būtinai rei
kia šia proga pasinaudoti. 
Tie, kurie pasiūlė šią ginklų 
transakciją, neklydo. Prie
šingai, šis toli pramatantis 
ėjimas ir sugebėjimas iš
naudoti susidariusias aplin
kybes ir prie jų prisitaiky
ti, atskleidžia didelį JAV 
vadovybės geopolitinį su
brendimą, kurį reiktų už- 
girti. Gautus pinigus už se

nai nutartus parduoti gink
lus išsiunčiant per Kanadą 
ir Šveicariją, kad pagelbėti 
savo sąjungininkams, nar
siai kovojantiems už tai, 
kad atstumti Lenino revo
liuciją nuo JAV sienų — 
kas gi čio blogo?! Juo la- 
bitu, kad prezidentinis 
mandatas valdyti suteikia 
jam ir jo padėjėjams galią 
vesti slaptas operacijas, jei
gu tai yra valstybės saugu
mo interesų ribose.

FOOD SERVICE PROFESSIONALS
New England based food service company 
seeks growth oriented managers and assistant 
managers to work in the Connecticut market. 
As a private company we have been recognized 
by Restaurants and Institutions Magazine and 
Ine Magazine, as one of the top 500 fastest 
growing private companies in America. We offer 
100% company payed benefits as well as a 
great opportunity for advancement. Send re- 
sume in confidence to:

T JI. MacDermott Corp 
P.O. Box 158

Kingston, NH 03848
EOUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Europiečių susirūpinimui 
lyg ir pritaria senatorius 
Inouye iš Havajų, kuris per 
David Brinkley TV progra
mą pareiškęs, kad prailgin
tas teisinis - investigacinis 
JAV procesas žaloja prezi
dentūrą ir jos pajėgumą 
valdyti. Mūsų nuomone, is
teriškas spaudos sensacijų 
gaudymas prie šio žalojimo 
proceso labai daug priside-

Laiptai į save Anatolijus Kairys (12)

Dirvos 1986 m. konkurse premijuota novelė
— Vėl inspekcija?
— Ne, ne, visai ne, užtikrinau traktorių 

tą. — Lankau pažįstamus. Buvau čia prieš ke
liolika metų, taip viskas pasikeitę.

— Statyba, draugas, neklausk, — didžia
vosi mechanikas. — O pas ką taip?

— Pas Vitkūnienę, — skubėjau atsiliepti. 
— Giminė, bet kur jos namukas, dabar nepa
sakyčiau.

— Ji serga, — Vyrukas iškėlė raktą. — 
Ramatas sutraukė, o nuo ramato pats velnias 
neišgelbės. Ten, antras namas iš galo, pakrypęs, 
matote, bet ne nuo vėjo — tokį pastatė meistrai.

Padėkojau ir nuskubėjau nurodytu keliu
ku. Duris radau plačiai atvertas, nes tvanku. 
Trobelė nedidukė, viename kampe pečius, ki
tame siaura lovikė ir suolas po langu. Ant jo 
ir sėdėjo moterėlė, susitraukusi į kuprą, dusu
lingai alsavo, rankose laikė rožinį — meldėsi.

Kreipiausi į ją kiek sumišęs, nebuvau tik
ras, ar tai mano ieškomoji. Į pasveikinimą ne
atsakė. Jos akyse, aiškiai mačiau, susidomėji
mo liepsnelė yra, tik sunku nujausti: laimės 
ar baimės.

— Kas tamsta? — paklausė kimiu balsu 
ir, nelaukdama atsakymo, įtariai skundėsi. —

Iš miesto? Vėl paleido liežuvius... Kaip pie
menys botagą — nežino kur dėti... Nieko aš 
nežinau ir nieko iš jūsų nenoriu. Duonos gau
nu, o vandens pati atsinešu — upės dar neiš
džiūvo. Tai kas toks būsi?

— Kęstutis Vismantas.
— Kęstutis ... — atbudo jf lyg iš miego 

pažadinta.
Tačiau tylėjo kažką galvodama. Aš nesi

skubinau kalbinti, teprisimena. Jos veidas ne- 
išraiškus, ką slėpė raukšlės, neįspėsi.

— Kęstutis ... — pagaliau pražydo skruos
tai, — vaikeli tu mano, tiek metų ... Tik dabar 
susipratai aplankyti savo tetulę ...

Ji atsistojo ir mane apkabino, aš pabučia
vau jos veidą. Akys žvalios, atmintis šviesi, ji 
skaito mėnesius ir metus, tik ji viena žino, nuo 
ko ir nuo kada.

— Aš nežinojau, kur gyvenate, — pasi
teisinau.

Ji spaudė mano rankas. Nė sapne nesap
navo, kad mane dar sutiks. Dievas jai laimę 
atsiuntė prieš mirtį — kaip atpildą. Dabar jau 
bus lengviau skirtis su taip nelaiminga žeme, 
nieko gera nepatyrusi, tik skausmus ir vargą, 
bet išpildė, ką žadėjo.

Abu susėdome ant suolo po langučiu.
— Ką pažadėjote? — aš susidomėjau.
Tetulė užspringo savo pačios seilėmis. Kal

bėti jai buvo sunku. Duso, kosėjo, pasirodė 
ašaros. Ištarusi žodį, gaudė orą. Ji neprisime
na ką nei kam ... O kas iš to, jei prisimintų? 
Nieko. Tik širdį man užduotų. Upės ne van
deniu tvino, upės krauju ... Niekas manęs ne
nuskriaudė, dabar ji mato, užaugau, turiu dvi
ratį ... Paklausė, ar esu alkanas.

— Ne, aš ne alkanas, — padėkojau. — Aš 
turiu ir automobilį.

— Automobilį? — senutė išsigando. — Ir 
tavęs dar nesušaudė? Mano laikais tokius, su 
automobiliais, tai šaudė... O ko gi ieškai, 
vaikeli?

— Savo tėviškės, — atsakiau trumpai ir 
tiesiai.

— Viskas palaidota, Kęstuti, viskas už
miršta. Nešauk dvasių — bus kaip man: kapos 
metų dar neturiu, o jau mirštu, Sibiras ...

Ji sustojo atsikvėpti.
— Metus ir kitus tave auginau kaip savo 

vaiką, ką daugiau sakyti, o kai atėjo liūdna 
diena — į priglaudą atidaviau, pavardę užra
šiau iš galvos ... Ar tu meldies, eini į baž
nyčią?

Tylėjau tartum geležį įsikandęs.
— Negerai, kad nesimeldi, — suprato ji 

mano nenorą kalbėti apie religiją. — Sunku 
gyventi be Dievo, sunku... O kas tamstą, 
vaike, atsiuntė pas mane?

(Bus daugiau)
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Pas Anglijos lietuvius Rata Šakienė

Skrydžio iš Vienos anks
tyvą rytą pasiruošimai pra
ėjo labai sklandžiai ir jau 
aštuntą valandą, saulei tik 
patekėjus, pakilome Austria 
Air lėktuvu dvi su puse va
landų trukusiai kelionei į 
Londoną. Iš Heathro aero
dromo vėl važiavome turis
tiniu autobusu, pirmiausia 
pro mažus ūkius, krūmuotas 
ganyklas, kol už gero pus
valandžio p r i v a žiavome 
Londono priemiesčius. Iš 
karto i akį krito iš tolo ky- 
šojantys daugybė aukštų, 
plonų kaminų. Atrodo, kad 
anglai kiekviename kamba
ryje kūrena po krosnį. Pa
lydovė pradėjo savo aiški
nimus ir išdalino miesto že
mėlapius.

Orą Londone radome žy
miai švelnesnį ir drėgnesni, 
nei Vienoje, nors vėlaus ru
dens vaizdas lygiai tas pats
— geltoni ir raudoni me
džių lapai, nusirpusios šer
mukšnių uogos. Tik ne bal
ta rudenio saulė ,kaip kad 
buvo Austrijoje, bet pilka, 
drėgna, ūkana. Londono 
priemiesčiai priminė Chi- 
cagos Marąuette Parką
— plytiniai keliaaukščiai 
namai su išsikišusiais lan
gais ir mažais balkonė
liais, darželiai prie ša
ligatvių, medžiais apsodin
tos gatvės. Arčiau prie 
miesto centro vaizdas pasi
keitė — namai labai siauri, 
prisiglaudę vienas prie ki
to, su siaurais įėjimais ir 
gyvenamais rūsiais. Aiškiai 
išnaudojama kiekviena ver
tinga didmiesčio žemės pė
da. Tarpais iš tolo pamatė
me’ susigrupavusius milži
niškus naujus, modernius 
pastatus. Palydovė aiškino, 
kad tai daugiausia valdžios 
žinioje esantys gyvenamie
ji butai.

Turėjome laiko pasidai
ryti, nes per miestą stūmė- 
mės pamažu. Judėjimas — 
kamšatis gatvėse neišpasa
kyta, o greitkelių Londonas 
neturi, visas susisiekimas 
gatvėmis. Dvylikos milijo
nų gyventojų didimestyje 
tai nėra labai lengva. Bet 
kokiu tai stebuklingu būdu 
visi vairuotojai, atrodo, lai
mingai pasiekia savo kelio
nės tikslą. Per tas kelias 
dienas Londone, nors daug 
kartų atrodė, kad jau tikrai 
bus susidūrimas, neteko 
matyti nė vienos eismo ne
laimės.

Vėl autobusas važinėjo ir 
klaidžiojo, kol surado mūsų 
viešbutį. Mat, turėję būti 
a p g y vendinti garsiajame 
Russell viešbutyje, kuriame 
vyko ir VLIKo seimas, „at
gailų ožio’’ kompiuterio dė
ka buvome perkelti kitur. 
Pagaliau, keletą kartų ap
sukęs tą patį parką ir pra
važiavęs tas pačias gatves, 
mūsų autobusas įvažiavo į 
erdvų naujo, gražaus vieš
bučio kiemą, tik vieno bloko 
atstume nuo VLIKo seimo 

būstinės, čia vėl, smulkiam 
lietučiui purškiant, sukrau- 
stė mus į laukiamąjį, kuria
me išsėdėjome keletą valan
dų. Mat, mus atvežė dar iš 
ryto, o svečiams kamba
riuose galima būti iki dvy
liktos valandos. Jiems išsi
krausčius dar reikia kam
barius sutvarkyti ir tik ta
da galima juos užpildyti 
naujais svečiais. Taip ke
liautojams pasitaiko visa
me pasaulyje ir čia nieko 
nepakeisi. Kai kurie pyko ir 
nervinosi, kiti išnaudojo lai
ką čia pat. laukiamajame 
susigrupavę diskutuodami 
įdomybes, d a 1 i n d amiesi 
įspūdžiais. Dar kiti prapuo
lė viešbučio bare, kavinėje, 
ar, lietui lyjant, išėjo pasi
vaikščioti. Juk Londone vi
suomet lyja. Gabiausi ir ap
sukriausi susirado netolie
se esantį Russell viešbutį 
ir apžiūrėjo VLIKo seimo 
patalpas, aplankė ten apgv- 
vendintus lietuvius. Kiti su
rado bankus ir pinigų kei
timo biržas ir išsikeitė pini
gų, jau šį sykį į svarus. Net 
ir suvenyrų kai kurie spėjo 
nusipirkti; Pagaliau, anks
tybą popietę susikraustėme 
į’ kambarius ir vėl, apsisukę, 
skubėjome į savo turistinį 
autobusą kelionei po patį 
Londoną — pamatyti, nors 
iš tolo, šio dviejų tūkstan
čių metų senumo Britanijos 
karalių miesto įžymybes. 
Vaizdai, daug kartų matyti 
ekrane ir nuotraukose, vis- 
tik savomis akimis žiūrint 
atrodo kitaip — kai kas 
daug gražiau, o kartais ir 
visai ne taip impozantiškai.

Londonas per Temzės 
upę turi devyniolika tiltų, 
kuriuos veik visus ir per
važiavome. Palydovė visą 
laiką be paliovos kalbėjo ir 
pasakojo mums- apie įvai
rias įdomybes ir įžymybes. 
Didžiausią įspūdį paliko jo
kioje atvirutėje neaprėpia
mo Parlamento Rūmų gro
žis ir didybė. Didžiausias gi 
nusivylimas — pilki ir niū
rūs, susikūprinę ir kareivi
nes primenantys Bucking- 
ham Palace karališkieji rū
mai ir tie žaisliniai raudon- 
švarkiai kareivėliai — sar
gai. žinoma, kitiems ben
drakeleiviams gal visai ki
taip atrodė. Dar vienas vaiz
das iš karto šiurpu nupur
tė, o paskui tik pykino, tai 
daug kur ant namų ar tvo
rų sienų priklijuoti didžiu
liai plakatai su Lenino pa
veikslu, raginantys ateinan
čiuose rinkimuose balsuoti 
už komunistą kandidatą. 
Ačiū Dievui, Amerikoje dar 
prie to nepriėjome.

Grįžę viešbutin vos turė
jome valandėlę laiko atsi
pūsti ir persirengti ir vėl į 
autobusą kelionėn į Lietu
vių Namus, kur mūsų jau 
laukė Londono lietuviai, čia 
buvo jauku ir malonu drau
giškų ir vaišingų šeiminin
kų tarpe praleisti kelias va

landas. Londono lietuviai 
turi dvejus namus, priklau
sančius tai pačiai bendro
vei. Pirmieji randasi pačia
me Londono mieste, gyve
namame rajone ir, atrodo, 
perdirbti iš gyvenamo bu
to. Antrieji, jau nebe „na
mai”, bet tiesiog pilaitė — 
apie šešiasdešimt kilometrų 
už Londono. Ten turėjome 
malonumo praleisti pasku
tinį mūsų vakarą prieš iš
keliaujant namo.

Pirmasis, po išsikėlimo 
Amerikon, Europoje vykęs 
VLIKo seimas, kaip jau bu
vo plačiai aprašyta spaudo
je, pavyko puikiai, buvo 
darbingas, sklandus ir gau
sus atstovais bei svečiais iš 
viso laisvojo pasaulio. Kiek
vieną kartą, kai koks nors 
suvažiavimas organizuoja
mas toliau nuo didžiųjų lie
tuviškų spietimų Ameriko
je, atsiranda tokių, kurie su 
giliausiu įsitikinimu aiški
na, kad niekas iš to nebus, 
kad per toli, per ilga kelio
nė, per sunku, per didelės 
išlaidos. Ir kiekvieną kartą 
dalyvių gausa ir entuziaz
mas įrodo, kad jie nebuvo 
teisūs. Bet žiūrėk, sekantį 
kartą vėl kas nors tą patį 
kalbės. Taip buvo su VLIKo 
seimu Londone, taip bus ir 
sekantį seimą rengiant 
Montrealyje. Ačiū rengė
jams, kad jie tokių patarė
jų nepakluso.

