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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

INVAZIJOS PASEKMĖS
Padėjo ar pakenkė Reaganui

Vytautas Meškauskas

Invazija j Grenadą ameri
kiečių daugumos buvo palan
kiai sutikta, tačiau nuotaikos 
šiame krašte nepasižymi savo 
pastovumu. Už tat šiuo tarpu 
dar per drąsu teigti, kad inva
zija Reaganui padėjo politi
niai. Žinia, kaip pastebėjome 
pereitoje laidoje, vieno jos su
tapimas su blogomis žiniomis 
iš Beiruto, padėjo jąs ramiau 
priimti: ne vien tik mus 
muša, ir mes galime smogti. 
Bet tai trumpalaikis jausmas, 
lengvai pažeidžiamas ilgalai
ke kritika.

Kritikai nurodo, kad visų 
pirma invazija nebuvo reika
linga. Grėsmė Amerikos stu
dentams atsirado tik sudundė
jus pirmiems invazijos šūviam. 
Ir jei tai, situacija Grenadoje 
galėjo būti išspręsta įprastom 
diplomatinėm priemonėm be 
kraujo praliejimo. Dabar 
JAV pažeidusios ne tik kitos 
suvereninės valstybės teises ir 
prasilenkusios su tarptauti
niais susitarimais, tas teises 
garantuojančiais, be tikro 
reikalo, kas sukėlė viso pasau
lio pasipiktinimą, atsispindė-

APDOVANOTI ORDINAIS 
VENEZUELOJE DU 

LIETUVIAI
š. m. spalio 12 d. Colum- 

bus Day iškilmių metu, Ve
nezuelos prezidentas Luis 
Herrera Campins asmeniš
kai įteikė Venezuelos Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkui dr. Vytautui Dam- 
bravai Caracas miesto Įkū
rėjo "Diego de Losada” or
diną. Ordino Įteikimo metu 
buvo atžymėti Vytauto 
Dambravos nuopelnai Vene- 
zuelai, ne tiktai dabartinia
me jo darbe su lietuvių ir 
ir kitų tautybių bendruo
menėmis, bet ir anksčiau, 
kai būdamas JAV Ambasa
dos Kultūrinių Reikalų At- 
tachė Venezueloje, V. Dam
brava aktyviai prisidėjo 
prie Venezuelos "Universi- 
dad Abierta’’ įkūrimo.

Tų pačių iškilmių metu, 
lietuvė gydytoja dr. Ba- 
bianskaitė šeputienė gavo 
Venezuelos valdžios ordiną 
"Merito ai Trabajo” už jos 
ilgamečius nuopelnus medi
cinos praktikoje Venezue
loje.

Ordinu įteikimo iškilmės, 
kuriose dalyvavo Valstybės 
prezidentas, ministerių ka
bineto nariai ir sostinės 
burmistras, Įvyko miesto 
aikštėje prie Kolumbo pa
minklo ir buvo perduotos 
per televiziją. 

jusį JAV Saugumo Tarybos 
balsavime, kurios rezoliucija 
nepraėjo tik dėl JAV turimo 
veto teisės. Kartu invazija pa
kenkusi santykiams su Vakarų 
Europa kaip tik tuo laiku, ka
da jie labiausiai reikalingi - šį 
rudeni pradedant j Europą ga 
benti JAV vidutinės distanci
jos raketas ir skraidančias 
bombas'.

Prieš nagrinėjant tą kritiką 
verta prisiminti, kad adminis
tracijos invazijos pateisinimas 
ne vienodai skamba amerikie
čių ir europiečių ausyse. Pir
miesiems savo piliečių gelbėji
mas yra didžiausia dorybė. 
Prieš tai nepasisako nei opozi
cija iš principo. Ji tik abejoja, 
ar tikrai buvo pavojus. Gyni
mas savo piliečių turi seną tra
diciją iš kolonialinių laikų, ka
da pasiųstam karo laivui čia
buviai negalėjo pasipriešinti. 
Europoje ta tradicija jau pa
miršta, nors buvo kai kurių 
išimčių gelbstint pagrobtų lėk
tuvų keleivius. Mūsų atveju 
turėta reikalo ne su kokiais pa 
grobtais įkaitais, bet savo no
ru ten nuvykusiais studentais, 
kurie ten ieškojo pigesnio 
mokslo. Mat, Amerikos uni
versitetuose už vienų metų stu
dijas medicinos fakultete rei
kia mokėti iki 11,000 dolerių. 
Maža to, į juos priimama tik 
pusę norinčių įstoti. Dėl to už 
JAV sienų atsirado mokyklų 
kurios mokslą siūlo už 6 ar 8 
tūkstančius. Žinia, jų įrengi
mai bei mokymo personalas 
negali lygintis su JAV esan
čiais universitetais, bet jų dip
lomai leidžia šiame krašte to
liau praktikuotis ir vėliau išsi
laikyti atskirų valstybių egza
minus verstis medicina. Tie 
‘užjūrių’ universitetai yra pel- 

(Nukelta į 2 psl.)

Korp. Fratemitas Lituanica buv. valdybos nariai gydytojų suvažiavime Chicagoje su Lie
tuvos gen. garbės konsule J. Daužvardiene. Iš kairės: dr. V. Pavilanis, J. Daužvardienė, buv. 
pirm. dr. V. Tauras, dr. Giedraitienė, dr. Taurienė ir dr. Garimas. Korporacijos 75 metų su
kakties minėjimas įvyks lapkričio 20 d. Clevelande Lietuvių Namų salėje. P. Malėtos nuotr.

Vliko pirmininkas dr. K. Bobelis kalba Pasaulio Antikomunistinės Lygos suvažiavime 
Liuksemburge, š. m. rugsėjo 21 d.

Vliko valdybos nariai Europoje
Rugsėjo 19-26 d. VLIKo 

pirmininkas dr. K. Bobelis 
ir valdybos narys inž. L. 
Grinius lankėsi Anglijoje, 
Vokietijoje ir Liuksembur
ge. Pagrindinis šios kelio
nės tikslas buvo dalyvavi
mas XVI-me Pasaulio Anti- 
Komunistinės Lygos suva
žiavime, kuris vyko rugsė
jo 20-22 dienomis Liuksem
burge. Kelionė buvo taip 
pat išnaudota susitikimams 
su lietuviais Hiutenfelde, 
Miunchene ir Londone.

PAKL suvažiavime lietu
vius atstovavo dr. K. Bobe
lis ir inž. L. Grinius, o ste
bėtojo teisėmis (ne VLIKo 
lėšomis) dalyvavo ir J. Bo
belis iš Londono.

PAKL suvažiavime apie 
400 dalyvių atstovavo 75 
tautas ir 9 tarptautines or

ganizacijas: 15 iš Afrikos, 
21 iš Azijos ir Australijos, 
21 iš Europos, 7 iš Lotynų 
Amerikos, 9 iš Artimųjų 
Rytų ir 2 iš šiaurės Ame
rikos. Suvažiavimą stebėjo 
34 laikraštininkai iš 14-os 
valstybių.

Suvažiavimo atidarymas 
Įvyko Europos Parlamento 
rūmuose. Jį sveikino Liuk
semburgo vyriausybės at
stovai ir Europos Parla
mento narys P. Vanderkho- 
ven iš Belgijos. Sekančių 
dviejų dienų posėdžiai vyko 
Novatel viešbutyje prade
dant bendrais pusryčiais ir 
baigiant vėlyva vakariene. 
Visų atstovų (po du kiek
vienai organizacijai) išlai
kymą suvažiavimo metu ap
mokėjo rengėjai — Ligue 
Internationale de la Liberte 

ir European Council for 
World Freedom.

Suvažiavimo darbotvar
kėje buvo PAKL vadovy
bės ir šešių pasaulio dalių 
organizacijų pranešimai, 
paskaitos ir dalyvių klau- 
simai-diskusijos. Taip pat 
buvo sudarytos keturios re
zoliucijų komisijos. Oficiali 
.suvažiavimo kalba buvo 
prancūzų, tačiau bent pusė 
paskaitininkų naudojo ang
lų kalbą. Sesijų metu visos 
kalbos buvo lygiagrečiai 
verčiamos Į prancūzų, ang
lų, kiniečių ir ispanų kalbas. 
Suvažiavimo salė ir delega
cijų stalai buvo papuošti 
dalyvaujančių valstybių vė
liavomis.

Lietuvai suvažiavimo 
darbotvarkėje buvo paskir
tas laikas antros dienos po
pietėje po V. Bukovskio 
kalbos. Deja, tai buvo ati
dėta, o vėliau dėl laiko sto
kos, neįvykdyta. VLIKas 
buvo paruošęs rezoliuciją ir 
informacinę medžiagą, ku
rios apie 100 patraukliai 
apipavidalintų aplankų bu
vo įteikta visoms atstovy
bėms. Jokia kita delegacija 
tolygios medžiagos nebuvo 
paruošusi.

Dr. K. Bobelis buvo re
ferentu Pasaulinės strate
gijos komisijoje ir pavada
vo jos pirmininką; o inž. L. 
Grinius dalyvavo Ekonomi
jos ir prekybos komisijos 
darbuose ir paruošė jai re
zoliucijas.

