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LENKIJA STEBINT
Pavojuje rūpi daugiausiai savo kailis

Vytautas Meškauskas

Naktį į gruodžio 13 d. pra
sidėję įvykiai Lenkijoje sukėlė 
daug komentarų. Cabel New 
Network skyrė jiems beveik 
visas savo 24 valandas. Ant 
ekrano paradavo visi žinovai, 
pradedant Brzezinskiu ir bai
giant Tad Szulc. Kissingeris 
įvykius svarstė David Brinkley 
TV programoje. Neatsiliko ir 
visi kiti informacijos šaltiniai. 
Komentatorių dauguma pa
dėtį įvertino blaiviai, nors kai 
kurie dar nenorėjo visiškai at
sisakyti optimizmo. Girdi, Ja- 
ruzalskis veikė ne kaip parti
jos, bet kariuomenės vadas. 
Valdžią perėmė kariuomenė - 
Lenkijoje gerbiama institucija. 
Ji suėmė ne tik Solidarumo 
vadus, bet ir kai kuriuos pra
bangiai gyvenusius komunistų 
vadus, kaip buvusį faktiną vai 
dovą Giereką. Žodžiu, reži
mas bus ne tiek partinis, kiek 
kariškas ir tai duoda spindulė
lį vilties.

Prieš tokį optimizmą pasi
sakė sekančios dienos N.Y. 
Times vedamasis:

‘Už savo sutikimą su įvyku
siais faktais ir bendravimą sie
kiant išvengti kraujo pralieji
mo, Lech Valesa ir popiežius 
Jonas Paulius II gal galės su
švelninti kai kurias paskelbto 
karo stovio pasėkas. Už savo 
pasiryžimą net dabar padėti 
Lenkijai, Vakarų Vokietija ir 
JAV gal paskatins duoti žmo
niškesnes sąlygas suimtiems 
Solidarumo vadams. Tačiau 
nėra jokios abejonės, kad Len
kijos vyriausybė yra pasiryžu
si sunaikinti unijos opoziciją, 
prieš streikininkus pavartoti 
jėgą ir tam pirmiausia panau
doti Lenkijos armiją, o jei tai 
nepasiseks - numalšinti maištą 
sovietų armijos dalimis.’

‘Amerikos vadai, kurie va
kar dar galėjo pareikšti pasi
tenkinimą dėl sovietų tankų 
nepanaudojimo, verti pasigai
lėjimo. Tai nėra “lenkiškas” 
sprendimas. Ištisus mėnesius 
Sovietų Sąjunga reikalavo nu
malšinimo, kuris atrodytų len 
kiškas. Iš tikro tas numalšini
mas įmanomas tik su sovietų 
pagalba. Jis reikalauja sovie
tų intervencijos grėsmės, kad 
lenkų kareiviai nesusidėtų su 
Solidarumu. Tik įsitikinimas, 
kad reikės be jokios vilties prie - 
Sintis sovietų karo daliniams, 
gali sulaikyti masinį pasiprie
šinimą savo valdžiai.’

Tam jau seniai buvo ruošia
masi. Kaip kitaip išaiškinsi, 
kad visi televizijos pranešėjai 
buvo iš anksto aprūpinti kari
nėm uniformom?

•••
Kokia užsienio reakcija? 

Neseniai buvę Lietuvoje pasa
koja, kad lenkai ten neturi 

daug simpatijų. Tai aiškina
ma ne kokiais ideologiniais su
metimais, bet susirūpinimu 
savo kailiu. Reikalas pasiųsti 
Lenkijon savo kariuomenę, 
gali priversti sovietus Lietuvo
je pašaukti atsarginius, o ir di
desnė kariuomenės koncentra
cija krašte negali būti maloni. 
Be to, jei kiltų karas - o su ta 
galimybe Lietuvoje rimtai 
skaitomasi - Lietuva galėtų 
būti nušluota, tuo tarpu skait- 
lingesnė lenkų tauta turėtų 
daugiau šansų.

Žinovai teigia, kad labai pa 
našios nuotaikos viešpatauja ir 
kitų sovietų pavergtų tautų 
tarpe. Jei taip, dar mažiau 
gali stebėtis ištaigingai gyve
nančių Vakarų nuotaikom. 
Faktinai gali matyti iš televi
zijoje pasirodžiusių aukštų pa
reigūnų ir ministerių veidų, 
kad jie tikrai labai džiaugiasi, 
kad kol kas ten dar neįsimaišė 
sovietai. O jei įsimaišytų, tai 
kas?

Jei žinios apie maisto trūku
mą Sovietuos imperijoje yra 
teisingos - net tuo atveju, jei 
tas trūkumas buvo sukeltas 
dirbtinai, jį sandėliuojant ka
ro ar embargo atvejui - prezi
dentas Reaganas padarė di
džiulę klaidą, atšaukdamas 
Carterio po Afganistano pra
dėtą dalini grūdų embargo. 
Bet kaip jis neatšauks, jei jis 
tai žadėjo priešrinkiminėje 
kampanijoje farmeriams, ku
rie džiaugėsi jau surinktu ir 
laukė dar didesnio šių metų 
derliaus? Atsisakyti savo pel
no niekas nenori. Faktinai - 
taip visados buvo.

Prieš 40 metų Vokietijai lik
vidavus tų laikų Lenkiją ir 
nesant jokios akcijos Vakarų 
fronte, Reicho propagandos 

Inžinierių ir architektų suvažiavime Chicagoje: prezidiumo pirm. J. Danys, PLB piim. 
V. Kamantas, Dirvos bendradarbis A. Juodvalkis ir PLIAS pirm. V. Izbickas. Gilumoje kalbasi 
JAV LB pirm. V. Kutkus ir ALT S-gos pirm. V. Mažeika. Z. Degučio nuotr.

ministeris 1940 m. gegužės 5 
dieną, kalbėdamas vokiečių 
žurnalistams, taip tyčiojosi iš 
Vakarų:

‘1933 metais Prancūzijos 
premjeras turėjo pasakyti (ir 
aš taip būčiau pasakęs būda
mas jo vietoje: ‘Naujas Reicho 
kancleris yra vyras, kuris pa
rašė Mein Kampf, kur pasa
kyta taip ir taip. Toks žmogus 
negali būti toleruojamas mūsų 
kaimynystėje. Jis turi būti pa 
šalintas, ar mes pradėsime žy
giuoti.” Bet jie taip nepada
rė. Jie mumis nesirūpino ir 
leido apeiti daug rizikingų zo
nų - ir mes sugebėjome paša
linti visas sutiktas kliūtis. Da
bar, kai mes visą tai padarė
me ir esame geriau apsigink
lavę negu jie, jie pradėjo ka
rą.’

Ar ne panaši istorija su bol
ševizmu nuo pat pradžios? 
Kaip su juo dabar - ar anks
čiau - kovosi, jei tai reikalauja 
aukų? Paguoda tačiau tokia, 
kad Goebelsas po penkių me
tų turėjo išžudyti savo šeimą ir 
pats nusišauti. Ateities niekas 
nežino. Ir ji dažnai nebūna 
logiška.

LENKIJOS 
AMBASADORIUS 

NEBEGRĮŠ

Lenkijos ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų Ro- 
muald Spasowski pasiprašė 
JAV politinio pabėgėlio 
prieglaudos sau ir savo šei
mai, kuri kartu su juo gy
vena New Yorke. Valstybės 
sekretorius Haig tuoj jį pri
ėmė ir prezidento Reagano 
pavedimu suteikė pabėgėlio 
globų ir apsaugą.

Kalėdų senelis (V. Taoras) pas Clevelando skautus ir skau
tes kalėdinėje sueigoje. J. Garlos nuotr.

Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų suvažiavimas
Pasaulio ir Amerikos lie

tuvių inžinierių ir architek
tų (PLIAS-ALTAS) suva
žiavimas Įvyko Ketvirtojo 
mokslo ir kūrybos simpo
ziumo metu, 1981 m. lapkri
čio 26-27 dienomis, jaunimo 
Centre, Chicagoje.

Suvažiavimas pradėtas 
mirusiųjų narių pagerbimu, 
padedant gyvų gėlių vaini
ką prie Laisvės paminklo. 
Vainiką padėjo PLIAS- 
ALIAS pirm. Vyt. Izbickas, 
asistuojant ALTAS Chica
gos skyriaus pirm. Br. Ko- 
vienei ir C. Tričenei.

Suvažiavimas vyko apati
nėje Jaunimo Centro salėje 
Sugiedoti JAV ir Lietuvos 

himnai, tylos minute pa
gerbti mirusieji nariai. Su
važiavimą atidarė ir susi
rinkusius pasveikino pirm. 
Vyt. Izbickas. Suvažiavimui 
vadovauti pakvietė: Juozą 
Danį (pirm.) iš Kanados, 
Bronę Kovienę iš Chicagos 
ir Rimą Muloką iš Los An
geles, sekretoriauti — Po
vilą Vaičekauską, Alfonsą 
Bargauską ir Vytautą že
maitaitį.

Maldą sukalbėjo kun. 
Juozas Vaišnys, S. J. žodį 
tarė šio suvažiavimo globė
ja Chicagos skyriaus pirm. 
Br. Kovienė, įdėjusi daug 
darbo, parodžiusi nepapras
tą ištvermę ir sugebėjimus, 
ruošiant šį suvažiavimą ir 
simpoziumą. Pirm. V. Izbic- 
kas savo žodyje pasidžiaugė 
gausiai susirinkusiais inži
nieriais bei architektais, dė
kojo ALIAS Chicagos sky
riui ir simpoziumo rengė
jams už įdėtą darbą.

PLIAS - ALIAS suvažia
vimą sveikino: VLIKo tary
bos pirm. Gr. Lazauskas, 
PLB valdybos pirm. Vyt. 
Kamantas, ALTos pirm. K. 
Šidlauskas, JAV LB Kraš
to valdybos pirm. V. Kut
kus, BALFo pirm. Marija 
Rudienė, AL Tautinės są
jungos pirm. Vaclovas Ma
žeika, Simpoziumo moksli
nės programos pirm. Pr. 
Zunde ir organizacinio ko
miteto pirm. J. Rimkevičius.

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 50 — 2 DIRVA 1981 m. gruodžio 24 d.

smniTinĖ Poimgi^^ ■ Iš kitos pusės
Baltic American Freedom League išsiuntinėjo radijo 

valandėlėm mag. juostelę su tokiu lydraščiu:

JAV ir Sovietija sutaria smerkdamos įsikišimą ie Lenkijos 
vidaus reikalus.-Beginąs pasinaudoja proga aneksuoti Golano 
aukštumiį.-lspanija priimama į NATO.-Dar apie Hannafordą.

Likimo ironija panorėjo, 
kad JAV ir Sovietija dar kartą 
sutartų ... manydamos visai 
kitaip. Abu kraštai pasisakė 
prieš bet kokį užsienio įsikiši
mą į Lenkijos vidaus reikalus, 
kuriuos tačiau tvarko ne patys 
lenkai, bet Maskvos patikėti
niai. Valstybės Departamen
tas kelis kartus pasišaukė Len
kijos ambasadorių Washingto- 
ne, tarytum jis atstovautų tei
sėtą valdžią. Iš tikro valdžią 
formaliai perėmė karinė ‘kraš
tui gelbėti taryba (1), kurią 
sudaro bolševikų apmokyti ir 
jiems parsidavę kariai. Rašo
N.Y. Times James Reston:

‘Sovietų ir lenkų vyriausy
bės žinojo iš anksto, kad turės 
sulaukti JAV opozicijos, jei pa 
naudos jėgą prieš Lenkijos lais
vės sąjūdį. Lygiai kaip Izrae
lis žinojo, kad supykins Reaga- 
no administraciją, jei anek
suos Golano aukštumą. Bet 
jos vis tiek savo padarė.’

‘Visos griežtos antikomunis
tinės kalbos iš Washingtono, 
grąsinimas ekonominėm sank
cijom ir net rizika, kad bus nu
trauktos atominės derybos Že
nevoje, nesulaikė nei Maskvos 
nei Varšuvos nuo bandymo 
sunaikinti Lenkijos darbinin
kų uniją. Jie palaikė tai blefu 
ir manė, kad jiems padės ne
susigaudymas Baltuose Rū
muose ir skilimas tarp santar
vininkų. Kiek dabar paaiškė
jo, jie (komunistai) buvo tei
sūs.’

‘Kai lenkų ir sovietų reži
mai pradėjo daryti savo ėji
mus, Reagano administracija 
buvo nustebinta. Prezident- 
tas buvo Camp David savait
galiui. Valstybės Sekretorius 
Haig - Briuselyje, pakeliui 
į Turkiją, Pakistaną ir Izraelį. 
Gynybos Sekretorius buvo 
Londone, o Ed Meese, kuris ta
riamai turi vadovauti Baltųjų 
Rūmų aparatui - Californijoje, 
Richard Allen - saugumo pata
rėjas, buvo suspenduotas (on 
administrative leave).

...‘Tame sąmyšyje iš Vaka
rų nepasigirdo vieningas Len
kijos įvykių pasmerkimas. Bu
vo pasitenkinta tik raginimu 
sovietus susilaikyti nuo įžygia- 
vimo į Lenkiją, kur jie jau se
niai yra.’

•••
Pasinaudodamas sąmyšiu, 

Izraelio ministeris pirminin-
kas skubomis per savo seimą 
pravedė Izraelio teisės įvedi
mą okupuotoje Golano aukštu
moje, kas praktiškai reiškia 
aneksavimą. Tiesa, faktiškai 
niekas nepasikeitė. Izraelis tą 
sritį valdo jau 14 metų. Joje 
apgyvendinta apie 6,000 izra
elitų naujakurių ir nuo seno 
tenai gyvena apie 11,000 ara- 
bų-druzų, kurie visai nenori 
tapti Izraelio piliečiais.

Manoma, kad Beginąs tai 
padarė daugiausia vidaus po
litikos sumetimais. Prieš ati
duodamas paskutinę dalį Si
najaus Egiptui, jis turėtų ati
traukti ten įkurdintus nauja
kurius, kurių toji perspektyva 
nedžiugina. Golano aneksa-

Taip jJExpress karikatūristas vaizduoja 
Lenkijos įvykius...

vimas būtų lyg revanšas - iš 
čia mes jau nepasitrauksime! 
Kartu jis norėjo išbandyti 
Egiptą. Jei tas per daug 
triukšmautų, būtų galima at
sisakyti nuo Camp David su
sitarimo vykdymo. Jei Egip
tas praleistų tą įvykį tik švel
niai protestuodamas, jo santy
kiai su kitais arabų kraštais pa
blogėtų. O sugadinimas dėl to 
santykių su JAV? Tai jau tu
rės išlyginti Amerikos žydai.

•••

Gruodžio 10 d. NATO už
sienio reikalų ministeriai suta
rė priimti Ispaniją, kaip 16-tą 
sąjungos narį. Tai dar turės 
patvirtinti 15 parlamentų ir 
Turkiją valdančių generolų 
junta. Ispanijos priėmimui 
priešinosi Graikija. Pirmiau
sia ji pasipriešino NATO gen. 
sekretoriaus Luns norui palan
kiai atsakyti į Ispanijos laišką, 
kuriame pareiškiamas noras 
įstoti į NATO, jei būtų pakvies
ta. Tai buvo lapkričio mėnesį 
Luns šiaip taip įkalbėjo grai
kus nusileisti, nes kitaip Ispa
nija ko gero dar galėtų užsi
gauti ir savo prašymą atsiimti.

Vėliau, jau užs. reikalų mi- 
nisterių posėdyje,’ Graikijos 
ministeris pirmininkas ir kraš
to apsaugos ministeris Andre- 
as Papandreu tol priešinosi, 
kol Gynybos Sekretorius Cas- 
par Weinberger jam neįrodė, 
kad Graikijos interesams bus 
daugiau pasitarnauta, jei 
Graikija nustos priešintis.

Iš tikro Graikija neturi nie

ko prieš Ispaniją, bet savo tak
tika ji norėjo priversti NATO 
duoti jai garantijų prieš even
tualų Turkijos užpuolimą, ko 
NATO formaliai negali pada
ryti. Graikai, be to, dar norė
tų lygios dalies Amerikos pa
galboje. Dabar ta pagalba 
yra dalinama 10 prieš 7 santy
kiu Turkijos naudai. Dar 
prieš posėdžius Bruselyje, ap
lankęs Turkiją, Weinbergeris 
jai pažadėjo visą galimą kari
nę ir ūkinę pagalbą, kas grai
kus dar daugiau įsiutino. Pen
tagono nuomone, Turkija yra 
svarbesnėje pozicijoje negu 
Graikija ir, jei reikėtų pasi
rinkti tik vieną iš tų dviejų 
valstybių, Turkija būtų daug 
reikalingesnė.

Ispanija iš dalies galėtų iš
lyginti Graikijos pasitraukimo 
spragą Europos pietuose, kur 
Ispanijos laivynas galėtų labai 
praversti. Bėda tik, kad Ispa
nija iki šiol daugiau dėmesio 
kreipė sausumos kariuomenei, 
o ne laivynui ir aviacijai. Ispa
nija turi per 255,000 karių ar
miją, kuri vaidina tam tikrą 
politini vaidmenį ir nėra rei
kalinga savo sienų apgynimui 
Jos mažinimas, kitų ginklų rū
šių naudai, sukeltų didelį ka
rininkų nepasitenkinimą. Vie
na išeitis būtų permesti kokią 
diviziją ar kitą i V. Vokietiją 
prie sovietų imperijos sienų. 
NATO tačiau jau dabar turi 
rūpesčių - kaip išdėstyti ten 
turimas jėgas, aprūpinti žeme 
pratimams ir barakais. Be to, 
bijomasi ir prisiminimų. Ka-

”... siunčiame jaunosios visuomenininkės Danutės 
Barauskaitės j juostelę įkalbėtą pokalbį, šiame 7 
minučių pasikalbėjime reaguojama į Dirvos kri
tiškas pastabas apie naujai įsteigtą Baltic Amer
ican Freedom League.”

Iš tikro tai ne pasikalbėjimas, bet monologas, kuria
me pasibaigus vyriškas balsas siūlo čekius siųsti nurodo
mu adresu. Pats monologas prasideda taip:

”(vm) ... puikiai sumaišo faktus, maždaug kaip 
JUODAJAM AMŽIUJE.”

Toliau Barauskaitė pasakoja beveik tą patį, ką rašo 
kitoje Dirvos vietoje atspausdintame laiške.

Nežinau kaip buvo maišomi faktai juodajame am
žiuje, bet jaunoji visuomenininke duoda puikų pavyzdį 
kaip jie maišomi šiandien. Panelė rašo:

”... prezidentas Reagan turėjo ir TEBETURI vi
są pulką apmokamų ekspertų-talkininkų (jų tar
pe ir Hannaford) padėjusiems jam kandidatuoti 
ir dabar tebetalkinant jo darbui ir jo branginami.” 

čia ne tik maišomi linksniai, bet ir prasilenkiama 
su faktais. N. Y. TIMES gruodžio 10 d. pranešimu, Bal
tųjų Rūmų štabo viršininko padėjėjas Michael K. Deaver, 
kuris ’keeps a low profile and rarely becomes involved in 
policy decisions’, PARDAVĖ savo 40% turėtos Public 
Realations firmos savo buvusiam toje firmoje partneriui 
Peter D. Hannaford, BUVUSIAM Reagano talkininkui.

Iš tikro, būtų didelis skandalas, jei Baltųjų Rūmų 
ar kitokie valdžios pareigūnai galėtų dar iš šalies verstis 
visokiais bizniais, įskaitant ir patarnavimus aukščiau mi
nėtai lygiai. Už tat nepaisant to biznio dalies pardavimo 
Reaganui labai palankūs kolumnistai Rowland Ewabs ir 
Robert Novak neseniai puolė 'tariamai nekaltus ryšius’ 
tarp Denverio ir Hannafordo. Pastarajam savo firmą, 
perėjęs valstybinėn tarnybon už 85,000 dol. pardavė ir 
suspenduotas Saugumo Patarėjas Richard Allen, patekęs 
į nemalonumus už patarnavimą savo buvusiam klijentui 
iš Japonijos. Nors dėl to (išrūpinimo japonams interview 
su ponia Reagan ir užmiršimo ta proga gauto 1,000 dol. 
honoraro pervesti labdarybei), jis nėra kaltinamas, ta
čiau ilgai užsitęsęs tardymas dėl kitų praeities biznių liu
dija prezidento norą išvengti bet kokių priekaištų ir 
įtarimų dėl įtakos pardavinėjimo. Ar mūsų interesams 
patarnauja priešingos sugestijos? vm

rometu Ispanija buvo pasiun
tusi savo ‘mėlynąją’ diviziją į 
vokiečių Rytų frontą. Dau
giau priimtinas sumanymas 
būtų pasiųsti ispanus į rytinę 
Turkiją, saugoti jos pasienį so
vietais.