Sekmadienio rytą suva
žiavome į Londono lietuvių 
Šv. Kazimiero bažnyčią, 
drauge su vietiniais dažnu 
atveju trečios ar ketvirtos 
kartos lietuviais, atšvęsti 
šios mažytės, bet labai jau
kios ir puošnios bažnytėlės 
septyniasdešimt penkerių 
metų jubiliejų. Ypatingai 
atkreiptinas dėmesys į ne
paprastai puošnų altorių, 
kuris pagal pačių londonie- 
čių pasakymus esąs vienas 
iš gražiausių visame Lon
done. Tai nežinomo tirolie
čio medžio skulptoriaus dar
bas, savo laiku buvęs išsta
tytas pasaulinėje parodoje. 
Pasidairius maloniai akį 
džiugina ir lietuviškais or
namentais bei paveikslais 
išdabintos bažnyčios sienos. 
Gražiai giedojo vietinis cho
ras, Mišias atnašavo svečias 
vyskupas Antanas Deksnys, 
koncelebruojant kun. Juo
zui Prunskiui ir vietos kle
bonui kun. J. Sakevičiui. Po 
apeigų parapijos svetainė
je buvome maliniai priimti 
ir pavaišinti karšta arbata 
su kilniais priedais ir smul
kiais užkandžiais.

Valandėlę pabendravę su 
maloniais parapijiečiais, bu
vome vėl susodinti autobu- 
san ir prasidėjo kelionė į 
Lietuvių Sodybą, kuri turė
jo užtrukti pusantros va
landos, bet vairuotojui ir 
vėl paklydus, ilgą laiką va
žinėjome siaurais kaimų 
keliukais, tarp miškelių ir 
sodybų ieškodami tikro įva

žiavimo. Nors ir pradėjome 
nerimauti dėl per ilgai už
trukusios kelionės ir rūpin
tis, kad pavėluosime į ruo
šiamas iškilmes, bet vistik 
įdomu ir gražu buvo per 
autobuso langų pasidairyti 
į daugumos tik filmose ma
tytą Anglijos gamtą —- kai
mus ir mažus miestelius, sa
manomis apaugusius masy
vių, daugumoje plytinių pa
statų stogus ir net sienas, 
mažesnius ar didesnius dva
rų rūmus su daugybe bokš
telių ir aukštų kaminų. Pra
džioje važiavome suartomis 
ir jau apsėtomis, kai kur 
želiančiomis lygumomis, o 
nuo pusiaukelės prasidėjo 
šileliais padailintos banguo
jančios ganyklų kalvos. 
Prieš pat sodybą įvažiavo
me. į tankų rudeniniai išsi- 
dailinusį lapuotį mišką, 
kemsynę, kur, pagal aug
meniją, tikriausiai auga 
spanguolės.

Pagaliau, jau temstant ir 
lietui lynojant, pasiekėme 
tą gražųjį lietuvių dvarą. 
Impozantiški pastatai, ap
supti lapuočio miško, pašo
nėje ežeras ir upelis. Gaila, 
kad jau buvo vėlu ir ne
įmanomą geriau tą gražią 
lietuvių sodybą apžiūrėti. 
Tik įėjus į prieškambarį 
tuoj į akis krenta tulpėmis 
ir lietuviškais raštais austi 
kilimai, kuriais išklotos vi
sos salės. Sienose kalba Žal
girio Mūšis ir Lietuvos ku
nigaikščių, kunigaikštienių 
portretai bei herbai. Labai 
gražu, labai lietuviška, la
bai įspūdinga. Vėliau suži
nojome, kad tuose pačiuose 
namuose yra dvylika butų, 
kuriose gyvena viengungiai 
seneliai, kurie yra pilnai 
globojami ir prižiūrimi. 
Taip pat pakeleiviai ar va
sarotojai gali kuriam laikui 
išsinuomoti kambarį su iš- 

A. A.

VERONIKAI BRAZIULEVIČIENEI

mirus, jos dukrai LAIMAI JARAŠŪNIENEI 

ir šeimai bei artimiesiems reiškiame nuošir

džią užuojautą.

ALT S-gos Los Angeles
Skyrius

Brangiai motinai ir senelei
A. A.

VERONIKAI BRAZIULEVIČIENEI 
mirus, LAIMAI ir EMANUELIUI JARA- 

ŠŪNAMS, REGINAI ir JONUI NASVY- 

ČIAMS, jų šeimoms ir artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą.

Aldona ir Vincas 
J uodvaikiai

lšlaikymu.
žmonių privažiavo labai 

daug, daugiau nei buvo ti
kėtasi ir truko, kol šeimi
ninkai sutvarkė visų suso
dinimą pietums, kurie irgi 
buvo skanūs ir tikrai lietu
viški. Po pietų pertvarkė 
salę ir solistė Violeta Ra
kauskaitė davė populiarių 
dainų koncertą.

Po koncerto vyko uždaro
masis VLIKo seimo posė
dis, kuriame paskaitytos 
rezoliucijos ir pasakytos 
padėkos bei užsklandos kal
bos. Paskutinį kartą sugie
doję Lietuvos himną vėl li
pome į autobusą ir per juo
dą be žiburėlio naktį grįžo
me viešbutin iš kur sekan
tį rytą jau krovėmės laga
minus ir pradėjome kelionę 
namo. Vėl visko buvo, bet 
kiek girdėti, su įvairiais di
desniais ar mažesniais truk
dymais, šioji kelionė vi
siems Vienos demonstraci
jų ir VLIKo seimo daly
viams pavyko gerai ir lai
mingai ir tur būt, kad nėra 
tokių, kurie gailėtųsi va
žiavę.

SEW1NG MACHINE OPERATORS — 
Outervvear jackets, fabric or leath- 
er. Transp. may be arranged. 
Creative Custoni Products, 211 
Grove St., Bloomfield. N, J. 07003. 
201-429-2740. (13)

MACHINISTS
OPENINGS EXIST ON 2ND 
SHIFT FOR SKILLED & EXPE- 
RIENCED OPERATORS FOR 
THE FOLLOVVING MACHINES: 

Horizontai Boring Mill 
Planer Mill 

Engine Lathe 
N/C Machining Centers 
•Excellent Beneflt Package* 

Contact Charles Lewitt at 
(413)663-6501 

MORRISON BERKSHIRE, INC. 
865 South Church Street 
North Adams, MA 01247 

Equal Opportunity Employer

PRINTING
Business Forms Comp Dept.

Mušt have stripping & ruling exper- 
ience. Contact Stanley Zaleswski, 203- 
243-8981. Mayville Business Forms. 
7 4 Granby St.. Bloomfield. Ct. 06002. 
F.OE. (1-3
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Lietuvos Operai 350
metų...

(Atkelta iš 1 psl.) 
pabaigoj sukūrė naują mu

zikos žanrą — operą. 1597 
m. Florencijoj buvo pasta
tyta pirmoji opera (dram- 
nia per musica) — Jokūbo 
Peri’o "Dafnė” (šio veikalo 
rankraščiai yra dingę, tai 
pirmąja opera dabar yra 
laikoma to paties J. Peri’o 
išlikusi "Euridičė", statyta 
Florencijoj 1600 m.). Ope
ros meno gimimo datos yra 
reikšmingos, pravartu į jas 
atidžiau įsižiūrėti, nes tai 
reikšminga ir mūsų operos 
teatro istorijai.

Minėtame Vilniaus žemu
tinės pilies teatre pirmoji 
opera buvo pastatyta 1636. 
IX. 4 d., ji vadinosi "11 rat- 
to d’Elena" ("Elenos pagro
bimas”; aišku, tai Trojos 
gražuolės Elenos drama), 
parašyta italų kalba. Vei
kalo autorius — Vladislovo 
IV Vazos sekretorius Virgi- 
lio Puccitelli (Virgilijus Pu- 
čitelis). Jei žvilgtersim į 
datų žaidimą, nesunkiai pa
matysim, kad Lietuvos D. 
Kunigaikštijos sostinė nuo 
anuometinio Italijos kultū
ros centro Florencijos su 
operinio veikalo statymu at
siliko tik apie 40 metų! 
Operos menas net ir Vak. 
Europoje taip greit nepli- 
to, tautiniai operų teatrai 
vienas po kito čia gimė tik 
XIX a.; vadinasi, ištisus du 
amžius opera buvo tik italų 
kūrybinė apraiška, skrai
džiusi ir aidėjusi plačiame 
Vakarų pasaulyje. Moder
niais terminais šnekant, 
Lietuva viena pirmųjų Eu
ropoj ant savo stogo iškėlė 
anteną operom klausyti, tą 
meną pamėgo, nuo jo nebė
ga iki šių dienų (pavyzdys 
— ištvermingoji Lietuvių 
opera Cicagoje)

XVII a. pirmojoj pusėj 
Vilniuje statytų operų ran
kraščiai neišliko, bet žino
me, kad, be "Elenos pagro

Daug prisidėjęs prie Chicagos lietuvių operos pastatymų 
muz. Aleksandras Kučiūnas.

bimo”, čia 1644 m. dar bu
vo statoma ”Andromeda”, o 
1648 m. "Apviltoji Kirkė”; 
abejų operų libretus para
šė tas pats Virgilijus Puči- 
telis. Neįspėta mįslė tebėra 
tik tokia: kas sukūrė tų tri
jų operų muziką? Iki šiol 
buvo galvojama, kad V. Pu- 
Čitelis buvo ir tų veikalų 
muzikos autorius. Dabar 
kultūros istorikas Vytautas 
Pov. Jurkštas taip aiškina: 
"Korpozitoriaus vardas ir 
šiandien dar nežinomas. 
Spėjama, kad tai kelių kom
pozitorių kūriniai. Išliko 
dvi knygutės, kurių vienoje 
išspausdintas "Elenos pa
grobimo” libretas, kitoje — 
veiksmo išdėstymas ir pa
aiškinimai, kas kūrė sudė
tingas šio spektaklio maši
nas. Baroko epochos spek
takliai buvo puošnūs, hero
jai į sceną įjodavo ant ark
lių, čia pat trvkšdavo tikri 
fontanai. Grojo karaliaus 
rūmų kapelos muzikantai.” 
Vyt. P. Jurkšto atradimai

V. Bacevičiaus nuotr.

Chicagos Lietuvių operos solistai St. Baras, D. Stankaitytė, 
J. Vaznelis, A. Stempužiene ir dirigentas A. Vasaitis 1972 m. 
po koncerto Clevelande.

— naujausi duomenys apie 
Vilniuje statytų pirmųjų 
operų vaidinimus.

Lietuvos D. Kunigaištijos 
sostinė neišvengė barbariš-

L.
Dabartinis Chicagos Lietuvių operos dirigentas Arūnas 

Stempužiene po operos Don Carlo premjeros 1985 m.
R. Kaminskas su sol. Aldona 

Stempužio nuotr.

kų apgrobimų, marų, gais
rų ir kitokių nelaimių. Ne
paisant viso to, operos me
nas Vilniuje nuo 1636 m. 
niekad neužgeso. Ilgėlesnį 
laiką čia sįambėjo italų ope
ra: atvykdavo stiprios ir 
silpnokos italų operinės tru
pės, čia buvo statomi patys 
žymiausi italų operiniai vel
kamai, beveik iki XX a. 
pradžios Vilniaus neaplen
kė nė vienas žymesnis italų 
operos dainininkas. Ilgai
niui Vilnių pradėjo lankyti 
vokiečių ir lenkų operos te
atrai, ne vieną kartą mūsų 
krašto sostinėje skambėjo 
prancūzų operetės. 1840- 
1858 m. Vilniuje gyveno ir 
kūrė lietuvių bajorų kilmės 
komp. St. Moniuška. Iki šiol 
scenoje tebesilaikanti jo 
opera "Halka” pirmą kartą 
buvo pastatyta 1854 m., va
dinasi, beveik dešimtmetį 
Vilniaus operos teatre 
skambėjo lenkų kalba. Po 
1863 m, sukilimo teatrai 
lenkų kalba buvo uždaryti. 
1880 m. Vilniaus op. teatre 
buvo pastatyta pirmoji ru

sų opera — A. Verstovskip 
"Askoldo kapas”. Nuo to 
laiko Vilniaus operos sce
noje ėmė skambėti rusų kal
ba (ji čia nutilo tik 1914 
m. kilus pirmajam pas. ka
rui). 1906 m. Vilniuje buvo 
pastatyta komp. Miko Pet
rausko melodrama "Birutė” 
(libreto autorius — Gabrie
lės Žemkalnis) — mūsų 
tautinio operos teat
ro pirmoji kregždė.

Kaip regim, Lietuvos ope
ros teatro istorija yra ilga, 
įdomi, sudėtinga ir permai
ninga — joje gyvai atsi
spindi ir lietuvių tautos is
torinė drama. Akademinis 
operos ir baleto teatras per
nai gruodžio 3 d. 350 metų 
sukaktį paminėjo atskiru 
koncertu. Ok. Lietuvos kul
tūrinė spauda apie tą ope
ros sukaktį iki šiol dar nie
ko nepasakė. Kaip apie sen
sacingą įvykį 1986. XI. 13 
d. trumpu straipsniuku apie 
tai pakalbėjo tik oficiozinė 
"Tiesa”, pasiremdama mi- 
nėtom Vyt. P. Jurkšto pa
stabom.

Dirigentas Al. Kučiūnas, 
iškėlęs į aukštumą čikagi- 
nės Lietuvių operos muziki
nę kūrybą, rašydamas apie 

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL 'OUNDATION, INC.

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

pernai tos operos statytą 
G. Rossinio ”Wilhelmą Tel- 
lį”, iškelia didžiai įdomų 
klausimą: "Kodėl esame 
taip labai pamėgę operos 
meną? Gal derėtų kada nors 
šia tema pasamprotauti ?” 
(Iš tikro būtų gerai, kad 
maestro Al. Kučiūnas, ilgai 
nelaukdamas, apie tai pa
kalbėtų).

Mano nuomone, kad mes 
mylime operos meną — yra 
kalta t r a d i c i j a . Tau
ta kelis šimtus metų ž i - 
n o j o , kad sostinėje Vil
niuje tokio pobūdžio teat
ras "stebuklus daro”. Tur
būt tik dėl to 1906 m., kai 
lietuvių kalba prabilo "Bi
rutė”, o 1920 m. "Traviata” 
— žmonės plojo ir verkė, 
verkė ir plojo. Teisybė, tik 
iš ten, iš tų žilų senovės die
nų, mes atsinešėm kultūri
nių siekimų ir pomėgių tra
diciją, tik ten įsižiebėm 
dvasios žiburį, kurio jokie 
viesulai iki šiol neužgesino 
ir, tikėkim, niekad jo neuž
gesins.

Nepamirškite atnaujinti 
DIRVOS 
prenumeratą
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KANADOS LIETUVIAI
J. Varčius

KANADOS LIETUVIAI 
ŽURNALISTAI

Kanados lietuvių žurna
listų organizuota veikla pra
dėta 1973 m. gruodžio 5 d., 
Įsteigus Lietuvių žurnalis
tų sąjungos skyrių Toron
te. šio skyriaus steigėjas 
buvo Jonas Karka, kuris su
šaukė 15 spaudos darbuo
tojų susirinkimą ir gavo jų 
pritarimą organizuoti LžS 
Toronto skyrių. Buvo iš
rinkta pirmoji valdyba: Jo
nas Karka — pirmininkas, 
Laima švėgždaitė — sekre
torė ir Juozas Vaičeliūnas 
— iždininkas.