Suvažiavimo bėgyje bu
vo susipažinta su daugelio 
tautų atstovų. Užmegsti 
ryšiai padėjo išgarsinti 
okupuotos Lietuvos bylą ir

(Nukelta į 3 psl.)
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Europiečiu pažiūra į Grenados įvykius. - Demokratijos atstatymas 
_ Argentinoje.- JAV ir Izraelio santykiai po Beiruto sprogimo. J
Reagano administracijos kri

tikai, smerkdami jos žygi i 
Grenadą, cituoja Europos pa
sipiktinimą kaip tik tuo metu, 
kada Vakarų vienybė yra 
labai reikalinga. Dėl to įta
kingas londoniškis The Eco
nomist pastebi:

Daugelio žmonių akyse in
vazija negali būti pateisin
ta jokiomis aplinkybėmis, 
vistiek kur ir kada. Kai kas 
tačiau mano, kad ji gali bū
ti pateisinta noru sulaikyti 
komunizmo plėtimąsi Kari
buose. Taip besiginčijant 
užmirštama paklausti pačių 
grenadiečių. Savo nuomo
nę pareikšti jiems jau seniai 
nebuvo progos, jų vyriausy
bė neleido rinkimų ir mušė 
savo oponentus.

Jei, kaip amerikiečiai pa
žadėjo, invazija padės gre- 
nadiečiams atstatyti demo
kratines institucijas ir leis 
laisvai pasirinkti tuos, kurie 
juos valdys, tai bus pats ge
riausias (invazijos) pateisi
nimas. Tai taip pat paro
dys, kad kai kurie šios savai
tės balsai buvo pakelti per 
aukštai.’
Tuo tarpu N.Y. Times to

liau laikosi savo užimtos kritiš
kos linijos. Paneigdamas visus 
kitus invazijos pateisinimus jis 
rašo:

‘Demokratijos atstatymas 
Grenadoje skamba geriau 
(už kitus pateisinimus). Bet 
tada - kodėl tik Grenadoje? 
Kodėl ne Haiti ar Chilėje?’ 
Atsakymas i tai gali būti 

toks, kad Grenadoje tai pada
ryti pasitaikė gera proga. Žy
miai daugiau karių reikėtų

Invazijos 
pasekmės...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ningas biznis ir jų visą laiką 
daugėja. Tokia neturtinga sa
lelė kaip Grenada iš jo irgi tu
rėjo nemažai pajamų.

Dėl viso to europiečių akyse 
gelbėjimas tokių studentų, 
ypač tuo metu kai dar niekas 
jų nepersekiojo, atrodo keisto
kai. Europiečių nuomonė ga
li pasikeisti, kai paaiškės Ku- 
bos-Sovietijos pasirengimai to
je saloje tolimesniam subver- 
sijos išplėtimui visame Karibų 
jūros rajone.

Bet iki tai bus visų supras
ta, opozicija šūkaus, kad Rea
ganas be reikalo pažeidė tarp
tautinės teisės nuostatus ir kad 
jis iš viso yra ‘karo kurstytojas’ 
kuris norėtų ginklu išspręsti 
pasaulio problemas, nors toks 
spredimas nepaliks nei nuga
lėtų, nei nugalėtojų. Už tat 
artimiausioje ateityje galima 
laukti smarkoko pasikeitimo 
nuomonėmis tarp tų, kurie Re
agano invazijoje į Grenadą 
mato atbudusią Ameriką, ku
riai nusibodo būti stumdomai 
tarptautiniame parkete, ir 
tarp tų, kurie laikosi Kristaus 
patarimo gavus i vieną žandą, 
atstatyti kitą. Artėją rinkimai 
tuos ginčus tik dar daugiau 
pakurstys. 

siųsti pvz. į Nicaragva. Be to, 
karinės ar kitokios dešiniųjų 
diktatūros neužkerta kelio 
vėliau jų valdomam kraštui 
grįžti i demokratiją. Ar ne 
taip atsitiko Ispanijoje ir Por
tugalijoje, o per užpereito sek
madienio rinkimus Argentino
je? Tuo tarpu ten, kur įsivieš
patauja komunistai - tokiam 
kraštui jau nėra kaip grįžti 
prie demokratijos, nors, kai 
kurie jų - kaip Juogslavija, 
Albanija ir Kinija - nebėra so
vietų sąjungininkai.

•••
Argentinoje, kur balsuoti 

yra prievolė, rinkimus laimėjo 
kiek į kairę nuo centro linku
sios radikalų partijos, panašios 
į socialdemokratus, partijos 
kandidatas, 56 m. amžiaus 
Raul Alfonsin, buvęs seimo at
stovas ir advokatas. Jis surin
ko 52 % visų balsų, kai tuo tar
pu jo rimčiausias varžovas, 
peronistų kandidatas Italo Lu 
der gavo tik 40 70 Iki šiol nuo 
1945 m. visus rinkimus Argen
tinoje laimėdavo peronistai.

Naujo prezidento laukia la
bai sunkūs uždaviniai. Visų 
pirma ūkinė būklė katastro- 
finga. Argentina užsieniui 
yra skolinga per 40 bilijonų do
lerių, kurių neturi iš ko grąžin
ti, nors bendrai kraštasyra ga
na turtingas. Antra - per ka
rinės vyriausybės kampaniją 
prieš tikrus ir tariamus teroris
tus 1970-80 m.m. be žinios 
dingo 6,000 žmonių. Skelb
dama rinkimus karinė vyriau
sybė paskelbė už tuos nusikal
timus amnestiją, tačiau Alfon
sin per priešrinkiminę kampa
niją žadėjo tą amnestiją 
atšaukti. Valdžią perimti Al
fonsin turėtų sausio 30 d., ta
čiau jis dabar prašė karinės vy 
riausybės tą terminą atkelti 
anksčiau dėl blogos krašto būk
lės. Dėl amnestijos atšaukimo 
jis dabar dar nieko nepasakė. 
Po rinkimų jis pareiškė: ‘Mes 
laimėjome, tačiau nieko nenu
galėjome. Triumfas priklauso 
visai Argentinai’.

• ••
Beiruto sprogimas, pareika

lavęs 230 JAV karių aukų, iš
kėlė marinų misijos ten pras
mės klausimą. Jų tikslas yra 
padėti susitvarkyti Libanui, 
tačiau kaip jie tai gali padary
ti budėdami tik aerodrome? 
Kai kas, jų tarpe Kissingeris, 
samprotavo, kad marinų misi
ja tik tada bus sėkminga, jei ji 
sutaps su jėgos Vid. Rytuose 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtaiakai: J. JANUIAITIS ir J. MA1E1KA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ - ĮSITIKINSITE. >

balansu. O tai pasiekiama tik 
susitarus dėl bendros veiklos 
su Izraeliu. Tuo reikalu Izra
elyje pereitą savaitę viešėjo 
Valstybės Pasekretorius Eagle 
burger.

Iki šiol amerikiečiai kratėsi 
Izraelio talkos, stengdamiesi 
būti nešališki. Už tat ameri
kiečiai atmetė Izraelio pasiū- 
mą sužeistuosius sprogime vi
sų pirma nugabenti į Izraelio 
karo ligonines, kurios yra pa
lyginti daug arčiau negu JAV 
karo ligoninės Vokietijoje.

Po Izraelio invazijos į Liba
ną, JAV ragino jį būti nuosai
kiu ir pagaliau griežtai parei
kalavo, kad Begino vyriausy
bė sustabdytų Sirijos puolimą. 
Izraelis davė smūgi Sirijai, 
bet toliau jo neišnaudojo ame
rikiečiams reikalaujant. JAV 
pasipriešino ir Izraelio pla
nams Libane. Izraelis norėjo 
įtikinti prezidentą Gemayel, 
kad jis gali išsilaikyti valdžioje 
tik Izraelio padedamas, bet 
JAV, ypač buvęs prezidento 
Reagano specialus ambasado
rius Philip C. Habib ragino 
Gemayel nebūti per daug ar
timu Izraeliui. Tai paskatino 
Izraelį š.m. rugsėjo mėn. atsi
traukti iš Shuf kalnyno iki 
Awali upės. Libano armija 
bandė įsistiprinti Izraelio ap
leidžiamoje teritorijoje, bet 
tam sėkmingai pasipriešino 
druzai. Izraelis aiškino, kad 
tai turėjo padaryti amerikie

■ Iš kitos pusės
Skaitau ir.. . netikiu savo akim. Spalio 21 d. 

DRAUGAS paskelbė straipsnį: Minėjimo Verta Sukaktis. 
Aišku, kad kiekviena auksinė vedybinio gyvenimo su
tartis verta paminėjimo ir celebravimo, bet minimo 
straipsnio autoriui to dar neužteko. Norėdamas pateisinti 
antraštę, išskaičiavęs sukaktuvininkės nuopelnus, jis dar 
pridėjo pastraipą:

”Be to, yra dalyvavusi žymiųjų Lietuvos as
menų laidotuvėse, kaip kalbininko K. Būgos, Atei
tininkų himno autoriaus kun. J. Tilvyčio, arkiv. 
Jurgio Matulaičio, rašytojos M. PeČkauskaitės, 
tautos dainiaus prel. J. Mačiulio-Maironio, lakūnų 
S. Dariaus ir S. Girėno.”

★
Spalio 13 d. VILNYJE S. J. Jokubka barasi:

”Iš Lietuvos laiške rašo: Visgi jums Ameri- 
rikoje geriau, nereikia laukti eilės automobiliui 
nusipirkti. Mes laukiame metus ir kai kada ilgiau.