•••

The New Republic gruo
džio 23 dienos laidoje rašė, kad 
Hannafordo PR firma sudaro 
daug nepatogumų Reaganui. 
Hannafordas daug padėjo 
Reagano priešrinkiminėje 
kampanijqe, parašė jam jo 
respublikonų kandidatūros 
priėmimo kalbą ir rašo prezi
dento biografiją. Kaip toks, 
jis turėtų gauti vietą adminis
tracijoje - kaip kiti buvę prieš
rinkiminiai talkininkai Micha
el Deaver ir Richard Allen. 
Tačiau piniginiai Hannafor- 
dui geriau apsimoka neturėti 
valdinės tarnybos. Jo, paly

ginti smulki PR firma, dėl sa
vininko draugystės su prezi
dentu, gavo daugybę naujų 
klijentų iš užsienio ir vidaus. 
Žinoma, tie jo patarnavimai 
dar negarantuoja klijentams 
pasisekimo, bet taip pat aišku, 
kad gali ir padėti. Teisiškai, 
suprantama, tam nieko negali 
prikišti, tačiau ir nėra visiškai 
švaru (something faintly slea- 
zy about businesses indirect 
approach). Žurnalas siūlo pre 
zidentui duoti kokį oficialų 
postą Hannofordui, kad jis lik
tų garbingas vyras.

MACHINIST FIRST CLASS
Well eitabllshed, rapldlv ex metai msnufatturlno flrm I 
lend Cnty. ręd.ulres m 
familiar wllh afl tool rootr 
meni and abi. lo.work froi
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviatakai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAiEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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ŽVILGSNIS Į BESIBAIGIANČIUS 
METUS

Dar keletas dienų praeis - ir 
artinsimės i ateinančius 1982 
metus. Žengdami į juos, vie
nas kitam linkėsime, kad jie 
būtų geri ir laimingi, stengsi
mės bent mintimi praskleisti 
šiais neramiais ir permainin
gais laikais sunkiai pramato- 
mą ateities uždangą ir spėlio
ti, ką ji mums asmeniškai ir 
mūsų išeivijos sutelktiniems 
siekimams žada ateinančiais 
metais. Gal tad šia proga 1/ū- 
tų verta žvilgterėti i praėju
sius ir prisiminti svarbesniuo
sius momentus, kuriais galėjo
me pasidžiaugti laimėjimais ir 
apgailestauti neišvengę nesėk
mės.

Vienas tokių liūdnesnių da
lykų be abejo buvo tai, kad iš 
pavergtosios tėvynės vienaip 
ir kitaip ateinančiomis žinio
mis negalėjom pasiguosti, kad 
okupacinė priespauda būtų 
palengvėjusi, persekiojimai 
būtų atlyžę ir dvasinis bei me
džiaginis gyvenimas nelaimin 
goję tėvynėje būtų pasviręs i 
gerąją pusę. Priešingai, nors 
vienas kitas, didvyriškai atsi
laikęs prieš nežmoniškus kan
kinimus kalėjimuose, koncen
tracijos stovyklose ar Sibiro 
tremtyje, fiziškai paliegęs ga
lėjo grįžti į vis daugiau rusi
namą ir engiamą tėvynę, jų 
vieton buvo negailestingai, be 
kaltės įrodymų pasmerkti, 
siunčiami kiti. Jų likimą pa
saulio viešumon nešė vis gau
sėjanti neužgniaužiama po
grindžio spauda.

Maža paguoda tenka laiky
ti tai, kad žmogaus teisių ju
dėjime vis dažniau ir dažniau 
buvo minima pavergtieji Pa
baltijy, lietuviai ir Lietuva: 
tai nesibaigiančioje Madrido 
konferencijoje - kuri dėl pas
kutiniųjų įvykių Lenkijoje ko 
gero gali visiškai niekais baig
tis ir nebeatsinaujinti, tai Va
sario 16-sios minėjime JAV se
nate ir atstovų rūmuose, tai 
bet kur kitur tarptautiniuose 
suvažiavimuose ir įtakingoje 
vakariečių spaudoje.

Sunku pasakyti, kiek našios 
buvo šia kryptimi išeivijos pas
tangos, bet buvo daroma visa, 
ką galėjome, mokėjome ir su
gebėjome esamose sąlygose. 
Gal vieningiau ir planingiau 
veikdami būtume galėję pada 
ryti daugiau, tačiau praėju
sių metų būvyje pamatėme ii 
šviesesnių prošvaiščių mūsų 
veiksnių tarpusavio santykiuc 
se, kurie, anot dr. K. Eringio, 
tik sovietinių okupanto staty
tinių dramatizuojami ir išpu
čiami. Vliko, Alto ir Bendruo 

menės vadovybės pagaliau 
ėmė krypti į sutarimą laisvi
nimo pastangose.

Lietuvybės išeivijoje išlaiky
mo ir stiprinimo plotmėje, pra
eitieji metai, tenka pripažinti, 
buvo našūs ir sėkmingi. Veikė 
judrios jaunimo organizacijos, 
lituanistinės mokyklos, suva
žiavimuose ir studijinėse savai 
tėse naujų kelių ieškojo moky
tojai, savo eiles papildydami 
ateinančiais iŠ priaugančios 
kartos. Daug paramos gauta iš 
Lietuvių Fondo, pradėjusio 
trečiąjį milijoną ir įgalinusį 
susitarti su Illinois universite
tu dėl Lituanistikos katedros 
įsteigimo. Visą vainikavo įspū 
dingas Mokslo ir kūrybos 
IV-sis simpoziumas Chicagoje.

Išeivijos kultūrinį brandu
mą demosntravo kelios reikš
mingos sukaktys: Chicagos 
Lietuvių Opera, atšventusi 
25-rių metų savo išsilaikymą, 
trisdešimtmetį veiklos atžymė 
jo Vasario 16-sios gimnazija ir 
Amerikos Balso lietuvių prog
rama.

Per metus gražiai paaugo 
mūsų grožinė, mokslinė ir do
kumentinė literatūra, pastaro 
ji susilaukusi ypač minėtinų 
veikalų - kaip dr. J. Pajaujo 
Genocide in Lithuania ir J. 
Prunskio Lietuviai Sibire. Čia 
verta taip pat paminėti ALT 
S-gos pagamintą dokumenta- 
linį filmą Prezidentas Antanas 
Smetona. Kūrybą skatino gau 
sios premijos: Rašytojų drau
gijos už grožinę literatūrą, 
Bendruomenės už literatūrą, 
muziką, dramą, teatrą ir dai
lę, Draugo už romaną, Dirvos 
už novele ir kt. Išeiviją infor
mavo ir jos veiklą skatino gau
si periodinė spauda. Žurna
listų sąjunga išsirinko naują 
valdybą, įsikūrusią Chicagoje

Praėjusieji metai buvo ypa
tingai gausūs veikliųjų organi
zacijų suvažiavimais, kuriuo
se buvo nagrinėjama praeities 
veikla, aptarta busimieji dar
bai, o dažnu atveju išrinkta 
nauja vadovybė. Štai dalis 
tokių suvažiavimų: Lietuvių 
Bendruomenės vadovai posė
džiavo Dainavos stovyklqe, su 
jaunimu sušaukė politinę kon
ferenciją New Yorke ir Tary
bos 9-ją sesiją Bostone. Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sąjun 
ga turėjo savo seimą Detroite, 
kur po keletos mėnesių įvyko 
Balfo seimas. Pasaulio Lietu
vių gydytojų sąjunga išsirinko 
naują valdybą Chicagos suva
žiavime. Chicagoje metinį 
suvažiavimą turėjo Amerikos 
Lietuvių Taryba. Sklandžiai

"Soviet Genocide in Lithuania” knygos pristatyme New Yorke. Iš kairės: E. Staknys, I. 
Banaitienė, A. Staknienė-Pajaujytė, Tautos Fondo pirm. J. Giedraitis, dr. B. Kasias J. Audėnas 
ir TF tarybos pirm. A. Vakselis. Tarp vėliavėlių nuotrauka knygos autoriaus dr. Juozo Pajaujio. 

L. Tamošaičio nuotr.

Soviet Genocide in Lithuania 
knygos pristatymas

Šių metų lapkričio 29 d. 
Kultūros Židinyje, Brooklyne,
N. Y. įvyko svarbios ir lietuvių 

praėjo Vliko seimas Clevelan
de, kur netrukus po jo suvažia 
vę išeivijos lietuvių sporto vei
kėjai išsirinko naują vadovybę. 
Naują vyr. valdybą išsirinko 
ir neolituanai, Chicagoje at
šventę tradicinę Korp! Neo-- 
Lithuania šventę. Be kitų, 
tektų paminėti dar įspūdingai 
praėjusią XXVI-ją Kanados 
lietuvių dieną Toronte ir 
XXVIII-ją Lietuviškųjų studi
jų savaitę Prancūzijoje, netoli 
Paryžiaus.

Praėjusiais metais sveikino
me ir sukaktuvininkus: 75 m. 
sulaukusi Vysk. A. Deksnį, vi
suomenininką T. Blinstrubą ir 
rašytoją L. Dovydėną. Komp. 
A.J. Aleksis sulaukė 95 m. 
amžiaus, o muz. J. Žilevičius 
90 metų.

Žvilgsnis sustoja ir ties liūd
nu atsisveikinimu su nemaža 
išeivijos gyvenime savo dar
bais pėdsakus palikusių asme
nų, kuriuos praėjusiais metais 
teko palaidoti. Jų visų neįma
noma išskaičiuoti, gal prisi
minsime tik keletą: St. 
Barzdukas, dr. Z. Danilevi
čius, J. Jasaitis, P. Linkus, dr. 
A. Nasvytis, V. Sirvydas, ypa
tingai kun. B. Laurinavičius - 
Helsinkio grupės narys, ok. 
Lietuvoje. 

LIETUVOS ATSTOVO, DR. A. S. RAČKIO, 
SVEIKINIMAS ŠVENČIŲ PROGA

Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu nuošir
džiai sveikinu visus JAV lietuvius Kalėdų švenčių 

f

ir Naujųjų 1982 Metų proga.
Giliai dėkojus spaudai, veiksniams, organiza

cijoms ir visiems lietuviams už rūpinimąsi Lietu
vos reikalais bei atodairą Lietuvos diplomatinei ir 
konsularinei tarnybai. Taip pat reiškiu gilią padė
ką tiems lietuviams, kurie savo pinigine ir mora
line parama prisidėjo prie Lietuvos valstybės na
mo pagerinimo.

Linkiu, kad Naujieji 1982 Metai visiems būtų 
sėkmingi asmeniškai ir prasmingi Lietuvos laisvės 
byloje.

Dr. Stasys A. Bačkis 
Lietuvos atstovas

1981. XII. 16 d.

tautai nepamirštamo turinio 
istorinės knygos pristatymas 
lietuvių visuomenei. Tai ‘So
viet Gencide in Lithuania’ 
anglų kalba, kurios autorius 
yra dr. Juozas Pajaujis. Kny
gą išleido ir šį visuomenės su
pažindinimą surengė Tautos 
Fondas su autoriaus šeimos 
materialine parama. Su auto
rium dr. J. Pajauju ir jo nuei
tu gyvenimo keliu, vingiuotu 
plačiais siekimais, supažindi
no Juozas Audėnas, buvęs il
gametis VLIKo vicepirminin
kas.

Dr. Juozas Pajaujis gimęs 
1894 m. Lietuvoje ir miręs 
1973 m. JAV, New Yorke. Jis 
buvo ekonomistas, pedagogas, 
publicistas. Visuomeninių ir 
politinių mokslų daktaro laips 
nį įgijo Kiel universitete, Vo
kietijoje ir visą gyvenimą pra
leido eidamas įvairias parei
gas mokslo ir politikos srityse, 
likimui blaškant įvairiuose 
miestuose ir valstybėse.

Knygą apibūdino dr. Bro- 
nis Kasias, pirmuoju žodžiu 
pabrėžęs, kad geriausias kny
gos pristatymas yra jos perskai 
tymas, ypač jaunimui, nes jie 
nepažįsta Lietuvos. Knygos 
turinys rodo, kad Lietuvos 
okupacija -- tai genocido poli
tika, tai lietuvių tautos ne 
vien tik fizinis, bet ir dvasios, 
kultūros naikinimas. Auto
riaus tezė — sunaikinus tautos 
dvasią ir kultūrą, tauta pati 
sunyks.

Dr. B. Kasias trumpai, bet 
nuosekliai supažindino kiaušy 
tojus su knygos turiniu, kuris 
yra padalintas į atskiras da
lis, paminint laiko tėkmėje vy
kusius lietuvių tautos gyveni
mo laimingus, liūdnesnius ir 
tragiškus momentus; pirmoji, 
antroji okupacija, jų pasek
mės, mūsų tautos likimas įvai
riais laikotarpiais. Dėmesį at
kreipė į autoriaus paminėtą 
Suvalkijos istorinį kampelį, 
dėl kurio nervingai varžėsi Sta 
linas su vokiečiais, norėdami 
jį sau pasigrobti (222 psl.). 
Čia randame daug autoriaus 
surašytų nukankintųjų lietu
vių pavardžių ir nuotraukų 
net pažįstamų veidų; daug 
surinkta dokumentacinės me
džiagos, kuria pagrįsti visi 
knygoje minimi faktai. Yra 
eilė koncentracijos stovyklų ir 
dokumentų, kaip žmonių de
portacijos buvo vykdomos, iš 
stovyklų išsigelbėjusių paliu
dymai ir kt.

Kalbėtojas taip pat atkreipė 
visuomenės dėmesį ir į trūku
mus, kas yra natūralu, nes 
Lietuvos okupantas mūsų tau
tai padarė tiek neužgydomų 
žaizdų, kad jų visų neįmano
ma suminėti nei keliose fak
tais pagrįstose knygose, o ką 
jau bekalbėti apie atsiminimų 
jau išleistą visą eilę knygų.

Programai vadovavo Tau
tos Fondo vicepirmininkė Ire
na Banaitienė. Salėje buvo ir 
keletas knygų, tačiau Tautos 
Fondo pirm. J. Giedraitis pra
nešė, kad 1000 egz. pirmoji 
laida yra išsibaigusi ir jau yra 
pradėta tartis su Manyland 
Books leidyklos vedėju S. Zo- 
barsku dėl antros laidos, nes 
pareikalavimas yra. Knygos 
750 egz. buvo Tautos Fondo 
žinioje, o 250 egz. savo įnašu 
atpirko autoriaus šeima - žmo
na Emilija Pajaujienė ir dvi 
dukros: A. Staknienė ir Ano- 
nienė.

Sis leidinys aiškiai skaityto
jui parodo lietuvių tautos liki
mą laike, kūryboje ir erdvėje 
besireiškiančią tautos rezisten 
ciją. Tai dar vienas kelias 
mums eiti į viešąją pasaulio 
opiniją, per JAV informaci
nius centrus paskleidžiant fak
tus, per viešas bibliotekas, per 
spaudą. Tai ne propagandinė 
ar šaukiančiai agituojanti, bet 
ramiu tonu ir pagrįstais fak
tais įrodanti informacija apie 

(Nukelta į 4 psl.)
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■ laiškai Dirvai
VIENA IR KITA PUSĖ

Dirvos antro puslapio 
kamputyje ’Tš kitos pusės” 
inicialais vm pasirašęs pub
licistas kartais begaudyda
mas mūsų lietuvių gyveni
mo "sensacijas” sąmoningai 
ar nesąmoningai sumaišy
damas faktus, deja, kartais 
nukrypsta nuo tikrovės ir 
tuom dezinformuoja skaity
tojus.

Taip "DIRVOS” 1981 m. 
spalio 15 d. garsiame antro 
puslapio "kamputyje” vm 
išblusinėjęs Los Angeles 
lietuvių iniciatorių grupėje 
kilusią idėją pasisamdyti 
"ekspertus”, būtent Hanna- 
ford Public Relation firmą, 
Lietuvos laisvinimo bylai 
ir interesams talkininkauti 
Amerikoje, yra klaidingai 
nušvietęs faktus ir tuom su
teikė iškreiptą visos tos idė
jos vaizdą.

Amerikos gyvenime "eks
pertų”, ar geriau sakant, 
talkininkų samdymas vie
nam ar kitam greitesniam 
gyvybingam tikslui atsiek
ti yra priprastas dalykas. 
Taip ir prezidentas Ronald 
Reagan turėjo ir tebeturi 
visą pulką apmokamų eks
pertų — talkininkų (jų tar
pe ir Hannaford, padėju- 
siems jam kandidatuoti ir 
dabar tebetalkinant jo dar
bui ir jo branginami.

Yra lengva prie kiekvie
nos žinutės žodžio prisika
binti, kaip tai padarė vm 
dėl žinutės apie lietuvių de
monstraciją prie Sovietų 
konsulato San Francisko 
mieste. Nėra tačiau taip 
jau svarbu ar buvo parašy
ta rusų ar sovietų, konsulą- 

Soviet Genocide...
(Atkelta iš 3 psl.) 

sovietų vykdomą genocidą mū
sų tėvynėje. Kaip teko paste
bėti, apie šj leidini jau teigia
mai pasisakė keletas svetimų
jų spaudos atstovų. Tai būti
na paskaityti ir kiekvienam lie
tuviui, ypač jaunam, tų faktų 
savo akimis nemačiusiam, to 
genocido vykdyto siaubo ne
pergyvenusiam. Vien knygą 
pavarčius ir pamačius to sovie • 
tinio teroro nukantintų aukų 
nuotraukas sudreba širdis. Tai 
būtina medžiaga lituanisti
nėms mokykloms vyresniųjų 
klasių juanudiams, kaip lietu 
vių tautos to laikotarpio istori
ja.

Pirmasis tūkstantis egz. tik
tai pradžia. Antroji knygos 
laida ir jos tolimesnis kelias j 
svetimųjų rankas priklausys 
nuo leidėjų. J. Giedraitis pri
minė, kad VLIKas informaci
ją skleidžia visais atvejais ir 
keliomis kalbomis leisdamas 
ELTA. Čia dalyvavo prancū
zų kalba ELTOS redaktorė Bi 
rutė Venckuvienė iš Paryžiaus 
Žmonių susirinko apie 100. Po 
oficialios dalies buvo vaišės ir 
dar ilgai tęsėsi pokalbiai aktu
aliais šių dienų mūsų veiklos 
klausimais.

Emilija Čekienė

tas ar ambasada, bet svarbu, 
kad demonstracija įvyko ir 
tuo būdu buvo iškelti Sovie
tų Sąjungos kėslai ir viešai 
plačiai išgarsintas rezisten
to Skuodžio vardas bei da
roma jam sovietų skriauda. 
Demonstraciją ruošęs An
tanas B. Mažeika nėra nu
kritęs dabar čia kaip iš ply
no dangaus, bet jau 1965 m. 
Washingtone ir taip pat me
tais lapkričio mėn. Madison 
Sųuare Gardens New Yorke 
buvo demonstracij ų ruoši
mo komiteto pirmininkas ir 
sutelkė į demonstraciją 15 
tūkstančių dalyvių minią 
dėl daromų Baltijos kraš
tams sovietinių skriaudų 
viešai opinijai sukelti.

Būdamas pats žurnalistas 
vm, kiek tačiau nedavertina 
spaudos žodžio galios. Spau
da ne tik formuoja, ypač 
Amerikoje, visuomenės opi
niją, bet drauge ir įtaiguoja 
vidaus ir užsienio politikos 
kryptį. Pavyzdžiui, kad ir 
prezidento Nixono nušalini
mas didžia dalimi buvo 
Washington Post laikraščio 
žurnalistų Woodward ir 
Berstein straipsnių pasėk- 
mėje. Taipgi mūsų Simo 
Kudirkos išlaisvinimas ir jo 
bylos išgarsinimas spaudoje 
turėjo jam lemtingos reikš
mės.

Mes lietuviai spaudoje 
per greit ir lengvai rezig
nuojame ir klaidingai gal
vojame, kad mūsų rezisten
to dr. Skuodžio likimas yra 
vien Sovietų Sąjungos ran
kose. Jo likimas yra visų 
mūsų rankose ir aišku, jei
gu mes nutilsime ir tylėsi
me apie jį, jis liks visų už
mirštas ir žus. Turime tad 
judinti pasaulio opiniją, 
spausti politinius veikėjus 
ir tas geriausiai atsiekiama 
spaudos keliu, ypatingai per 
amerikiečių spaudą ir reikia 
rasti platų kelią į ją.

Sovietams yra labai nau
dingas mūsų tylėjimas, mū
sų savitarpis susiskaldymas 
bei kivirčai užmirštant mū
sų visų pagrindinį tikslą — 
tai laisvės siekimas Lietu
vai. Tad ir reikia budėti, 
kad nepaliktumėm kartais 
kelio dėl šunkelio.

Kaip neliūdna, bet toji 
mūsų visų Lietuva vis te
bėra pavergta, nors ir pa
saulis nestovi vietoje ir po
litinė situacija keičiasi va
landa iš valandos ir tai daž
nai mūsų nenaudai. Tad tu
rime ieškoti ir rasti naujų 
būdų ir kelių pakreipti daž
nai tą mums nenauįdingą 
viešą oponiją ir siekti pa
saulio politinę situaciją 
kreipti mums norima kryp
timi, Samdyti talkininkai 
yra reikalingi mums dirvai 
paruošti, kad galėtumėm jo
je pasėti sėklas laisvės au
galui užauginti.

To ir siekia taipgi Los 
Angelėje veikianti Baltic 
American Freedom League,

Danutė G. Barauskaitė
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PLIAS-ALIAS suvažiavimo, įvykusio Chicagoje lapkričio 26 d. dalyviai ir- svečiai.
Z. Degučio nuotr.

PLIAS suvažiavimas
(Atkelta iš 1 psl.)