LžS Toronto skyrius vei
kė dešimts metų, kuriam 
vadovavo pirm. J. Karka. Jo 
iniciatyva skyrius didėjo 
nariais, kuriuos sudarė įvai
rių sričių spaudos bendra
darbiai : korespondentai, re
porteriai, publicistai, foto
grafai, radijo darbuotojai, 
iš viso 32 žurnalistai. Kai 
kas nenorėjo juos pripažin
ti žurnalistai, nes jų aiški
nimu šį vardą gali naudoti 
asmenys dirbantieji laik
raščių redakcijose, baigę 
žurnalistikos mokslus ir 
gaunantieji ątlyginimą už 
savo darbus. Tai klaidingas 
aiškinimas, žurnalistas yra 
kiekvienas asmuo, dirbąs 
periodinės spaudos redega- 
vimo, rašymo, žinių rinki
mo, atvaizdų parūpinimo 
spaudai, leidimo ir pan. sri
tyse. Siauresne prasme žur
nalistais vadinami žinių rin
kėjai, leidinių redaktoriai ir 
kultūrinio, visuomeninio bei 
politinio gyvenimo komen
tatoriai (LE 35 t., 428 psl.).

LžS Toronto skyriaus 
veikla reiškėsi daugiau na
rių individualia iniciatyva, 
tiesioginiai bendradarbiau
jant Kanados ir Amerikos 
lietuvių laikraščiuose. Sky
riaus valdyba paruošdavo 
anglų kalba informacinius 
pranešimus valdžios atsto
vams, laikraščiams apie įvy
kius okupuotoje Lietuvoje, 
platino laisvinimo veiksnių 
informaciją, bendravo su 
kanadiečių ir etninių gru
pių žurnalistais. Platesnei 
veiklai išvystyti Toronto 
skyrius neturėjo lėšų, nes 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

kaip Amerikoje veikiančios 
organizacijos skyrius nega
lėjo gauti finansinės para
mos iš Ontario provincijos 
valdžios ir kitų organizaci
jų. Pajamas sudarė tik na
rių kuklūs mokesčiai, kurie 
nepadengė susirašinėjimo 
išlaidų. Su Lietuvių žurna
listų sąjungos centro valdy
ba Toronto skyriaus ryšiai 
buvo nepastovūs, skyriaus 
valdybos raštai bei sugesti
jos buvo ignoruojami, skir
stant žurnalistams premi
jas skyriaus valdyba nebu
vo informuojama ir sąmo
ningai ignoruojama.

Dėl šių priežasčių 1982 
m. birželio 9 d. LžS Toron
to skyriaus narių visuoti
nis susirinkimas nutarė 
persiorginizuoti į Kanados 
lietuvių žurnalistų sąjun
gą, savistovią ir nepriklau- 
siančią JAV veikiančiai Lie
tuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdybai, čia buvo 
išrinkta nauja reorganizaci
nė valdyba, kuri vadovau
jama pirm. J. Karkos pa
ruošė naujus įstatus. Įsta
tai buvo patvirtinti 1932 m. 
lapkričio 20 d. visuotiniame 
Toronto ir apylinkių žurna
listų susirinkime. Reorga
nizacinė valdyba vykdė per
sitvarkymo darbą, užmezgė 
ryšius su žurnalistais, gy
venančiais kitose lietuvių 
kolonijose. Vyko narių pri
ėmimas į Kanados lietuvių 
žurnalistų sąjungą, nariams 
buvo išduoti nauji pažymė
jimai.

1983. XII. 3 pagal nau
jus Įstatus buvo išrinkta 
pirmoji valdyba, kuriai va
dovavo pirm. A. Gurevičius. 
Telkiant narius, paaiškėjo, 
kad kitose kolonijose nau
jų skyrių dėl mažo spaudos 
bendradarbių skaičiaus ne
buvo galima įsteigti. Jie 
tiesioginiai įstojo Į KLŽS 
Toronto skyrių, kuris fi
nansiškai sustiprėjo, nes 
buvo gauta aukų ir pašalpų. 
Nariai yra vyresniosios kar
tos, daugelis jų buvę akty
vūs spaudos bendradarbiai 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Valdyba atkreipė demėsį į 
žydų neteisingus ii tenden
cingus kaltinimus mūsų 

tautos. Šiuo jautriu klausi
mu Sąjungos nariai rašė 
spaudoje diskusinius straip
snius, į kuriuos atsiliepė 
Lietuvos žydai iš Izraelio ir 
kitų kraštų su nepagrįstais 
kaltinimais. Kanadiškai vi
suomenei buvo paruošta ir 
išleista mokslinio pobūdžio 
knyga anglų kalba ”The 
Chosen People”, 255 psl. 
dydžio, kuri buvo išparduo
ta 3 mėnesių laikotarpyje. 
Šiuo metu jau rengiama šios 
knygos antroji laida, nes 
gauta daug užsakymu.

1986 m. spalio 26 d. įvy
ko Sąjungos narių visuoti
nis susirinkimas, kuriame 
diskutuota praeities ir atei
ties veikla. Konstatuota su
stiprėjusi KLŽ sąjungos 
narių veikla; pagailestau
ta, kad lietuvių visuomeni
nių organizacijų vadovybės 
nepalaiko ryšių ir neatsiun
čia pakvietimų jų rengi
niams aprašyti spaudoje, 
žurnalistai savo iniciatyva, 
nekviesti, dalyvauja rengi
niuose, apsimoka visas iš
laidas, fotografuoja ir pa
ruošia laikraščiams repor
tažus ir už šį darbą organi
zacijų vadovybės ne tik ne
pareiškia padėką, bet dar 
padaro priekaištų, jei kurio 
veikėjo pavardė nebuvo pa
minėta.

Minėtame susirinkime bu
vo išrinkta nauja valdyba: 
J. Varanavičius — pirmi
ninkas, K. Raudys — vice
pirm., L. Girinis-Norvaiša
— iždininkas, Stp. Varanka
— sekretorius, St. Praka- 
pas — informacija ir K. Mi
leris — Hamiltono Įgalioti
nis. Naujoji valdyba jau 
yra apsvarsčius ateities vei
klą, kuri šalia narių ben
dradarbiavimo s p a u doje, 
rengs visuomenei informa
cinius susirinkimus, palai
kys ryšius žiniaraščiais su 
nariais, gyvenančiais kito
se lietuvių kolonijose, ben
dradarbiaus su etninių gru
pių ir kanadiečiais žurna
listais bei jų organizacijo
mis.

LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

SUKAKTIES RENGINIAI 
KANADOJE

Lietuvos krikščionybės 
sukakčiai paminėti Kanado
je 1986 m. pavasarį buvo 
sudarytas organizacinis ko
mitetas 19 narių, kuriam 
vadovauja pirmininkas Vy
tautas Bireta. Jis apima 
katalikus ir evangelikus bei 
visas centrines visuomeni
nes lietuvių organizacijas. 
Jau suplanuota minėjimo 
programa ir sudarytos ren
ginių komisijos: liturginė, 
demonstracijų-eitynių, mu
zikinės programos, paskai
tų, parodos lėšų telkimo ir 
informacijų.

Pagrindinis minėjimas 
vyks Toronte, kuris prade
damas 1987 m. kovo mėn. 
paskaitomis. Bus skaitomos 
šios paskaitos: 1. ”Senovės 
lietuvių tikėjimas ir jų 
pasipriešinimas krikščiony
bei” — kovo 8 d. Lietuviu 

namuose. Prelegentas isto
rikas A. Budreckis, 2. „Dra
matiški krikščionybės ke
liai į Lietuvą” — kovo 15 d. 
Lietuvių namuose, kurią 
skaitys R. Mažeikaitė, 3. 
„Reformacijos banga Lie
tuvoje ir jos pėdsakai” — 
kovo 29 d. Prisikėlimo pa
rapijoje skaitys prof. J. 
Slavėnas ir 4. „Krikščiony
bė kaip lietuvių tautos at
rama praeityje ir dabarty
je” — balandžio 5 d. Prisi
kėlimo parapijoje skaitys 
dr. J. Vardys.

Pagrindinės iškilmės To
ronte vyks 1987 m. lapkri
čio 14-15 d. d. Jos pradeda
mos lapkričio 14 d., šešta
dienį, Rversono instituto 
teatro salėje, kur bus atlik
tas muzikinis veikalas — 
oratorija. Libreto autorius 
— poetas Bernardas Braz
džionis ir kompozitorius — 
kun. Bruno Markaitis. Ora
torija pavadinta „Babtizo 
vos — Krikštiju jus”. Ora
torijos pagrindinė idėja — 
Dievo malonės krikšte per
galė laiko tėkmėje, čia bus 
išryškinti trys istoriniai 
periodai: 1. Pagonybės lai
kotarpis, 2. Krikšto faktas 
ir jo pažanga ir 3. Šių lai

kų persekiojama Bažnyčia 
Lietuvoje. Oratorija yra 
kartais vadinama ”statine 
opera”, religinio turinio, 
kur nėra vaidybinio elemen
to. šioje ruošiamoje orato
rijoje vyks tik chorų ir so
listų persigrupavimai. Ją 
atliks jungtinis choras, su
darytas iš Toronto, Missis- 
saugos, Hamiltono ir Lon
dono chorų, su kanadiečiais 
lietuviais solistais.

1987 m. lapkričio 15 d., 
sekmadienį, katalikų Šv. 
Mykolo katedroje vyks iš
kilmingos pamaldos. Prieš 
pat pamaldas planuojamos 
demonstracijos - eitynės iš 
Toronto miesto rotušės į 
minėtą katedrą. Jų tikslas 
atkreipti kanadiečių demėsį 
i dabartinę okupuotos Lie
tuvos religinę ir tautinę 
priespaudą. Pamaldose da
lyvaus Kanados katalikų 
aukštieji hierarchai, lietu
viai kunigai, kviestiniai 
svečiai, valdžios atstovai.

šios iškilios šventės pro
ga projektuojama surengti 
parodą, kuri savo rodiniais 
pavaizduotų krikščionybės 
eigą nuo Miridaugo-Jogai- 
los-Vytauto laikų iki šių 
dienų.

Montręalio lietuviai, dėl 
didelio nuotolio negalėdami 
dalyvauti Toronto iškilmė
se, rengia savo kolonijoje 
atskiras iškilmes, kurias su
darys pamaldos ir bus at
likta poeto H. Nagio ir muz. 
A. Stankevičiaus sukurta 
kantata. Mažesnėse lietuvių 
kolonijose irgi bus rengia- 
minėjimai, kuriuos suda
rys bendros pamaldos drau
ge su kanadiečiais ir iškil
mingi susisirinkimai - kon
certai su paskaitomis apie 
krikščionybės išsivystymą 
Lietuvoje ir tikėjimo per
sekiojimą okupuotoje mū
sų tėvynėje.

DETROIT
PASIRUOŠIMAS 

LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJUI

Liudos Rugienienės pa
stangomis, Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos Kul
tūros Centre buvo sušauk
tas Detroito ir Windsoro 
lietuvių parapijų klebonų, 
parapijų Tarybų bei visuo
meninių organizacijų atsto
vų pasitarimas Lietuvos 
Krikšto Jubiliejaus minėji
mo reikalu. Iš jos informa
cinio pranešimo paaiškėjo,, 
kad ne tik Detroito ir Wind- 
soro, bet ir kitų Michigano 
valstijoje esančių lietuviš
kų telkinių lietuviai jungsis 
su detroitiečiais bendram 
minėjimui. Tuo būdu pa
kviestieji atstovai sudarys 
komitetą, kuris bus vadi
namas Michigano Lietuvių 
Krikšto Jubiliejaus Minėji
mo Komitetu.

šio Komiteto paskirų ko
misijų darbus laikinai koor
dinuoti sutiko L. Rugienie- 
nė. Bendras Michiganoe ir 
Windsoro lietuvių Lietuvos 
krikšto Jubiliejus bus pami
nėtas 1987 metų spalio mė
nesyje, Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje ir Kultūros Cen
tre. Tačiau konkreti data 
paaiškės tik susitarus su 
Detroito arkivyskupu Ed- 
mund’u Shoka.

Sutarta Lietuvos Krikšto 
Jubiliejų paminėti kuo iš
kilmingiau ir minėjimo sa
vaitgalį surengti lietuvių 
religinio meno parodą, ku
rią suorganizuoti sutiko LB 
Detroito apylinkės pirmi
ninkė Nijolė Zekwinger. 
šeštadienio vakare Kultūros 
Centro salėje surengti kon
certą, kurio rengimo dar
bais rūpinsis Mykolas Aba
rius, o sekmadienio iškil
mingų pamaldų organizavi
mu rūpinsis Benediktas Ne- 
verauskas. šio minėjimo iš
laidoms apmokėti, lėšas 
telkti sutiko Dievo Apvaiz
dos parapijos Tarybos pir
mininkas Vytas Petrulis.

šiame susirinkime aptar
ti tik Lietuvos Krikšto Ju
biliejaus Komiteto veiklos 
pagrindai ir išrinkti pagrn- 
dinių komisijų pirmininkai. 
Sekantis pasitarimas numa
tytas sušaukti 1987 metų 
sausio mėnesyje.

A. Misiūnas

PUNCH PRESS 
SET-UP

15 minutes from Meri- 
den-VVallingford line. 
Experience on sheet 
metai parts.
MERRIAM MFG.

124 Main St. 
Durham, Ct.
203-349-3436

(1-2)

MACHINIST Bullard, VTL Op
erator, lst & 2nd shift. Mini
mom of 3 yrs exp. with air- 
craft work. Competitive job 
shop wages. Benefits include 
Maįor Medical & dental, va- 
cation, holidays, and siek 
days. Apply J.T. Slocomb Co., 
68 Matson Hill Rd., South 
Glastonbury. Ct. 203-633- 
9485. 8 am- 3;30pm.

(1-5)
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CHICAGOS LIETUVIAI

SŪDUVO "ŠEŠUPĖS” 
SUTIKTUVĖS

Marijampolės gimnazijos 
draugų būrelio rūpesčiu, 
1986 m. gruodžio 19 d. Jau
nimo centro kavinėje, buvo 
suruoštas Jono Vizbaro-Sū- 
duvo knygos "Kur bėga Še
šupė”, sutiktuvės. Nežiūrint 
Kalėdų švenčių artumo, su
sirinko arti šimtinės kny
gos ir autoriaus gerbėjų, 
daugiausiai suvalkiečių, ką 
vėliau išryškino jėzuitas 
kun. Juozas Vaišnys. Vaka
ronę vedė viena tos gimna
zijos abiturientė Matilda 
Marcinkienė ir trumpais 
bruožais supažindino su ra
šytoju Jonu Vizbaru, spau
doje daugiau žinomu Sūdu- 
vo vardu.