Varge, tu mano varge, žmogus neatsimena, 
buržuazijos valdymo metais apie automobilio nusi
pirkimą nesapnavo netgi kaimo pasiturintis buožė. 
O dabar paprastas kolūkietis aimanuoja . .. Nepa
galvoja vargšas, kad dabar, persikėlus į kolūkio gy
venvietę, nebereikia duknų, nes žiemos metu nerei
kia eiti miegoti į neapšildomą seklyčią bei maltuvę. 
Nepagalvoja vargšas, kad dabar arkliai nesibaido 
automobilių ... kad kas mėnesį gauna šviežių pi
nigų, nebereikia laukti, kol parduos tuziną kiau
šinių ar bekoną. Raškažius užpakalį drasko.” 
Komentarų nereikia. Nebent pareikšti Jokubkai 

užuojautą, kad būdamas marksistas, jis negali pavartoti 
dar geresnio pavyzdžio; Adomas su Ieva apsiėjo be auto
mobilio, nors gyveno,., rojuje. (vm)

čių, prancūzų ir italų pajėgos, 
kas būtų privedę prie paliau
bų šioje srityje.

Šiuo metu Izraelis ir JAV no
rinčios vieno ir to paties: visų 
svetimų jėgų pasitraukimo iš 
Libano. Klausimas yra atvi
ras, kokią tam panaudoti tak
tiką.

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
ENVELOPE MACHINE 

ADJUSTOR
Experienced on WR. WRW-K, AP 
and PC. £xcellent opportunity for the 
right individua). Call Vern PHILL1PS 
at BURKLEY ENVELOPE CO.

402-342-0691!
(42-44»
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tu SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS
Amerikos Lietuvių Tary

bos 43-asis suvažiavimas, 
įvykęs 1983-čiais Aušros 
metais spalio 22 d. Chica
goje, išklausęs valdybos ir 
jos komisijų veiklos prane
šimus ir išsamiai išdisku
tavęs, priėmė tokias rezo
liucijas:

1. Suvažiavimas sveikina 
lietuvius pavergtoje Lietu
voje, ištvermingai įvairiais 
būdais reiškiančius prieši
nimąsi pavergėjui, nešan
čius garbingą savo tautos 
gyvybės išlaikymo pareigą 
ir kovojančius už išsilaisvi
nimą.

2. Suvažiavimas sveikina 
JAV prezidentą Ronald 
Reaganą už jo aiškų pasi
sakymą dėl Lietuvos oku
pacijos nepripažinimo ir už 
prezidento pastangas re
miant laisvojo pasaulio ak
ciją prieš sovietinę diktatū
rų.

3. Suvažiavimas reiškia 
padėką ALTo pirmininkui 
ir valdybai už pastangas gi
nant Lietuvos bylą ir išlai
kant ALTo organizaciją 
veiklią ir gyvastingą.

4. Suvažiavimas reiškia 
padėką Amerikos lietuvių 
visuomenei, rėmusiai ALTo 
darbus moraliai ir finansi
niai.

5. Suvažiavimas kviečia 
ALTo valdybą ir visus 
ALTo skyrius dar intensy
viau tęsti darbą išlaikyti 
Lietuvos bylą gyvą ir efek
tingą.

6. Suvažiavimas užgiria 
trijų veiksnių: VLIK, ALT 
ir JAV Lietuvių Bendruo
menės sutarimą, įsteigiant 
LIETUVIŲ TEISĖMS GIN
TI komitetą ir kviečia visą 
Amerikos lietuvių visuome
nę paremti to komiteto 
įkurto Fondo vajų lėšoms 
telkti.

7. Suvažiavimas reiškia 
pasitenkinimą VLIKo glau
džiu bendradarbiavimu su 
ALTu ir pageidauja, kad 
tas bendravimas sėkmingai 
vyktų ir ateity ir kartu 
sveikina ALTo garbės pir
mininką ir VLIKo pirmi
ninką dr. K. Bobelį ir reiš
kia jam padėką už atlieka
mus darbus Lietuvos lais
vinimo byloje.

8. Suvažiavimas reiškia 

padėką lllinois senatoriui 
Charles Percy už jo pastan
gas praplečiant lietuviškų 
radijo transliacijų perdavi
mą į okupuotą Lietuvą.

Rezoliucijų komisija: Te
odoras Blinstrubas, Vytau
tas Jokūbaitis, Antanas 
Mažeika, Viktoras Nau
džius, Algimantas Pautie
nis, dr. Vladas Šimaitis, dr. 
Jonas Valaitis.

NAUJOJ AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBOJ

ALT suvažiavimas spalio 
22 d. vienbalsiai priėmė 
centrinių organizacijų pa
siūlytus kandidatus į nau
jai sudaromą Amerikos Lie
tuvių Tarybą:

Amerikos Lietuvių Ro
mos katalikų Federacijos — 
dr. Juozą Jerome, Irene 
Šankus, Aleksandrą Do- 
mans'kį, Viktorą Naudžių, 
Saulių Kuprį. Į iždo globė
jus Vytautą Yucių.

Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos — 
Martyną Gudelį, Antaną 
Mačionį, Mykolą Pranevi
čių, Kostą Burbą, Bronę 
Spudienę, Antaną Sukaus- 
ką, dr. Joną Valaitį. Į iždo 
globėjus Antaną Sukauską.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos — Teodorą 
Blinstrubą, Petrą Bučą, Eu
genijų Bartkų, Praną Ka- 
šiūbą, Aleksą Laikūną, Jo
ną Valkiūną. Į iždo globė
jus Vytautą Abraitį.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sandaros — Aleną 
Devenienę-Grigaitienę, dr. 
Alg. Budreckį, dr. Vytautą 
Dargį, Grožvydą Lazauską, 
dr. Kazį Šidlauską, Julių 
Kuzą, Jr., Teodorą Kuzie- 
nę. Į iždo globėjus Aleksan
drą Chapliką.

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje — Eufroziną Mi- 
kužiūtę, Aleksandrą Chap
liką, Povilą Dargį.

Lietuvių Katalikų Susi
vienijimo Amerikoje — dr. 
Vladą Šimaitį, Vytautą Yu-- 
cių, Thomas E. Mack.

Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių Moterų Są
jungos — Adelę Gabalienę, 
Helen Kodis, Dainą Dani- 
levičiūtę-Du mbrienę.

Lietuvos Vyčių — dr, 
Leoną Kriaučeliūną, dr.

Paminėta Jungtiniiį Tautų sukaktis
Š. m. spalio 29 d. JAV 

Jungtinių Tautų draugijos 
rūpesčiu įvyko 23-tysis me
tinis Jungtinių Tautų die
nos koncertas ir pietūs pa
minėti J. T. organizacijos 
38 metų sukaktį, pagerbti 
diplomatinių misijų šefus 
prie JAV ir ambasadorius 
prie Amerikos valstybių or
ganizacijos bei jų žmonas. 
Kartu buvo atžymėti pa
saulio susižinojimo metai 
paskelbti J. T. visumos 
1981 m.

Minėjimą globojo prezi
dentas ir ponia Reagan, 
viceprezidentas ir ponia 
Bush.

Koncertas, įvykęs Kene
džio centre, buvo pradėtas 
J. T. sukakties paminėjimu. 
Jį pradėjo Jungtinių Vals
tybių organizacijos Jungti
nėms Tautoms remti pirmi
ninkas ambasadorius Elliot 
L. Richardson. Savo kalbo
je jis pabrėžė J. T. reika
lingumą ir reikalą jas stip
rinti, kad ateityje jos ga
lėtų būti efektingesnės.

Šių metų minėjimo ren
gimo pirmininkas Thorn- 
ton F. Bradshaw taip pat 
kvietė vieningai stiprinti 
Jungtines Tautas, kad jos 
daugiau galėtų veikti tai
kos labui ir daugiau pagel
bėti žmonėms bet kur pa
saulyje.

Pagrindinę šio minėjimo 
kalbą pasakė Valstybės se
kretorius George P. Shultz. 
Savo kalboje jis pažymėjo, 
kad dėl Jungtinių Tautų 
veiklos nors ir esama nema
žai nepasitenkinimo, bet jis 
tvirtai tiki Jungtinių Tautų 
idėja ir jos idealais. Toliau 
jis pabrėžė, kad prezidento 
Reagano administracija ne
nustos savo tikslų siekti per 
Jungtines Tautas — tar
pais panaudodama kon
struktyvią kritiką ir nenu
ilstamai bandydama ieškoti 
naujų būdų likviduoti kon
fliktus, stiprinti bendradar
biavimą ir dirbti žmonijos 
gerovei.

Koncerto programos pa
grindinę dalį atliko pasižy
mėjusi populiarios ir džia
zo muzikos vokaliste Ella 
Fitzgerald.

Leonardą J. šimutį, Ann 
Marie Kassel.

šiaurės Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjungos at? 
stovai bus pristatyti vėliau.

Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio — Kęstutį P. Dirkį, 
Vytautą P. Jokūbaitį, Eu
genijų Smilgį.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos — Julių Pakalką, 
Juozą Leką, Vandą Gaspe- 
rienę.

Amerikos Lietuvių Res
publikonų Federacijos — 
Joną Talandį, Juozą šulai- 
tį, Kazimierą Oksą.

Amerikos: Lietuvių De
mokratų Lygos atstovai 
bus pristatyti vėliau.

ALT

Po koncerto buvo iškil
mingi pietūs The Washing- 
ton Hilton viešbutyje. Juo
se dalyvavo viceprezidentas 
ir ponia Bush, o garbės sve
čiais buvo diplomatinių mi
sijų šefai ir ambasadoriai 
prie Amerikos valstybių or
ganizacijos su žmonomis.