Raštu sveikino Lietuvos 
atstovas dr. S. Bačkis, kon
sulai — J. Daužvardienė, A. 
Simutis ir V. Čekanauskas. 
Kanados lietuvių vardu 
sveikinimus perdavė pirmi
ninkaujantis J. Danys, esąs 
Kanados LB Krašto valdy
bos vicepirmininkas kultū
ros reikalams.

Po sveikinimų, apžvalginę 
paskaitą skaitė inž. Bronius 
Nainvs, tema — Lietuvis 
architektas ir inžinierius 
lietuvybės išlaikymo ir tau
tos laisvės kovoje. Baigda
mas paskaitą prisiminė 
PLB valdybos pastangomis 
įsteigta Lituanistikos ka
tedrą Illinois universitete, 
Chicagoj. Lituanistikos ka
tedra kainuos 750,000 dol., 
iš kurių 150,000 dol. įneša 
universitetas, o stambiau
sią dalį — 600,000 dol. per 
5-6 metus turi sudėti lie
tuviai. Kreipėsi į inžine- 
rius prašydamas surinkti 
100,000 dol ir paremti Li
tuanistikos katedros steigi
mą.

Inž. Antanas Rudis, pa
kviesdamas atidaryti tech
nikos parodą, pirmasis pa
žadėjo kartu su žmona Ma
rija prisidėti tūkstantine. 
Susirinkusieji karštai pa
plojo paskaitininkui Br. 
Nainiui ir A. Rudžiui.

Po parodos atidarymo ir 
a p ž iūrėjimo, suvažiavimo 
dalyviai įsijungė į simpo
ziumo darbotvarkę ir daly
vavo paskaitose. Tos pačios 

.......................................................................

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir j užsienį —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:
11745 Southwest Highway 
Palos Heights, Illinois 60463

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420 
Savininkė 312-785-9393

dienos vakare įvyko darbo 
posėdis, kurio metu išklau
syti centrinių organų ir 
skyrių pranešimai, o po jų 
— bendravakaris.

Pasisvečiavimą suruošė ir 
globojo ALIAS Chicagos 
skyrius, vadovaujamas ar
chitektės Bronės Kovienės.

Penktadieno posėdyje iš
rinkta nauja PLIAS-ALIAS 
valdyba iš Los Angeles apy
linkėse gyvenančių narių: 
Rimas Mulokas (pirm.), 
Bronius Aras, Edmundas 
Arbas, Algis Gustaitis, Al
binas Sekas, Montė Sodei
ka, Marytė Stočkutė, Rai
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 

Willowbrook, III. 60521

Phones:

ESL1C

Joseph F. Gribauskas 
Executive-Sccretary 

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

mundas Stočkus, Vytautas 
Tamošaitis, Vytautas Vidu
giris, Paulius žygas ir buv. 
Vytautas Izbickas (iš Bos
tono), Bronius Galinis (iš 
Bostono) — vykd. direkto
rius ir achyvo administra
torius.

Revizijos komisija: Ge
diminas Leškys Bronius 
Mičiulis ir Danguolė Vizgir
dienė (visi iš Los Angeles).

Garbės teismas — Juozas 
Dačys. Romas Bričkus ir 
Kęstutis Devenis (visi iš 
Bostono).

Geros sėkmės ir sklan
daus darbo naujajai valdy
bai, vadovaujamai jauno ar
chitekto Rimo Muloko.

A. Juodvalkis

♦ 
♦♦ » ♦*♦* ♦♦ ♦
♦**♦ ♦♦ *♦♦

Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
Willowbrook: (312) 789-0777

St.).

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willowbrook Manager

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Nebaigtoji simfonija ą. Rimte™

Tuo pavadinimu Lietuviš
kos knygos klubas Chicagoje 
išleido Adolfo Markelio nove
lių rinkini, kuriame telpa 12 
novelių. Tai pirmoji šio auto
riaus beletristinė knyga, nors 
periodikoje jis jau yra reiškęsis 
kur kas anksčiau. Pats auto
rius yra kilęs iš Dusetų apylin
kės, Zarasų apskrities. Lietu
voje buvo ėmęsis mokytojo dar. 
bo, o po praėjusio karo keleris 
metus gyveno Glasenbache, 
Austrijoje, iš kur ir kai kurių 
jo novelių temos. Amerikoj 
gyvena nuo 1949 metų.

Rašytos šios novelės 1949-81 
metų laikotarpiu, su nemaža 
25 metų pertrauka tarp 1954- 
1979 metų, kaip tat matyti iš 
novelių metrikos pačioj kny
goj. Kai kurios šio rinkinio no
velės yra humoristinio pobū
džio, bet kitos užgriebia gan 
rimtas, ypač šeimyninio gyve
nimo problemas. Tai iš dalies 
tremtinio pergyvenimai, iš da 
lies jau Amerikoj atsidūrusio 
patirtys. Pats rinkinys pava
dintas trečiosios novelės vardu 
Čia ir amerikinės aplinkos ir 
tremtinio prisiminimų suėmi
mas krūvon. Ir šioj, kaip ir 
nevienoj kitoj novelėj, iškyla 
‘meilės trikampio’ problema. 
Tai lyg kokio per pasauli ei
nančio klajūno ‘meilės istorija’ 
- Lietuvoj vedęs vieną, Lenki
joj pamilęs kitą, Austrijoj - 
dar kitą, Amerikoj - vėl kitąl 
Bet kai amerikinė ‘meilė’ pa
skambina Šuberto ‘Nebaigtąją 
simfoniją’, Toniui toptelėja 
galvon, kad Lietuvoj buvo ve
dęs Ziną! Be abejo, vertingas 
šis sąžinės balso atsiliepimas, o 
ir pats veikėjas dėl meilės ne
pastovumo turi nukentėti - 
dėl to jis paskutiniosios myli
mosios išvaromas, ji pati išva
žiuoja, jis pats vėl kitur. Tai 
lyg vėjo blaškomi žmonės ir, 
be abejo, autoriui rūpėjo pa
rodyti, kas atsitinka su ‘išvie- 
tintais’ žmonėmis, karui siau
čiant.

Sis dezorganizuotos meilės

Nesenai "Lietuvio Žurnalisto” redakcijos surengtos vakaronės-koncerto Los Angeles, daly
viai: priekyje muzikinės programos dalies paruošėja ir akompaniotorė muzikė Ona Metrikienė; 
pirmoje eilėje iš kairės Kristina Mickutė, Regina Kungienė, Aušra Baronaitytė-Šilkaitienė, Vilija 
Variakojytė, Onutė Šepikaitė, Genovaitė Plūkienė, Ona Deveikienė, Angelė Vaicekauskienė, 
Klevą Rūta Vidžiūnienė — vakaronės organizatorė ir Rasa Matienė. Antroje eilėje: Tadas Mic
kus, Antanas Vosylius, Raimundas Mickus, Vytenis Dūda, Antanas Polikaitis, Bronius Seliukas 
ir Jonas Petronis. V. R. Pluko nuotr.

r. NEBAIGTOJI 
h SIMFONIJA

motyvas pasitaiko ir kitose A. 
Markelio novelėse. Gal pati 
būdingiausia bus ‘Paskutinis 
pasimatymas’, kur moteris - 
persiskyrusi su vyru ir susime
tusi su kitu, šio gi pamesta - 
nuodais baigia savo gyvenimą 
Bet meilė ant ‘humoristinių ša 
kių’ pakilnojama novelėje ‘Ves 
tuvės’, kur efekto pasiekiama 
pasakotojo sugebėjimu ‘vesti 
melą iki galo’: kai vyrą apgau 
na mergina, pirma ji atstumu 
si ir, kai patenka i ‘bėdą’, jam 
pasipiršusi. ‘Meilės trikam
pio’ temą užbaigia novelė ‘Pa
sikalbėjimas su mergina’, kur 
Austrijoj pamilta Lina dar te- 
besivaidena šeimos tėvui, o jo 
žmona i tai tepažiūri kaip i 
‘sentimentalumą’. Dar vienoj 
kitoj novelėj paskartoja tas 
pats moteriškas vardas, jam 
dar ilgokai neišdilus iš veikėjo 
sąmonės.

Dauguma A. Markelio no
velių turi tradiciškai suprastos 
novelės savumų - duoti glaus
tų, neišplėstų vaizdų, j pabai
gą skaitytoją nustebinti kuo 
nors nepaprastu ar bent už
baigti tuo, ko mažiau tikėtasi. 
Kitomis novelėmis tai iš dalies 
pasiekiama, jau pačiu pasako
jimu atskleidžiant kokią išdai

gą ar apgaulę kaip netikėtu
mą (pvz. ‘Lakrodis’, ‘Du kar
tus apgautas’ ir kt.).

Autoriui rūpėjo šiomis no
velėmis parodyti ‘išvietinto’ 
žmogaus dvasini pakitimą, 
jam atsidūrus svetimoj aplin
koj, neįprastose aplinkybėse. 
Vaizbūnas švaistos netikrais 
pinigais ar pardavinėja ‘ste
buklingus’ laikrodžius, šlavė
jas moka ‘užburti’ savo ‘melo
dijomis’, vedęs patenka i viso
kias meilės pinkles, ko gal nie
kad nebūtų buvę ramiai gyve
nant savo tėvynėj. Humoru 
nušviečiams jų pastangų tuš
tumas, rimtu pasakojimu - tra 
giška išeiga. Autorius nieko 
nemoko, kalba vaizdais ar jvy 
kių aprašymais, bet iš to plau
kia reikalas skaitytojui susi
mąstyti, kaip ir jis pasielgtų 
tokiomis aplinkybėmis, kad 
nepatektų j bėdą.

Novelių kalba lengva, saki
nys palyginti taupus, be di
desnio žodingumo, nors vie
tomis ir pasitaiko vienas kitas 
rečiau vartojamas ar tarmiš
kumui artimesnis žodis. Ge
rai, kad vaizduojant svetimą 
aplinką buvo apsieita be sve
timų žodžių ir gal tik vienas 
kitas, kalbant apie meškerio
tojus, išliko nesulietuvintas. 
(Walleye - tokia žuvis). Gera 
būtų kada susilaukti tokio žo
dyno, kurs išaiškintų ne vien 
zoologinius terminus, kurių 
savo krašte neturėjom (gal ten 
ir tų daiktų nebuvo).

Rašyba yra palyginti gera, 
nors vienoj kitoj vietoj pasitai
ko kableliais neiškirtų šaluti
nių sakinių, arba neišlygintų 
rašybos žodžių, pvz. plasdėti 
(vt. plazdėti), kitsenti (vt. ki
centi), rjžtis (vt. ryžtis) ir kt. 
Yra šiek tiek likusių korektū
ros klaidų, prie kurių tur būt 
reikt skirti ir Goethės eilėraš
čio ‘Roesslein auf der Heide’ 
žodi ‘Roesslein’, kurs turėtų 
būti ‘Roeslein’ (nes pirmasis 
reiškia ‘žirgelį’, o antrasis ‘ro
žytę’).

Aplamai skaitytojas, šias A. 
Markelio noveles skaitydamas, 
turės progą ir smagiau nusi
teikti ir rimčiau pagalvoti.

BENDROJI LIETUVIŲ 
DAILĖS PARODA

Metinė Dailės paroda 
Čiurlionio Galerijoje, Ine., 
kurioje dalyvauti kviečiami 
visi išeivijos dailininkai, 
šiemet jvyko lapkričio 6-21 
dienomis. Dalyvavo 15 dai
lininkų, dauguma moterų.

Premijas už geriausius 
kūrinius laimėjo: Čiurlionio 
Galerijos, Ine. $300 — Da
lia Kolbaitė už akrylinę 
"Kompoziciją II” ir dail. T. 
Petraičio $200 — Vera 
Švabienė už spalvotą grafi
ką "Vardan tos Lietuvos”. 
Dail. M. šileikio $500 pre
mija neturėjo kito kandida
to išskyrus paties šileikio 
aliejinį portretą "Didysis 
vadas” pripažintą geriausiu 
parodos kūriniu. Toji pre
mija atidėta kitiems me
tams, kada ji buą jau $1000 
didumo. N. Sodeikienės ir 
J. Smilgienės keramikos at
žymėtos garbės žymenimis. 
Premijoms skirti Jury Ko
misijoj buvo šie dailininkai: 
Anthony J. Cooper-Skupas, 
Janis Strods Juozas Mieliu- 
lis ir Galerijos atstovas Mi
kas Šileikis.

Kitų metų Bendroji Dai
lės Paroda numatoma taip 
pat lapkričio mėnesj. Daili
ninkai turės pilnus metus 
jai pasiruošti. (da)

NAUJI LI GARBĖS IR 
TIKRIEJI NARIAI
Lituanistikos Instituto 

taryba išrinko garbės na
riais šiuos lituanistikai nu
sipelniusius asmenis: prof. 
Juozą Žilevičių, dr. Vandą 
Sruogienę a. a. Stasį Barz- 
duką, dr. Ivar Ivask ir prof 
Juozą Eretą.

Tikrais nariais j Litua
nistikos Institutą priimti: 
dr. Audronė Barūnaitė-Wil- 
leke, dr. Liucija Baškaus
kaitė, dr. Živilė Bilaišytė, 
d r. Kęstutis Girnius, dr. 
Mirga Girniuvienė, dr 
Julės Levin, Eglė žygaitė.

• Naujosios Vilties žur
nalas Nr. 14 (1981) jau 
spaudoje ir skaitytojus pa
sieks po švenčių, žurnalą 
redaguoja A. Laikūnas. Ad
ministruoja Br. Kasakaitis. 
Leidžia Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjunga ir Korp! 
Neo-Lithuania.

OPPORTUN1TY FOR 

REGISTERED THERAPIST 
AND

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST

For a 238 bed Medical Center. Salary 
commensur.ite with ejperience & 
ability. Liberal Pcraonnel policiea 
& fringe benefits. Call or write to: 
ST. JOHN MEDICAL CENTER 

DAVID FRUM
DIRECTOR OF PERSONNEL 

ST. JOHN HEICHTS 
STEUBENV1LLE, OHIO 43952 

614-264-8000

Equal Opportunity Eir.ployer M/F/H

VERTINGAS LEIDINYS 
APIE LIETUVĄ

Paryžiuje leidžiamas tri- 
mėnesinis žurnalas apie Ry
tų krikščionių būklę, Chre- 
tiens de L’est 1980 m. pa
skyrė vieną numerį išimti
nai Lietuvos katalikams.

šis leidinys susilaukė 
ypatingai teigiamo atgar
sio plačioj lietuviškoj spau
doj. P. Gaučys taip rašė: 
"Tai tikrai pavyzdingas to
kio pobūdžio leidinys, saky
čiau miniatūrinė enciklope- 
dijlėė apie Lietuvą bendrai 
ir specialiai apie katali
kus ... Toks precizinis lei
dinukas būtų naudingas tu
rėti ir anglų kalba, nes kai 
amerikiečiai studentai ar 
moksleiviai kreipiasi į mūsų 
įstaigas, prašydami infor
macijų apie Lietuvą, netu
rime po ranka trumpo, bet 
išsamaus ir pigaus leidinio 
jų prašymui patenkinti..."

Chretiens de L’est leidi
nys apie Lietuvos katalikus 
jau išverstas į anglų kalbą 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos bendradarbės Vitos 
Matusaitienės.

Knygutė, pavadinta CA- 
THOLICS IN SOVIET — 
OCCUPIED L1THUANIA, 
duoda išsamią lietuvių tau
tos bei Lietuvos katalikų is
torinę apžvalgą anglų kal
ba. Įvairios iliustracijos 
puošia šį 120 psl. leidinį — 
jų tarpe Lietuvos krašto 
bei vyskupijų žemėlapiai, 
nuotraukos, vaizduojančios 
persekiojimo faktus oku
puoto j Lietuvoj, demogra
finių statistikų lentelės ir 
t.t.

Leidinys nagrinėja Lie
tuvos Bažnyčios vystymąsi 
nuo 1251 iki 1940.

Išdėstyta dabartinė tikė
jimo būklė Lietuvoj. Patei
kiamos žinios apie dvasiš
kių ir ryžtingųjų tikinčiųjų 
religinį persekiojimą. Vaiz
džiai atpasakojama valdžios 
pers ekiojimo priemonės 
prieš Lietuvos tikinčiuo
sius, naudojant ištraukas iš 
Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikų.

Šį leidinį galima gauti už 
2 dol. auką per LITHUA- 
NIAN CATHOLIC RELI- 
GIOUS AID, 351 Highland 
Blv. Brooklyn, New York 
11207, USA.
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ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga draugus, pažįstamus ir visus 

Elizabeth’o bei apylinkių lietuvius 

sveikina

Jonas Švedas
155 Clark PI. 

Elizabeth, N. J.

A ........ ..........

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga draugus, pažįstamus ir visus 

Elizabeth’o bei apylinkių lietuvius 

sveikina

Vaclovas Žostautas
1 95 Ivy Street 
Nevvark, N. J.

f.......................... ...............

Sveikina visus draugus ir pažįstamus

Regina ir Valentinas

Meliniai

1 5 Mohavvc Dr. 

Matawan, N. J.

/[—

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo giminės, draugus ir 

pažįstamus sveikina ir linki 

maloniu švenčiuv- c-

Julius Veblaitis ir šeima
982 Tovvnley Avė. 

Union, N. J.

zl--------------------------- ■
Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius, savo bičiulius, gimines 

ir pažįstamus

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

JONAS ir MONIKA 
RAMANAUSKAI

125 Inslee Place 
Elizabeth, N. J. 07206
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NAUJA BOSTONO PILIEČIU KLUBO VALDYBA
ALGIRDAS BUDRECKIS

Jokie JAV LB Bostono 
apylinkės, Bendruom e n ė s 
tarybos, Alto skyriaus, Kul
tūros klubo ar Subatvaka- 
rių valdybų rinkimai per ei
lę metų nesutraukė tiek 
daug dėmesio, ginčų ir gau
singų balsuotojų skaičiaus, 
kaip South Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos val
dybos ir direktorių rinki
mai. Kitos visuomeninės ir 
kultūrinės o r g a nizacijos 
skundžiasi dėl narių abejin
gumo ir net dėl savanorių 
kandidatų stokos valdy
boms sudaryti.

Visai kas kitko su South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos rinkimais. Čia 
niekad nestinga kandidatų, 
o balsuotojai susispiečia su
mokėti nario mokesti, kad 
tik galėtų išpildyti balotą.

Kodėl taip ? Labai pa
prastas dalykas — pinigas. 
Klubo nuosavas mūrinis, 
keturių aukštų pastatas yra 
vertas milijono dolerių. Vei
kia nuolatinis baras, užkan
dinė (savaitgaliais). Narių 
patogumui veikia keltuvas. 
Pirmo aukšto baras ”varo 
gerą biznį” iš nenarių ar 
socialinių narių airių, kurių 
troškulys siekia dipsomani- 
jos laipsnį. Klubo patalpos 
yra naudojamos visiems pa
grindinių organizacijų ren
giniams. Valdybos nariai ir 
direktoriai gauna mažą at
lyginimą už dalyvavimą po
sėdžiuose ir valdybos komi
sijų darbuose. Bet buvi
mas Bostono lietuvių centro 
urėdu neša prestižą. Juk at
stovaująs tūkstantinei or
ganizacijai.

šiais 1981 metais Bosto
no apylinkių lietuviai paro
dė nemažą susidomėjimą 
rinkimais. Dėl grįstų ir ne
pagrįstų išmetinėjimų, lie
čiančių draugijos finansinę 
atskaitomybę ir kontrolę, 
nuotaikos buvo įtemptos, 
kovingos. Draugai nustojo 
kalbėję viens su kitu. Susi
darė du kandidatų sąrašai, 
būtent: vadinamos brolių 
Veitų ir Ivaškų grupuotės. 
Abidvi grupuotės telkė savo 
"rėmėjus”.

Pirmos ”mūšio salvės” 
pasigirdo per Petro Viščinio 
dvi radijo programas ir 
Minkų radijo valandėlės 
gruodžio 13 d. transliacijas.

Nekandidatas inž. Romas 
Veitas skatino klausytojus 
— narius balsuoti už kandi
datų sąrašą, kuris žada "pa
gyvinti lietuviškos kultūros 
veiklą kuria mes ir ateinan
čios kartos galėtumėm nau
dotis”. Inž. R. Veitas išvar
dino šį sąrašą: į pirminin
kus —• Vytautas Eikinas, 
j vicepirm. — Danielius 
Averka, į protokolų sekr. — 
Vytautas Jurgėla, į finansų 
sekretorius —• Petras Nava- 
zelskis, į iždininkus — Po
vilas Martinkus, į maršal
kas — Raimundas Bačiulis. 
O į direktorius buvo siūlo
mi: Antanas Andriulionis,

Brutenis Veitas, Rima Brič- 
kienė, Jūratė Dambrauskai
tė, Lionginas Izbickas, Arū
nas Šimkus ir Romas Šležas. 
Įsidėmėtina, kad išskiriant 
veteranus Antriulionį ir 
Veitą, kandidatais į direk
torius buvo siūlomi jauno
sios kartos žmonės ir stu
dentai.