Apie knygą — Kur bėga 
Šešupė, pakankamai plačiai 
papasakojo ir savo žodi pą-_ 
ryškino skaitytomis ištrau
komis, rašytojas-dramatur- 
gas Anatolijus Kairys. Nors 
knyga pavadinta romanu, 
bet joje ryšku biografiniai
bruožai ir gyva Suvalkijos

Jono Vizbaro-Sūduvo "Kur bėga Šešupė” romano sutiktuvės gruodžio 19 d. Chicagoje. Iš 
kairės: rašyt. Anatolijus Kairys, kun. Juozas Vaišnys, Gražina Musteikienė, rašyt. Jonas Viz- 
baras-Sūduvas, Matilda Marcinkienė ir inž. Kęstutis Biskis.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI 
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 

RENGIAMAME

SPAUDOS BALIUJE
1987 M. SAUSIO 24 D., ŠEŠTADIENĮ,

NIKO’S POKYLIŲ SALĖJE, 7600 SO. HARLEM AVĖ.
PRADŽIA 6 VAL. VAK. (KOKTEILIAI), 7 VAL. VAK. VAKA

RIENĖ. AUKA ASMENIUI, ĮSKAITANT IR BARĄ, 30 DOL.

Meninę programą atliks pianistė Raimonda Apeikytė ir Los 
Angeles vyrų kvartetas. Šokiams gros orkestras ”Žara”.

Registruotis telefonu pas Eleonorą Valiukėnienę 434-7270 arba Vida Jo
nušienę 448-7420 įst., 448-4520 namuose.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS VALDYBA

Antanas Juodvalkis

aplinka. Knygoje aprašo
mas spaudos draudimo me
tas, knygnešių vargai ir pa
vojai, platinant lietuvišką 
spaudą ir knygas. Kaip isto
rinių įvykių romanas turi 
išliktinės vertės.

žodį tarė ir rašytojo Jo
no Vizbaro-Sūdavo gimna
zijos mokslo draugas kun. 
Juozas Vaišnys, S. J. Savo 
žodyje nelietė knygos turi
nio ar jos literatūrinės ver
tės, bet pradėjo, sakyda
mas, kad atsivertęs pirmą 
puslapį, vos nenugriuvęs 
negyvas, kad suvalkiečio 
parašytos knygos kalbą per
žiūrėjo žemaitis. Pagal kun. 
J. Vaišnį, tik suvalkiečiai 
lietuvių kalbą moka ir ki
tus gali mokyti. Visoje kal
boje kėlė suvalkiečių didy
bę, paslaugumą, nuoširdu
mą ir kitas dorybes, kurių 
jiems nepripažįsta žemai
čiai ir aukštaičiai. Tik su
valkiečiai esą išmintingi, 
geraširdžiai, pasiruošę vi
sokeriopoms paslaugoms. Jo 
kalbos metu buvo juokia
masi, plojama ir baubiama.

Rašytojos S. Čiurlionienės šimtmečio minėjimo Chicagoje programos atlikėjos. Iš kairės: 
Čiurlionienės raštų ištraukas skaičiusios A. Mikutaitytė ir R. Bartuškaitė, paskaitą skaičiusi 
D. Bylaitienė ir minėjimo rengimo pirmininkė J. Mikutaitienė. L. Volodkos nuotr.

Ar tai tikras humoras?
Po "reikšmingos” kun. J. 

Vaišnio kalbos, rašytoją 
sveikino Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos valdybos 
ir pirmininko dr. Leono 
Kriaučeliūno vardu, Anta
nas Juodvalkis. Pasidžiau

gęs rašytojo J. Sūdavo Įna
šu į lietuvių literatūrą, pa
stebėjo, kad šio vakaro pa
grindinis prelegentas rašy
tojas A. Kairys ir čia kal
bantysis yra rytų aukštai
čiai, kilę iš Zarasų apskr. ir 
nesijaučia nė kiek menkes
ni už suvalkiečius, kurie dėl 
savo išdidumo yra susilau
kę įvairių epitetų.

Pabaigai žodį tarė ir 
knygos "Kur bėga Šešupė" 
autorius J. Vizbaras-Sūdu- 
vas. Trumpai žvilgtelėjo j 
istorinių romanų rašymą ir 
rašytojo atsakomybę, neiš
kreipti istorinių foktų, nors 
veikėjai gali būti ir išgal
voti asmenys. Knyga dedi
kuota Įeit. Antanui Naike- 
liui, 1936 metų Marijampo
lės Rygiškių Jono gimnazi
jos abiturientui ir XX lai
dos P. L. P. karo mokyklos 
karininkui, sunaikintam ~u- 
sų komunistų pirmosios 
okupacijos metu> ginant 
Lietuvos valstybės suvere
numą.

Dėkojo m a r i j .ampolie- 
čiams mokslo draugams už 
teiktą pagalbą, išleidžiant 
šią knygą ir suruošiant jos 
sutiktuves, programos atli
kėjams ir visiems daly
viams.

Meninę knygos sutiktu
vių dalį atliko lietuvių sty

ginis orkestras, kurį suda
ro: smuikai — Povilas ir 
Vanda Matiukai, Juozas Re- 
mys, Petras Vecbergas, vio
la ir ragelis — Balys Pakš
tas (vadovas) ir ragelis — 
Vincas Vaitkevičius. Pradė
jo būdinga knygos pavadi
nimo daina — Kur bėga Še
šupė ir po kelių dainų baigė 
religinėmis giesmėmis — 
Tyliąją naktį ir Gul šian
dieną. Po visų kalbų tai bu
vo maloni atgaiva ir šven
tinių nuotaikų sukėlimas-

Vakaronę užsklendė pro
gramos vadovė M. Marcin
kienė, padėkojusi dalyviams 
bei visiems prisidėjusiems 
prie šios vakaronės suruo
šimo ir pakvietė prie suval
kietiškų vaišių, niekuo ne
siskiriančių nuo kitų pana
šių renginių.

AUTOMOTIVE 
TECHNICIAN

We have an immediate 
opening for an hourly 
new & used car techni- 
cian. Many opportuni
ties for advancement. 
Full benefits including 
retirement. Apply in 
person only to Scott, 
Assistant Service Man- 
ager beiween ?am-4pm

VVILLIAMS 
FORD

50 RAYMOND ROAD 
WEST HARTFORD, CT.

(49-1)

I hambobBebs.1 
NEW! 

WENDY'S 
NEW!

Wendy’s Old Fashioned Ham- 
burgers is opening a new store 
on 1030 Šilas Deane Highway 
in Wethers£ield (formerly Mic- 
key’s Drive-In). Immediate open- 
ings for all shifts — Breakfast, 
Lunch & Closing — UP TO 
$5.00 PER HOUR TO START. 
Uniforms, training & growth 
provided. Apply in person Mon- 
day through Friday, from 9 
a.m.-5 p.m.

An Equal Opportunity Employer (j .3)
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CHICAGO
JAUNIMO CENTRO 

METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Metinis narių susirinki
mas Įvyko 1986. XII. 14. d. 
apatinėje salėje. Susirinko 
gražus būrys narių, besido
minčių centru ir remiančių 
jo išlaikymą. Nors regis
tracijos komisija nepaskel
bė, kiek buvo dalyvių ir at
stovaujančių organizaci j ų 
žmonių, bet iš balsavimo 
duomenų galima spręsti, 
kad JC atstovavo apie 900 
balsų. Tai gana Įspūdingas 
skaičius.

Susirinkimą vedė tarybos 
pirm. dr. Jonas Račkauskas, 
pasikvietęs sekr etoriauti 
Pranę Masilionienę. Pateik
ta ilgoka 16 punktų darbo
tvarkė per nepilnas dvi va
landas buvo atlikta. Čia pra
nešimus padarė pats tary
bos pirm. dr. J. Račkaus
kas, valdybos pirm. S. End- 
rijonienė, iždininkė G. Mi- 
cevičiūtė, JC moterų klubo 
vardu M. Salikienė ir revi
zijos komisijos pirm. Jonas 
Grigaitis. Valdybos vargus 
ir rūpesčius jau minėjau, 
rašant apie vakarienė, o iž
dininkė pranešė gana Įspū
dingą pajamų ir išlaidų su
mą Apyskaitiniais metais 
J. Centras turėjo pajamų 
111,520.76 dol. ir išlaidų 
111,999.62 dol. ką patvirti
no ir revizijos komisija. 
Taigi, ūkiškai J. centras ge
rai tvarkomas ir metinė 
apyskaita suvesta su nepil
nu 500 dol. nedatekliu, nors 
yra padaryta stambių iš
laidų pagrindiniams Įrengi
mams ir patvarkymams. 
Pačios didžiausios išlaidos 
visgi yra centro švaros pa
laikymas bei renginiams sa
lių paruošimas ir svečių au
tomobilių apsauga. Prie šių 
išlaidų sumažinimo priside- 
deda tėvai jėzuitai ir mote

rų klubas. Moterų klubo na
rės, kaip tos darbščiosios 
bitelės, padarytą dolerį iš 
dovanų krautuvėlės, kavos 
ar kitų renginių, atiduoda 
centro išlaikymui ir tai per 
metus sudaro apie 5,000 dol. 
Padėka joms.

Automobilių apsauga ir 
toliau sudaro nemažą išlai
dų dalį ir atvykstantieji 
automobiliais turėtų jausti 
pareigą patys prisidėti. 
Praeitais metais parkinimo 
aikštė ir gatvės šonai yra 
išasfaltuoti, nubrėžtos lini
jos ir yra smagu iš mašinos 
išlipti. Už parkinimą atski
ro mokesčio nėra, tik prašo
ma nors doleriuką įmesti į 
padėtą dėžutę, bet beveik 
visi jos namato ir praslen
ka pro šalį. Yra keliolika 
žmonių, kurie įteikia vieną 
kitą dešimkę už automobi
lių apsaugą. Naudojamės 
centru, parkinimu ir apsau
ga, tai neužmirškime ir at
silyginti.

Išėjusių keturių tarybos 
narių vieton, pagal balsų 
daugumą, trims metams iš
rinkti šie nariai: dr. Petras 
Kisielius, Stasys Džiugas, 
Robertas Vitas ir Stasys Ži
levičius.

Jaunimo centro valdyba: 
pirm. Salomėja Endrijonie- 
nė, vicepirm. Jonas Paronis, 
sekr. Aleksandra Likande- 
rienė, iždininkė Gražina Mi- 
cevičiūtė, narių reikalų ve
dėjas Viktoras Lesniaus
kas, parengimų vadovė 
Albina Ramanauskienė ir 
spaudai Juozas žygas.

SEVVING OPERATOR - For applique 
work. Mušt have some exp. on factory 
machines. Interviewing now for Jan 
employment. New Brunswick area & 
call (201) 972-9517. (49-1)

CUTTER GRINDER & 
DOVETAIL FORM TOOL 

Experienced. Excellent pay and 
benefit package. Apply: Alden 
Tool Company Ine., 230 Deming 
Road, Berlin, CT, {203) 828-3556.

(49-2)

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTflNĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489

VLIKO VALDYBOS 
POSĖDIS

VLIKo valdybos posėdyje 
gruodžio 13 d. buvo aptari 
tas lietuvių dalyvavimas š, . 
m. lapkričio mėn. Vienoje 
Helsinkio susitarimų per
žiūros konferencijos proga, 
ir VLIKo Seimas Londone. 
Konstatuota, kad visa ge-_. 
rai praėjo, ir Vienoje Lie
tuvos laisvės reikalas buvo 
išgarsintas.

Ta proga dr. J. Stukas 
pasiūlė, kad Europoje būtų 
Įsteigtas VLIKo informaci
jos biuras. Dr. K. Bobelis 
paaiškino, kad tuo reikalu 
buvo tartasi Pasaulio Pa
baltiečių Santalkos posėdy
je gruodžio 12 d. Latviai ir 
estai norėtų, kad Europoje 
būtų įsteigtas bendras pa
baltiečių biuras. Dr. Bobe
lis pažymėjo, kad jei su lat
viais ir estais nebūtų susi
tarta, tada lietuviai vieni 
steigtų savo biurą.

Apie lietuvių veiksnių 
konferencijos sušaukimą in
formavo dr. D. Krivickas. 
Tuo reikalu iš PLB pirmi
ninko V. Kamanto gauti ke
li laiškai. Parengtas jam 
atsakymas. Konferencijos 
surengimo reikalams palik
ta ta pati komisija, kuri yrą 
paskirta palaikyti ryšiams 
su PLB, būtent, inž. L. Gri
nius ir dr. J. Stiklorius iš 
VLIKo valdybos, ir V. šo- 
liūnas iš VLIKo Tarybos, 
prašant kad VLIKo Taryba 
paskirtų į šią komisiją dar 
vieną asmenį. Buvo svars
tyta veiksnių konferencijos 
darbų apimtis.

Iškilus sekančio VLIKo 
seimo rengimo vietos klau
simui, pasiūlyta Australija 
ir Kanada. V. Jokūbaičiui 
pasiūlius Montreąlį, paves
ta jam ištirti galimybes se
kanti VLIKo seimą ten su
rengti ateinančių metų spa
lio mėnesį.

Buvo pranešta, kad dr. K. 
Jurgėlos knyga apie Ameri
kos ir Lietuvos santykius 
jau atspausdinta.

Dr. Bobelis pranešė, kad 
gauta eilė vyriausybių at
sakymų į VLIKo, PLB ir 
Diplomatinės Tarnybos me
morandumą, ir taip pat į 
Pasaulio Pabaltiečių Santal
kos memorandumą Helsin
kio Akto signatarams ry
šium su Vienos konferenci
ja, kaip pav. D. Britanijos, 
Austrijos, Švedijos, Airi
jos, Vatikano, Lichtenštei
no, Kanados. Lichtenšteino 
delegacijos vadovas grafas 
Levedur taip rašo: ”Jo eks- 
celencijos Hans Brunhart, 
Lichtenšteino kunigaikšti
jos vyriausybės galvos var
du dėkoju jums už 1986 m. 
spalio 1 d. ’aišką ir prie jo 
prijungtą memorandumą.

"Pabaltijo valstybių anek
sija tikrai sudaro grubų 
Principo VIII, apsisprendi
mo, Įkūnyto Helsinkio Baig
miniame Akte, pažeidimą. 
Lichtenšteino kunigaikšti
jos delegacija tai turės ome
ny, dalyvaudama ESB kon
ferencijoje, Vienoje.’’ E

A. A.

VIKTORUI RAULINAIčIUI

mirus, žmonai Dr. VALERIJAI, dukteriai 

RŪTAI MULOKIENEI su šeima ir artimie

siems gilią užuojautą reiškia.