Pietų metu pagrindinę 
kalbą pasakė vicepreziden
tas George Bush, kuris 
1971-72 m. pats yra buvęs 
ambasadorium prie J. T. 
Savo kalboje vicepreziden
tas pažymėjo, kad Jungti
nės Tautos yra pagrindinis 
forumas tarptautinei komu
nikacijai, todėl labai svarbu 
jas išlaikyti ir stiprinti. 
Amerika juk siekia demo
kratijos idealų, kas yra ir 
J. T. tikslas.

Minėtose iškilmėse daly
vavo Lietuvos atstovas dr. 
St. A. Bačkis ir O. Bačkie
nė. Jie figūravo ir spausdi- 
niuose, susijusiuose su1 J. T. 
minėjimo renginiais. Ren
gėjų pakviesti koncerte taip 

Puikiausius kailius rasite
Chicagoje pas vieni į lietuvį kailininkų

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601

Tai. kraatavės (312) 263-5826; iaaų (312) 677-8489.

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

pat dalyvavo Lietuvos Pa
siuntinybės tarnautojas C. 
Surdokas su žmona. (Ipž)

Vliko valdybos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

bus naudingi ateityje. Savo 
keliu, lietuvių dalyvavimas 
davė progą susipažinti su 
kitų tautų problemomis ir 
pasaulinio mąsto pastango
mis prieš komunistų agre
siją.

Paskutinę suvažiavimo 
dieną dalyviai priėmė 30 iš 
34 iš anksto pasiūlytų rezo
liucijų. VLIKo pasiūlyta 
rezoliucija buvo nr. 5: 
”Apie Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos padėtį”. Buvo taip 
pat priimtos visos rezoliuci
jų komisijų paruoštos bend
ro pobūdžio rezoliucijos. 
Pasaulinio Anti-Komunisti- 
nės Lygos pastovus sekre
toriatas visas rezoliucijas 
turi įteikti adresatams. 
Liuksemburgo laikraščiai 
apie suvažiavimo eigą ii’ jo 
paskaitas rašė išsamius 
straipsnius kiekvieną die
ną. (E)
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TRAUKINIU Į POLIARINĘ VASARĄ... (3)
DIRVA

Henrikas Stasas

Didžiausiame Švedijos uoste
Buvo skaidri, saulėta birže

lio diena. Jūra buvo rami ir iš 
jos kylanti vėsuma visus gaivi
no ir kėlė nuotaiką. Aš su žmo
na pasirinkau vietą atvirame 
denyje, kur patogiai sėdėdami 
prie staliuko galėjome stebėti 
tolstančius Danijos krantus, 
plačius melsvam rūke skęstan
čius horizontus ir būrius baltų 
žuvėdrų, kurios savo plasti
niais kūnas bangavo ore.

Toliau mano žvilgsnis kry
po į priešingą Danijos pusę, 
kur laivo priekyje skaisčiomis 
spalvomis plevesavo švedų vė
liava. Prisiminiau tada mūsų 
pirmąją kelionę j Švediją, kuri 
vyko prieš 44 metus. Tada i ši 
turtingą aristokratinės demo
kratijos kraštą vykome iš Ne
priklausomos Lietuvos. Švedi
ja mums tada paliko gilų įspū
di, nes pirmą kartą susidūrė
me su tokiu aukštu žmonių gy 
venimo standartu ir su šio kraš 
to materialine ir dvasine kul
tūra. Tad galvojau, ar ir šian 
dien rasime tokią pačią Švedi
ją, kur viešbučiuose nebus rak 
tų, gatvėse girtų ir šiukšlių?

Apie šių dienų Švediją skai
čiau spaudoje gerų ir blogų 
atsiliepimų. Vienur Švedija iš 
keliama, kaip aukščiausio gy
venimo standarto valstybė su 
tobuliausia socialine santvar
ka, o kitur laikoma nemorale 
ir tiesiog nuodėmių kraštu.

Įdomiai savo kraštą pristato 
švedų oro linija SAS ir bendro
vės reklamoje taip rašo: ‘Ko
dėl taip maloniai šypsosi Šve
dijos mergelė? O gi todėl, kad 
ji gyvena krašte, kur kiekvie
nas turi darbo ir pakankamai 
maisto, kur nusikaltimai be
veik nežinomi, kur nėra nei 
lūšnų, nei getų ir kur nebuvo 
karo jau 170 metų’.

Gal daug tiesos sakantis 
skelbimas, tačiau kiekvienas 
kraštas turi savo gerąsias ir blo
gąsias puses. Todėl Malmo 
turizmo įstaigos vedėjas jau

VILNIUS RECORDS

1. Gina Capkas
Lengvos ir Lyrinės Dainos
Gerai žinomos solistės naujai 
išleista plokštelė buvo įrašyta 
vienoje Kanados geriausių 
studijų. Dainas akompanuoja 
Montrealio Simfoninio 
orkestro muzikantai. Šia meno 
kūryba pažymi solistės balso 
apogėjų.
Kaina: 14,$
(juostelė: 10,$)

VILNIUS RECORDS

29 Easton avenue, Montreal, Que.

Vardas.

Antrašas.

Plokštelės numeris Skaičius

1.

2.
3.

jlokštelė □ 
uostelė □ 
□ 
□

(Prašome pridėti 2,$ persiuntimui)

Suma:____,$

atsargiau išsireiškia apie Šve
diją ir ją lygina su visiems ži
nomu švedu užkandžiu bufe
tu ‘Sorgasbord’. Kaip restora
ne pažindamas valgius pasi
renki pagl savo skonį, taip ir 
turistas kiekvienm krašte lan
ko tas vietas, kurias jį domina 
ir ką jis vertina. Tad manau, 
kad šių dienų Švedija, žino
ma, nėra Hils Holgerson že
mė, kaip Seimą Lagerlof vaiz
duoja, bet nėra ir nuodėmių 
kraštas, kaip spaudoje tenka 
skaityti ...

Štai pasirodė ir pirmi uolų 
iškyšuliai, lyg nedideli violeti
niai kalneliai iškilę iš mėlyno 
vandens, nusagstyti daugybės 
baltų taškų tarytum milžiniš
kos musmirės, l ai besikaiti
nančios popietės saulėje žuvėd
ros, kurios pasitinka atplau
kiančius laivus ir palydi išplau
kiančiuosius. Uolų salos vis 
dažnėjo ir horizonte jau išryš
kėjo ir Švedijos krantai. Paga
liau įplaukėm į ilgą fjordą, 
kurio abejose pusėse iškilo ir 
pirmieji Goeteborgo uosto pa
statai. Uosto rajone abu fjor- 
do krantus jungė ilgas, ant 
plieninių lynų kabantis tiltas, 
pro kurį mūsų laivui išlindus 
atsivėrė uosto vaizdas su ilgom 
krantinėm, daugybe kranų ir 
įvairaus dydžio laivų. Netru
kus ir mūsų laivas priplaukė 
krantą, kur prisitvirtino neto
li muitinės pastato ir išlaipino 
keleivius. Tačiau jokių mui
tinės formalumų čia nereikėjo 
atlikti ir be jokių trukdymų 
ėjome ilgu tiltu, vedančiu tie
siog į gatvę prie tramvajaus su
stojimo vietos.

Iš čia vykome į miesto cent
rą ir ieškojome viešbutį. Ne
trukus radome jį netoli geležin
kelio stoties, kas buvo labai pa
togu, nes išvykstant traukiniu 
iš Goeteborgo nereikėjo nau
dotis taxi patarnavimu. Net 
ir pirmą kartą atvykus į Svedi

2. Montrealio Vyru Oktetas 
Lauksiu Tavęs Ateinant 
Šioje plokštelėje yra įdai
nuotos 14 tradicinių ir liau
dies dainų, palydimos pianinu. 
Montrealio Vyrų Oktetas yra 
dažnai kviečiamas koncer
tuoti visoj Šiaurės Amerikoj. 
Kaina: 10,$

H4X 1K9 

ją nėra sunku orientuotis ir 
mažai problemų sutinkama, 
nes turizmas šiame krašte pra
dėtas vystyti jau pradžioje šio 
šimtmečio ir šiandien yra iš
sivystęs į modernią industriją. 
Todėl visur galima rasti turiz
mo biurų ir gauti visas reikia
mas informacijas tiek nakvy
nės, tiek keliavimo reikalu.

Goeteborgas šiandien di
džiausias Švedijos uostas ir 
labai judrus miestas. Iš Euro
pos kontinento žiūrint šis mies
tas atrodo jau gana toli šiaurė
je, todėl klimato atžvilgiu dau 
giau panašus į Londoną. Šio 
miesto gyventojai įpratę saky
ti: ‘Jei Londone lyje, ta Goe
teborgo gyventojai jau atidaro 
savo skėčius’. Taigi ir čia daž
nai lyja ir kartais būna gana 
šiurkštus jūros oras. Mums bū
nant čia birželio pradžioje, 
oras buvo labai gražus ir sau
lėtas.

Tačiau šio miesto gyvento
jai ne vien dėl klimato rišami 
su Londonu. Goeteborgiečiai 
save dažnai laiko anglais arba 
škotų kilmės. Ir Goeteborgas 
išaugo į turtingą uostamiestį 
tik dėka anglų Rytų Indijos 
bendrovės.