Per radijo programas, už 
opoziciją kalbėjo inž. Alek
sandras Chaplikas. Nevy
niodamas žodžių į medvilnę, 
jis apkaltino Veitus, kad jie 
neatsiskaitė su klubu už at
liktus ir atliekamus darbus. 
Inž. Chaplikas taipgi apkal
tino valdybą tuo, kad labai 
pigiai išnuomavo patalpas 
Juozo Kapočiaus leidyklai. 
Jis jokio sąrašo nepaskelbė.

Opozicijos sąrašą sudarė 
sekantieji kandidatai: į pir
mininkus — Aleksandras 
Chaplikas, j vicepirm. — 
Gediminas Ivaška, į finan
sų sekretorius — Adomas

Druzdis, ir į iždininkus Al
girdas Mitkus.

Dar buvo pavieniai kan
didatai į direktorius, kurie 
neįėjo į jokius sąrašus: Ar
noldas Plevokas, Anna 
Lane, St. Griganavičius, 
Martynas Dapkus, Henri
kas Čepas. Birutė Mitkuvie
nė ir J. Vizbaras.

1981 m. gruodžio 13 d. 
tarp 2 vai. ir 6 vai. vak. pa
balsavo 450 narių. Tai re
kordinis skaičius Bostonui! 
Beveik pusė narių.

Balsų skaitymo komisija 
du kartus turėjo suskaičiuo
ti balotus, kadangi rikiavosi 
beveik lygiomis kandidatai 
į pirmininkus, vicepirminin
kus ir finansų sekretorius.

Užkandinės saliukėje pri
sigrūdę piliečiai įtemptai 
laukė rezultatų. Pagaliau 
senatorišku balsu Vytautas 
Jurgėla paskelbė rinkimų 
rezultatus. South Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugi-

zi~—;--------
Mėrry Christmas and best wishes for 

1981 to our relative, clients and 

friends from

RED’S CITGO STATION
Brake Service — General Repairs

FAST AND PLEASANT SERVICE. LOW PRICES.

332 Second Street 
Elizabeth, N. J. 
Tel. 353-9707

A "

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius ir visus 

Elizabetho bei apylinkes lietuvius 

sveikina

JOHN REEDY
826 Sheridan Avenue

Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga gimines, draugus, pažįstamus 

ir visus esamus bei busimuosius 
klijentus, o taip pat visus lietuvius 

sveikina savininkai

LUTZ’S PORK STORE, INC.
1055 Stuyvesant Avė., Union, N. J. 07083 

MUrdock 8-1373-4
Čia rasite vietos vokiečių gamybos rūkytų dešrų, kum
pių ir kitų įvairių kiaulėnos rūkytos mėsos, be to, didelį 
pasirinkimą šviežios mėsos. Taip pat importuotų rūkytų 
dešrų, kumpių ir iš Vokietijos importuotų įvairiausių 

delekatesų.
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J
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga visus savo klijentus, gimines, 

bendradarbius, bičiulius bei apylinkės 
lietuvius sveikina

STAIRS CO.

THE CUSTOM STAIRS

CIRCLE—WINDING

MILLWORK

Elizabeth,
p. m. tel. 354-6315

RŪTA

&

804 Livingston Street 
Tel. 351-2798 After 6

Barbara Stukas, Vaclovas Žostautas,
Albinas Stukas — vadovauja

Z1-------------------------------------------------------------

Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius sveikinu

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga

AL CORREIA
REALTOR-INSURANCE 

ACCOUNTING SERVICE

Ali phases of Federal and Statės tax accounting

SPEEDWAY TRAVEL BUREAU
Autorized & Bonded Agents 

Tours, Cruises and Complete Travel Service

Tel. 352-8267, 352-2166, 352-2167
1145 Elizabeth Avė.

Elizabeth, N. J. 07201

A

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

švenčių proga savo gimines, 

draugus ir pažįstamus sveikina 

ir linki malonių švenčių.

BARBARA ir ALBINAS

STUKAI

162 Park PI.

Elizabeth, N. J.

DIRVA 

jos nariai savo kolekty
vine išmintimi pasisakė už 
šiuos asmenis: Aleksandras
Chaplikas pirmininkas; Da
nielius Averka — vice
pirm.; Petras Navazelskis 
— finansų sekretorius; Al
girdas Mitkus — iždinin
kas; Vytautas Jurgėla — 
protokolų sekretorius; ir 
Raimundas Bačiulis — mar
šalka. Tomas Ashmanskas, 
Alfonsas Baika ir Andrius
Keturakis buvo išrinkti j 
kontrolės komisiją be opo
zicijos.

Reiškia, naujoje valdybo
je atsirado pusiausvyra 
tarp pozicijos ir opozicijos: 
Chapliką atsveria Averka, 
Navazelskis Mitkų.

Į direktorius buvo išrink
ti : Antanas Andriulionis, 
Arnoldas Plevokas, Brute- 
nis Veitas, Stasys Grigana- 
vičius, Rima Bričkienė, Bi
rutė Mitkuvienė ir Liongi
nas Izbickas. šitame sąsta
te opozicija prieš senos val
dybos žmones sudarė abso
liučią daugumą.

Užmirštant rinkiminių 
kontroversijų (praeityj bu
vo jų daugiau), 1981 m. klu
bo rinkimai parodė organi
zacijos gyvumą savo kandi
datų ir balsuotojų gausu
mų. Pirmą kartą tiek daug 
jaunuolių ir studentų daly
vavo rinkimuose. Be abejo 
čia brolių Veitų pastangų 
vaisius. Visvien, klubo atei
čiai jaunimo dalyvavimas 
yra teigiamas reiškinys. Ke
turios moterys kandidatavo 
j direktorius, dvi buvo iš
rinktos. Atrodo, kad pilie
tės nesidrovi "klubo politi
kos”. Klubo veteranai taip
gi parodė standrumą. Nors 
anksčiau buvo primygtinai 
teigęs, jog jokiu būdu ne- 
grįšiąs j klubo vadovybę, 
inž. Chaplikas ne tik stojo 
į kovą, bet ir buvo išrinktas 
pirmininku. Buvęs pirmi
ninkas Averka, šįkart ap
kaltinimų taikinys, irgi pa
rodė savo populiarumą na
rių tarpe ir buvo išrinktas 
vicepirmininku.

Kaip bebūtų 1981 m. rin
kimai buvo gyvi. Linkime 
naujai valdybai tiek pat 
energijos vykdant pareigas. 
O svarbiausia linkime dar
numo planavime ir ūkinių 
problemų nugalėjime!

PARENGIMAI
• Naujų Metų sutikimą 

rengia So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija savo pa
talpose gruodžio 31 d. Pra
džia 9 vai. vakaro.

• Minkų radijo valandė
lės 48 metų sukakties pami
nėjimui rengiamas vakaras 
kovo 21 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje. Be to, pradedant sau
sio 3 d. Jų programa bus 
girdima sekmadieniais nuo 
8 vai. iki 8:30 vai. ryto iš 
tos pačios radijo stoties 
banga 1360, o nuo vasario 
7 d. ši programa bus per
duodama du kartu j dieną 
(sekmadieniais) nuo 8 iki 
8:30 vai. ryte ir po pietų 
nuo 4:30 iki 5 vai.

Nr. 50 — 7

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visus lietuvius ir savo klijentus 

sveikina

SUMMIT & ELIZABETH 
TRUST COMPANY

100 First St. New Jersey
Tel. 354-4000

Summit • New Providence • Elizabeth • Elizabethport 

............................................... .....................

Elizabetho, N. J. ir apylinkių lietuvius, 

savo bičiulius, gimines ir pažįstamus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

PETRAS ir BRONĖ LUKAI

531 Elizabeth Avė. 

Elizabeth, N. T.

zd....... ...................—

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga draugus, pažįstamus ir visus 

Elizabeth’o ir apylinkių lietuvius 

sveikina

BRAZINSKI FUNERAL HOME
147-149 Second Street 

Elizabeth, N. J.

X""

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga draugus, pažįstamus ir visus 
Elizabeth’o ir apylinkių lietuvius 

sveikina

Verutė ir Vincas 
Misiūnai

760 S. George Avė. 
Elizabeth, N. J.

^T" "" 1 -...

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius sveikina

B. L. B. MEAT MARKET CO.
841 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J.

EL 3-4689
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Nuo piramidžių iki Akropolio 
(18)

Akropolis, Korintas, Del- 
fiai ii- visa šio krašto su
dievinta gamta nebūtų 
Graikija, jei iš jos a timtum 
jūrą. Kai kas Graikiją tie
siog sutapdina su jūra. Jū
ros oru kvėpuoja kiekvienas 
graikas, miestietis, ūkinin
kas ar kalnų aviganis, ku
ris nuo aukštų uolėtų skar
džių nuolat žvelgia į giliai 
tarp kalnų įsiliejusius mė
lynus vandenius.

Tad jūra yra Graikija, o 
Graikija yra jūra.

Šį rytą išvykome ir mes 
į Poseidono karaliją, — į 
Egėjos jūros salas. Iš vieš
bučio autobusu vykome į 
Piraeus pajūrį, kur Zea uos
te mūsų laukė laivas. Prie
plaukoje stovėjo jau visa 
eilė autobusų, kurie čia bu
vo atvežę turistus iš įvai
rių Atėnų viešbučių. Sulipę 
į laivą nekantriai laukėm 
kada laivas pakels savo in
karus ir išplauks į mėly
nuosius Egėjus. Netrukus 
laivas pajudėjo. Paskendę 
pilkam rūke, balti Atėnų 
pastatai vis tolo ir tolo. Pa
galiau Atėnai ir Egėjos 
krantai mėlynam horizonte 
liko tik šviesiai pilka juos
ta. Oras čia buvo toks kris
talinis, toks tyras, o dan
gus toks mėlynas, kaip nie
kur kitur. Mėlynam hori
zonte iškilo ir pirmoji sala. 
Priartėjus išryškėjo spal
vingos uolos, kurias supo ska
laujančio vandens baltų pu
tų vainikas. Taip viena po 
kitos, salos plaukė pro mū
sų laivą, kaip didžiuliai uo
lų gabalai išmėtyti po jū
rą. Burtai ir vizijos lydėjo 
šias salas, nes stebint jas 
iš laivo atrodė kad jos tik
rai plaukia ir artėja į lai
vą. Tarp šių salų šviesa at
rodė vibruojanti ir reflek
tuojanti nuo vienos uolos į 
kitą. Neveltui senovės grai
kai laikė šviesą ateinančia 
iš dievų, šviesai jie suteikė 
net fizinę galią ir sukūrė 
sau šviesos dievą Apoloną. 
Graikų salų šviesos veikimą 
ir skaidrumą iškelia ir vo
kiečių poetas F. Hoelderlin 
savo poemoje "Archipela
gus”, skirdamas jai garbės 
himną, o Egėjos salas pa
vadinęs šviesos salom ’Tn- 
seln dės Lichts”.

Graikų mitologijoj sako
ma kad dangaus upės iš
plovusios šviesą ii- sukūrė 
naują šviesos rūšį, kurioje 
viskas taip, gryna, tobula 
ir amžina. Nepaprastas sa
lų grožis vilioja turistus iš 
viso pasaulio, čia kiekvie
nas išgyvena atskirą pasau
lį su jų spalvom ir istoriją.

Aplankėme čia tik tris 
salas: Aeginą, Poros ir Hy- 
drą, o jų čia yra virš 2000, 
iš kurių tik virš šimto ap
gyventa. Daugelis šių salų 
turi blogus uostus ir didesni 
laivai negali priplaukti prie 
krantinės. Tada keleiviai 
mažais laiveliais iš laivo iš

keliami į krantą. Taip vie
noj saloj ir mes laiveliais 
buvome iškelti į salos kran
tą.

Aegina pirmoji sala, ku
rios krantą pasiekėm sau
lėtą ir karštą vidudienį. 
Graži, kalnuota, puikiais 
slėniais ir žaliom- pušim pa
sipuošusi sala. Puikus vaiz
das nuo kalnų j mėlynus So- 
ronijos vandenis. Klimatas 
palankus įvairiai vegetaci
jai, čia auginamos vynuo
gės ir kiti vaisiai. Tačiau 
šios salos didžios praeities 
šiandien nieko nėra likę, iš- 
skyrius keletą šventyklos 
kolonų. O vis dėl to jos pra
eitis buvusi garsi. Periklio 
laikais buvo stipri politi
niai, ekonominiai ir iškili 
kultūriniai. Aegina turėjo 
vieną moderniškiausių tų 
laikų bankinę sistemą, čia 
buvo nuliedinta ir pirmoji 
sidabrinė moneta. Aeginos 
laivynas plaukiojo visose 
jūrose ir sala turėjo plačius 
prekybos ryšius su toli
miausiais kraštais, čia bu
jojo ir kultūra. Ypač pagar. 
sėjusi čia buvo plastinio 
meno mokykla, išugdžiusi 
žymių skulptorių. Tad ne
veltui Periklis su neapy
kantą į ją žiūrėjęs, kaip į 
vieną pavojingiausių Atė
nams varžovų.

Ir šiandien čia vyksta la
bai gyva prekyba. Pakran
tės gatvelėse vienos parduo
tuvės, kuriose turistai gali 
rasti įvairių vietinių ir im
portuotų prekių. Trumpai 
pasižvalgę po parduotuvių 
įvairenybes skubėjome at
gal į laisvą.

Iš čia plaukėme į Poros. 
Tai tikra jūros puošmena. 
Taip pat uolėta sala, kurios 
paviršius padengtas žaliom 
pušim, o tarp jų matosi 
įvairių spalvų nameliai, ku
rie iš jūros žiūrint atrodo 
kaip didelis bitynas su gel
tonais, ružavais ir baltais 
aviliais. Poros skaitoma 
viena iš ramiausių salų, ku
rios aplinką labai mėgsta 
Atėnų vasarotojai ir turis
tai. Tačiau čia taip pat yra 
nemažą įvairių parduotu
vių, kurios pagal krantinę 
įsikūrusios siaurose gatve
lėse.

Į šią ramią salos aplinką 
kadaise buvo pasitraukęs ir 
garsusis Atėnų oratorius 
Demostenas. Mat Demoste- 
nas nuolat kovodavo su Ma
kedonijos valdovais ir buvo 
pagarsėjęs savo priešvals
tybinėm kalbom. Tad žino
damas, jog už pasipriešini
mą valdžiai jo laukianti 
bausmė, pasitraukė į Poros 
salą. Tačiau valstybės pro
kuroras įsakė jį surasti ir 
įvykdyti jam skirtą mirties 
bausmę. Archijus, kuriam 
buvo pavesta jį surasti, su 
ietininku Tharcijonu atvy
ko į salą ir rado Demosteną 
šventykloje, čia ietininkas 
jau ruošėsi jį perverti ie-

Henrikas Stasas

timi, tačiau Demostenas iš
sitraukęs pergamento lapą, 
prašė leist jam keletą žo
džių parašyti šeimai. Kiek 
parašęs, įsikando plunksnos 
galą ir, kaip jam buvo įpras
ta, laikė ją burnoj, žudikai 
žinodami šį jo įprotį, ne
kreipė dėmesio. Tačiau ne
trukus Demostenas sugriu
vo pridengęs savo veidą ap
siaustu. Tada jie suprato, 
kad plunksna buvo pripildy
ta nudų. Nuodai pradėjo 
veikti ir Demostenas dar 
kartą pakilęs vėl griuvo prie 
Poseidono altoriaus ir mirė. 
Tad taip šis garsus kalbė
tojas baigė savo dienas Po
ros saloje 322 m. pr. Kr. 
sulaukęs 62 metų amžiaus.

Neilgai pabuvoję Poros 
saloje plaukėme į paskutinę 
šios dienos sustojimo vietą, 
— į Hydros salą. Buvo jau 
ir pietų metas, tad garsia
kalbis kvietė į laivo val
gyklą. Nors valgykla ir bu
vo gana didelė, tačiau visi 
keleiviai vienu metu nesu
tilpo. Tad valgėm dviem pa
mainom. Mūsų laivas skro
dė mėlyną vandenį iš kurio 
iškilusios spalvingos uolos 
ir žalios salos lėtai plaukė 
pro mūsų akis. Netrukus iš
kilo ilga uola be žalių pušų 
ir stambesnės augmenijos. 
Tai Hydros sala su siauuru 
bet ilgu uostu.

Pagal ilgą jos krantinę 
rikiuojasi daugybė įvairių 
parduotuvių, kuriose rado
me ne tik suvenyrų, bet ir 
daug brangenybių: aukso, 
sidabro ir brangakmenių. 
Toliau viduramžių stiliaus 
gyvenamieji namai kilo į 
kalną, kurių pastelinės spal
vos švitėjo popietės saulėje. 
Vienam kalno gale stovėjo 
tipiškas graikų vėjinis ma
lūnas: baltas, apvalus jo 
liemuo su pilka drobe ap
temptais sparnais švitėjo 
saulėje lyg kviesdamas dai
lininką įamžinti jį drobėje. 
Salą dengė įvairių spalvų 
mišinys, trūko tik žalumo. 
Dėl trūkumo vandens, stam
besniems augalams augti 
čia nepalankios sąlygos. Ta
čiau salos aplinka labai ro
mantiška ir spalvinga. To
dėl čia gausu įvairių meni
ninkų, rašytojų, poetų. 
Trumpai paviešėję ir pasi
dairę po turtingas šios sa
los pardoutuves, plaukėme 
atgal į Atėnus. Saulė krypo 
į vėlyvą popietę, su ja kar
tu keitėsi ir salų šešėliai 
bei uolų spalvos. Dideli ir 
mažesni laivai, kaip baltos 
gulbės, lėtai plaukė nuo sa
los į salą. Juos lydėjo bū
riai žuvėdrų, kurios kilda
mos ir krisdamos į jūrą at
rodė, kaip maži laiveliai 
mėlynų bangų paviršiuje, 
žiūrint į laivo priekį, skro- 
džiahtį mėlyną vandenį ir 
stumiant baltas putas į ša
lis, prisiminė Homero gies
mės ir Odisėjo kelionės nuo
tykiai. Juk tuos vande

nis raižė ir Odisėjo lai
vas. Tačiau nebėra sirenų, 
nei tų miškų, kurie tada 
dengė salas. Amžių bėgyje 
uolos nupliko. Tai pastebė
jo jau ir Platonas, lyginda
mas šias uolas su nusimaiti- 
nusiu kūnu.

Už Kikladų jau skendėjo 
saulė ir laivas pasiekė Zea 
uostą. Tad buvo nusilenk
ta ir jūrų dievui Poseidonui. 
Tai paskutinė mūsų viešna
gės diena Graikijoj. Paži
nome ne tik jos žemę, bet 
ir jūrą, kurios krantuose 
klestėjo kultūra vedantį 
žmogų į pilnutinį išsivysty
mą ir nemirtingumą. Grai
kai savo kultūros ir civiliza
cijos klestėjimo metu paži
no tėvynės meilę ir laisvę, 
kurie nebuvo aklas jų in- 
stingto padarinys, bet aiš
kus supratimas, kaip ir gro
žio, kuriuo dangus juos taip 
gausiai apdovanojo.

šių dienų graikus nedaug 
tepažinom kelionės metu. 
Graikus kiek daugiau paži
nau pirmą kartą keliauda
mas po Tesaliją. Jie kuk
lūs ir apie save daug nekal
ba. Tačiau savo tautos is
torinį likimą paprastai iš
reiškia vienu žodžiu ”Ka.y- 
mos”. Sunku būtų šį žodį 
išversti, tik žinau, kad tai 
reiškia gilų liūdesį maišytą 
su nostalgija ir karteliu. 
Nenuostabu, juk Graikija 
buvo daug kartų sunaikin
ta ugnimi ir kalaviju.

Sunki šios tautos ir mito
logija, kurios svorį ji neži
no, bet jaučia kaip ugnį. 
Važiuodami per Graikiją 
dažnai pastebėdavom grai
kų moteris juodais rūbais 
ir juodom skarom apsisiau
tusias. Kartą kažkas mū
sų ir klausęs vadovės, ko
dėl čia moterys nešiojančios 
juodus rūbus. Vadovė ne
slėpdama tuoj atsakė, kad 
graikės taip rengiasi, nes 
savo širdyje nešioja skau. 
dų tautos gedulą. Tad savo
tiškas jų išsireiškimas 
"Kaymos” be abejo ir iš
reiškia tą amžiais patirtą 
tautos skausmą, kuris de
gantis, Kain Graikijos sau

DANIEL INDUSTRIES, INC. 
BOLT AND NUT DIVIStON

Dantei Industries is one of the nation's leading 
producers of quality industrial fasteners used in the 
petrofeum and petrochemical industry with headguar- 
ters in Houston, TX.

Our accelerated growth has prompted us to search for 
a ,few people who are interested in eipanding their 
careers with a rapidly expanding company.

PRODUCTION FOREMAN
We presently have opportunities available on all shifts 
to supervise workers engaged in metai manufacturing 
processes. lf you have 3-5 years euperience in high 
volume production to include cut/roll threading, wire 
drawing, net tapping, and a good background in 
training and supervision, we encourage you to cootact 

us.

WIRE DRAW OPERATORS
Reąuires 3-5 years euperience in a stud manufacturing 

environment drawing 4146 annealed steel frotn A” to 
1%". Mušt be familiar with spooi dravn, mheelabrator, 
drawn PD size, and cut off and stamping processes.

lf you qualify and are interested in Telocating to 
Houston, TX. please submit resume or call for further 
information.