Los Angeles
Lietuvių Tautiniai Namai

A. A.

VIKTORUI RAULINAIčIUI

mirus, žmonai dr. VALERIJAI RAULINAI- 

TIENEI, dukrai RŪTAI ir jos vyrui RIMUI 

Mulokams bei artimiesiems reiškiame nuo

širdžią užuojautą.

ALT S-gos Los Angeles
Skyrius

A. A.

VIKTORUI RAULINAIčIUI
mirus, žmonai daktarei BIRUTEI, dukrai 

RŪTAI ir jos vyrui RIMUI MULOKAMS, 
jų šeimai, giminėms bei artimiesiems reiš
kiame giliausią užuojautą.

Ona ir Viktoras Kažemėkaičiai 
Stasė ir Petras Petrušaičiai 
Ida ir Motiejus Tamulėnai

A. A.

ALEKSUI MASKOLIŪNUI 

mirus, žmonai MELANIJAI, dukroms, jų 

šeimoms ir visiems artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą.

Aldona ir Vincas
Juodv alkiai
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BOSTONO LIETUVIAI i

VYSK. PAULIUS 
BALTAKIS AIŠKINA 

PADĖTĮ

Gruodžio 28 d. Laisvės 
V arpas perdavė pasikalbėji
mą su vysk. Paulius Balta
kiu. Pasikalbėjime P. Viš
činis iškėlė du klausimus, 
susijusius su Lietuvos krik
što 600 metų sukakties mi
nėjimu: 1. Kodėl pagrindi
nis to krikšto minėjimas 
okupuotoje Lietuvoje buvo 
pradžioje numatytas Kau
ne, o vėliau jau perkeltas j 
Vilnių? 2. Krikšto sukak
ties minėjimo pagrindu 
siektina Vilniaus arkivys
kupijos įjungimo į Lietuvos 
bažnytinę provinciją ar ne? 
Pirmuoju klausimu vysku
pas Paulius Baltakis nuro
dė, kad Lietuvos vyskupų 
konferencija pradžioje bu
vo pasirinkusi Kauną todėl, 
kad ten yra erdvesnės baž
nyčios minėjimui, o tai la
bai reikšminga, kai tam mi
nėjimui negalima panaudoti 
nei sporto stadijonų, nei 
spaudos, nei radijo, nei te
levizijos. Vėliau vyskupai 
nuomonę pakeitė dėl laisva
jame pasaulyje ir Lietuvo
je pareikšto pageidavimo, 
kad minėjimas vyktų Vil
niuje, kur krikštas buvo 
pradėtas, nors tai susiauri
na jo apimtį dėl erdvių baž
nyčių stokos. Antruoju rei
kalu vyskupas P. Baltakis 
pareiškė, kad prašyti lais
vajame pasaulyje visuomet 
turime teisę, bet tai reikia 
daryti gražia forma, man
dagiai. Šiuo metu Vilniaus 
arkivyskupija yra faktiškai 
Lietuvos bažnytinės provin

DRfVERS

Tractor Makex tra
-į- Cash Off TheIrailCr Xmas Rush!
T¥ri</orc Immediate Temp L/ilVel3 Openings

UPS is looking for drivers with 3 years’ ex- 
perience for holiday night shifts in vvhich you’ll 
start and finish at the šame location. Mušt have 
good driving record and be able to pass D.O.T. 
physical and road tests. Call (215) 441-7934, 
Monday-friday, 8:30AM-5PM for an intervievv.

Umted Parcel Service
Willow Grove, PA
An Equal Opportunity Employer M/F

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ................ $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas........  $ 35.00
I—. Anksčiau užsisakiusiems-$33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ................ $150.00

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai.......................... $ 35.00
r~į Signataro PETRO KLIMO “Iš mano atsiminimų” ... $ 13.25 
[J Prez. A. SMETONOS raštai “Pasakyta parašyta”....$ 11.25

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

(617) 282-2759
------------- Iškirpti. Užsakymus ir mokestį siųsti JAV doleriais —------------

Vardas, Pavardė

Adresas

cijos sudėtyje, o dėl jos for
malaus įjungimo reikėtų 
tartis su Maskva, kas vestų 
lyg Prie Lietuvos okupaci
jos pripažinimo. Todėl atro
do, kad nedaug tėra galimy
bių tą reikalą dabar su
tvarkyti.

LAISVĖS VARPO 
PAVASARINIS 
KONCERTAS

Balandžio 26 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje įvyks Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas, kuriame programą at
liks sol. Nelė ir muz. Arvy
das Paltinai iš Vakarų Vo
kietijos. Sol. Nelė ir muz. 
Arvydas Paltinai dar nėra 
koncertavę Bostone ir jo 
apylinkėse, tad jų atvyki
mu reiškiamas didelis susi
domėjimas. Laisvės Varpo 
kultūriniai renginiai išsi
skiria iš kitų tuo, kad juose 
programai atlikti iškviečia
mi vis nauji, dar negirdėti 
mūsų menininkai.

PRAPLEČIAMA 
DELEGACIJĄ PAS 
GUBERNATORIŲ

Massachusetts valstijos 
seimelio atstovo lietuvio 
William Glodis iš Worces- 
terio iniciatyva ir pastan
gomis 1983 m. rugsėjo 26 
d. seimelis priėmė nutari
mą, kad kiekvienais me
tais gubernatorius pasira
šytų proklamaciją, skel
biančią Vasario 16-tą ją 
Lietuvos nepriklausomybės 
diena. Ligi šiol tos prokla-

|
=
=

OP! /uperior/avinę;
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,t r

■ kvalifikuotų studentu mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /bving/
Pagrindinis skyrius

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

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

macijos pasirašymo proga 
gubernatorių aplankydavo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriaus sudaryta 
delegacija. William Glodis 
manymu toji delegacija tu
rėtų būti sudaryta iš visų 
didesnių valstijos lietuvių 
kolonijų atstovų, kaip Bos
tono, Worcesterio, Cape 
Godo, Brocktono ir kitų. 
Tuo būdu būtų pakeltas lie
tuvių svoris gubernatoriaus 
ir kitų įstaigų akyse. Su 
šia mintimi sutiko Ameri
kos Lietuvių Tarybos Bos
tono skyrius, pavesdamas 
dr. Algirdui Budreckiui ar
timiausioje ateityje susi
rišti su. William Glodis ir 
aptarti, kaip tai sutvarky
ti, kad proklamacijos pasi
rašymas rastų galimai pla
tesnį atgarsį visose lietuvių 
kolonijose ir amerikiečių 
spaudoje, radijuje bei tele
vizijoje. Tai bus pasiekta, 
jei į delegaciją pas guber
natorių bus įtraukti visų 
lietuvių kolonijų atstovai, 
kurie vėliau pasirūpins, kad 
pasirašytoji proklamacija 
ištisai ar bent jos pasirašy
mo faktas bei santrauka bū
tų paskelbta vietos ameri
kiečių spaudoje ir radijuje.

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sukakties mi
nėjimas Brocktone įvyks 
vasario 22 d. Toji data pa

sirinkta todėl, kad vasario 
1*5 d. toks minėjimas ren
giamas Bostone, kuris yra 
Brocktono artimoje kaimy
nystėje. Bostone ir Brock
tone pagrindiniu kalbėtoju 
bus Alfonsas Petrutis, bu
vęs Amerikos Balso lietu
viškojo skyriaus vedėjas, 
dabar gyvenąs Cape Gode. 
Minėjimu rūpinasi Brock
tono Lietuvių Taryba, ku
rios pirmininku yra Romu
aldas Bielkevičius.

NAUJA VALDYBA

Sandaros 24-sios kuopos, 
Montellos Lietuvių Tautinio 
klubo ir Sandaros klubo 
Brocktone nariai gruodžio 
18 d. slaptu balsavimu iš
rinko tų trijų organizacijų 
tokios sudėties naują val
dybą : pirmininkas — Jonas 
Rinkus, vicepirmininkas — 
Jonas Platkauskas, sekre
torė — Jane Freimanaitė- 
Karpovičienė, iždininkas — 
Jonas Pašakarnis, finansų 
sekretorius — Vytautas 
Zenkus, direktoriai — Jo
nas Lenkauskas, Petras 
Šaulys ir Pranas čepakaus- 
kas, o kontrolės komisija — 
Albertas Tamulevičius, Pet
ras Viščinis ir Petras Bi- 
zinkauskas. Sandaros 24-ji 
kuopa ir Montellos. Lietu-, 
vių Tautinis klubas yra vi
suomeninės ir kultūrinės., 
organizacijos, atleistos nuo 
federalinių ir valstijos mo
kesčių, o Sandaros klubas

MEM8ER
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yra verslo organizacija, sie
kianti pelno, tad turinti 
mokėti federaįinius ir vals
tijos mokesčius. Ekonomiš
kai stipriausias yra Mon
tellos Lietuvių Tautinis klu
bas, kuris turi namą ir pi
nigų banke. Jo name veikia 
Sandaros klubas. Kiekvie
nais metais Montellos Lie
tuvių Tautinis klubas pa
skiria stambesnes sumas 
Lietuvos laisvinimo organi
zacijoms ir kultūriniams, 
reikalams.

$60.00 PER HUNDRED 
PAID for remailing letters 
from home! Send self-ad- 
dressed, stamped envelop 
for information/application. 
Associates, Box 95-B, Ro- 
selle, N. J. 07203. (1-10)

BOOKKEEPER 
AUTOMOTIVE-GM 
Basic knowledge re- 
quired. Computer ex- 
perlence helpful. Pay 
commensurate with ex- 
perience. Contact 
Bernie at CardinaI Buick 
(203) 649-4571. (49-2)

INSURANCE
Full time positions available, 
typing and filling skills neces
sary. 5 day week, 8:30 am to 
4:45 pm. Liberal company 
benefits. Call 203-239-9 700, 
ext. 214.

LIBERTY MUTUAL
INSURANCE CO., 
North Haven, Conn.

EOE M/F
(49-2)
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Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS
LITUANISTIKOS KATEDRAI

Aukos gautos
1986 m. spalio mėnesįr

1,200 dol. Raimundas ir Dalia 
Mieželiai, Chicago, IL.

1,175 dol. Algimantas ir Elena 
Kėželiai, Chicago, IL.

1,010 dol. Stasys ir Sofija Džiugai, 
Chicago, IL.

1,000 dol. A. a. Stasio Barzduko, 
buvusio PLB Garbės pirmininko, at
minimui — Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba (iš viso 5,000 
dol.); Algirdas ir Regina Bražinskai, 
S. Orange, NJ (iš viso 2,100 dol.); 
Agota Davis, Linden, NJ (iš viso 
1,100 dol.); Vincas ir Bronė 
Geležūnai, St. Louis, MO (iš viso 
1,065 dol.); dr. Adolfas ir Algė Šležai, 
Flossmoor, IL; dr. Pranas ir Ada 
Sutkai, Homewood, IL (iš viso 3,000 
dol.); a.a. tėvų dr. Joseph ir Stella 
Tauchos atminimui — Ina Koziol, 
Vernon Hills, IL.

555 dol. Irena Gabalis, Cicero, IL.
550 dol. A. a. brolio prelato dr. Jono 

Avižos atminimui — dr. Albertas 
Aviža, Lake Forest, IL.

500 dol. A.a. Julius ir Rose Trocki 
atminimui — Julia T. Burlen. Bowie, 
MD (iš viso 1,500 dol.); Jonas ir Nijolė 
Dėdinai, Pittsford, N Y; Mindaugas ir 
Violeta Gedgaudai, Nevvhall, CA (iš 
viso 550 dol.); Algis Juodikis, Moun- 
tain View, CA (iš viso 1,000 dol.); dr. 
Alvydas Konce, San Francisco, CA (iš 
viso 550 dol.); Midland Federal Sav- 
ings and Loan Association, Paul 
Zogas. president, Bridgeview, IL; 
Jonas ir Danguolė Navickai, Bur- 
bank, CA; Bronė Budreika Tender, 
Wellesley, MA (iš viso 1,500 dol.); An
tanas ir Viktorija Valavičiai, 
Chicago, IL; Vytautas ir Elena 
Vidugiriai, Rancho Palos Verdes, CA; 
a.a. Emilijos Vilimaitės atminimui — 
Algis Juodikis, Mountain View, CA; 
Gintautas ir Ramunė Vitkai, Rancho 
Palos Verdes, CA.

425 dol. Mirusių profesorių — A. 
Ašmanto, Juozo Abrazevičiaus- 
Brazaičio, Z. Ivinskio, Jono 
Kazlausko, Jono Puzino, Antano 
Salio, Prano:ardžiaus ir Kazimiero 
Umbraso atminimui — Antanas 
Mažiulis, So. Boston, MA (iš viso 925 
dol.).

300 dol. Dr. Alfredas Alekna, San 
Francisco, C A; A. ir S. Jonynai, 
Pacific Palisades, CA.

200 dol. Dr. Vitas ir Dalia Aleknai, 
\Valnut Creek, CA; Bruno ir Apoloni
ja Andrašiūnai, Orland Park, IL (iš 
viso 400 dol.); Juozas ir Jane 
Daunorai, Oak Lawn, IL (iš viso 500 
dol.); Petras ir dr. Liuda Dirdai, 
Chicago, IL; Floridos Amerikos 
Lietuvių Klubas; Elena Gabrius, 
Chicago, IL; Antanas Kairaitis, 
Grand Rapids, MI; Vladas ir 
Veronika Kulbokai, Gulfport, FL (iš 
viso 1,200 dol.); Vitalis ir Dana 
Lembertai, Santa Monica, CA; 
Juozas ir Barbara Lukai, Grand 
Rapids, MI (iš viso 1,010 dol.); 
Adomas ir Lina Mickevičiai, Burl- 
inghame, CA (iŠ viso 1,000 dol.); 
Kostas ir Justina Prelgauskai, Grand 
Rapids, MI; Alberta Astras ir Kuljit 
Singh, Millbrae, CA (iš viso 300 dol.); 
Kazys ir Genovaitė Trečiokai, Union, 
NJ (iš viso 500 dol.); Stavs ir Zuzana 
Žilevičiai, Chicago, IL; Petras ir Van
da Žolynai, Chicago, IL (iš viso 400 
dol.).

155 dol. Romas ir Birutė 
Tervydžiai, Pleasanton, CA.

150 dol. Dr. Petras ir Stefa 
Kisieliai, Cicero, IL (Iš viso 1,150 
dol.).

125 dol. Petras ir Jadvyga 
Gruodžiai, Chicago, IL (iš viso 235 
dol.).

102 dol. Antanas Matulionis, Platt- 
sburgh, NY.