Savo praeitimi jis jau ne 
toks senas, mena tik XVII 
amž. pradžia. Tuo metu kara
lius Gustavas Adolfas II lanky
damas šią vietą buvo labai su
žavėtas apylinkės aukštumo
mis ir įsakė čia pradėti statyti 
miestą prie Gota alv upės 
krantų. Tada olandų archi
tektai ir vokiečių darbininkai 
bematant ir pastatė čia miestą. 
O pastačius miestą - užplūdo 
škotų emigrantų banga, kurie 
čia įkūrė savo prekybos ir 
prekių sandėlius. Vėliau jų ai
niai čia įkūrė Švedų Rytų 
Indijos bendrovę, kuri buvo 
padalinys garsios anglų bend
rovės. Si bendrovė kaip tik ir 
suteikė galimybę čia įsigalėti

3. Montrealio Lietuvių Choras 
Kalėdos
Viena iš populiariausių lie
tuvių plokštelių dabartinėje 
■rinkoje. Joje yra įrašytos 
tradicinės ir moderniškos 
kalėdinės giesmės. Net 
Popiežius Jonas-Paulius II 
pasveikino plokštelę laišku. 
Kaina: 10,$

anglams ir sudarė pagrindą 
taip vadinamo ‘Švedijos Lon
dono’. Anglai čia dar labiau 
įsigalėjo po didžiojo Goetebor
go gaisro, kai jie šį miestą at
statė jau grynai anglų stiliuje. 
Goeteborgas ir šiandien archi
tektūriniu atžvilgiu yra laiko
mas vienu gražiausiu šio kraš
to miestu.

Nors Goeteborgas dabar 
išaugęs į didelį pramonės ir 
prekybos centrą, tačiau suda
ro idealią vietą ir turizmui, 
nes į čia sueina visi Švedijos ir 
Norvegijos keliai, o į uostą su
plaukia laivai iš viso pasaulio. 
Uosto krantinės čia tęsiasi net 
15 km. ir, ypač iš aukštumos 
žiūrint, senoji miesto dalis 
kartu su moderniąją sudaro 
nepaprastai gražų panorami
nį junginį.

Norint šio miesto charakterį 
ir jo gyvenimo pulsą pajusti, 
geriausia pavaikščioti Kungs- 
portsavenyen gatve, kur ri
kiuojasi turtingos ir praban
gios krautuvės, restoranai, ki
nai ir kitos pramogos. Si gat
vė baigiasi Gota aikšte, kuri 
sudaro Goeteborgo kultūrinį 
centrą. Aikštės viduryje - gar
saus švedų skulptoriaus Carl 
Milles sukurtas Poseidono fon
tanas. Labai įspūdingas me
no muziejaus pastatas, kuria
me saugomi didžiuliai rinki
niai skandinavų dailininkų. 
Čia pat ir miesto teatras bei 
koncertų salės pastatas. Neto
li šios aikštės gražus Renstroms 
ka parkas su įspūdingom suo
mių skulptoriaus Vainoe Aal- 
tonen skulptūromis. Žinoma, 
daug įspūdingų ir įdomių vie
tų šiame mieste, kurias gal ge
riausia būtų stebėti plaukiant 
Goeteborgo kanalais, tačiau 
laikas visuomet ribotas, viską 
matyti neįmanoma.

Sekančią dieną mūsų trau
kinys jau riedėjo į Norvegijos 
sostinę Oslo. Važiavome per 
nepaprastai gražią Dasland 
provinciją, kuri labai skiriasi 
nuo likusios Švedijos. Žino
ma, geriausia ją pažinti būtų 
plaukiant laiveliu ar baidare, 
nes čia daugybė ežerų ir kana
lų. Be to, visa provincija gam
tos įsprausta tarp didžiųjų Šve
dijos ežerų ir Norvegijos. Atro
do lyg vis š> provincija plūdu
riuotų vandenyje. Per ją tęsia
si ir ilgas, 250 km. Dasland ka
nalas, kuris laikomas tikru šve 
dų technikos pasididžiavimu.

Taip per šį pastoralinį kraš
tą vykome traukiniu. Pro mū
sų akis skrido tviskantys ežerai, 
kurių vandens paviršiuje atsi
spindėjo tamsiai žali eglių si
luetai ir baltų beržų liekni 
kamienai. Iki Bengsfors gele
žinkelis raitėsi pagal Venerio 
ežerą. Vietomis čia buvo ma
tomos gražios, žalios lygumos 
su tipiškais švedų ūkiais. Sa
koma, kad Bengsfors apylin
kėse dar ir šiandien gyvos se
nos švedų tradicijos ir vidur
vasary čia rengiamos šventės, 
kur gražiam gamtos prieglobs
ty jaunimas atkuria senus ves
tuvinius papročius ir kitas šve
dų tradicines švenčių apeigas. 
Iš pravažiuojančio traukinio 
stebint tipiškas sodybas susi
daro įspūdis, jog šioje apylin
kėje švedų žvilgsnis labiau 
krypsta į praeitį.

Kiek toliau pavažiavus atsi
dūrėme jau ir Norvegijoje, ta
čiau jokios sienos nepastebė
jom. Ir net jokios tarp šių vals 
tybių pasų kontrolės nebuvo. 
Tik ant esančio palei gelžkelį 
akmens pastebėjau užrašą 
Norge - Norvegija.

1983 m. lapkričio 10 d.

Pagal pasakiško grožio Sto
ra Le ežerą, kuris priklauso 
abiem valstybėm, važiavome 
toliau į Norvegijos pajūrį. Pra
važiavus aukštą Svinesund til
tą gamtovaizdis kiek supilkėjo 
Vietomis plikos ir gana aukš
tos uolos sudarė taip pat gana 
dekoratyvę ir romantišką ap
linką. Iki Oslo dar visa eilė 
nedidelių miestelių, kaip Hal- 
den, Fredrikstad, Sarpsborg 
ir Mass. (Bus daugiau)

PHILADELPHIA
BENDRUOMENĖS 
BALSUI 30 METŲ

šiais metais sukanka 30 
metų nuo radijo progra
mos "Bendruomenės Bal
sas” įsteigimo Philadelphi- 
joje. Tai vienintelė lietuviš
ka radijo programa per vi
sus trisdešimts metų globo
jama Lietuvių Bendruome
nės apylinkės. Programos 
finansinis išlaikymas yra 
nuolatinis LB-nės apylin
kės valdybos rūpestis. Ne
turint savų biznierių ir 
verslininkų, kurie pilnai ap
mokėtų transliacijų išlai
das, dažnai tenka kreiptis 
į įvairių vajų išvargintą vi
suomenę. Spalio 15 d. oro 
bangomis pravestas radio
fonas ir vasaros vajus bei 
turimų "sponsorių” įsipa
reigojimai tik metams ga
rantuoja programos tęsti
numą. Ir tai jei visi auko
tojai įvykdys savo pažadus. 
Iki šiol dar nepaaukojusie
ji gali tai padaryti, čekius 
prašomi rašyti Lithuanian- 
American Community var
du ir siųsti šiuo adresu: 
Bendruomenės Balsas, c/o 
Mr. Gediminas Dragūnas, 
6816 North lOth Street, 
Philadelphia, Pa. 19126.

Vajus bus baigtas sukak
tuviniu koncertu ir banketu 
šeštadienį, lapkričio 19 d., 7 
vai. vak., Lietuvių Namuo
se, 2715 E. Allegheny Avė. 
Bilietų pilna kaina tik $12 
suaugusiems ir $10 studen
tams ir moksleiviams. Bilie
tus ir stalus dešimčiai žmo
nių galima užsisakyti pas 
apylinkės pirmininkę Tere
sę Gečienę (215) 677-1684 
raba iždininkę Marytę Su- 
šinskienę (215) 927-2467.

Koncerto programą atliks 
solistė Marytė Bizinkaus
kaitė ir aktorė Julija Dan- 
tienė.

Vakaro eigoje bus atžy
mėti ilgamečiai Bendruome
nės Balso darbuotojai. Ren
gėjai — LB apylinkės val
dyba žada linksmą vakarą 
su gera programa, skania 
vakariene, šaunia muzika 
šokiams ir tikisi gau
saus visuomenė dalyvavi
mo. Primena bilietus užsi
sakyti iki lapkričio 12 d.

(tg)

WANTED
MACHINIST-Davenport Screw Ma- 
chines. Sėt up and operate. Minimum 
5 years exp. First and Sccond Shifts. 
Eaccellent benefits, plūs profit shar- 
ing. Call collect J1M STUDEBAKER, 

STANDARD INSERT CO.
12280 MONTAGUE ST. 
PACOIMA CA. S1331 

213-896-9520
 (39-2)
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Čiurlionio ansamblio monografijos (3) Vacys Kavaliūnas

‘Gimtosios žemės giesmė9
Iškilmėmis Simono Bolivaro 

aikštėje Čiurlionio ansamblio 
viešnagė Venecueloje dar nesi 
baigia. Tos pačios dienos va
karą Maracay karinė vadovy
bė pakviečia čiurlioniečius i 
jaukų pobūvį, kur juos labai 
nuoširdžiai pasitinka gen. Ve- 
thencourt ir gubernatorius su 
savo žmonomis.