Greig Moers, Personnel Manager 

DANIEL INDUSTRIES, INC.
P.O. Bok 292 

Houston, TX 77001 
713/224-5811 

Eqaal Opp«rtaaitv Eaploysr

lė ir gilus, kaip jos jūros. 
Tad tokiais giliais įspū
džiais ir baigėm šią turi
ningą kelionę po tris reikš
mingiausius senojo pasau
lio kultūros kraštus.

Gegužės 13-tą apleidom 
Atėnus ir Alitalia sparnais 
skridome į amžinąjį mies
tą — Romą. Tačiau gegužės 
13-toji, nors ir netikėtu- 
mėm prietarais, virto skau
džia istorine diena, kurios 
liudininkais teko būti. Trys 
duslūs šūviai iš teroristo 
rankos pataikė popiežių 
ir mūsų džiugi proga da
lyvauti šv. Petro aikštė
je popiežiaus audiencijoj, 
baigėsi skaudžia patirtimi.

Sekančią dieną, prislėgti 
vakarykščio įvykio, vėl 
praleidome Alitalia transat
lantiniame lėktuve. Vakare, 
laimingai nusileidę New 
Yorko eorodrome, išsiskirs
tėme į savo namus.

Baigiant noriu pastebėti, 
kad šią turinigą trijų savai
čių kelionę buvo suorgani
zavęs "Laiškai Lietuviams” 
redaktorius kun. J. Vaiš- 
nys, S. J. su American Tra
vel Service Bureau techniš
ka pagalba. Kelionė vyko 
labai planingai, turėjome 
gerus pirmos klasės viešbu
čius ir puikų maistą. Viskas 
kas kelionės plane buvo nu
matyta buvo pilnai atsiek
ta. Tad šia proga noriu ke
lionės organizatoriui kun. 
J. Vaišniui, S. J. ir kelionių 
biuro atstovui V. Laurai
čiui išreikšti savo ir ben
drakeleivių gilią padėką už 
tas nuostabiai kelionėj pra
leistas dienas. ''Laiškai 
Lietuviams” ateinančią va
sarą organizuoja trečią iš
vyką į Prancūziją, Ispani
ją, Portugaliją ir Maroko. 
Tikiuos, kad norintieji pa
žinti pasaulį, šia progą ne
praleis.

TOOL and DIE MAKER lst Oa*s
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SPAUDOS 
BENDRADARBIŲ 

VAKARONĖ

Naujoji Lietuvių žurna
listų sąjungos valdyba, pir
mininkaujama Jurgio Janu- 
šaičio, 1981 m. gruodžio 2 d. 
Jaunimo Centro kavinėje 
sukvietė narių ir spaudos 
bendradarbių susitikimą — 
pašnekesį.

Vakaronę atidarė pirm, 
J. Janušaitis, pasidžiaugęs 
gausiai susirinkusiais spau. 
dos žmonėmis ir vakaronei 
pravesti pakvietė Vytautą 
Kasniūną. Vakaronės vado
vas pristatė naujų Lietu
vių žurnalistų sąjungos cen
tro valdybą, po trijų me
tų pertraukos, vėl grįžusią 
į Chicagą. Naujoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis taip: 
pirm. Jurgis Janušaitis, vi
cepirmininkai — Algirdas 
Pužauskas ir Petras Petru
tis, sekretorius Vytautas 
Kasniūnas ir iždininkas 
Bronius Juodelis.

Apie valdybos ateities 
planus pranešė pirm. J. Ja
nušaitis. Valdyba jau yra 
užplanavusi visą eilę rengi
nių ir susitikimų su visuo
mene. Vienas iš jų yra ši 
vakaronė, tai pirmas bandy
mas ir, atrodo, gerai pasi
sekęs. Valdyba, su ALI

Antanas Juodvalkis

S-gos ir Lietuvių agronomų 
sąjungos talka yra numa
čiusi pagerbti 80 metų su
lauksiantį garbės narį-ra- 
šytoją ir žurnalistą Vytau
tą Alantą, gyvenanti prie 
Detroito, Mich. Pagerbimas 
įvyks 1982 m. gegužės 30 d. 
Tautiniuose Namuose, Chi
cagoje. Pagrindiniu kalbė
toju pakviestas kitas sąjun
gos garbės narys žurnalis
tas Bronys Raila iš Los An
geles.

Didelis rūpestis spaudžia 
centro valdybą planuojant 
leidinį apie žurnalistų veik
lą. J. Palukaitis turi surin
kęs dokumentuotą medžia
gą apie žurnalistų veiklą iš
eivijoje. Taip pat valdyba 
stengsis ir toliau leisti lie
tuvį žurnalistą, bent du kar
tus per metus, nors jo lei
dimas neša nuostolį, kadan
gi nariai nenoriai atsilygi
na.

Kun. Juozas Prunskis yra 
skyręs premijas atžymėti 
iškiliesiems žurnalistams ir 
jas yra gavę trys nariai: 
kun. J. Vaišnys, Bronys 
Raila ir Bronius Kviklys. 
Bandys šį ir jaunųjų žur
nalistų premijavimą atgai
vinti.

Neužmiršta ir artėjanti 
Aušros pasirodymo 100 me
tų sukaktis kuri įvyks 1983

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro valdyba, išrinkta 1981 
metais. Iš kairės: sekr. V. Kasniūnas, vicepirm. A. Pužauskas, 
pirm. J. Janušaitis, ižd. Br. Juodelis, vicepirm. P. Petrutis.

V. A. Račkausko nuotr.

metais.
Pirmininkaujantis V. Kas

niūnas keliais atvejais pri
statinėjo praleistuosius re
daktorius, jaunuosius žur
nalistus ir kitus dalyvius.

Pagrin d i n ę paskaitą 
"žvilgsnis į dabartinę ir 
ateities spaudą” skaitė jau, 
nas žurnalistas Mykolas 
Drunga. Jis pabėrė naujų 
minčių ir rėmėsi ekonomi
niu pagrindu —• pasiūlų ir 
paklausų dėsniu. Jei leidžia
ma spauda randa atgarsį vi
suomenėje ir jos pareikala
vimas didėja, atseit prenu
meratos auga, tai tas paro
do tokios spaudos reikalin
gumą, o jei prenumerato
riai mažėja, tai tokia spau
da turi užsidaryti, nes ne
turi atramos visuomenėje. 
Pasigedo lietuvių spaudo
je profesionališkumo. Rei
kia samdyti 3-4 profesiona
lus redaktorius ir jiems pa
vesti redagavimą. Lietuvių 
spauda nėra pajėgi mokėti 
aukštus atlyginimus, todėl 
reikia įsteigti fondą, kuris 
kiekvienais metais galėtų 
sutelkti 100-120,000 dol. 
Kaip tuos pinigus surinkti 
— nepasakė. Vėliau, disku
sijų metu, aiškino irgi pri
taikyti komercinį principą. 
Aukas rinkti pavesti parda
vėjams (salesman) už tam 
tikrą atlyginimą —• pro, 
centą. Diskusijų metu, ku
riose dalyvavo didokas skai
čius dalyvių, buvo narplio
jamos lietuviškosios spau
dos problemos ir aiškina
mos iškeltos mintys. Ryš
kiausiai pasisakė Draugo 
redaktorius J. šoliūnas, au
kojus spaudai 10,000 dol. 
kiekvienais metais, nes ki
tur gautų tokiu skirtumu 
didesnį atlyginimą.

Paskaitoje ir diskusijose 
buvo minimas lietuvių kal
bos mokėjimo silpnėjimas, 
tikslios ir greitos informa
cijos stoka, spaudos lygis, 
prenumeratorių mažėjimas, 
jaunimo nepakankamas dė
mesys lietuviškai spaudai, 
anglų kalba skyrių įvedi
mas ir kiti šiandieną rūpi
mi ir aktualūs klausimai.

Kažkodėl nepakankamai 
buvo išryškintas leidėjų, re
daktorių ir rašančiųjų idea
listinis momentas ir ideolo
ginis spaudos pasiskirsty
mas. Viską pavedus profe
sionalams, sumažinus leidi
nių skaičių, nėra vilčių pa

didinti p r e n u m eratorių 
skaičių ir lietuvių spaudą 
išlaikyti ilgesnį laiką, ką 
parodė rytinio pakraščio 
pavyzdžiai.

žurnalistinė vakaronė bu
vo naudinga, bet jas reiktų 
praplėsti ir į plačiąją visuo
menę. Reikia, kad visi žino
tų lietuviškos spaudos rū
pesčius ir negalavimus.

Susirinkusieji vaišinosi 
paruoštais užkandžiais ir 
gyvai diskutavo iškeltas 
mintis.

JAUNIMO CENTRO 
METINĖ VAKARIENĖ
Jaunimo Centras, tarnau

damas kitoms organizaci
joms ir jų renginiams, vie
ną kartą metuose, gruodžio 
pirmąjį sekmadienį skiria 
savo reikalams. Tradicinė 
Jaunimo Centro vakarienė 
įvyko 1981 m. gruodžio 6 d. 
didžiojoje salėje. Jos ruoša 
rūpinosi specialus komite
tas, vadovaujamas energin
gos visuomenininkės Sofi
jos Džiūgienės.

Jau ne kartą buvo rašy
ta ir džiaugtasi Jaunimo 
Centro administravime įvy
kusiais pasikeitimais. Jau 
antrus metus Jaunimo Cen
trą labai sėkmingai admi
nistruoja valdyba, pirmi
ninkaujama pasišventusios 
v i s u o menininkės Irenos 

Gera dovana šventėms! Nauja plokštelė, įdainuota Astros 
ir Alfredo Šalčių ir išleista Vokietijoje, galima jau įsigyti pas 
platintojus arba tiesiog užsisakant pas A. K. Šaltys, Kuemmel- 
pad 10, 2903 Bad Zwischenahn, W .Germany. Kaina $10.00 su 
persiuntimu. Plokštelė tinka senimui ir jaunimui, pramoginės 
ir iaudies dainos.

Kriaučeliūnienės. Į šią va
karienę atsilankė apie 340 
svečių, daugiausiai narių tų 
organizacijų, kurios naudo
jasi Jaunimo Centro pasto
ge.

Vakaro programą prave
dė S. Džiūgienė, pasidžiau
gusi gausiais dalyviais ir 
padėkojusi talkininkėms- 
ams. žodį tarė ir valdybos 
pirm. Ir. Kriaučeliūnienė, 
atskleisdama savo rūpes
čius, betvarkant Jaunimo 
Centrą. Įvykdyta visa eilė 
darbų, uždengtas salės sto
gas, kainavęs 7,000 dol. Už
dengti reikėjo, nes lietus 
gadino lubas, sienas ir oro 
vėsinimo įrengimus. Atsi
rado geradarių, kurie sudė
jo šią sumą. Moterų klubas, 
vad ovaujamas Salomėjos 
Endrijonienės, iš savo ren
ginių ir krautuvėlės paja
mų, nupirko ir dovanojo in
dus 400 žmonių, šį vakarą 
pirmą kartą svečiai buvo 
vaišinami iš jų. Reikia ir 
naujų patogesnių kėdžių, 
nes esamos per 20 metų su
sidėvėjo, apiplyšo ir iš viso 
nėra patogios. Reikia ir ki
tų ūkiškų reikmenų, bet jie 
gali dar laukti. Svarbiau
sias reikalas yra svečių sau
gumas ir paikinimo aikš
tės įsigijimas. Tėvai jėzui
tai sutinka perleisti seną 
namą, esantį prie 56-tos 
gatvės. Pastato nugriovi
mas ir aikštės paruošimas 
pareikalaus 45,000 dol. Vie
nas ar viena geradarė (pa
vardės prašė neskelbti) sko
lina 20,000 dol. be jokių są
lygų ir palūkanų. Yra ir ki
tų aukotojų prisidėjusių sa
vo įnašais. Tėvai jėzuitai 
irgi žada prisidėti savo 
stambia auka, bet to neuž
tenka, kad visi įsijungtų pa
gal išgales savo įnašais.

Pirm. Irena Kriaučeliū
nienė Jaunimo Centru rū
pinasi, kaip savo namais. 
Net ir naktimis, atsibudu
si, galvoja apie Jaunimo 
Centro tvarkymą ir prie
žiūrą, kad jie būtų patrauk.

(Nukelta į 10 psl.)
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lūs visiems lietuviams ir 
būtu galima jaustis, kaip 
sSVo namuose.

Meninę programą atliko 
studentų ansamblis VAI
VA, vadovaujamas muziko 
Fausto Strolios. Pirmoje da
lyje atliko dainų ir šokių 
pynę — Žemaitija, o antro
je — Pedagoginiam litua
nistikos institute. Temos 
įdomios, bet išpildymas dar 
mėgėjiškas. Reikėtų dau
giau padirbėti, kad išgavus 
aukštesnį lygį. Jaunimo pa
stangos ir geri norai buvo 
šiltai sutikti gausios publi
kos. Paminėtinas Viktoras 
Kelmelis, šiuos veikalus pa
ruošęs ir surežisavęs. Pia
ninu palydėjo nepailstamas 
jaunimo skatintojas muzi
kas Faustas Strolia.

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? $
ŪMOMS

1981 lapkričio mėn. įnaiai.

(Santrumpa: atm. įn. — atminimo įnašas, po: pavardė — 
įmažintojas, pad. — padidino, įm. — įmokėjo, Burna po pavardės — 
įnaėų iŠ viso.)
lx $10.00

1 $20.00

1 $25.00
2 $50.00

1 $63.00

15 $100.00

1 $115.00

6 $200.00

2 $220.00

1 $250.00

3 $300.00

2 $400.00

3 $500.00

6 $1,000.00

Tylas Matas (miręs) ir Valė, pad. Staniėkis Bronius 
$210.00.
Gudonienė Matilda, atm. įn. pad. JAV LB St 
Petersburgo apyl. įm. UrbSaitis Kazys $120.00. 
Banevičius Voldemaras $225.00.
Lipčius Stasys, Kpt ir Lipčius Stasys, S/gt. atm. įn. 
pad. Augius Jurgis ir Jūratė $856.00, Sakių Apskr. 
Klubas įm. JurkSaitis Juozas $900.00.
Ponelis Pranas, atm. įn. im. Aušrotienė Veronika 
$188.00.
Aukėtuolis Rimantas R. ir Vita M. $100.00, BeleSka 
Antanas $100.00, Cibas Juozas ir Sofija $100.00, Dagys 
Petras, Kun. atm. įn. įm. Dagys-Bortkevičienė A. 
$400.00, Kvedaras M. $1,400.00, Polikaitis Bronius ir 
Aurelija $300.00, Raila Bronys ir Daneta $200.00, Raila 
Neringa $100,00, Račkauskas Jonas A., Ph. D. ir 
Ramunė M. $400.00, Remienė Marija $800.00, RuSėnas 
Adomas, atm. pad. Rušėnienė Ona $200.00, Špakevičius 
Julijonas, Dipl. agr: ir BroniBlava, atm. įn. įm. 
Špakevičius Julius 5 asm. auka $200.00, Stirbys 
Steponas ir Sofija $100.00, Tauras Vytautas, M.D. ir 
Aldona $2,700.00, Venezuelos Lietuvių I)r-ja įm. Suvaiz- 
dis Hiacintas $200.00.
Tonkūnienė Ona, atm. įn. įm. Rudaiti
$810.00.
Ambrozaitis Kazys, M.D. ir Marija $3,600.00, Jakštys 
Jonas, atm. įn.Jakštienė Irena $200 00, Lorencas 
Jurgis, atm.'įn.: Plauėinaitienė Halina $200.00, Sidrys 
Linas A., M.D. ir Rima R. $325.00, Steponaitis Juozas 
$400.00, Urba Vytautas, Dr. ir Aldona $1,210.00.
Barzdukas Stasys ir Albina, atm. įn. įm. Arvydas 
Barzdukas 5 asm. aukas ir Augius Jurgis ir Jūratė 
$25.00, iš viso įn. $1,040.00, Zelbienė Bronė, atm. įn. per 
Zelba Pranas 18 asm. aukos $220.00.
Kemėšis Fabijonas, Kan. atm. įn.: Karalius Pranas 
$500.00.
Labukienė Olga, atm. įn.: Labukas Nikodemas $300.00, 
Pautienis Kazimieras, atm. įn. pad. Pautienis Joana 
$500.00, Vitkus Alex ir Vitkus Dana D., Dr. $900.00.
Juodikienė Danutė, atm. įn.: Juodikis Petras Sr. $400.00, 
Sinkus Vladas $600.00.
X $1,800.00, Tamulaitis Stasys $1,000.00, Tumasonis 
Venoeslavas P., M.D. ir Vida M. $1,500.00.
Briedis Juozas, Dr. ir Kazimiera įm. Intemational 
Minerale ir Chemical Corp. $1,700.00, Būdys Jonas, 
atm. įn.: Motiekienė Antanina, įm. Grušas Pranas 
$1,000.00, Gedgaudas E., Dr. $1,000.00, Razma Antanas, 
M.D. ir Elena $13,100.00, Vilkas Stasys, atm. įn. tęst, 
palikimas $1,000.00, Vygantas Mindaugas, M.D. ir 
Austė, Ph. D. $17,000.00.
Mankeliūnas Vytautas, Colombia, S.A. $3,000.00.1 $2,000.00
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Lietuvių Fondas įžengė į trečių milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1981.XII.2 pasiekė $2,118.633.70. Gautomis palūkanomis parėmė 
lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaurimą $876,562.77.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1981.XII.2 
palikimais gauta $535,210.84.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fon
dui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629“
Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 

remiamas lietuvybės išlaikymas.

Įtarpoje A. Saulaitis, SJ, 
pateikė humoristine forma 
Jaunimo Centro veiklą, iš
vardino visas 120 organiza
cijų ir išminėjo daugelį lie
tuvių ydų. Niekas nelaukė 
iš kun. A. Saulaičio tokios 
puikios humoristikos, nes 
vis kalbėdavo rimtai ir pa
mokančiai.

Pabaigoje, buvo ištraukti 
laimingieji bilietai ir įteik
tos laimėtojams dovanos.

Reikia džiaugtis vadovy
bės pasišventimu ir savo 
auka bei darbu remti Jau
nimo Centrą.

PASIKEITIMAI 
LIETUVIŲ FONDO 

VADOVYBĖJE

Lietuvių Fondo tarybos 
posėdis įvyko 1981 m. gruo
džio 6 d., Margučio patal
pose. Posėdyje dalyvavo 13 
tarybos narių (iš 18), 4 val
dybos nariai ir leidinio re-

2422 WEST MARQUETJT RD.
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: 312 925-6897
U.S.A 

$14,923.00

daktorius. Posėdžiui pirmi
ninkavo tarybos pirm. dr. 
Antanas Razma, sekretoria
vo Mykolas Drunga. Priim
ti nauji Lietuvių Fondo na
riai ir išklausyti valdybos 
pranešimai — pirm. dr. G. 
Baluko, ižd. K. Barzduko, 
renginių vadovės M. Reinie
nės ir kontrolieriaus P. žel
vio.

1981 m. gruodžio 1 d. Lie
tuvių Fondas turėjo pagrin
dinio kapitalo 2,118,600 dol. 
(1981 m. paaugo 91,000 
dol.), narių 4980 (1981 m. 
paaugo 120 narių), pelno 
turėjo 1,204,000 dol. (1981 
m. 145,000 dol.), paskirstė
876,500 dol. (1981 m. 120,- 
000 dol.), palikimų gauta 
94, iš jų baigti 52 — 535,000 
dol.

Apie investavimą kalbėjo 
P. Kilius, nes pirm. P. So
deika turėjo išvykti tarny
bos reikalais. Investavimai 
tebėra geroje padėtyje, bet 
ate:nančių metų pradžioje 
reikės daryti sprendimus, 
nes krinta palūkanos už in
dėlius.

Pelno skirstymo komisi
jos pirm. dr. Kazys Ambro
zaitis pranešė, kad š. m. 
gruodžio 4 d. posėdyje buvo 
paskirstyta tarybos leista 
30,000 dol. suma. Po 8,000 
dol. gavo švietimo ir Kul
tūros tarybos, 3,500 dol. 
Lituanistikos institutas, po 
2,000 dol. LKM akademija 
ir Lietuvių rašytojų drau
gija, 3,000 dol. VI. šakalio 
knygai anglų kalba išleisti, 
kiti — po 1,000 dol. ir ma
žiau.

1981 metais gauta prašy
mų:

studentų stipendijoms 
42 — 84,371 dol.

kitų įvairiems darbams 
64 — 396,987 dol.

Iš viso 106 prašymai — 
481,358 dol.

Taigi, ir būk žmogus vi
siems geras, kai gali paten
kinti tik ketvirtadalį prašy
mų. Pelno skirstymo darbas 
yra nepavydėtinas.

Leidinio redaktorius A. 
Bagdonas painformavo, kad 
visi straipsniai gauti, bai
giami peržiūrėti ir laukia
ma finansinių duomenų 
gruodžio 31 d.

Lietuvių Fondo Meno 
puoselėjimo komisija ruo
šiasi dail. Pr. Domšaičio me
no kūrinių parodai. Jai 
ruošti komisiją sudaro dai
lininkai: Vanda Balukienė 
(pirm.), Marija Ambrozai- 
tienė, Bronius Murinas, Jo
nas Kelečius ir Algis Janu- 
šas. Paroda įvyks 1982 m. 
vasario 12-21 dienomis Jau
nimo Centro Čiurlionio Ga
lerijoje.