100 dol. A. a. Aleksandro Aleksio 
atminimui — Marcelė Aleksienė, 
Waterbury, CT; Adolfas ir Genė Ar- 
maliai, St. Petersburg Beach, FL (iš 
viso 600 dol.); Stasys ir Uršulė Astrai, 
Grand Rapids, MI (iš viso 300 dol.); 
dr. Leonas ir Marija Bajorūnai, Pom

pano Beach, FL (iš viso 400 dol.); 
Teresė Bakšinskaitė, Gulfport, FL (iš 
viso 150 dol.); dr. Stasys ir dr. Danutė 
Baliai, Grand Rapids, MI (iš viso 300 
dol.); Vytautas ir Nijolė Baniukaičiai, 
Rockford, MI (iš viso 260 dol.); Stasys 
ir Elena Barai, Palos Park, IL (iš viso 
600 dol.); Matthevv ir Angelė Ben- 
tkowski, Walnut Creek, CA; Kazys 
Brencius, Chicago, IL; Bronė 
Cizikaitė, Chicago, IL (iš viso 110 
dol.); Patrick ir Marytė Currier, S. 
San Francisco, CA; Rimantas 
Dabšys, Los Angeles. CA; Vytautas 
ir Joana Dailidės, Crete, IL (iš viso 
110 dol.); Kostas ir Jadvyga Dočkus, 
Cicero, IL (iš viso 185 dol.); Vilius 
Dundzila, Madison, WI (iš viso 450 
dol.); Algirdas ir Laimutė Eitmanai, 
West Paterson,NJ; Aldona Echaniz, 
Great Neck, N Y; Vytautą ir Jada 
Girniai, Chicago, IL; Jurga Gylytė, 
San Francisco, QA; A. ir J. Jadviršiai, 
Chicago, IL (ištiso 300 dol.); Jurgis 
ir Veronika Janušaičiai, Port 
Orange, FL; Danutė Janutienė, 
Berkeley, CA; Emanuelis ir Laima 
Jarašūnai, Santa Monica, CA; Petras 
ir Elena Jokubkai, Chicago, IL; 
Vytautas ir Romaine Jonaičiai, 
Grand Rapids, MI (iš viso 545 dol.); 
Irena Kairytė, Chicago, IL (iš viso 
300 dol.); Alfonsas ir Ona Kinduriai, 
Gulfport, FL (iš viso 1,357 dol.); An- 
tonia King, Grand Rapids, MI (iš viso 
350 dol.); Tadas Klimas, New York, 
N Y; Ina Kozel, Oakland, CA; Vladas 
ir Marcelė Lėliai, Rochester, NY; An
tanas ir Janina Mačiuliai, Belmont, 
CA; Julius ir Paulina Mačiuliai, 
Chicago, IL; Zina Mackevičienė, 
Chicago, IL; Kazys ir Elena Ma-_ 
jauskai, Chicago, IL; dr. Česlovas 
Masaitis, Thonipson, CT (iš viso 695 
dol.); Julius ir Regina Maloniai, 
Chicago, IL; Jurgis Matusevičius, 
Chicago, IL (iš viso 200 dol.); 
Vaclovas ir Vanda Mažeikai, Park 
Ridge, IL (iš viso 200 dol.); Neo 
Lituanų Orkestras — per Algį 
Modesta, Chicago, IL; Marija 
Noreikienė, Putnam, CT (iš viso 180 
dol.); Jonas ir Veronika Paoviai, 
Grand Rapids, MI (iš viso 700 dol.); 
Julius Paulėnas, Cicero, IL (iš viso 
350 dol.); George Paulikas, Palos 
Verdes Estates, C A; Antanas ir 
Dalilė Polikaičiai, Westlake Village, 
C A; Vacius Prižgintas, Hollyvvood, 
CA (iš viso 825 dol.); Valentinas, Ana 
ir Dana Račiūnai, Chicago, IL; Liuda 
Raubienė, Grand Rapids, MI (iš viso 
300 dol.); Julius ir Irena Raulinaičiai, 
Glendale, CA; Anthony ir Bronislava 
Reventai, Gulfport, FL; Ona 
Binkienė, St. Petersburg, FL (iš viso 
340 dol.); Algirdas ir Aušra Sauliai, 
Clarendon Hills, IL (iš viso 200 dol.); 
a.a. Vytauto J. Savicko atminimui — 
Savickiu šeima, Bristol, RI; Algirdas 
ir Dana Šilbajoriai, Richmond Hill, 
NY (iš viso 225 dol.); Ona Siliūnienė, 
Chicago, IL (iš viso 200 dol.); a.a. 
Kazio Šimėno atminimui — Marjorie 
Beckman, New York, N Y; Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Seselės, Put
nam, CT (iš viso 250 dol.); Vytautas 
ir Aldona Šoliūnai, Lemont, IL; Jonas 
ir Rūta Spurgiai, Chicago, IL; a.a. 
John A. Stoškus atminimui — Bertha 
Stoškus, Providence, RI; a.a. prof. dr. 
Prano Šveikausko atminimui — An
tanas ir Liucija 'Sperauskai, New 
York, NY; V. ir I. Tamošaičiai, Los 
Angeles, CA; Jonas Treška, Jr., 
Grand Rapids, MI (iš viso 220 dol.); 
Jonas ir Ona Treškai, Grand Rapids, 
NĮ1 (iš viso 260 dol.); Aleksas ir Prima 
Vaškeliai, Springfield, PA (iš viso 150 
dol.); Jonas ir Aldona Venckai, Santa 
Monica, CA; Birutė Vindašienė, 
Palos Hills, IL (iš viso 120 dol.); Jim 
ir Siga Weber, San Francisco, CA; 
Women’s Alliance Chapter No. 42, 
Grand Rapids, MI.

90 dol. Linda Bendoraitis, 
Hollyvvood, FL; Aldona Echaniz, 
Great Neck, N Y (iš viso 190 dol.); Ar- 
vidas Jarašius, \Vestminster, CO.

75 dol. A. ir P. Jasai, Chicago, IL 
(iš viso 125 dol.).

60 dol. Kazys Daulys, Chicago, IL 

(iš viso 85 dol.); a.a. dr. Jono Žemaičio 
atminimui — Bruno ir Jūratė 
Dovilai, Oakbrook Terrace, IL.

50 dol. Ramunė Ambrozaitytė, San 
Francisco, CA; Juozas ir Edith 
Blažiai, Holliston, MA (iš viso 210 
dol.); Arūnas Bliudnikas, Grand 
Rapids, MI; Vaclovas Butkys, Great 
Neck, NY (iš viso 110 dol.); Čikagos 
Skautų-čiųTuntai ir Vidurio Rajono 
Vadija — per Antanų Paužuolį; 
Valentina Dailidkienė, Albuquerque, 
NM; Ona Dudkin, Grand Rapids, MI; 
Paul ir Luci Duggan, Wyoming, MI; 
Aldona Gaigalienė, Lafayette, CA; 
a.a. Algirdo Grybausko atminimui — 
Alfonsas ir Marija Svoteliai, 
Baltimore, MD; Zigmas Grybinas, 
O’Fallon, IL (iš viso 215 dol.); Aida 
Smalinskaįtė Harris, Concord, CA; 
Petras Indreika, Pleasanton, CA (iš 
viso 170 dol.); Povilas Jančauskas, St. 
Petersburg, FL (iš viso 150 dol.); 
Juozas Jonaitis, Grand Rapids, MI (iš 
viso 90 dol.); Bronius Juodelis, 
Dovvners Grove, IL (iš viso 450 dol.); 
a.a; Henriko Kačinsko atminimui — 
Vytautas ir Ona Baltučiai, Sun- 
nyhills, FL (iš viso 350 dol.); Martinas 
ir Eva Kiemaičiai, St. Petersburg, FL 
(iš viso 100 dol.); Albinas Kurkulis, 
Chicago, IL; Ignas ir Marytė 
Kušlikiai, Grand Rapids, MI (iš viso 
250 dol.); Viktoras ir Sofija bastai, 
Grand Rapids, MI (iš viso 560 dol.); 
Anelė Lukoševičiūtė, Grand Rapids, 
MI (iš viso 550 dol.); Valentinas ir 
Aldona Marčiai, Chicago, IL (iš viso 
60 dol.); Vladas Matulis, Grand 
Rapids, MI; Antanas ir Liucija 
Mažeikai, Marina Dėl Ray, CA; 
Pranas ir Ona Michelevičiai, St. 
Petersburg Beach, FL (iš viso 70 dol.); 
Algis Pabarčius, San Francisco, CA; 
Petras ir Anelė Povilaičiai, Great 
Neck, N Y (iš vi' o 250 dol.); Juozas ir 
Lili Pupiai, Los Angeles, CA; Alfon
sas Samusis, Richmond Hill, N Y; 
Maria Skirgaudas, San Diego, CA; 
Mintautas ir Dalia Sodeikai, Tor- 
rance, CA; Algirdas Trasikis, Griffith 
Park, CA; a.a. motinos Augustės 
Traurimienės atminimui — prof. 
Martin Traurimas, Fremont, NE; 
Feliksas Valaitis, Chicago, IL (iš viso 
100 dol.); Aldona Vesclkienė, 
Chicago, IL; Česlovas ir Renata 
Žilioniai, Palos Heights, IL (iš viso 60 
dol.).

40 dol. Vladas ir Konstancia Kar
tonai, Seminole, FL; Antanas ir 
Aldona Paškai, Rochester, MI; Mečys 
ir Irena Šilkaičiai, Palos Hills, IL; 
Birutė Žemaitienė, Chicago, IL.

35 dol. Gintautas Kazlauskas, Oak 
Park, IL (iš viso 70 dol.); Jonas 
Vaičaitis, St. Petersbut g, FL (iš viso 
100 dol.).

30 dol. Bronius Bakšys, West Hart
ford, CT; A. Daunys, Port 
Washington, NY (iš viso 40 dol.); dr. 
Augustinas Laucis, Mt. Olive, IL; 
Vincenta Leskaitis, Santa Barbara, 
CA; Henrikas Miklas, Great Neck, 
NY (iš viso 205 dol.); Antanas ir Ani 
Titeniai, Chicago, IL; Ramojus 
Vaitys, Nort.hfield, IL (iš viso 50 dol.); 
dr. Daina Variakojis, Chicago, IL (iš 
viso 110 dol.).

25 dol. Ron ir Teresa Bode, Wvom- 
ing, MI (iš viso 65 dol.); Birutė 
Bružaitė, Oakland, CA; O. Bandelis, 
Chicago, IL; Ona Burneikienė, 
Chicago, IL; Vincas Butvydas, Par- 
sippany, NJ; Juozas ir Aldona Dačiai, 
Norwood, MA (iš viso 50 dol.); Bren
da Dūke, San Francisco, * CA; 
Viktoras ir Salomėja Endrijonai, 
Chicago, IL; Antanas Girginas, 
Grand Rapids, MI; Algis Gustaitis, 
Long Beach, CA; Lilė Kaminskas, 
Palos Verdes Estates, CA; Albinas ir 
Angelė Karnįai, St. Petersburg 
Beach, FL (iš viso 140 dol.); Ona 
Karosienė, Lemont, IL (iš viso 125 
dol.); kun. Vaclovas Katarskis, 
Dayton, OH; kun. Jonas Krivickas, 
Putnam, CT (iš viso 1,075 dol.); 
Aldona Krulikienė, St. Petersburg 
Beach, FL; Algimantas ir Teresė 
Landsbergiai, Upper Marlboro, MD; 
Pranas ir Jean Lekučiai, Fruitport, 
MI (iš viso 105 dol.); Miami Lietuvių 
Klubas — per Pijų Lapinskų, Miami, 
FL (iš viso 165 dol.); Juozas ir Izabelė 
Naujaliai, Cicero, IL; Vaclovas Pūras, 
Grand Rapids, MI; dr. Jonas ir 
Ramunė Račkauskai, Oak Lawn, IL 
(iš viso 35 dol.); V. Raulinaitis, Ran
cho Mirage, CA; Alice Rock, Grand 
Rapids, MI; Matas ir Lida 
Šimanskiai, Cicero, IL (iš viso 95 
dol.); Povilas Sodeika, \Villard, OH; 
Vai ir Natalie Sodeika, Cicero, IL; 

Laima Šopytė, San Francisco, CA; 
Constantine ir Vida Stankai, Oak 
Lawn, IL; A. ir J. Strijauskai, St. 
Petersburg, FL; Veronika 
Širmulienė, Chicago, IL; Juozas ir 
Aldona Šulaičiai, La Grange Park, 
IL; Vincas Šuopys, Męlrose 
Park, IL; Victor ir Anne Szeiva, 
Grand Rapids, MI; Anthony ir Ilelen 
Yakaičiai, Franklin Sųuare, NY (iš 
viso 235 dol.).

20 dol. Stasys Antonaitis, Chicago, 
IL; Antanas Audr onis, Glendale, CA; 
Juozas Briedis, Chicago, IL; Jonas 
Budr ikis, St. Petersburg, FL; Eufemi- 
ja Cibienė, Great Neck, N Y (iš viso 
70 dol.); Pranas ir Elena Frejeriai,. 
Grand Rapids, MI; Tadas ir Ina 
Jasaičiai, Great Neck, N Y (iš viso 70 
dol.); Malvina Jonikienė, Lemont, IL; 
Juozas Kaklauskas, Cleveland, OH 
(iš viso 75 dol.); Julius Karsas, 
Chicago, IL (iš viso 70 dol.); Ignas 
Kazlauskas, Great Neck, NY (iš viso 
340 dol.); Petras Klimavičius, 
Worcester, MA (iš viso 30 dol.); Alfon
sas ir Marija Končiai, Livonia, MI; 
Rita Kovas, Tiburon, CA; Aldona 
Mazur, Grand Rapids, MI; Vanda 
Milavickienė, Chicago, IL; Joseph 
Molis, Worcester, MA (iš viso 40 dol.); 
M. Monrkus, Chicago, IL (iš viso 65 
dol.); Bronius Mudenas, Worcester, 
MA; Bronius ir Praurima Murinai, 
Melrose Park, IL (iš viso 40 dol.); Joe 
ir Josephine Neverauskai, Munster, 
IN; Vytautas Remeikis, Cicero, IL; 
Bronius Šliužas, Chicago, IL (iš viso 
55 dol.); Juozas ir Kazimiera 
Sniečkui, Cleveland, OH (iš viso 240 
dol.); Vladas Stropus, Chicago, IL; 
Vilhelmina Stuogis, Evanston, IL; 
Alfonsas ir Onutė Vindašiai, 
Saratoga, CA; Jonas ir Irena 
Vilgaliai, Great Neck, NY (iš viso 135 
dol.); Vytautas Žukas, Great Neck, 
N Y (iš viso 65 dol.); Kazys Žygas, 
Grand Rapids, MI (iŠ viso 40 dol.).

18 dol. Kun. Jonas Velutis, 
Chicago, IL (iš viso 140 dol.).

17 dol. Juozas ir Petronėlė 
Tamašauskai, Putnam, CT (iš viso 72 
dol.).

15 dol. Daumantas Dikinis, 
Sonoma, CA; Ipolitas ir Valerija 
Jokšai, Miami, FL (iš viso 65 dol.); 
Aleksas ir Sofija Kikilai, Evergreen 
Park, IL; Juozas ir Giedrė Končiai, 
Westchester, IL (iš viso 90 dol.); B. 
Stangenbergienė, Cicero, IL; Aleksas 
ir Bronė Urbonai, St. Petersburg, FL; 
Jūrate Vaitkus, Rocky Hill, CT.