Nuotaika ir aplinka čia tik
rai puiki: gražiai papuošti ma
ži staliukai, gėrimai ir užkan
džiai, du orkestrai - vienas ka
rių, kitas civilių. Ir čiurlionie- 
čiai, atsisveikindami su Vene- 
cuela, čia atlieka paskutini sa
vo koncertą.: kanklių garsais 
nuaidi A. Mikulskio Lietuviš
ka rapsodija, o choras padai
nuoja ištraukas iš Traviatos, 
Fausto, Cavaleria rusticana 
operų. Nuaidi čia ir paskutinį 
kartą čiurlioniečių dainuoja
ma venecueliečių daina Alma 
Llanera.

Pagliau ankstyvas liepos 6 
rytas. Ciurlioniečiai keliasi, 
skubiai rengiasi ir važiuoja į 

Čiurlionio Ansamblio įkūrėjui ir jo dirigentui

A. A.

ALFONSUI MIKULSKIUI 
mirus, gilaus skausmo prislėgtų jo žmoną 

brangiąją ONUTĘ, artimuosius ir mieluosius 

čiurlioniečius nuoširdžiai užjaučiu ir kartu 

giliai liūdžiu

Juoze Augaitytė
Phila., Pa.

Brangiam krikšto tėvui,

A. t A.

muzikui ALFONSUI MIKULSKIUI 

mirus, žmoną ONĄ, artimuosius, Čiurlionio 

Ansamblį giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Toronto Vyru»Choras
"Aras”

Brangiam Maestro
A. t A.

ALFONSUI MIKULSKIUI 
mirus, žmoną ONĄ MIKULSKIENĘ, jos bro

lį VYTAUTĄ MAZOLIAUSKĄ su šeima, vi
sas gimines ir mielus čiurlioniečius širdingai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Joanna ir Edvardas 
Stepai

Caracas aerodromą. Netru
kus jų lėktuvas pajuda ir kyla. 
Aerodrome, vis mažėdami, 
mosuoja atvykę išleisti Vene- 
cuelos lietuviai ir Įeit. B. Petrą- 
sevičius, taip nuoširdžiai glo
bojęs čiurlioniečius.

Čiurlioniečių lėktuvas, vis 
kildamas į žydras aukštumas, 
tolsta nuo Kolumbijos ir Vene- 
cuelos. Tačiau jų daina, jų 
kanklių muzika, skudučiai, 
lumzdeliai ir jų bei choro gar
suose atsiskleidęs tautinis mū
sų šokis, dar vis, rodos, tebeai
di Karibų jūros pakrantėse.

Ji, mūsų daina ir giesmė, 
suskambėjusi požeminėje Ko
lumbijos druskos katedroje ir 
per iškilmingas mišias Mara
cay baigminės didžiosios Ve- 
necuelos šventės pamaldose, 
miestų - Medellino, Bogotos, 
Caracas, Maracay, Valencijos 
Cabello - teatruose bei aikštė
se ir radijo bangomis bei tele
vizijų ekranų vaizdais aplėku
si visą kraštą, įsiveržė į dauge

lio tūkstančių savo klausytojų 
- lietuvių, kolumbiečių ir ve
necueliečių mintis ir sielas.

Nuskambėjo ji, palikdama 
nenykstančias žymes, ir abie
jų kraštų - Kolumbijos ir Vene- 
cuelos - laikraščių puslapiuo
se. Caracas dienraštis EI Uni- 
versal birželio 27 numeryje, 
įdėjęs Čiurlionio ansamblio 
nuotrauką ir pažymėjęs, kad 
tai pasaulinio garso lietuvių 
liaudies ansamblis - ‘La grafi- 
ca nos presenta a los integran- 
tes dėl mundialmente famoso 
conjunto folklorico lituano 
Čiurlionis’ - pabrėžia, kad jis 
atvyko pakviestas Krašto ap
saugos ministerijos ir Venecu- 
elos lietuvių kolonijos dalyvau 
ti Carabobo mūšio 150 metų 
sukakties šventėje.

Kiek vėliau, birželio 29, tas 
pats dienraštis įsideda Čiurlio
niečių, šokančių Blezdingėlę, 
nuotrauką ir prie ansamblio 
sustoja kiek ilgėliau, pažymė
damas ir politinį momentą: 
jie čia atsidūrė, kai Lietuva, 
įsiveržusį jos teritoriją rusams 
pačiame dvidešimtojo am
žiaus vidury, neteko nepri
klausomybės: ‘... Lituana per- 
dio su independencia, ai ser 
invadida por los rusos en pie
no siglo XX'.

Gražių, nuoširdžių ir giliai 
įžvelgiančių į mūsų liaudies 
kūrybos gelmes bei Čiurlionio 
ansamblio interpretaciją atsi
liepimų būta tiek Kolumbijos, 
tiek ir Venecuelos spaudoje. 
Bogotos dienraštis EI Vesper- 
tino (birželio 26), įsidėjęs dvi 
čiurlioniečių nuotraukas po 
koncerto Media Tortą teatre, 
labai gražiais žodžiais pažymi 
kad ansamblis susiorganizavęs 
puoselėti lietuvių liaudies me
nui ir laisvajam pasauliui at
skleisti legendarinės Baltijos 
jūros pakrančių šalies dainas 
bei šokius: *... monstar al 
mundo libre las canciones y 
bailes dėl legendario pais a las 
orillas dėl M ar Baltico’.

Dar plačiau prie Čiurlionio 
ansamblio sustoja Valencijos 
dienraštis EI Carabobeno. Po 
koncerto Misael Delgato spor
to stadione čiurlioniečiam ski
ria visą liepos 8 numerio pus
lapį. Straipsnis - Sėkmingas 
Čiurlionio prisistatymas (Exi- 
tosa Presentacion de Čiurlio
nis), pažymėjęs, kad stadionas 
buvęs pilnutėis ir kad koncer
tą lydėję gausūs plojimai, su
stoja ir prie charakteringų an
samblio bruožų: jo originalu
mo, jo drabužių spalvingumo, 
jo choro balsų brilijantiško sąs
kambio, šokių precižiškumo ir 
jo seniausiųjų pasaulyje mu
zikos instrumentų.

Tame pačiame puslapy įdė
tos ir penkios didelės čiurlio
niečių nuotraukos ir jas lydin
tieji šilti ir gyvi bei vaizdūs žo
džiai, pabrėžią šokėjų jaunu
mą, jų dinamizmą ir grakštu
mą, bei drabužių originalu
mą: ‘Los jovenes bailarines in- 
terpretando una danza folklo- 
rica lituana, dinamismo y es- 
tilo en ei baile, ei gran colori- 
do y originalidad de los trajes 
folkloricos’.

Ir jei visa tai - Čiurlionio an
samblio daina,jo kanklių mu
zika, jo tautinis šokis, atsisklei
dęs choro ir senų lietuvių liau
dies muzikos instrumentų gar
sų fone, mielai nuteikė dauge
lį tūkstančių Kolumbijos ir 
Venecuelos žiūrovų, tai juo la
biau ji veikė tų kraštų lietu
vius. Ji., jos garsai ir spalvos, 
išaidėjusios iš gimtosios mūsų 
žemės peizažo, jos giliai lyrinė 
kanklių giesmė, jos tautinis šo
kis, atsiskleidęs spalvingame 
fone - visa grimzdo į pačios jo 
būties gelmes ir subtiliausiais 
virpesiais susiliejo su jo sielos 
aidesiais.

- Tai buvo išimtinos džiaugs
mo valandos - sako Jūratė de 
Rosales. - Ir gal tiksliausiai vi
sų jausmus apibūdinęs tas žiū
rovas, kuris Medeline paklaus
tas, ar patiko spektaklis, atsa
kė: ‘Nežinau, nes visą koncer

Ka dovanoti

Užprenumeruokite savo
Kalėdoms?

IŠKIRPTI —------------- ----------

bičiuliui DIRVĄ 
ir jis prisimins 
jus 52 kartus 
metuose

Prenumerata 
metams 17 dol.

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103 

Siunčiu ............... dol. ir prašau siuntinėti DIRVĄ
kaip mano kalėdinę dovaną šiems asmenims:

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

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

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

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

Užsakytojas............................................................................

Dirvos prenumerata metams 17 dol.

tą praverkėme’. (Dirva, 1971. 
9.3)

Tai buvo ir šviesus gimto
sios mūsų žemės suaidėjimas 
tolimoje Karibų jūros pakran
tėje. Jame atsiskleidė ir lietu
vių tautos sielos gelmės, pasie
kusios ir lietuvių, ir kolumbie
čių bei venecueliečių širdis.

Čiurlioniečių daina tų kraš
tų lietuvius, palikusius gimtą
ją žemę prieš 36 metus, kun. 
N. Salduko žodžiais, atgaivi
no, suteikė jėgų toliau dirbti ir 
neužmiršti savo tėvynės. J4, 
vieno garsaus tenykščio muzi
kos kritiko teigimu, tegalima 
išgirsti tiktai vieną kartą gy
venime. (Akiračiai, 1971 m. 
liepos mėn.)

Dainoje yra ir tai, kas nesi
baigia. Ir čia, nuskambėjusi 
Andu ir Kordiljerų kalnų erd
ve, ji nenutilo drauge su kon
certų pabaiga.
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■ laiškai Dirvai
ŽURNALISTO J. K. 

BELECKO KELIAS IR 
LIKIMAS

Norėčiau prasitarti apie 
Juozą Kazį Belecką (1905. 
VIII. 13 — 1942. VI. 3) ir 
jo likimą ("Dirva” Nr. 40).