Staigmeną padarė nomi
nacijų komisijos vardu V. 
Naudžiaus padarytas pra
nešimas. Posėdžiui pasiūlė 
į tarybos pirmininkus Stasį 
Barą, vietoj iki šiol Fondui 
pirmininkavusio dr. A. Raz
mos. Į tarybos sekretorius 
pasiūlė perrinkti dr. J. Rač
kauską ir į valdybos pirmi
ninkus dr. G. Baluką. Pa-

Bendrosios lietuvių dailės 
Bakis, skulpt. R. Mozoliauskas 
Adomaitis.

parodos atidaryme. Skulpt. J. 
ir galerijos valdybos pirm. D.

Z. Degučio nuotr.

siūlyti asmenys buvo vien
balsiai išrinkti.

Visi apgailestavo Fondo 
pradininko ir ilgamečio va
dovo dr. Antano Razmos pa
sitraukimą. Dr. A. Razma 
paaiškino, kad nuo Fondo 
veiklos nesišalina, nes lieka 
tarybos nariu, o rimtos ir 
svarbios kitos pareigos ne
leidžia laisvą laiką padaly
ti. Gali nukentėti abi insti
tucijos. Dr. A. Razmai Ta
ryba nuoširdžiai padėkojo 
už įdėtą darbą.

KALĖDINIŲ PAPROČIŲ 
VAKARONĖ

Skautininkių ramovė 1981 
m. gruodžio 11 d. Jaunimo 
Centro kavinėje suruošė ka
lėdinių papročių vakaronę. 
Programą surežisavo Dalia 
Bylaitienė. Senovines dai
nas dainavo: A. Gasnerienė, 
M. Jonikienė, H. Molėjienė, 
B. Stravinskienė, B. Vinda- 
šienė. Pianinu palydėjo B. 
Variakojytė.

Kalėdinius burtus vykdė 
merginos — A. Gražytė, A. 
Jasaitytė, R. Ramanauskai
tė ir B. Sturonaitė. Gaidžio 
rolę atliko G. Janula, o lie
tuvį "Kalėdą” — Vytenis 
Kirvelaitis, apdalinęs mer
ginas dovanomis.

Deklamavo Rasa Kamins
kaitė, Aleksandra Gražytė 
ir Vytenis Kirvelaitis.

Gražiai ir taisyklinga lie
tuvių kalba įvadus aiškino 
Vilija Vakarytė ir Robertas 
Vitas (pastarasis yra Sofi
jos Barkus šeimos — Aldo
nos Daukuvienės — savait
galio radijo laidų politinių 
žinių pranešėjas). Apšvieti
mas A. Kirvelaičio.

Kalėdinių papročių pro
gramą sudarė dainų ir dai
liojo žodžio pynė. Programą 
užbaigė visi dalyviai įsijun

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

gę į bendrą dainą — Vai, ir 
atvažiavo penki neženoti. 
Vakaronę pravedė Pranas 
Nedas.

Po programos visi daly
viai, Onos Siliūnienės rū
pesčiu, buvo pavaišinti.

Ta pati programa buvo 
pakartota gruodžio 22 d. 
skautų Kernavės tunto kū- 
čiose. Į programos paruoši
mą ir surežisavimą daug 
darbo įdėjo Dalia Eylaitie- 
nė ir skautininkų-ių Ramo
vė. Tai buvo graži kalėdinė 
dovana Chicagos lietuviškai 
visuomenei.

RENGINIAI

Naujųjų Metų sutiki
mas Lietuvių Tautiniuose 
Namuose įvyks gruodžio 31 
d. 9 vai. vak. Svečiai bus 
vaišinami šilta vakariene ir 
gėrimais. Gros Stelmoko or
kestras. Įėjimo auka 25 dol. 
asmeniui, studentams 15 
dol.

Vietas rezervuoti iki 
gruodžio 27 d. šiais telefo
nais: 778-7707 ar 523-0227.

• Solistės G. čapkauskie- 
nės rečitalis ruošiamas 1982 
m. sausio 24 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo Centro salėje.

Visuomenė prašoma atsi
lankyti ir bilietus iš anksto 
įsigyti Vaznelių prekyboje.

Visas koncerto pelnas ski
riamas solistės plokštelei iš
leisti.

• Lietuvių opera prane
ša kad ILITUANI opera 
bus transliuojama iš WFMT 
radijo stoties 98.7 FM ban
ga 1982 metų vasario mė
nesio 14 dieną 3:30 vai. po 
pietų.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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KANADOS POLITINĖS PARTIJOS J. Varčius

1981 m. gruodžio 6 d. To
ronto Lietuvių Namuose įvy
ko svarstybos - ‘Kanados poli
tinės partijos ir mes’, kurias 
surengė LN kultūrinės veiklos 
komisija. Svarstyboms vado
vavo KLB krašto valdybos 
pirm. adv. J. Kuraitė, pagrin
dinę paskaita skaitė Trento 
universiteto profesorius dr. R. 
Vaštokas ir ją papildė - KLB 
Toronto apylinkės pirm. adv. 
A. Pacevičius ir adv. A. Pote
ris. Svarstybose dalyvavo 
apie 170 žmonių, kurie su di
deliu susidomėjimu išklausė 
paskaitų ir aktyviai dalyvavo 
diskusijose.

Dr. R. Vaštokas paskaitos 
įžangoje pabrėžė, kad svarsty- 
bų tema ‘Kanados politinės 
partijos ir mes’ yra labai svar
bi, nes ji tiesioginiai liečia 
mūsų bendruomenės siekimus 
ir rišasi su mūsų išeivijos tauti
ne išlaikymo galimybe. Si te
ma Kanados lietuviųvisuome- 
nėje plataus atgarsio neturėjo 
nei praeityje nei dabartyje, 
nes aktyvus dalyvavimas Ka
nados politinių partijų veiklo
je yra daugiau išimtis negu 
norma. Plataus ir pastovaus 
lietuvių įsijungimo į Kanados 
krašto politinę veiklą tradicijų 
nebuvo sudaryta. Priežastys 
buvo rimtos: pirmosios genera 
cijos įsikūrimo rūpesčiai, savi 
organizaciniai reikalai ir kal
bos nemokėjimas. Tik antroji 
generacija, čia gimusi ir išsi
mokslinusi, pradėjo daugiau 
domėtis ir reikštis Kanados 
partijų veikloje.

Kanados politinės partijos 
sudaro valstybės santvarkos 
pagrindą. Jos kaip magnetas 
prie savęs pritraukia milijonus 
balsuotojų, kurie kitais atžvil
giais yra susiskaldę į daugybę 
skiltelių: geografinių, kultūri
nių, religinių, profesinių, am
žiaus ar etninių grupių. Par
tijos visa tai gerai supranta: 
krašte daugybė mažumu gru
pių, o parlamente sudėtis pa
prasta - tik trys partijos - libe
ralai, konservatoriai ir naujie
ji demokratai (NDP).

Patraukti balsuotojus, kiek
viena partija pristato jiems sa
vo programą, kuri liečia kraš
to ekonominę, socialinę, poli
tinę būklę ir tarptautinių san
tykių gaires. Partijos progra
ma pilietį patraukia ar atstu
mia, nors balsuotojai žino, 
kad tarp programos ir jos įgy- 
vendnimo gali vykti daug pasi 
keitimų. Parijų programos, 
kurios daugumoje kreipia 
dėmesį į narių daugumos no
rus ir galvoseną, skatina pilie
čius aktyviai įsijungti į politinį 
gyvenimą ir turi progos iškelti 
viešai savo pageidavimus ir 
nusistatymus.

Kanados partijų išstatyti į 
parlamentą kandidatai rinki
minėse apylinkėse, iš kurių tik 
vienas gavęs daugiausia balsų 
yra išrenkamas, parlamente 
kaip narys atstovauja valdžią. 
Šios partijos lyderis tampa 
ministeriu pirmininku, kuris 
savo nuožiūra skiria vykdomo
sios valdžios ministerius.

Kanados partijų programos 
nėra pastovios. Prieš šimtą 
metų konservatoriai skatino 
stiprinti ekonominį krašto pa
grindą ir su nepasitikėjimu 
žvairavo į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Juos tuo metu dau 
giau rėmė pramonininkai ir 
verslininkai. Liberalai dau

giau domėjosi ūkininkų reika
lais, nebijojo amerikiečių ir 
stengėsi saugoti Kanadą nuo 
britų įtakos. Šiandien ne taip 
jau lengva partijas atskirti pa
gal jų programas ir į jų apibū
dinimus turime įtraukti ne tik 
jų politines gaires, bet ir jų rė
mėjų pasiskirstymą.

Sis partijų rėmėjų grupinis 
pasiskirstymas ypač išryškėjo 
1968 m. federalinio parlamen
to rinkimuose, kuriuos laimė
jo Pierre Trudeau vadovauja
ma liberalų pariją, išsilaikiusi 
iki šių dienų. Liberalų parti
jos išrinkimą lemia prancūzų 
kilmės piliečiai, o konservato
rių - britų kilmės rėmėjai. Ka
talikai daugiau remia libera
lus, o protestantai - konverva- 
torius. Apskričių miestuose 
ir apylinkėse daugiau balsų 
surenka konservatoriai, o 
didesniuose miestuose - libera
lai. Naujieji ateiviai daugiau 
remia liberalus, o senieji - kon 
servatorius. Naujųjų demo
kratų (NDP) partija daugumą 
balsų gauna ir pramonės dar
bininkų ir profesinių sąjungų 
narių.

Iš paskutinių kelių rinkimų 
išryškėjo, kad liberalų ir kon
servatorių partijų programos 
norą ryškios ir pastovios, išsky
rus NDP socializmu pagrįstą 
programą, kuri laikui bėgant 

Member FDIC

buvo sušvelninta. Rinkimuo
se pagrindinį vaidmenį turi 
viešoji opinija, kurią nulemia 
išstatyti kandidatai ir partijų 
viliojantieji pažadai. Partijų 
tikslas yra laimėti rinkimus. 
Jų programos yra plačios 
apimties, bendro pobūdžio, 
bandančios paliesti ekonomi
nes, kalbines, geografines, re
ligines ir etnines problemas. 
Praktiškai rinkimuose partijos 
savo programų perdaug negar
sina, kaip - pavyzdžiui - įvyko 
su liberalais paskutinuose par
lamento rinkimuose, nes kas 
tinka ūkininkui, tas gali netik
ti miestiečiui. Visa rinkiminė 
propaganda yra nukreipiama 
į nepriklausančius partijoms 
balsuotojus, į neapsisprendu- 
sius piliečius, kurie ir nule
mia rinkimų rezultatus.

Kanados partijų rinkimuose 
laimėjimą nusveria ne tiek jų 
programos, bet jų organizaci
nės 'mašinos’, kurias sudaro 
partijos darbuotojai rinkimi
nėse apylinkėse ir pačiame 
centre, kuriam vadovauja par 
tijos lyderis. Šios ‘mašinos’ ilsi
si tarprinkiminiame periode, 
jos stiprinamos konvencijose ir 
suvažiavimuose, kur renkami 
nauji partijos pareigūnai, nag 
rinėjama ir keičiama progra
ma pagal bendrą partijos na
rių galvoseną. Atėjus naujiem 

Kadangi jūs galvojate apie 
savo pinigas, yra gerai turėti 
užnugary stipriausi Ohio banką.

Šiais ekonomiškais laikais yra saugu turėti ryšį su 
AmeriTrust. Kadangi tai yra valstijos didžiausias ir- stipriausias 
bankas, jūsų pinigai padėti AmeriTrust yra nemažiau saugūs 
kaip kitur.

Jeigu jūs ieškote užtikrinto taupymo plano, mes turime 
daugelį jų pasirinkimui — taupymo sąskaita, pajamų sąskaita, 
pensijų taupymo planas, aukšto procento ”money-market” 
certifikatai ir kiti. Ir visa tai yra apdrausta federalinės 
vyriausybės iki 100,000 dolerių.

Jei jūs atidarote čekių sąskaitą, mes siūlome keletą 
skirtingų rūšių, įskaitant naują procentus mokantį čekių planą.

Jeigu jums reikalinga paskola, ar norite kredito kortelės 
arba norėtumėte pradėti šeimos fondą, AmeriTrust gali jums 
padėti. Ir turėdami 84 skyrius ir tuziną Kast Cashier (R) 
mašinas visoje Cuyahoga apskrity, mes siūlome patogiausią 
bankinę operaciją mieste.

Sustokite bet kuriame AmeriTrust skyriuje tuoj pat ir 
duokite pradžią sėkmingai eigai.

rinkimams, partijos ‘mašina’ 
pradeda pagrindinį rinkimų 
darbą, tikslu pritraukti balsuo
tojus. Pagrindinė kova vyksta 
apylinkėse, kur daugelyje at
vejų įtaką daro ne tik partijos 
principai bei gairės, bet ir 
vietos problemos.

Supažindinęs klausytojus su 
Kanados politinių partijų siste
ma, prof. dr. R. Vaštokas savo 
paskaitos antroje dalyje nagri
nėjo, kaip mes lietuviai 
partijų veikloje galime geriau
siai ir efektingiausiai sieti savo 
tikslų, kurie kyla iš mūsų, 
kaip politinių pabėgėlių, es
mės. Mūsų visų siekimas yra 
išlaikyti savos kultūros pagrin
dą, kelti Lietuvos laisvinimo 
klausimą ir prisidėti prie Ka
nados krašto gerovės stiprini
mo. Kanados politinių partijų 
sistema ne tik leidžia, bet ir 
skatina pavienius asmenis ar 
grupes aktyviai reikštis jų veik
loje. Yra keturi galimumai 
mūsų tikslams siekti:

1. Įstoti į partiją nariais ir 
reikštis jos veikloje ne tik rin
kimų apylinkėse, bet ir parti
jos susirinkimuose bei konven
cijose. Čia galima aktyviai da
lyvauti diskusijose keičiant ar 
papildant partijos programas 
ir daryti teigiamos įtakos mū
sų, kaip etninės grupės, nau
dai.

2. Platesnės grupės arba 
bendruomenės veikimas, tiks
lu priminti partijoms savo sie
kimus ir subendrinti juos su 

krašto siekimais. Geriausias 
šio veikimo pavyzdys yra 
kasmetiniai pabaltiečių vaka
rai parlamento rūmuose Ota
voje, kur lietuviai, latviai ir 
estai kviečia visus parlamento 
narius ir senatorius dalyvauti 
vakarienėje, kultūrinėje prog
ramoje ir pasikalbėti politi
niais klausimais, ypač tais, 
kurie liečia Pabaltijo kraštus.

3. Tapti partijos kandidatu 
rinkimuose į parlamentą. Sis 
kelias nėra lengvas, reikalauja 
daug laiko, pasiaukojimo ir 
kantrybės. Šiuo atveju svarbu 
tai, kad laimėjęs ar nelaimėjęs 
kandidatas turi daug progų 
perduoti ne tik partijai, bet ir 
parlamentarams savo idėjas, 
savo nuomones ir savo viltis, 
kurios liečia Kanados kraštą, 
mūsų pavergtos tėvynės prob
lemas ir Kanados vyriausybės 
tarptautinius sprendimus bei 
vedamą politiką. Šia proga 
profesorius, kaip buvęs du kar
tus liberalų kandidatas rinki
muose į parlamentą, kuriuos 
pralaimėjo nedideliu balsų 
skirtumu, davė konkrečių pa
vyzdžių apie savo susitikimus 
su žymiais politikais ir pasikal
bėjimus apie mūsų išeivijos ir 
Lietuvos problemas.

4. Remti pasirinktą partiją 
pinigine auka ir neužmiršti 
priminti mūsų reikalus. Rin
kiminės išlaidos yra didelės ir 
jos padengiamos daugiausia iš

(Nukelta į 12 psl.)
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DETROITO LIETUVIAI
NAUJŲ METŲ 

SUTIKIMAS

Dariaus-Girėno klubo ir 
Lietuvių namų draugija 
gruodžio 31 d. ruošia Nau
jųjų Metų sutikimą klubo 
svetainėje. Karštas maistas 
su šampano bonka kiekvie
nam stalui, gera muzika ir 
daug atsilankusiems dova
nų. Ir tas tik už 10 dol. 
Veiks baras ir automobiliai 
bus saugomi pasamdytos 
policijos. Pradžia 9 vai. va
kare. Norintieji dalyvauti 
registruojasi klubo svetai
nėje, tel. 894-9775 arba pas 
Joną Gaižutį, tel. TO 9-4487.

PASIUNTINYBĖS NAMO 
RESTAURAVIMUI 
LĖŠOMS TELKTI 

KOMITETAS
Detroito Lietuvių Orga

nizacijos centro valdybos 
pastangomis gruodžio 9 d. 
šv. Antano patalpose buvo 
sukviestas Detroito Lietu
vių organizacijų ir pavienių 
asmenų susirinkimas, kurį 
atidarė Stasys šimoliūnas 
ir jam pravesti pakvietė 
Jurgį Mikailą. Susirinkimas 
išrinko Lietuvos Pasiunti
nybės pastatui atnaujinti 
lėšoms telkti komitetą ir 
jis pareigomis pasiskirstė 
taip: pirmininkas — Jur
gis Mikaila, vicepirminin
kas — Vincas Tamošiūbas, 
sekretorius — Antanas No
rus ir nariai — Albertas

KANADOS...
(Atkelta iš 11 psl.) 

gautų aukų. Kandidatas šiuo 
atveju jaučia didelę finansinę 
ir moralinę paramą iš balsuo
tojų, rėmėjų ir tuo pačiu jau
čia moralini įsipareigojimą at
silyginti jiems savo patarnavi
mais.

Šią paskaitą papildė simpo
ziumo nariai adv. A. Pacevi- 
čius, palietęs piniginės para
mos partijoms reikšmę ir paja
mų mokesčių teikiamas privi
legijas aukotojams ir adv. A. 
Puteris trumpai palietė mūsų 
savivaldybių rinkimus ir jų 
reikšme mūsų išeivijos bend
ruomenei. Pirm. adv. J. Ku- 
raitei vadovaujant vyko gyvos 
diskusijos, iš kurių išryškėjo, 
kad KLB krašto valdyba, To
ronto apylinkės bendruome
nės valdyba, Lietuvių Namai 
ir pavieniai asmenys palaiko 
ryšius su parlamentų nariais, 
Toronto miesto savivaldybių 
atstovais ir buvo visų sutikta, 
kad šie ryšiai būtų nuolat stip
rinami ir aktyviai dalyvauti 
partijų veikloje. Pageidauta, 
kad panašios svarstybos būtų 
surengtos su parlamentų na
riais ir savivaldybės atstovais, 
kurie bendradarbiauja su lie
tuviais ir Lietuvių Namai juos 
remia patalpomis bei aukomis 

Šias naudingas svarstybas, 
užtrukusias pusantros valan
dos, užbaigė LN kultūrinės 
komisijos pirm. V. Kulnys, 
padėkojęs svarstybų prelegen
tams ir dalyviams, pakviesda
mas visus pasivaišinti kavute 
bei sausainiais.

Antanas Grinius

Misiūnas ir Kazys Gogelis.
Komitetui duotas vardas: 

"Detroito Lietuvių Komite
tas Lietuvos Pasiuntinybės 
Pastatui Atnaujinti”, šis 
komitetas bus praplėstas 
įjungiant į jį daugiau asme
nų. J. Mikailos pranešimu į 
jį jau įsijungė Alfonsas 
Juška Balfo 76 skyriaus 
pirmininkas.

TAUTODAILĖS PARODA
Sekmadienį gruodžio 13 

d. šv. Antano parapijos kla
sėje Detroito Lietuvių klu
bas ir šv. Antano parapijos 
choras turėjo suruošęs Tau
todailės parodą

Parodą aplankė nemažas 
skaičius žmonių. Pirko šiau
dinukus, gintaro puošme
nas ir įvairias Kalėdoms do
vanas. Antaninos Jonynie- 
nės šiaudinukai turėjo dide
lį pasisekimą ir juos greit 
išpirko.

Parodoje dirbo ir ją pa
ruošė : St. Kaunelienė, V. 
Tamošiūnas, Algirdas Vai- 
tiekaitis ir Kazys Sragaus- 
kas. Parodoje prie ekspona
tų dar dirbo Regina Juškai
tė, Vytė šnapštytė, R. Bi
laitienė ir kiti.

KALĖDŲ POBŪVIS
Gruodžio 13 d. šv. Anta

no parapijos patalpose įvy
ko apylinkės gyventojų su
ruoštas Kalėdų pobūvis. Į 
šį pobūvį buvo atvykęs ir 
Kalėdų senelis, kuris su 
kiekvienu vaikučiu pasikal
bėjo ir įteikė dovanų. Vai
šės buvo sudėtinės, bet la
bai gausios ir įvairios. Pa
baigoje dr. Algis Baraus
kas vaikams parodė pieštą 
filmą.

RIČARDAS J. BILAITIS 
PAAUKŠTINTAS 

PAREIGOSE
Wayne Statė universiteto 

meno profesorius ir galeri
jos direktorius Ričardas J. 
Bilaitis, antros kartos Ame
rikos lietuvis, šį rudenį bu
vo paskirtas Wayne Statė 
universitete, Detroite, meno 
ir meno istorijos departa
mento pirmininku. Departa
mentas turi daugiau, kaip 
50 profesorių ir yra sujung
tas su didžiausiu Michiga- 
no meno muziejumi — De
troito meno institutu. Ri
čardo J. Bilaičio vadovauja

CNC PROGRAMMER
Thoroughly experienced programming, intricate castings, 
job shop environment. Familiarity with numericmicro 
Geopath a plūs.