12 dol. Vytas ir Irena Radžiui, 
Chicago, IL.

10 dol. Elena Bacevičienė, St. 
Petersburg Beach, FL; Casimir ir 
Sofija Beigai, Chicago, IL; Vytautas 
ir Danutė Bindokai, Chicago, IL; 
Eugenija Bogutienė, St. Petersburg 
Beach, FL; Rimas ir Roma Česoniui, 
Marietta, GA; Steve ir Genovaitė 
Everlynai, Hot Springs, AR (iš viso 
30 dol.); Helen Gilius, Worcester, MA; 
Stasys ir Irena Ilgūnai, Rochester, 
NY; Vytautas Juodišius, Chicago, IL; 
Peter Juška, Ho Ho Kus, NJ; Juozas 
ir Ona Kamaičiai, St. Petersburg, FL 
(iš viso 20 dol.); Juozas Kizlauskas, 
Cicero, IL; Victor ir Mary 
Krauchunas, Chicago, IL; Mikalina 
KrutkeviČius, Cicero, IL (iš viso 20 
dol.); Vaclovas ir Valeria Lescinskai,
Kudirkienė, Waterbury, CT (iš viso 
252 dol.); Julius ir Paulina Mačiuliai, 
Chicago, IL; Kazys ir Elena Ma
jauskai, Chicago, IL; Stasys 
Nutautas, Woodhaven, NY; Frarik 
Petrauskas, Syracuse, N Y; Silvija 
Radionovaitė, Elmvvood, CT; 
Algimantas Sparkevičius, Las 
Cruces, NM; Leonardas Surkevičius, 
Chicago, IL; John Uzubal, Alexan- 
dria, VA; Antanas Vyčas, Calumet 
Park, IL (iš viso 22 dol.); Wally and 
Wayne Photography, Norvvalk, CA.

1 dol. A. Gedmintas, Oneonta, N Y; 
Petras Treška, Grand Rapids, MI.

Pagal pasižadėjimus gauta:

3,000 dol. Vytautas ir Gražina 
Kamantai, Grand Rapids, MI 
(įmokėta 3,250 dol.).

1,000 dol. Dr. Kazys Ambrazaitis, 
Chesterton, IN (įmokėta 1,200 dol.); 
Antanas, Ona, Eglė ir Uosis Juod
valkiui, Chicago, IL (įmokėta 1,100 
dol.1; Rimvydas ir Genė Rimkai, 
VVestern Springs, IL (įmokėta 1,240 
dol.); a.a. Onos Tonkūnienės at
minimui — Ritonė ir Teodoras 
Rudaičiai, Oak Lawn, IL (įmokėta

I. 000 dol.).
500 dol. Irena Baleišienė, Chicago, 

IL (įmokėta 500 dol.); Kazys ir Juzelė 
Laukaičiai, Hiūsdale, IL (įmokėta 
450 doL); a.a. Algimanto Mackaus at
minimui — Marcelė Mackienė, 
Cicero, IL (įmokėta 560 dol.); Kazys 
Pabedinskas, Chicago, IL (įmokėta 
500 dol.).

400 dol. Julius Botyrius, 
Ridgevvood, NY (įmokėta 440 dol.); 
Walter Klosis, Maspeth, NY (įmokėta 
400 dol.).

300 dol. Dr.. Juozas ir Magdalena 
Kriaučiūnai, Putnam, CT (įmokėta 
400 dol.).

100 dol. Eugenija, Ofelija, Daiva ir 
Aldis Barškėčiau Chicago, IL 
(įmokėta 50 dol.).

Aukų spalio mėnesį surinko:
Grand Rapids Lėšų Telkimo 

Komitetas — per Juozų Lukų 2,442 
dol. (iš viso 6,102 dol.); JAV LB 
Brighton Park apylinkė, per 
Salomėją Daulienę 200 dol. (iš viso 
2,720 dol.); JAV LB Great Neck 
apylinkė, per V. Butkį 390 dol. (iš 
viso 1,595 dol.l; JAV LB Lemont 
apylinkė, per Kazį Laukaitį 300 dol. 
(iš viso 3,289.61 dol.); JAV LB Los 
Angeles apylinkė, per Danguole 
Navickienę 3.830 dol.; JAV LB Put
nam apylinkė, per Juozų Kriaučiūnų 
430 dol. (iš viso 2,465 dol.); JAV LB 
San Francisco apylinkė, per Aibei tų 
Astraitę Singh 3,380 dol.
Įvairių kraštų lietuviai aukojo:

AUSTRALIJA

100 dol. ALB Melbourno 
apylinkės valdyba; A. Butkutė; 
Melbourno Katalikių Moterų Draugi
ja; a.a. tėvo Karolio Prašmuto at
minimui — Zita Prašmutai, Linas ir 
Ona Prašmutaitė; A. Zamoiskis (iš 
viso 120 dol.); Česys ir Ona 
Zamoiskiai.

20 dol. P. Butkus; J. ir J. 
Petraičiai; V. Šalkūnas; V. 
Vaitiekūnienė; A. Zubras.

10 dol. J. Kvietelaitis; S. Lukaitis; 
A. Medžiaušis; J. Pranckūnas; A. 
Ročius; F. Ročius; J. Rūbas; D. 
Sadauskaitė; H. Statkuvienė; S. 
Siuškus; Jonė Žitkevičienė.

5 dol. G. ir K. Kymantai; E. 
Margan-Marganavičius; V. Pažerec 
kas; J. Seliokas; V. Šukevičius; B. ir
J. Tamošiūnai.

AUSTRIJA

50 dol. Irena Naudžiūnaitė-Joerg 
(iš viso 100 dol.).

ARGENTINA

100 dol. Alfredas Ruplėnas.
50 dol. Jonas Gaidimauskas: 

Albertas Katinas; Hektoras Katinas; 
Marytė Matulaitis Kunca; Julius 
Mičiudas.

BRAZILIJA

100 dol. Antanas Gaulia.
20 dol. Jonas Tat:ų imas (iš vico 12!) 

dol.).

KANADA

2,000 dol. Kanados Lietuvių Fo.n 
das (iš viso 10,000 do!.).

1,000 dol. A. Kantvydas; Londono 
L'-šų Telkimo Skyrius, per J. Butkų; 
P. Sidaras; S. Šalkauskas.

700 dol. A. a. Antano Ruzgo at
minimui — A. Ruzgas.

600 dol. Petras ir Stefa Jauniai.
555 dol. Ignas Gabalis (iš viso 1,110 

dol.).
500 dol. A. ir F. Kantautai (iš viso 

1,000 dol.); L. V. Matukas; A. 
Mingėla.

300 dol. V. Montvilas; Gytis Šernas 
(iš viso 800 dol ).

200 dol. J. Arštikaitis (iš viso 400 
dol.); St. Dalius; Kanados Lietuvių 
Medikų Draugija; Joseph Starke (iš 
viso 600 dol.).

100 dol. V. Anskis; J. A. 
Asmenavičius; J. Butkevičius; Jonas 
ir Birutė Danaičiai; A. Gedrimas; O. 
Juodišienė (iš viso 150 dol.); J, 
Lekutis; N. Liačas; A. Liškauskas; I. 
Meiklejohn; V. Paulionis (iš viso 200 
dol.); J. Pleinys; V. Rudaitis; L. 
Skripkutė (iš viso 200 dol.); dr. A. E. 
Šidlauskas.

50 dol. M. A. Basalykas; K. Batūra;
K. Gaputis; V. Marcinkevičius; M.

(Nukelta į 15 psl.)
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VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI

SOFIJOS 
KYMANTAITES-CIURLIONIENES

100 METŲ GIMIMO SUKAKTIES MINĖJIME, 
š. m. sausio mėn. 18 dienų, 4 vai. po pietų 

LIETUVIŲ NAMUOSE.

Programoje
Dalios Sruogaitės-Bylaitienės paskaita ir 
Laimos Šarkaitės pianino koncertas.

Po programos vaišės. Įėjimas 5 dol. asmeniui.

CLEVELANDO SKAUTININKIŲ DRAUGOVĖ

• Seton Hali Universite-. 
to, So. Orange, N. J. vado
vybė vėl domisi lietuviško
mis kultūrinėmis radijo lai
domis, kurios per 21 metus 
buvo duodamos per univer
siteto radiją, 89.5 FM ban
ga, vadovaujant dr. Jokū
bui Stukui.

Vadovybė norėtų, kad 
šios programos būtų tęsia
mos toliau, tačiau, laiko ne
bus duodama lietuviškom 
transliacijom, jei klausyto-

METAL 
POLISHERS 
SPRAYERS 
FACTORY 
WORKERS

Ve are in need of experienced Metai 
Polishers, Sprayers and factory work- 
ers for the Passaic. N. J. operations. 
The individuals we are seeking mušt 
have experience in Polishing, Spray- 
ing & Factory work.
Ve are a major Lamp, Wall Decor 
and Accessory nianufacturer. Ve 
offer an attractive salary and out- 
standing benefits prograni.

PLEASE APPLY IN PERSON 
ONLY

COORDINATES DIV.
OF ETHAN ALLEN 

INC.
1 Market Street 

Passaic, N. J. 07055
An Affirmative Action

Eaual Opportunity Employer m / f 
(49.2)

(Atkelta iš 14 psl.) 
Meškauskas; P. Pakarskienė; J. 
Romikaitis; A. Stankus; M. V. 
Taniulaitis; Petras Vaitkūnas(iš viso 
100 dol.); Br. Vcnslovas; J. ir R. 
Žiūraičiai.

25 dol. F. G. Kuchalr.kis; K. 
Slankus.

20 dol. A. Banaitis; D. Banaitis; V. 
Banaitis; E. Baniliūnas; J. Karasie- 
jtis; Vincas Paulinais (iš viso 120 dol.).

URUGUAJUS

100 dol. Uruguajaus Lietuvių 
Kultūros Draugija; Uruguajaus 
Lietuvių Parapija.

20 dol. Vytautas Dorelis; Albina 
Milašiūtė.

VOKIETIJA

200 dol. Kun. Alfonsas Bernatonis.

PLB valdyba ir PLB Fondo 
vadovybė labai dėkinga visiems 
aukotojams už PLB LITUANIS
TIKOS KATEDROS įsteigimą. PLB 
Fondo vadovybė savo darbą tęsia 
toliau ir'prašo Jūsų aukų bei 
testamentinių palikimų PLB LI
TUANISTIKOS KATEDROS ateities 
darbams ir papildomoms studijoms. 
Dabar gaunami pinigai bus laikomi 
specialiame Stasio Barzduko vardo 
fonde ir skiriami Katedros plėtimui, 
kitų lietuvių profesorių atsikvietimui 
specialioms paskaitoms, lituanistikos 
seminarų bei leidinių ruošimui ir 
panašiai.

Visos aukos gali būti nurašomos 
nuo pajamų mokesčių JAV ir 
Kanadoje, ID No. 36-3097269. 
Prašom čekius rašyti ir siųsti: 
Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 S. Clareinont 
Avenue, Chicago, IL 60636.

Linkime visiems linkimų švenčių 
ir laimingų 1987 mėlti.

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas 

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja

SERVICE PERSON for a coffee 
roasting company. Looking 
for an individual to run equip- 
ment repair department. Du- 
ties include repairing of most- 
ly Bunn-O-Malic brewers and 
ordering parts. Experience 
desired būt will train if apti- 
tude is there. Benefits avail- 
able. Call or write: Barone! 
Coffee, 40 VVeston St, Hart- 
ford, CT 06120,(203) 249-6854.

(49-1)

TECHNICIANS
New Mitsubishi Dealer 
opening in VVallingford 
needs technicians. Siek 
days, holidays, uni- 
forms, health insur- 
ance, incentive plan, 
Call 203-269-7808 for in- 
tervievv with Dennis De- 
Costa. (49-2)

01 BURNER
SERVICE 

TECHNICIAN
Looking for a change wlth an 
opportunity for advancement? 
Immedlate opening for a II- 
censed Technlcian. Excellent 
wages, retlrement plan, paid 
vacations and many company 
benefits. Call Tony at Trolano 
Oil Company, Enfield, Conn. 
(203) 745-0321). (49-2)

• .PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4

jai neparašys savo pagei
davimą, kad šias valandas 
norėtų klausytis.

Visi New Yorko — New 
Jersey apylinkės lietuviai, 
kurie šeštadieniais arba 
sekmadieniais norėtų išgirs
ti lietuviškas kultūrines ra
dijo laidas, duodamas anglų 
kalba per Seton Hali Uni
versiteto radiją, kviečiami 
parašyti prašymą, ir adre
suoti šių oadresu: SETON 
HALL UNIVERSITY RA- 
DIO STATION, 400 South 
Orange Avė., So. Orange, 
N. J. 07079. Att. Mr. Col- 
lazzo, Manager.

Šios programos nėra ko
mercinės, su reklamomis, 
bet dalinai finansuojamos 
"Lietuvos Atsiminimų” ra
dijo "Rūtos” rėmėjų klubo. 
Jose duodama: lietuviška 
muzika, paskaitos anglų 
kalba apie lietuvių kultūri
nes vertybes, ir žinios iš 
lietuviškos veiklos. Nuo 
klausytojų pareikštų prašy
mų jos galės būti tęsiamos 
ateityje.

MECHANIC
For Bergen Cty contruction co, 5 
yrs exper, hvy equipment, gas & 
diesel, truck repairs, electrical 
exper, welding, etc., technical 
training preferred, union shop, 
medlcal, uniforms, vacations, etc.
Call 201-943-7500. (1-3)

DOCKVVORKERS
FULLTIME

$9.89 PER HOUR
We are looking for hardvrorking, 
responsiblepeople.

P ARTUME POSITIONS 
ALSOAVAILABLE

Appltcations will betaken 
MondayFriday 

between9AM-4PM

ROADWAYEXPRESS,INC.
Exit45oH 1.-80 

on Route7l5South 
Tannersville, PA. 

(717)629-1030 
Affirmative Action/Eaual Opporlunily 

Employer M/F. 
Minorityand/orfemale 

applican Is are encouraged toapply.

DENTAL TECHNICIAN
Crown & brldge lab looking 
for aental teennielan capa- 
ble of waxlng & metai fln- 
ishing. Exper. nec. Call Mr.
Marash at 617-969-2390.