Atmenu šį bemokslį "Lie
tuvos Aido reporterį. Apie 
jį Lietuvoje dabar bolševi
kiškai yra parašęs rašytojas 
Julius Būtėnas, šį irgi at
menu.

J. K. Beleckas buvo iš tą 
kairiųjų, kurie tik imperia
listams komunistams ru
sams pavergus Lietuvos 
valstybę, tuojau pat 100% 
sutapo su stalininiais oku
pantais. Be to, J. K. Belec
kas ir stalininis komunistas 
Jonas Šimkus buvo vedę se
seris.

Bolševikmečiu J. K. Be
leckas, p a s i r ašinėdamas 
Erškėtis, spaudoje šlykš
čiai dergė nepriklausomo
sios Lietuvos laikmetį. Vo
kiečiams atėjus, laisvai gy
veno Kaune, — lietuviai ne
kerštavo.

Vokiečių-rusų karo eigo
je Maskvos karinė žvalgyba 
į vokiečių užimtą Lietuvą 
siuntinėjo karinius agentus. 
J. K. Beleckas buvo patiki
mas ir tinkamas į Rusiją 
pabėgusiam Jonui Šimkui ir 
rusams. Iš Maskvos atsira
dę Lietuvoje rusų kariuo
menės agentai suėjo j glau
džius ryšius su J. K. Belec
ku. Susekė vokiečių karinė 
žvalgyba ir J. K. Belecko 
likimas greitai nulemtas.

Lietuviai daug stengėsi 
J. K. Belecką gelbėti, ypa
tingų pastangų dėjo žurna
listas Vincas Kemežys. Ne
pavyko.

Apie Klaipėdos krašto vo
kietininkų sąmokslus prieš 
Lietuvą ir j ų ilgą bylą Kau
ne, "Lietuvos Aide” iš es
mės rašė gilios politinės 
patirties redaktorius Anta
nas Dėdelė.

Su Gestapo žinyba "žydų 
reikalais” buvo "susirišęs” 
žydų spaudos bendradarbis 
žydas Serebravičius, rusų 
okupacijos metu kalintas 
Kauno kalėjime. "Atsidar- 
bavus”, pats Gestapo tąjį 
Serebravičių sušaudė.

Jonas Leonas
Cleveland, Ohio

KAIP TEN Iš TIKRO 
BUVO?

J. Leono versiją esu 
anksčiau girdėjęs, bet ji 
man neatrodė patikima. Vi
sų pirma 1942 m. sovietai 
turėjo didesnių rūpesčių 
negu siųsti savo agentus į 
Lietuvą, bent to jie dar ne
darė masiniai. Antra, net 
jei taip būtų, karo žvalgy
bai būtų rūpėję Belecką lai
kyti gyvą, kad per jį suse
kus atsiunčiamuosius. To
kia yra įprasta visų žval
gybų praktika.

žmonės gerai pažinoję 
Belecką teigia, kad jis ne

buvo suimtas namuose ar 
kur kitur, bet tik pasiro
džius prieš jį straipsniui 
ATEITYJE, buvo pašauktas 
ateiti į lietuvišką saugumą, 
ką jis savo noru ir padarė. 
Jo namuose nebuvo padary
ta krata. Kvotą vedė lietu
viai ii’ Gestapas tik tada 
juo susidomėjo, kada gavo 
patvirtinti lietuvių sprendi
mą.

Mažoji tarybinė enciklo
pedija apie Belecką rašo: 
”1940-41 m. aktyviai ben
dradarbiavo tarybinėj spau
doj, buvo 'Tarybų Lietuva’ 
redakcijos sekretorius. Pa
sirašinėjo pavardė ir slap. 
Erškėtis. Už tarybinę veik
lą hitlerininkų ir burž. na
cionalistų sušaudytas.”

'Didžiojoje' enciklopedijo
je jo veiklai bolševikų oku
pacijos metu skirtos nepil
nai keturios eilutės: ”1940- 
1941 m. bendradarbiavo ta
rybų spaudoje, dirbo dien
raščio 'tarybų Lietuva’ re
dakcijos ats. sekretorium. 
Fašistu nužudytas.”

V. M-kas

KAIP PAVADINSI — 
NEPAGADINSI

"Dirva”, pranešdama (š. 
m. spalio 27 d. Nr. 41) apie 
šaukiamąjį Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
seimą ir skaldydama degtu
ką apie "žygdarbius”, sako, 
kad Vaclovas Mažeika su 
antrininku Teodoru Blins- 
trubu esą tautinės sąjungos 
pastovūs atstovai Vlike. 
Toks "vadų” savimeilę pa- 
glostantis teiginys tačiau 
iškreipia formalinę tiesą.

Pirma, Vliką sudarančių 
15-kos politinių partijų ir 
kovos sąjūdžių sąraše, kaip 
byloja jo statuto 1-masis 
straipsnis, nematyti Ame
rikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos vardo. Taigi ji 
nėra Vliko narys, ir todėl 
niekas ten jai neatstovauja.

Antra, Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos de
šimtmečio seimas, įvykęs 
1959 metais Tabor Farmo- 
je, nutarė nedalyvauti Lie
tuvos laisvinimo bendrinė
se organizacijose ir jų veik
loje, išeinančioje už Jung
tinių Amerikos Valstybių 
ribų, nes "Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga veikia 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių teritorijoje” (Įstatų 1 
str.), ir tą politinio darbo 
sritį, kaip ir ligi tol, palikti 
ir toliau Lietuvių Tauti
niam Sąjūdžiui, tęsiančiam 
Lietuvių Tautininkų Są
jungos politinę tradiciją ir 
jau Vokietijoje atstovavu
siam Vlike tautininkams, 
tautinei srovei, šį principą 
labai kietai gynė ir įtikina
mai pagrindė anuometinis 
tautinės sąjungos pirminin
kas a. a. Antanas Olis. Jis 
pabrėžė, kad tautinė sąjun
ga, įsijungdama į politinę 
veiklą už Amerikos terito
rijos ribų, pagal įstatymus

Kalifornijos respublikonų partijos suvažiavime ALT Los 
Angeles skyriaus pirm. inž. A. Mažeika, Kalifornijos respubli
konų partijos pirm. Ed. Reinecke ir Kalifornijos lietuvių res
publikonų sąjungos pirm. Liucija Mažeikienė.

LOS ANGELES LIETUVIAI
REIKŠMINGI 
TAUTININKŲ 
NUTARIMAI

Du reikšmingi nutarimai 
buvo padaryti ALT S-gos 
Los Angeles skyriaus susi
rinkime š. m. spalio 29 d. 
L. Tautiniuose namuose. 
Šis susirinkimas buvo gau
sesnis dalyviai negu pa
prastai, o tai gal dėl to, kad 
jame svarstyti klausimai 
buvo aktualūs ir skyriaus 
veiklai gana svarbūs.

1) Prezidento Antano 
Smetonos 40-ties metų mir
ties sukakties paminėji
mas. Referavo skyriaus pir
mininkė Rūta Šakienė, pa- 
kviesdama inž. A. Mažeiką 
painformuoti apie filmą, 
kurį norima pademonstruoti 
minėjimo metu, po oficia
lios akademijos.

taptų užsienine agentūra 
(foreign agency) ir nepa
prastai apsunkintų kitus 
savo darbus.

Ir trečia, pastaruoju me
tu Lietuvių Tautinės Sąjū
dis, pajungtas tautininkuo
se plūduriuojančios grupe
lės interesams, nebevykdo 
vieno pagrindinių savo už
davinių — liovėsi atstova
vęs tautinei srovei. (Tauti
nio sąjūdžio nusigyvenimo 
priežastis išdėsčiau savo 
straipsnyje "Nauja linkmė 
su senais kliuviniais”, pa
skelbtame 1982 m. birželio 
"Akiračiuose” Nr. 6, nes 
Sąjungos pirmininkas V. 
Mažeika man praneš ė, kad 
tas straipsnis nebus spaus
dinamas "Dirvoje”).

Taigi Vaclovas Mažeika 
su antrininku Teodoru 
Blinstrubu "Dirvos” vadi
nami ne tikraisiais Vliko 
pareigūnų vardais, bet ap
kaišomi plūduriuoto jų gei
džiamaisiais proginiais pra- 
manytais titulais. Juk Ame
rikos Lietuvių Tautinė Są
junga nėra Vliko narys, ir 
niekas jai jame negali at
stovauti.

Bronius Nemickas 
New York, N. Y. 

A. Mažeika pranešė, kad 
filmas apie A. Smetoną rei
kalingas patobulinimo bei 
papildymų ir, kad numato
ma atlikti dar šiais metais. 
Tai kainuos 1,500 dolerių. 
Išdiskutavus visas galimy
bes, prieita išvados, kad šis 
skyrius vien savo jėgomis 
galės sutelkti reikalingą 
pinigų sumą, net neapsun
kindamas perdaug savo iž
do. Iš čia pat vietoje pasi
sakiusių paaiškėjo, kad apie 
pusę tos sumos jau turima 
pažadais.

Minėjimas, kuris Edv. 
Balceriui paeiūlius, bus ren
giamas drauge su vietos 
neolituanais, įvyks 1984 m. 
sausio 8 d. 11:30 bus iškil
mingos Mišios už a. a. prez. 
Antano Smetonos vėlę, šv. 
Kazimiero parapijos baž
nyčioje. Po to, akademija 
ir filmo rodymas parapijos 
salėje. Pabaigai —- vaišės 
apatinėje parapijos salėje.