INSPECTOR
Capable/complete charge all phases precision job shop 
machining. Intricate casting experience a mušt.
Permanent day work & fringe benefits.

Reply to:
ARO INDUSTRIES, INC.

3615 29th Avė. N. E.
Minneapolis, MN 55418 — (612) 781-6661

(50-2)

DR. ANTANO RUKŠOS KNYGĄ

“KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS“ - 

lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 619 pus
lapių išleido LKVS "Ramovė” Centro Valdyba, tal- 
kintnt Kario redakcijai.

Šią labai vertingą knygą galima įsigyti pas 
"Ramovės” skyrių valdybų narius; Clevelande pas: 
skyriaus pirmininką K. Gaižutį 18108 Hiller Avė., 
Cleveland, Ohio 44119. Telef.: (1-216) 481-0791.

Knygos kaina 17 dol. plius 1 dol. pašto išlai
doms padengti.

Tautodailės parodos budėtojai: V. Šnapštytė, R. Juškaitė, 
R. Bilaitienė ir R. Šnapštytė. K. Sragausko nuotr.

mas departamentas išskir
tas iš kitų 50 departamentų 
savo pažangumu ir jam pa
skirta papildomai du mili
jonai. Ričardas J. Bilaitis 
su savo motina Rože, De
troito Lietuvių Kultūros 
klubo steigėja, augina gė
les savo sode, jas atidžiai 
prižiūri ir vėliau įamžina sa
vo akvarelėse. Prof.. R. J. 
Bilaitis nėra svečias lietu
vių tarpe, dažnai padeda 
įrengti lietuvišką kambarį 
Wayne Statė universitete, 
niekur neslepia savo lietu
viškos kilmės, didžiuojasi 
esąs lietuvis ir nešiojąs gra
žią lietuvišką pavardę Bi
laitis.

NAUJŲ 1982 METŲ 
SUTIKIMAS

Naujų 1982 metų sutiki
mą Kultūros Centre šiais 
metais rengia parapijos ta
ryba. Šokiams gros Rimo 
Kaspučio orkestras "Ro
mantika”. Bus patiekta šil
ta vakarienė ir šampanas. 
Visą vakarą veiks stiprių
jų gėrimų baras. Alus ir 
nealkoholiniai gėrimai bus 
duodami nemokamai. '

Balius prasideda koktei
liais gruodžio 31 d. 9 vai. 
vakare. Tikinčiųjų patogu
mui 8:30 Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje bus atnašauja
mos šv. mišios. Įėjimas 15 
dol. asmeniui. Vietos užsa
komos pas Stasę Matvikie- 
nę tel. 477-8765.

SLA 352 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

SLA 352 kuopos metinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 
6 d. Lietuvių namuose. Jis 
nebuvo gausus, bet darbin
gas. Susirinkimą atidarė 
kuopos pirmininkas Anta
nas Norus.

Praeito kuopos susirinki
mo protokolą perskaitė Ma
rijonas šnapštys. Kuopos 

veiklos pranešimus padarė: 
pirmininkas Antanas No
rus, finansų sekretorė Elž
bieta Jodinskienė ir iždo 
globėjas Bronius Burba. 
Protokolas ir pranešimai 
buvo priimti ir patvirtinti.

Pirmininkas Antanas No
rus perskaitė iš Pildomosios 
valdybos gauta nominacijos 
reikalu raštą. Nominaci
joms pravesti išrinkta ko
misija iš Marijono šnapš- 
čio, Antano Griniaus ir Pet
ro Peslio. Nominacijos da
viniai bus paskelbti Tėvy
nėje.

Buvo prieita prie kuopos 
valdybos rinkimų. Kuopos 
pirmininkas Antanas No
rus perskaitė senosios val
dybos narių sąrašą, kurį su
daro: pirmininkas Antanas 
Norus, vicepirmininkas Ni
jolė šnapštienė, sekretorius 
Petras Januška, finansų se
kretorė Elžbieta Jodinskie
nė, iždininkas Petras Bliū- 
džius, iždo globėjai Bronius 
Burba ir Jonas Gaižutis, 
daktaras kvotėjas dr. Mar
tyna Miškinienė ir kores
pondentas Antanas Grinius. 
Paprašė siūlyti kandidatus 
naujajai valdybai. Kadangi 
susirinkimas nebuvo gausus 
ir i valdybą įeiti naujų kan
didatų neatsirado, susirin
kimas senąją valdybą per
rinko ir 1982 metams.

Susirinkimas buvo baig
tas ir A. Norus susirinkimo 
dalyvius pakvietė prie vai
šių stalo, kurį paruošė Elž
bieta Jodinskienė, talkinin
kaujant Nijolei šnapštienei 
ir Birutei Januškienei.

Vaišių metu kuopos gar
bės ir seniausias savo am
žiumi turintis virš 90 metų 
amžiaus narys Feliksas Mo
tuzas papasakojo kaip kūrė
si Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje ir kodėl jis vė

liau suskilo net į tris susi
vienijimus. O suskilo tik dėl 
to, kad kiekvienas buvo 
skirtingos idealogijos. Vie
nas jų buvo liberalinis, ant
ras R. katalikų ir trečiasis 
nuėjo marksistiniais ke
liais. Jis ne tik pasakė apie 
susivienijimą gražią kalbą, 
bet dar padeklamavo V. Ku
dirkos eilėraštį "Kol jaunas 
sėk pasėlio grūdą”. Ir iš 
kur pas jį tokia atmintis?

ATNAUJINO DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Stasys Bartkus per Dir
vos bendradarbį A. Grinių 
atnaujino prenumeratą ir 
Dirvos pagerinimui įteikė 
auką 3 dol.

VLADAS STAŠKUS IV 
PREMIJOS LAIMĖTOJAS

St. Butkaus šaulių kuo
pos paskelbtam foto kon
kursui prisiųstų nuotraukų 
paroda buvo tęsiama gruo- 
džio 6 d. šv. Antano para
pijos mokykloje, čia paro
dos laikytojai, sudėjus su 
ankstyvesniais lankytojais, 
iš 62 nuotraukų, balsavimo 
keliu, išrinko gražiausią 
nuotrauką Vlado Staškaus 
nufotografuotų Stasės ši- 
moliūnienės šiaudiniukų pa
veikslo tautinių šokių porą 
(berniukas ir mergaitė) ir 
laimėjo 250 dol. Už nuo
trauką balsavo 48 parodos 
lankytojai. Lankytojai turi 
savo skonį. Jie išrinko nuo
trauką kuri įvertinimo ko
misijos buvo neįvertinta.

ELECTRIC MOTOR REPA1RMAN 
M/F 

EXPER1ENCED ONLY. AppllcBnts 
will be familiar with all rotating elec- 
trical equipment, inclvding AC. DC. 
Liberal (ringe benefits. Apply in 
person:

INDUSTRIAL ELECTRIC MOTORS 
10520 Taconic Terrace 

Wood]awn
Cincinnati, Ohio 45215 

An Equa] Opportunity Employer 
(47-50)

OPPORTUNITY FOR 
RN’s & LPN’s

To work fic live in a small Congenial 
Community & Health Center.
We have full & part time positions 
open on all shifts! Some supervisory 
skilia helpful; full company benefits. 
Apply in peTson or call 219-293-0511 
between 8 a. m.-4 p. m.

Elkhart Health Care Center 
1400 W. Flanklin 
Elkhart, lnd. 46S1S

(42-51)

OPPORTUNITY FOR IST CLASS 
SKILLED 

TOOLMAKERS
COLD HEAD1NG

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.
We have openings for expericnced 
toolmakers who are familiar with 
header tooling as well a« cutting tools 
and press rooni tOfiln. Good waoes and 
benefits. Contact Personnel Depart.

IMPEX
905 Louise Avė. 

Crawfordvillc, lnd. 47933 
317-362-0800 

An Equal Opportunity Employer 
(44-50)
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Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Šulaitis,

l!a Grange Park ..........10.00
A. Bimbiris, Los Angeles 20.00
A. Švedienė, Cleveland .. 3.00
A. Daunys, Syosset.........20.00
J. Stravinskas, Cleveland 8.00
Ed. Vaitkus, Chicago .... 3.00
V. Vaičaitis, Seven Hills 5.00
V. Satkus, St. Catharines 10.00
H. Andruška,

Woodhaven .................10.00
V. Stankauskas, Cleveland 3.00
K. Balaišis. Cleveland .. 3.00 
Dr. A. Gleveckas,

Chicago ........................ 20.00
A. Juška, Sterling Hts. .. 8.00
St. Baltušis, Dorchester .. 3.00 
Dr. J. Jurgilas,

Rancho Santa Fe......... 10.00
V. Jokūbaitis, Cleveland 15.00 
St. Dalius, Hamilton .... 10.00
J. Vizbaras, Dorchester 10.00 
J. Stankūnas, Harbert .. 3.00 
H. Dilys, Chicago ............8.00
L. Almario, Brooklyn  2.00 
B. Malcanienė, Cleveland 10.00 
Br. Mozūras,

Ville St. Laurent......... 10.00
V. Chaves, Chesterfield .. 43.00
A. Pakalnis, Linden .... 3.00
Dr. K. Pautienis,

Pampano Beach ......... 10.00
J. Krištolaitis, Cleveland 8.00
R. Tamulionis,

Birmingham .............. . . 3.00
A. Erstikaitis,

Stoney Creek ............ . 5.00
V. Drabišius, Cleveland .. 3.00
T. Briedis, W. Bloomfield 10.00
Pr. Kašiuba, Lisle ..........10.00
J. Petrauskas, Detroit .. 3.00 
V. Mažeikienė,

Lake Zurich .................20.00
Dr. O. Mironaitė, Chicago 15.00
B. Maželis, E. Euclid .... 10.00
M. Tijūnėlis, Euclid .... 8.00
A. Vabalas, Venezuela .. 3.00
K. Puskunigis, Chicago 10.00
A. Lapinskas, Chicago .. 3.00
J. Balbatas, Cleveland .. 50.00
J. Vilutis, Chicago ..........10.00
W. Kazlauskas, Waterbury 8.00
J. Kancevičius, Lawrence 17.00
O. Daneris, Boston......... 8.00
ALT S-gos Chicagos 

skyrius ......................50.00
Chicagos Lietuvių

Moterų Klubas.............50.00
P. Pajaujis,

Mount Clemens ......... 5.00
J. Slavinskas, Indialantic 8.00
V. Kecorius, Toronto ... .10.00
V. Bražėnas,

Bonita Springs............ 5.00
N. Shutterly,

Silver Spring................10.00
V. Stuogis, Ceveland .... 5.00
K. Karalis, Cleveland .... 13.00
G. Karsokienė, Cleveland 5.00
M. Slavinskienė,

Monticello .....................10.00
J. Penkiunas, Baltimore .. 3.00
A. Šveikauskas, Roxbury 1.00
J. Venckus, Coventry .... 3.00
VI. Tervydis, Collinsville 5.00
A. Koncė, Woodhaven ,. 5.00
A. Rukšėnas, Mentor .... 3.00 
VL Šniolis, Palm Beach 15.00 
O. Mekišienė,

Los Angeles .................20.00
J. Cijunskas, Cleveland . .10.00 
M. Prakevich,

Virginia Beach............... 4.00
J. Dunčia, Southfied ....15.00
Br. Škirpienė, Washington 3.00
L. Kerulis, Chicago......... 3.00
E. Gantautas, Brigdeport 3.00
M. Vansauskas, Lyons .. 5.00 
J. Cinkus,

Downers Grove ..........10.00
V. Jonkus, Philadelphia .. 3.00
A. Zenkus, Webster .... 3.00
A. Yankus, Rochester .. 3.00 
Dr. Br. Mikonis,

Dorchester.............,... 5.00
A. Griauzdė, Avon......... 12.00

Č. Vilčinskas, Shasta .... 5.00 
Dr. A. Laucis, Mt. Olive 10.00 
j. Petronis, Los Angeles 20.00
S. Butkunas, St. Charles 5.00 
A. Šalčiūnas, Philadelphia 3.00
Ig. Stankus, Ceveland .. 8.00 
LKVS Ramovė

Clevelando skyrius .... 20.00 
K. Domarkas, Highland 15.00 
K. Pocius,

Beverly Shores............. 35.00
E. Vaitkus, Chicago......... 10.00
J. Černius, Upland......... 3.00
O. Naumanienė, Cleve. .. 5.00 
V. Domeika, Fairfield .. 3.00 
A. Reivytienė,

Middle Village ............. 8.00
M. Vitkus, Bay Harbor .. 3.00 
S. Čipkus, Willowick ....10.00
Br. Tvarkunas, Bensalen 3.00
Dr. K. Pautienis,

Pompano Beach ............5.00
Pr. Dovydaitis,

Los Angeles ................  3.00
V. Juodvalkis, Yucaipa .. 3.00
Dr. V. Plioplys, Rockford 10.00
R. Nelsas, Fullerton .... 3.00
D. Roznikienė, Chicago .. 3.00
M. Jasėnas, Binghampton 5.00 
J. Paovys, Grand Rapids 5.00 
A. Krakauskas, Chicago 8.00
L. Radzvickas, Ann Arbor 8.00 
V. Šenbergas, Cleveland 8.00
V. Vasikauskas,

Richmond Hill............. 5.00
J. Matusevičius, 

Evanston ....................10.00
D. Brazdžionis,

Los Angeles .............. .  5.00
E. Mikužiūtė, Chicago . .20.00 
Lietuvių Tautiniai

Namai Chicagoje ....100.00 
A. Johansonas, Cleveland 3.00
P. Dabkus, Toronto......... 8.20
A. Valavičius,

Los Angeles ................13.00
Jr. A. Razma,

Wilmington .................10.00
A. Vebeliūnas,

Richmond Hill............. 8.00
X. Y., Ridgewood ...........3.00
J. Žostauskas,

N. Redington Beach .. 20.00 
P. Valūnas,

St. Petersburg ............. 10.00
V. Mieželis, Phoenix ....10.00 
R. V. Ambraziejai,

Newark .. . ....................15.00
V. Palubinskas, Cleveland 3.00 
Dr. G. Matas,

Independenee ............. 3.00
V. Labanauskas, Twisp. .. 5.00
I. Ulpaitė, Dorchester .... 5.00
E. Čižinauskas, Freeport 10.00
Dr. J. Maurukas, Elyria 30.00
K. Kiaunė, Santa Ana ..10.00
A. Pimpė, Chicago.........10.00
A. Juodka, Chicago.........3.00
K. Rožauskas, Chicago .. 3.00
Pr. Zailskas, Chicago .... 3.00
J. Daniliauskas, Stamford 8.00
Č. Kiliulis, Lexington .... 3.00 
G. Galinauskas,

Dorchester......... . ...........5.00
S. Kvecas, Santa Monica 15.00 
Dr. A. Milaknis,

Santa Monica .............10.00
Pr. Damijonaitis,

Ormond Beach............. 3.00
S. Garlauskienė, Euclid .. 5.00 
S. Mačys, Cleveland .... 3.00 
D. Siliūnas,

Pompano Beach ..........16.00
J. Musteikis, Rochester .. 5.00 
Dr. V. Dubinskas,

Chicago ........................15.00
K. Žemeckas, Indianapolis 8.00 
D. Adomaitis, Chicago .. 10.00 
M. Puškorienė, Cleveland 3.00 
S. Vaškys, St. Petersburg 3.00 
Dr. L. Kriaučeliūnas,

Palos Park.................... 8.00
V. A. Račkauskas, Cicero 5.00 
S. Maurukienė, Algonųuin 5.00 
A. Balčiūnienė,

Santa Monica ............. 3.00
J. Nausėda,

Woodland Hill .............20.00
J. Januškevičius, Milton 10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

POSĖDŽIAVO JAV LJS TARYBA
Antrasis 1981 m. JAV 

Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
tarybos posėdis įvyko lap
kričio 14-15 dienomis Cleve
lando lietuvių namuose.

Posėdį atidarė ir jį pa
sveikino LB Clevelando 
apyl. pirmininkas Jurgis 
Malskis. JAV LJS CV pir
mininkas Virgus Volertas 
vadovavo posėdžiui. Jis sa
vo pranešime apibūdino 
krašto CV-os pradėtus bei 
atliktus darbus ir pabrėžė 
punktus, kuriuose paskiri 
asmenys galėtų prisidėti. 
Kalbėjo apie 1980 liepos mė
nesį lietuvius kurie buvo 
areštuoti demonstruojant 
prie sovietų ambasados Wa- 
shingtone. Iš trylikos de
monstrantų, kurie buvo pa
traukti teisman, trys buvo 
nuteisti. Jų byla buvo ati
dėta, norint išaiškinti nu
sikaltimo teisinę pusę. Teis
mų išlaidos buvo padengtos 
JAV LJS susirinktais iš lie
tuvių visuomenės pinigais 
Gynimo Fondas).

šiuo metu JAV LJS CV 
aktyviai dirba Vytauto 
Skuodžio išlaisvinimo bylai. 
Skuodis, kuris yra gimęs 
Chicagoje, buvo suimtas ir 
ištremtas į Sibirą už žmo
gaus teisių gynimą ir jo pa
rašytą knygą. CV ragina 
visus lietuvius, ypač jauni

AM /uperior Aivinę/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS 

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SĄSKAITĄ

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior Avinę)/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DIRBO VALANDOS: ĮBS?

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

mą rašyti kongresmanams 
ir senatoriams šiuo reikalu.-

Vytautas Volertas Jr., 
CV iždininkas pranešė apie 
iždo stovį.

Kristina Veselkaitė (iš 
(Detroito) perskaitė V-jo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso pranešimą nes, V 
PLJK komisijos pirminin
kė Violeta Abariūtė susirgo 
ir negalėjo dalyvauti. Bend
ri laiko ir vietovių kongre
so planai yra sudaryti. Pra
džia bus Chicagoje su Pa
saulio Lietuvių Dienom, Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės Seimu, ir sporto šventė. 
Iš Chicagos kongreso at- 
stovai ir dalyviai vyks į sto
vyklą, kuri numatyta Dai
navoje, Manchester, Michi- 
gan. Stovykloje prasidės at
stovų darbai, bet didesnė jų 
dalis bus atlikta studijų 
dienose, kurios bus po sto
vyklos Trent Universitete, 
Trent, Ontario, Kanadoje. 
PLJK uždarymas bus Mon- 
trealyje, Kanadoje. Kol kas 
viskas vyksta gan sklan
džiai ir netrūkus Jaunimo 
Sąjunga su Lietuvių Bend
ruomenė pradės vajų lė
šoms telkti. Saulius čyvas, 
PLJS vicepirmininkas pa
pildė Abariūtės pranešimą.

Centro Valdyba bandė 
laikyti glaudžius ryšius su 

skyriais, bet korespondenci
ja ir pasikalbėjimai nedavė 
lauktų rezultatų. Skyrių 
pranešimuose buvo nema
žai panašumo veiklos at
žvilgiu. Pirma, daug kur 
yra labai sunku JS konku
ruoti su kitomis lietuvių ir 
nelietuvių organizacijomis. 
Antra, yra gan sunku pri
traukti jaunesnius į bet ko
kią akciją. Los Angeles ir 
Philadephija buvo dvi iš
imtys. Asta Grakauskaitė 
(Los Angeles) kalbėjo apie 
JS rolę savo mieste. Nors 
nariai prisideda prie infor
macijos skleidimo apie lie
tuvius (pabaltiečius) ir Lie
tuvą jų susibūrimai yra 
daugiausiai socialinio pobū
džio. Kitos organizacijos 
Los Angeles atlieka įvairius 
uždavinius, JS yra daugiau
sia kaip bendra jaunimo 
jungtis. Philadelphijos ta
rybos narė (ir CV sekre
torė) Aušra Gečytė kalbėjo, 
kad jų skyrius yra prisi
glaudęs prie CV ir kartu ja 
veikia.

Anksti pavasarį yra pla
nuojamas pirmas bendras 
JAV LJS suvažiavimas De
troite. Visi lietuviai jaunuo
liai bus kviečiami prisidėti 
prie šio suvažiavimo ir pa
informuoti apie JS tikslus 
ir kuo gali prisidėti prie lie
tuvių veiklos.

(kr)
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PAS GINTARO ENTUZIASTUS
Prieš metus įsikūrusi 

Gintaro Studija (Amber 
Studios) Clevelande lietu
vių rajone, rodo tendenci
jos plėstis, augti ir populia
rėti. Vieną vakarą, pakvies
ta Rimo Laniausko, kuris 
eina įvairias bendrovėje pa
reigas — nuo prezidento iki 
dulkių valytojo — apsilan
kiau toje jaukioje patalpo
je. Su dideliu pasididžiavi
mu Rimas Laniauskas ir 
Antanas Kalvaitis rodė nau
jus savo galerijos bei stu
dijos eksponatus (parduo
tuvės žodžio jie nemėgsta). 
Jų tarpe nuostabaus grožio 
numeruoti Vytauto Igno 
grafikos darbai ką tik pri
siųsti iš New Yorko. Ilgai 
gėrėjausi "Žemaitijos” ir 
"Lietuvos” kūriniais, nega
lėdama atitraukti akių nuo 
menininko taip giliai išreik
štos lietuviškos simbolikos, 
į ją įtraukiant Lietuvos di
džiųjų miestų stilizuotus 
herbus. Ir jaunesniems, 
mėgstantiems savo namus 
papuošti spalvingomis ir 
Skoningomis reprodukcijo
mis (prints), čia pasirinki
mas nemažas. Stebiu sieno
je ant raudonos medžiagos 
įmantriai išdėliotus kelis 
šimtus rėmų pavyzdžių, ku
rie iš pirmo žvilgsnio su
daro menišką dekoratyvinį 
įspūdį. Tik vėliau aiškėja, 
kad tai rėmų pavyzdžiai.