(1-2)

PRODUCTION
Pharmaceutical mfr. seeks modi- 
vated indvs. for positions in phar- 
maceutical mfg. Heavy lifting 
reo'd. On the iob training avail. 
English & math skiIls nec. Mušt not 
be allergic to Penicillln. Starting 
rate $5.10/hr. If interested call
Monica at 201-796-3434 bet. 
2-4 pm. (1-2)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

(49-2)

MOULDER OPERATOR
Full time expd. Moulder Operator 
needed for produetion wood shop. 
Negotiable pay, fringes. Call BARRY 
AT WOODBINE CORPORATION IN 

SOUTH VVINDHAM, CONN 
203-423-8443

(49-3)

GAS TURBINE 
MECHANIC INSPECTOR 

Expanding Turbine repair facil- 
ity looking for experienced or 
ųualified individuals willlng to 
expand their knovvledge. Ac- 
cepting appllcations at 148 Divi- 
dend Rd, Rocky Hill, Ct. (203) 
529-2479. (49-6)

• SAUSIO 18 D. — S. Ky- 
mantaitės-Čiurlionienės minė
jimas Lietuvių Namuose. Ruo
šia skautininkių draugovė.

• SAUSIO 25 D. Vysk. P. 
Baltakio vizitas Šv. Jurgio pa
rapijoje.

• VASARIO 28 D., šešta
dienį, Pilėnų tunto skautų tra
dicinis blynų balius.

• KOVO 1 D. Taupos kre
dito kooperatyvo narių metinis 
susirinkimas Dievo Motinos 
parapijos svetainėje.

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFiNG
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės d;uLus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakeuood. Ohio

FLORIDA
Chief Medical Technologist needed for a progressive 13 1 bed hospital 
laboratory located in attractive and historic coastal community. 

Contact: PERSONNEL DEPARTMENT
FLAGLER HOSPITAL

159 MARINE STREET 
ST. AUGUSTINE, FLA. 32084.

EOE. (1-3)

'TJaup a
— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas
— Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ:

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITA 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITA 
(DIRECT DEPOSIT)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI. NAMŲ
PIRKIMUI (morgičiai).

Atliekame visus bankinius patarnavimus. Parduo
dame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheąues, priimame telefono, elektros, šildymo ir van
dens sąskaitas.

DARBO VALANDOS:
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:00 vai. p. p. 

Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 6:00 vai. vak. 
adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose. 

877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir

Barbaro Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Ctevelaml, Ohio 44119 
Tel. [216) 531-7770

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

liams pastatyti.



DIRVA
AREŠTAS VILNIAUS 
JAUNIMO TEATRE

Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, kad Vil
niuje gruodžio 8 dieną, pir
madienį, buvo suimtas Ge
diminas Jakubčionis, Vals
tybinio Jaunimo Teatro in
žinierius - apšvietėjas. Jis 
saugumo buvo tardytas ke
lias dienas, vadovaujant 
pulkininkui česnavičiui, ku
ris dažnai veda politines by
las. Nors oficialūs kaltini
mai nežinomi, vienas sau
gumo agentas pasakė, kad 
jie nori "išnaikinti šį lizdą”. 

Kitą dieną po Jakubčio
nio arešto, gruodžio 9, buvo 
padaryta nuodugni kratas 
pas studentą Vinclovą, ku
ris dirba neetatiniu techni
niu darbuotoju taip pat Val
stybiniame Jaunimo Teatre. 
Pas Vinclovą per kratą bu
vo paimta 80 knygų su vir
šum.

Valstybinis Jaunimo Te
atras pastaruoju metu sa
vo kūrybiškais spektakliais 
sukėlė tarptautinį susižavė
jimą. Kai praėjusiais me
tais apsilankė tuzinas ame
rikiečių rašytojų su sovietų 
rašytojų delegacija Vilniu
je, rašytojas Arthur MiUer 
pavadino teatro spektaklį 
vienu geriausiu visame pa
saulyje.

Pora dienų prieš Jakub
čionio areštą, Valstybinį 
Jaunimo Teatrą aplankė 

Mielajam mano dukters Aldonos šešu

rui, dipl. ekonomistui,

A. A.

ANTANUI BANKAIČIUI

šv. Kalėdų išvakarėse staiga mirus, jo žmo

ną MARIJĄ, sūnų HENRIKĄ ir jo šeimą 

užjaučiame ir jų skausmo gėla dalinamės.

Kazimieras Dūlys, 

dukterys, sūnūs 

ir jų šeimos

Brangiai Motinai
A. A.

MARIJAI SVILIENEI 
iškeliavus amžinybėn, jos dukras — dr. 
LEONIDĄ GIEDRAITIENĘ su vyru, VE
RUTĘ LUKOŠIENĘ Kanadoje, bei kitus ar
timus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Elena ir Henrikas 
Andruškos

JAV režisierių, aktorių ir 
producerių delegacija su 
"Tarptautine Teatro Mai
nu”. Grupėje dalyvavo ak
torė Collen De\vurhst ir La 
Mama režisierė Eilėn Stew- 
art.

PRISIMINTAS 
MUZIKOLOGAS 

VYTAUTAS NAKAS
Motinos Onos Nakienės 

ir giminių rūpesčiu, 1986 m. 
gruodžio 21 d. paminėta ly
giai prieš 10 metų miręs 
d a i nininkas, muzikologas 
Vytautas Nakas, šv. mišias 
atnašavo ir pamoksle Vy
tautą gražiai prisiminė kun. 
Juozas Vaišnys, SJ. Mišių 
metu smuikais grojo Povi
las ir Vanda Matiukai, var
gonuojant Manigirdui Mo- 
tekaičiui. Po mišių, motina 
Ona Nakienė padėkojo gau
siai susirinkusiems gimi
nėms ir draugams, o taip 
pat ir menininkams, už švie
sios atminties Vytauto pri
siminimą.

• Stefa Gedgaudienė, LSS 

Vyriausioji S k a u tininkė, 
šiuo metu lankosi Austra
lijoje ir dalyvauja Austra
lijos rajono skautų ir skau
čių XI-je stovykloje Mt. 
Keira vietovėje, netoli Wol- 
longongo.

• St. Santvaro eilėraščiai 

1986 m. katalikų kalendo- 

riuje-žinyne. Katalikų ka-

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų 
25 metų sukaktuvinis

IŠKILMINGAS BANKETAS
ĮVYKS 1987 M. SAUSIO 17 D.,

ŠEŠTADIENĮ, 6 VAL. VAK. SAVUOSE 
NAMUOSE 3356 Glendale Blvd., 

Los Angeles, California.

Bankete dalyvaus svečių ir iš toliau.

Meninę programų atliks:
Muz. Raimonda Apeikytė ir 
duetas — Bronius Seliukas ir 

Antanas Polikaitis.
šokiams gros geras lietuvių jaunimo orkestras. 
Įėjimas į sukaktuvinį banketą Tautinių Namų na
riams — nemokamas, gi svečiai moka $25.00 
asmeniui. Dėl rezervacijų kreiptis į Joną Petronį, 

Tautinių Namų pirmininką, telefonu 
(213) 664-0791.

Los Angeles 

Lietuvių Tautinių Namų 

Valdyba

lendorius-žinynas, kurį Vil
nių je-Katme leidžia Lietu
vos vyskupų konferencija, 
1986 m. leidinyje išspausdi
no aštuonis St. Santvaro ei
lėraščius: "Miniatiūrą, Mar
čia funebre, Kodėl, o Dieve, 
Abelį, O maloningoji, kilni 
Marija ir Credo. Eirėraščiai 
paimti iš St. Santvaro lyri
kos rinkinio "Giesmės apie 
saulę ir sielą", Sakalo lei
dyklos išleisto 1939 m. Kau
ne. Kalendoriaus-žinyno re
daktorius — kun. Vaclovas 
Aliulis.

• Religinės poezijos pre

mija, Lietuvos krikščiony
bės 600 metų jubiliejaus 
proga, Ateitininkų federa
cijos paskelbtame religinės 
poezijos konkurse, paskirta 
vienbalsiai kun. Leonardui 
Andriekui už poezijos rinki
nį "Balsai iš anapus”.

Vertinimo komisiją su
darė dr. V. Skrupskelytė, C. 
Gincevičius, D. Bindokienė, 
V. Kuprytė ir J. Baužys.

• Kalifornijos Lietuvių

Golfo Klubo metinis susi
rinkimas įvyks 1987 m. sau
sio mėn. 18 d., sekmadienį, 
2 vai. po pietų Arūno Bar- 
kaus rezidencijoje, 8121 
Varna Avė. Van Nuys, Ca. 
informacija: (818) 780-
8580.

• Pranas Valiuškis (Fran
cis Valuskis), lietuviško fil
mo pionierius Hollywoode, 
1926 metais sukūręs filmą 
"Naktis Lietuvoje", mirė š. 
m. gruodžio mėn. 12 dieną 
sulaukęs 91 metų amžiaus.

DENTAL 
HYGIENIST

Full or part time. Exc 
salary, medical bene
fits, paid vacation & 
siek leave. Days & 
hours flex. Call (203) 
235-3539 for intervievv.

(49-2)

Parama Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis
Dirvai aukojo:
D. Birutis, Wayne .........10.00
Dr. J. Skrinska,

Wolloughby ................ 8.00
A. Mačys. Downers Grove 10.00 
P. Šimoliūnas, Chicago .. 8.00 
J. Cukuras. Chicago ....13.00 
A. Kalvaitis.

Ormond Beach............. 8.00
VI. Matulionis, Cleveland 6.00 
Č. Tamašauskas, Phila. .. 8.00 
P. Dalinis, St. Petersburg 8.00 
A. Jęnynienė. Detroit ... .10.00 
M. Židonis. New Haven 18.00 
J. Dabrega, Brockton .... 3.00 
A. Bliudžius, Detroit .... 3.00 
Ed. Milkus, Detroit.........13.00
M. Stark, Santa Monica .. 3.00 
Iz. Malakauskas,

Watertown.................... 3.00
E. Laniauskas, Euclid .... 8.00 
Dr. P Banys, Burbank .. 8.00 
Br. Škirpienė. Washington 8.00 
Clevelando Lietuvių

Pensininkų klubas . .. .25.00 
St. Balsys, Atlantic Beach 23.00 
Chicagos Lietuvių

Moterų klubas ............. 50.00
Cleveland Typographical

Union 53 .......................30.00
Pr. Pakalniškis,

Santa Monica ............ 8.00
Pr. Stankus, Hartford .... 5.00 
J. Rumbutis, Geneva .... 8.00 
O. Liutermozienė.

Pompano Beach ......... 3.00
R. Pūras, Richmond Hill 20.00
S. Kvečas, Santa Monica 8.00 
S. Jur jonas, Chicago .... 8.00 
Dr. Pr. Budininkas,

Cicero ............................25.00
K. Čėsna. Worcester ....13.00 
J. Lepeška, Port Orange 13.00 
A. Rakauskas, St. Pete. .. 3.00 
E. Krygerienė,

Missoury City ............. 3.00
V. Barmienė, Los Angeles 8.00 
J. Juozaitis, Juno Beach 8.00 
O. Elerts, Chicago ......... 3.00
Š. Valiukėnas, Springfield 33.00 
J. Gelažius, Chicago ....25.00 
A. Acus. St. Petersburg .. 3.00 
Dr. H. Brazaitis,

Willoughby ................ 8.00
J. Turčinskas, Chicago ..10.00

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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E. Bobelienė, W. Hartford 25.00
N. Mazalaitė-Gabienė,

Brooklyn........................ 13.00
V. Radys, Beverly Shores 3.00
J. Strazdas, Sunny Hills 3.00
V. Gruzdys, St. Pete........ 10.00
Z. Dučmanas. Wickliffe .. 3.00
K. Bandzevičius,

Los Angeles .................33.00
D. Vaičiūnas, Cleveland 8.00 
Lietuvių Tautiniai

Namai Chicagoje ....100.00 
A. Giedraitis, S. Monica 3.00 
U. Maceikoms, Elizabeth 3.00 
J. Špakevičius, Westwood 8.00 
A. L. Venckai, Si Monica

a. a. Alekso Laikūno 
atminimui .................... 25.00

P. Steikūnas, Chicago . .. .23.00
E. Litvinas, Chicago .... 15.00
J. Graužinis, Chicago ..13.00
P. Kavaliūnas. Chicago .. 3.00 
S. Skučienė.

Pompano Beach ......... 3.00
B. Garlauskas, Euclid ..10.00
A. Cieminis, Anaheim ... 3.00 
M. Gelžinis. Farmingdale,

a. a. Alekso Laikūno 
atminimui .................... 25.00

V. Kalytis ,Great Neck ..33.00 
Lena Beleckienė, Ravena 3.00 
Dr. B. Paprockienė.

Glendale........................33.00
J. Kreivėnas, Chicago .. 3.00
A. Dragašienė, Toronto .. 8.00
K. Ražauskas.

Dearborn Hts.................. 8.00
A. Lukas, Detroit ..........  8.00
V. Narkevičius, Hamilton 3.00
A. Paškonis,

Downers Grove ......... 3.00
V. Numgaudas, Chicago 8.00 
Ohio Lietuvių

Gydytojų Draugija . .. .50.00
A. Gargasas, Lubbock .. 3.00
A. Karaša. Fallston ....10.00
V. Bagdonavičius.

Philadelphia ................ 8.00
M. Gečiauskas. Manchester 3.00
L. Graužinis,

Santa Monica ............. 8.00
E. Jocius. Cleveland .... 3.00
V. Tamulis, Euclid ...... 3.00
V. Kutkus, Dearborn . .. .20.00
G. Viskantienė, Chicago 18.00
J. Venckus, Coventry .... 5.00
A. Tėvelis. Anaster......... 8.00
O. Daškevičienė, Chicago 13.00
P. Masalaitis, Wayne ....13.00 
Br. Mikonis. Mashpee .... 3.00
S. Giedrikis, Juno Beach 8.00
A. Stukas. JJackson ....20.00
V. Taraška, Wickliffe .... 3.00
M. Žemaitis, Amsterdam 23.00
P. Miliulis, Gulfport .... 8.00 
E. Sinkys, Santa Monica 23.00 
Dr. A. Kisielius, Sidney 11.00 
V. Grajauskas,

Jeffersonville ............ 10.00
V. Etadalninkas,

Los Angeles ................13.00
J. Stankus. Toronto .... 3.00 
A. Stepanauskas,

Juno Beacvh................ 3.00
P. Rudėnas. \Vestfield . . 8.00
Laima Jurkūnienė, 

La Grange, III. a. a. 
Leonardo Dargio
prisiminimui..................25.00

R. Misiūnas. Chicago .... 3.00 
LB Clevelando

Apyl. valdyba..............100.00
Susivienijimas Lietuvių

Amerikoje. New Yorke 50.00 
Ed. Varekojis, St. Pete. .. 8.00 
P. K. Skirmantas,

Glendale.......................  8.00
St. Petrulis .Chicago ,...33.00 
A. Ramanauskienė,

Richmond Hts................ 15.00
H. Dilienė, Chicago .... 13.00
A. Mackuvienė, Cleveland 10.00
A. Plioplys, Toronto .... 8.00
H. Vaitaitis. Old Saybrook 3.00 
P. Indreika, Pleasantown 3.00 
V. Petraitis, Etobicoke .. 8.00 
Č. Vilčinskas, Blue Jay . .13.00 
B. Dundulis. Chicago .. 8.00 
L. Garbačauskas,

Wasaga Beach ............. 8.03
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.
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