Medžio drožiniai, ginta
ras, lietuvių ir ne lietuvių 
menininkų tapybos bei ke
ramikos darbai yra pa
trauklūs tiek savo išvaizda, 

Vienas iš kambarių "Amber Studios” kuriame iškabinti pa
veikslai ir išdėstyti įvairūs tautodailės dirbiniai.

tiek savo kaina. Smulkme
nų tarpe buvo malonu pa
stebėti dailiai nuaustas ne
dideles juostas su lietuviš
kais vardais. Tokios juos
telės tinka laikyti knygose, 
atžymint skaitytą vietą, ar 
šiaip tarnauja kokiam nors 
dekoratyviniam tikslui: al
bumo viršeliui, pagalvėlei, 
ir t.t.

Pasikalbėjus paaiškėjo, 
kad Gintaro Studijoje do
minuoja vietinės pajėgos, 
čia matome šilgalienės ke
ramiką šalia chicagietės 
Gaižutienės. Birutės Kas
peravičienės audinius, An
tano Kalvaičio nuotraukas, 
Degučio drožinius, Laniaus
ko, Palubinskienės ir Kize- 
vičiaus darbus, šalia jų ran
dame lietuvius menininkus, 
gyvenančius Chicagoj, New 
Yorke, St. Louis ir kitur.

Erdvi, gerai apšviesta pa
talpa gerokai pasikeitė nuo 
atidarymo dienos, nes dingo 
įrankių ir darbo stalas, o jo 
vietoje sieną dabina lenty
nos su fektingai išdėstytais 
drožiniais. Visi darbai at
liekami naujoje patalpoje, 
kurioje dabar sukrauti įran
kiai, darbo medžiaga ir net 
žaidimas su strėlėmis, kurį 
žaidžia bendrovės nariai, 
norėdami atsikvėpti nuo ne 
visada lengvo ar malonaus 
darbo. Profesionalas meni
ninkas, fotografas, advoka
tas ir revizorius, bendros 
meilės menui ir grožiui jun
giami, savo laisvalaikį pra
leidžia gražios idėjos įgy
vendinimui. Jie svajoja, kad

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutės, įvy
kusios gruodžio 20 d., dalyviai su Kalėdų seneliu — dr. Dainium 
Degėsiu. J. Garlos nuotr.

Gintaro studija taptų lietu
viško meno centru, kuriame 
intereso ir vietos rastų vi
si, besidomintys menu. Gi 
lietuviškos kultūros propa
gavimas jų planuose užima 
bene pačią svarbiausią vie
tą.

Išėjus į gatvę, žvilgtelė
jau dar kartą pro langus į 
vidų. Iš tolo mane akimis 
seka Vytauto Didžiojo bius
tas, o ant sienų sveikina 
praeivius peisažai ir gėlės. 
Tai tokia graži meniška sa
la prekybinio centro kasdie
ninių prekių monotonijoje.

Aurelija Balašaitienė

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

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED EEG 

TECHNOLOGIST 
to work and live in a small congenial 
community and a 51 bed hospital. 
Salary commensurale vvith experience 
& ability. Plūs call time liberal per
sonnel policies & fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE TO 
PERSONNEL DEPARTMENT 

LA PALTA COMMUNITY
HOSPITAL

3801 NORTH MAIN AVĖ. 
DURANGO, COLORADO 81301 

303-259-1110, EXT. 196
(49-2)

WANTED AT ONCE

STRUCTURAL STEEL 
DETAILERS 

Experienced detailers of structural 
steela, joist, deck. Erie Pa. fabricatoi. 
Mušt, relocate. Good wege.

(814) 459-2715' (4150)

Nežinia ko Jonelis Žygas išsigando atskridęs iš saulėtos Ka
lifornijos, Kalėdų senelio (dr. D. Degėsio jr.) baltos barzdos, ar 
senelio Jono Garlos foto aparato. Nuotraukoje Nijolė Garlai- 
tė-Žygienė ramina sūnų. J. Garlos nuotr.

r3- - - - - - - - - - - - - - ' .
Sveikiname visus savo klijentus, 

draugus ir gimines su

ŠV. KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir linkime visiems 

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

SS amber studios, ,nc
505 East 185 Street;
Euclid, Ohio 44119
Tel. 531-3500

Džiugu pranešti, kad atidarome padidintas galerijos patalpas. Mes 
augame su jūsų pagalba ir pritarimu.

Dabar, ypač šventėms, pas mus rasite vieną, iš didžiausių Ohio 
valstibėje rėmų pasirinkimą. Paveikslų įrėmavimas bus atliktas pagal jūsų 
užsakymus. Padidintoj galerijoj taip pat rasite naujų paveikslų, grafikos, 
fotografijų, drožinių, keramikos, įvairių meno reikmenų ir kitų dovanų 
šventėms, kaip lietuviško aukso-gintaro bei tradicinio stiliaus šiaudinių 
eglutės papuošalų.

Šventėms galerija bus atidaryta pirmadieniais nuo 12 iki 6 v. v.; 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 9 v. v. ir šešta
dieniais nuo 10 iki 6 v. v. Uždaryta trečiadieniais.

švenčių proga sveikiname visus lietuvius ir mūsų klientus ir kvie
čiame atsilankyti į GINTARO galeriją.

Rimas Laniauskas, pirmininkas 
Antanas Kalvaitis, vicepirmininkas

Kripavičių šeima

JAKUBS AND SON

Wiliiam J. Jakubs Jr. ir
Barbaro Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.,
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• Piemenėliu mišių metu, 
Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje, giedos lietuvių 
jaunuolių vyrų choras, va
dovaujamas Juliaus Kazė

no, ir solistas Bronius Ka
zėnas. Vargonais palydės 
muz. Regina Brazaitienė. 
Fleita ir gitara Kalėdų me- 
liodijomis paįvairins Dalia 
Miškinytė ir Ginas Mačys.

• Dr. Henrikas Brazaitis 
su šeima sveikina draugus 
ir pažįstamus Kalėdų šven
čių ir Naujų Metų proga. 
Vietoj kalėdinių kortelių 
siunčia aukų Dirvai parem
ti.

• Žalgirio šaulių kuopa 
Clevelande, per A. Karsoką

Dirvai paremti atsiuntė au
kų 25 dol. Ačiū.

• Naujų Metų sutikimas 
LB Clevelando apylinkės 
valdyba rengia tradicinių 
Naujų Metų sutikima, Lie
tuvių Namuose. Stalus re
zervuokite skambindami J. 
Malskiui telef. 486-9165 ar
ba A. Miškinienei telef. 
486-8517.

• Parduodamas A. Vaikš- 
noro paveikslas. Skambinti: 
486-9944 po 5 vai. vakaro.

Visus apylinkių lietuvius sveikina Kalėdų švenčių ir Naujų 
Metų proga linkėdami tyro kalėdinio džiaugsmo ir laimės 

ateinančiais metais.

We Rent a Complete Line of Dress Clothes

STERN’S MEN’S WEAR
PERSONAL SERVICE ALTERATIONS

688 East 185th Street CIeveland, Ohio 44119
Phone: 531-2640

A....... ............. “
Geriausi linkėjimai Tautinės Są

jungos Clevelando skyriaus nariams, 

jų šeimoms bei prijaučiantiems šv. Ka

lėdų ir 1 982 Naujųjų Metų proga.

Tautinės Sąjungos 
Skyriaus Valdyba

d
Vietoje kalėdinių atvirukų ...

Sveikinu visus savo draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga, liukėdama Jums džiaugsmo ir 
visokeriopos laimės. Ateinantieji Nauji 1982 metai 
neneša Jums sveikatos ir vilties sulaukti laisvės 
mūsų brangiai Tėvynei. Tegul toji viltis būna visų 
mūsų darbų įkvėpėja, palydovė ir stiprybė.

Jūsų
Aurelija Balašaitienė

Visus apylinkių lietuvius sveikina Kalėdų švenčių ir Naujų 
Metų proga linkėdami tyro kalėdinio džiaugsmo ir laimės 

ateinančiais metais.

BROADVIEW
Savings

Angelo A. Passalacųua
Vice President, Manager

The Broadview Savings and Loan Company
East 185th Street 813 East 185th Street
CIeveland, Ohio 44119 216-481-7800

Visus savo klijentus ir apylinkės lietuvius sveikina šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga linkėdami jaukių švenčių bei laimingų ir 

sveikų ateinančių metų.

zJ»NDEPENDENT
3pA\lN(kS

920 EAST 185TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44119 
486-4100

MEMBER ODGF

DAVID R. SWOPE 
vedėjas 

ir 
bendradarbiai

A------------------------------------
Šv. Kalėdų proga sveikina ir linki kuo gražiausių švenčių 

bei sveikų ir laimingų Naujų Metų

PADĖKA

Lietuvos Laisvės Sukili
mo Minėjimo Komitetas 
širdingai dėkoja minėjimų 
piniginėm aukom parėmu- 
siems mecenatams, garbės 
rėmėjams ir rėmėjams ku
rių dosnumu renginys davė 
gražaus pelno išlaidoms pa
dengti ir Lietuvos Laisvės 
kovotojų, Sibiro kankinį 
Vladų šakalį paremti.

Širdingai dėkojame
Alfonsas Mikulskis — 
komiteto pirmininkas, 

Juozas Žilionis —
kom. vicepirmininkas, 

Vladas čyvas — 
sekretorius,

Juozas Stempužis — 
spaudai ir radijui 
komiteto narys

• LKVS "Ramovė” Cle
velando skyriaus valdyba 
gruodžio 8 d. posėdyje pa
skyrė aukas: Lietuvos pa
siuntinybės rūmų remontui 
100 dol., DMNP parapijai 
50 dol., Lietuvos sukilimo 
minėjimo komitetui 30 dol., 
Dirvai 20 dol., šv. Jurgio 
parapijai 20 dol. ir Kary 
spausdinimų straipsnių pre
mijavimo fondui 10 dol.

• Lietuvių beisbolo ko
manda kviečia lietuvių jau
nimų į Kalėdų šokius š. m. 
gruodžio 25 d. Lietuvių Na
muose viršutinėje salėje. 
Šokiai vyks nuo 8 vai. vak. 
iki 1 vai. ryto. Įėjimas 3 
dol. šokiams gros Marius 
čiapas.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 41094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

HOUSE FOR RENT

5 rooms down, 2 bed- 
roms. Newly remodeled 
carpeting throu out, appli- 
ances included. $140 month. 
Carl Avė. Call: 585-2498.

(50-2)

BUETTNER’S BAKERY
SPECIALIZING IN FANCY WEDDING AND BIRTHDAY CAKES

704 East 185th Street CIeveland, Ohio 44119
Phone 531-0650

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų linkime 
visiems klijentams

BERGER VVALLCOVERING & PAINT CO.
805 East 185th Street CIeveland, Ohio 44119

Phone 481-6250
DECORATOR SUPPLIES PAINTS-LINOLEUM
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MATAS & TURNER
□

į Rf ALTO«« REALTY
501 E. 185 St Euclid, Oh. 44119
(216) 486-2530

RITA MATAS - G.R.I.-BROKER
Certified Appraiser
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DIRVA
KARDINOLAS AGOSTINO • Povilas Kapiskas, iš
CASAROLI, VATIKANO Provindence. R. I.. kuriam
VALSTYBĖS SEKRETO
RIUS LYDIMAS PREL. 
A. J. BAČKIO, LANKĖSI 

WASHINGTONE

Š. m. gruodžio 12 d. Mek
sikoje kardinolas Casaroli, 
kaip Popiežiaus Legatas, 
dalyvavo Guadalupės šv. 
Madonos 450 metų apsireiš
kimo sukakties iškilmėse. 
Kartu su juo buvo ir prela
tas A. J. Bačkis. Viešųjų 
Bažnyčios Reikalų Tarybos 
Pasekretorius. Į minėtas iš
kilmes buvo atvykęs ir ar
kivyskupas Ch. Salatka.

Grįždamas Romon, kardi
nolas Casaroli su savo paly
dovais 1981. XII. 14 d. at
vyko Washingtonan, kur 
išbuvo ligi gruodžio 16 d, 
ryto. Po pasimatymo gruo
džio 15 d. su prezidentu 
Reagan, kardinolas Casaro
li, lydimas prel. A. J. Bač- 
kio, turėjo pasikalbėjimų 
Valstybės Departamente su 
Valstybės sekretoriumi Al. 
Haig, Jr. dalyvaujant De
puty Valstybės sekretoriui, 
pas ekretoriui politiniams 
reikalams bei kitiems pa
reigūnas. Vėliau — po pie
tų pas prezidentą — aukš
tieji Vatikano svečiai turė
jo dar pasikalbėjimą Bal
tuose Rūmuose su vicepre
zidentu, Valstybės sekreto
riumi, prezidentu asistentu
J. Baker III bei kitais pa
reigūnais.

Prelatas A. J. Bačkis 
pravažiavimo pro Washing- 
toną proga teturėjo tris va
landas laiko aplankyti savo 
tėvus Lietuvos Pasiuntiny
bėje, kur pasikalbėjimui bu
vo atvykusi ir Valstybės 
Departamento Baltijos sky
riaus reikalų vedėja.

• Edvinas ir Halina Bal- 
ceriąi, vietoj siuntinėję 
švenčių proga sveikinimo 
kortelių, Dix-vai paaukojo 50 
dol. Ačiū.

• Lietuvių Moterų Fede
racijos Waterburio klubas, 
per ižd. Albiną Paliulienę 
atsiuntė Dirvai paremti 25 
dol. Ačiū.

• Julija Rastenienė, pri- 
simindamą savo a. a. vyrą 
Nadą, advokatą, laureatą, 
poetą ir ALT S-gos garbės 
narį, Dirvai paremti atsiun
tė 25 dol. su šventiniais lin
kėjimais. Ačiū.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linki visiems draugams ir 

pažįstamiems.

Stasys Virpša ir 
Liucija ir Vilius Hoffmanai

jau sukako 94 metai am
žiaus, neužmiršta Dirvos ir 
siųsdamas auką 15 dol. pri
dėjo savo sukurtą eilėraštu
ką "Rudenėlis atėjo”. Ačiū.

• A. Valiulis, gyv. Los 
Angeles, nuoširdus Dirvos 
rėmėjas, a t n a ujindamas 
prenumeratą pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.

• V. Dilba iš Bostono, 
kaip kalėdinę dovaną užpre
numeravo Dirvą savo bičių, 
liui O. Lefleriui j Vak. Vo
kietiją.

• Kas nori susipažinti su 
Florida ir pigiai pagyventi 
4-5 žiemos ir pavasario mė
nesius Juno Beach, kur 
daug lietuvių gyvena, skam- 
bintite tel. (305) 626-6199.

PATVIRTINO RINKIMŲ 
KOMISIJĄ

JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba savo 
posėdyje gruodžio 6 d., De
troite, patvirtino šios su
dėties Vyriausią JAV LB 
X-tosios Tarybos ir Vl-tojo 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimo atstovų rinki
mų komisiją: pirmininkas 
— Kazys Jankūnas, vice
pirmininkas — Vladas Au
dėnas, sekretorė — Emili
ja Jurevičiūtė ir nariai — 
Rimas Bitinas bei Viktoras 
šeštokas.

Rinkimai Įvyks 1982 m. 
gegužės mėn. 8-17 dienomis.

• Algimanta Gečys, JAV 
LB Visuomeninių Reikalų 
Tarybos pirmininkas 1981 
m. spalio mėn. 26 d. parašė 
laišką JAV LB Krašto Val
dybos. pirmininkui Vytau
tui Kutkui, pranešdamas, 
kad nuo 1981 m. gruodžio 
mėn. 1 d. pasitraukia iš 
JAV LB Visuomeninių Rei
kalų Tarybos pirmininko 
pareigų.

I
 Skaitykit ir platinkit

DIRVĄ

LOS ANGELES

GRAŽUS PAVYZDYS

Los Angeles Tautinės Są
jungos skyrius gruodžio 11 
dieną Tautinių Namų pa

talpose suruošė savo na
riams ir prijaučiantiems 
prieškalėdini pobūvį ,į kurį 
atsilankė 40 žmonių. Sky
riaus pirmininkė Rūta Ša
kienė pasveikino susirinku
sius ir pakvietė vaišintis 
Valės Baltušienės paruošta 
žuvies vakariene.

Buvęs Sąjungos pirminin
kas Antanas Mažeika pa
dėkojo valdybai už taip gra
žiai paruoštą pobūvį ir siūlė 
tokius suėjimus - pabendra
vimus ruošti dažniau nes jie 
mus daugiau apjungia ir su
artina. Skyriaus vicepirmi
ninkas ir Los Angeles Tau
tinių Namų pirmininkas Jo
nas Petronis savo kalboje 
atkreipė dėmesį į Lietuvos 
Atstovybės rūmų Washing- 
tone aliarmuojant stovį ir 
kvietė skyriaus narius artė
jančių švenčių proga su 
gausesne suma prisidėti 
prie rūmų remonto, šio va
jaus pradžiai Tautiniai Na
mai paskyrė 500 dolerių au
ką. Susirinkusieji tam nuo
širdžiai pritarė ir čia pat 
sudėjo dar 700 dolerių. Ir 
taip dešimties minučių lai
kotarpyje nedidelė grupė 
žmonių sukaupė 1200 dole
rių sumą.

Toks gražus Tautinės Są
jungos Los Angeles sky
riaus gestas galėtų būti pa
vyzdžiu ir kitiems skyriams 
parodant, kad Tautinė Są
junga ne tik palaiko laisvi
nimo veiksnius, bet ir re
mia Lietuvos atstovybę.

(jm)

PETRO IR ROTOS SAKŲ 
PADĖKOS ŠVENTĖ

Lapkričio 21 d. buvo sau
lėtas ir gražus šeštadienis. 
Tą dieną P. ir R. Sakai pa
sikvietė draugus ir pažįsta
mus su jais kartu atšvęsti 
savo šeimos padėkos dieną. 
Po sunkios operacijos ilgai 
sirgęs Petras Sakas jau yėl 
sveikas ir jo žmona Rūta 
surengė šias vaišes, kad su 
bičiuliais pasidžiaugti vyro 
grįžusia sveikata. Suvažia
vo apie šimtas žmonių, pil
nas kiemas ir pilnas namas. 
Matėsi daugiausiai ramovė- 
nai, birutietės, tautininkai, 
radijo valandėlės darbuoto
jai — tų organizacijų atsto
vai su kuriomis Sakai dau
giausia dirba ir kurias re
mia. Sakų namuose visuo
met susirenka visokių pa
žiūrų ir organizacijų žmo
nės, nes Sakai turi daug 
draugų.

BALFo pirm. Vi. Pažiūra 
pakalbėjo visų susirinku
sių vardu, ir visi sugedojo 
ilgiausių metų. Svečių tarpe 
buvo konsulas V. Čekanaus
kas ir svečias iš St. Louis, 
Šakienės pusbrolis dr. Povi
las Švarcas, žinomas Tauti
nės Sąjungos veikėjas.

Kai vėlai vakare svečiai 
skirstėsi iš šių visiems ži
nomų vaišingų namų, dar 
nei vaišių stalas, nei abu 
gėrimų barai nebuvo nuo 
gėrybių ištuštėję. Visi sve
čiai išvažiavo patenkinti 
puikiomis vaišėmis ir besi
džiaugdami sugrįžusią Pet
ro Sako sveikata. (a)

J- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikiname visus mūsų draugus, 

pažįstamus ir Amerikos Lietuvių 

Susivienijimo narius.

Povilas ir Gertrūda 
Dargiai

Pittsburgh

——
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga sveikiname visus mūsų

draugus ir pažįstamus

Stasys, Aldona ir Algis 
Mažuliai

J- • =

Jane ir Edvardas Šisai iš saulėtos

Kalifornijos sveikina visus savo mielus 

draugus ir pažįstamus su Šv. Kalėdo

mis ir linki sveikų ir laimingų Naujų 

Metų.

A-------------------------------
Edvinas ir Halina 

Balceriai

sveikina visus savo draugus ir 

pažįstamus Kalėdų švenčių 

proga ir linki laimingų 

Naujųjų Metų!

-d
Nuoširdžiai sveikiname visus savo 

gimines, draugus, pažįstamus ir visus 

čiurlioniečius šv. Kalėdų ir Naujųjų 

Metų proga.

Roma, Henrikas ir Marius
Tatarūnai

Daug džiaugsmo linkime šv. Kalė

tuose.

2T

dų proga giminėms, draugams ir pažįs

tamiems ir laimės Naujuose I 982 Me

Barbara, Vacys ir Paulius 
Petkai
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