2) ALT S-gos Seimas. 
Pirm. R. Šakienė painfor
mavo, kad aštuonioliktasis 
Sąjungos Seimas šaukia
mas 1984 m. gegužės 26-27 
d. d. Clevelande. ši data los- 
angeliečiams yra labai ne
patogi, kadangi tais pačiais 
metais liepos 4 d. Clevelan
de rengiama Lietuvių Tau
tinių šokių šventė. Visi su
sirinkimo dalyviai vienbal
siai nutarė įgalioti skyriaus

valdybą kreiptis į Centrą, 
prašant, seimo laiką sude
rinti taip, kad atvykę į Cle- 
velandą atstovai galėtų da
lyvauti seime ir šokių šven
tėje. Tikimasi, kad Centro 
valdyba šį reikalą supras ir 
jį išspręs mums palankia 
prasme.

Draugiškai padiskutavus 
ir visais klausimais susita
rus, visi dalyviai geroje 
nuotaikoje perėjo Į kitą sa
lę, kur jau laukė Tautinių 
Namų šeimininkės Geno
vaitės Plūkienes gražiai pa
dengti stalai ir puikiai pa
ruošti karšti pietūs.

Pasistiprinus, dar pa
bendrauta prie "Napoleono” 
ir kitų skanėstų, viską pa
vilgant kavute ar skaidriu 
Kalifornijos vyneliu. Nuo
taika dar pagerino skyriaus 
narės O. Dovydaitienės gim
tadienis, kuriam atžymėti, 
Pr. Dovydaitis visus stalus 
"papuošė” šampano bonko- 
mis. Vaišių metu pirm. R. 
Šakienė pranešė, kad tą die
ną į skyrių įstojo net 4 nau
ji nariai: Danutė Kaškelie- 
nė, Genovaitė Kudirkienė, 
Elena Velavičiūtė-Warren 
ir Vytautas šeštokas. Nau
ji nariai buvo pasveikinti 
audringais plojimais.

Vakarėjant, susirinkimo 
dalyviai skirstėsi dėkodami 
skyriaus valdybai už gerai 
suorganizuotą ir pirm. R. 
Šakienei už darniai praves
tą susirinkimą. Gausus da
lyvių skaičius įrodė, kad 
nariai tokius pabendravi
mus mėgsta ir už vaišes 
mielai susimoka. (fx)

(213) 829-4757 (213) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS
Certijied Public Accountant

2802 Santa Moniof Boodevard 
Santa Monica, CA 90404

14659 Limedale Street

Panorama City, C A 91402

WANTED 
PRESSMEN

Top quality printing firni with multi- 
color presues looking for the best 
prcssman in the midwe8t. Demanding 
pressure position. Top wages and 
benefits.

4 C-STRIPPERS
Caru e ra expcr<enced preferred. Capable 
of handling v/ide range of multi color 
work including critical 4 C. Challeng- 
ing demanding position. Top salary 
and benefit.

(42-48)

ANDROMEDA PR1NTING
120 W. WH1TE ST.

CHAMPAIGN, ILL. 61820
217-359-0308

Grupė lietuvių Kalifornijos respublikonų partijos suvažia
vimo priešpiečiuose. Iš kairės: Renata ir Audra Nelsaitės, Jad
vyga Kvečienė, Liucija Mažeikienė ir Simas Kvečas.
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Tautos Fondo rėmėjų vakarienė Chicagoje
Spalio 30 d. Į Chicagos 

Lietuviu tautinius namus 
susirinko chicagiškiai Tau
tos Fondo rėmėjai, kviečia
mi Tautos Fondo komiteto 
i vakarienę, tikslu paremti 
Tautos Fondo iždą, o tuo 
pačiu Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto veik
lą. Vakarienės metu buvo 
nesunku suskaityti jos da
lyvių gausą, nes buvo apso
dinta 20 stalų po 10 svečių, 
plius visokeriopa tarnyba...

Vakarienės programą pra
dėjo rengėjų vardu Matilda 
Marcinkienė, trumpu svei
kinimu ir aptarimu, ko siek
ta šią vakarienę surengiant. 
Programos vadovu pakvie
čiamas Vladas Vijeikis. Pir
muoju išėjimu jis paskai
tė sarkazmu perpintą eiliuo
tą aptarimą apie inteligen
tų išeivių ekskursiją j ok. 
Lietuvą bei josios galimas 
pasėkas ... Kitais išėjimais 
jis aptarė, mūsų dipukų die
nas ir nuotaikas tremtinių 
stovyklose, kūrimąsi JAV, 
vienų praturtėjimą, antrų 
silpnesnį materialinį pasilai- 
kymą, o daugelio pasimeti
mą lietuviškame kelyje ir 
įnikimą į tarpusavio riete
nas . .. Auditorija šiltai pri
ėmė Vlado Vijeikio "filoso
favimą” ir dažnais protar
piais plojimais palydėjo aš
tresnes frazes.

Oficialioje dalyje J. Jur
kūnas, Tautos Fondo val
dybos pavedimu, perdavė

Dr. F. Kaunas ir J. Talandis dalinasi įspūdžiais. V. Kučo nuotr.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai, 

jfa. St.Anthony 
■■■r Savings & Loan Association

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

Willowbrook, III. 60521
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Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-07771SL1C

Joseph F. Gi ibauskas 
E xeeu t i ve-Scc ret a ry

Inž. J. Jurkūnas, Tautos 
Fondo Chicagos skyriaus pir
mininkas kalba vakarienės me
tu spalio 30 d. Lietuvių Tau
tiniuose Namuose.

V. Kučo nuotr.

valdybos sveikinimus šios 
vakarienės dalyviams ir pa
garsino didesnės sumas au
kojusių pavardes ir čia 
esantiems rėmėjams įteikė 
TF valdybos specialius pa
žymėjimus. Tokius pažy
mėjimus gaunančiųjų buvo 
per 200 asmenų, bet dauge
lis jų vakarienėje nebuvo. 
Jiems pažymėjimai bus pa
siųsti paštu į namus. Stam
besni aukotojai: Anthon 
Kasaitis — $2,700, Anta-

Dennis N. Gribauskas
Senior Vice-President/
Willoxvbrook Manager 

nas Balčiūnas — $1,000, 
Juozas Blažys — $1,850, 
čeputytė, įamžinant Velio
nį tėvą — $2,000, dr. A. 
Gleveckas — $1,300, Domą 
Petrutytė — $1,400, Pra
nė Frankienė — $1,510, An
tanina Repšienė — $1,261, 
Juozas ir Juzė Sakevičiai — 
$1,000, Magdalena šmulkš- 
tienė — $1,300, Chicagos 
Lietuvių Tautiniai Namai 
-— $1,000 ir kt. aukoję ne
mažiau $200. Buvo girdėti 
nemažai pavardžių anksty
vesnės ateivių kartos as
menų.

Toliau inž. Jonas Jurkū
nas, Tautos Fondo Chica
gos komiteto pirmininkas, 
trumpai nusakė Tautos 
Fonndo uždavinius ir VLIK 
didesnius darbus, kaip Eltos 
biuletenių šešiomis kalbo
mis leidimą, radijo trans
liacijų į Lietuvą paramą, 
Pabaltijo valstybių reikalu 
bylos Europos Parlamente 
vedimą ir kt. Baigdamas 
pranešimą, pareiškė padėką 
visiems ankstesniems TF 
rėmėjams ir talkininkams, 
o taip pat ir dabartiniams 
prieš metus sudarytojo TF 
Chicagos komiteto kvieti
mą išgirdusiems lietuviams, 
materialine parama prisi
dedantiems prie Vliko veik
los. Paminėjęs šiai akcijai 
prieštarautojus, jis tarė, 
kad ir ši diena rodo TF už
daviniams mūsų išeivijos 
pritarimą ir konkrečią pa
ramą. Vakarienės metu su
rinkta per penkis tūkstan
čius dolerių aukų. Stam
besni aukotojai: Liet. Atgi
mimo sąjūdis, įamžinant 
inž. Alfonso Rimo atmini
mą, $700.00 Bagdžius, mi
rusios žmonos atminimą 
pagerbiant, $500.00 dr. L. 
Kriaučeliūnas — $250.00 
ir kiti.

Meninėj valandėlėj gra
žią lietuviškų dainų progra
mą šauniai atliko naujasis 
dainos vienetas — dainuo
jančios žemaitės, dalį dai
nų su Broniu Mačiukevičiu
mi. Dainininkės: Bronė 
Stravinskienė, Aldona Un- 
derienė ir Dana Varanec- 
kienė, akompaniatorė — 
Alvyde Eitutytė. Vieneto 
muzikinis vadovas — K. 
Skaisgirys.

Baigiant vakarienę, bege
riant kavą pradėjo kelionę 
aplink kiekvieną stalą, siū
lydamos įsigyti turtingos 
loterijos bilietus: Irena 
Kriaučeliūnienė, Regina Ku
čienė ir kt. ši jų kelionė 
turėjo didelį pasisekimą. 
Bilietus visi-os gausiai pir
ko, žinodami, kad pinigas 
už juos eina TF iždan. Di
džiausias laimikis, didelis 
dailininkės M. Stankūnienės 
paveikslas, du laimikiai — 
N. Buršteino prekybos na
mų, vienas — Marks Juve- 
lers, vienas — Paramos sa
vininkų (J. Janušaitis ir J. 
Mažeika) ir daug kitų. Vi
si gauti, kaip auka TF.

Baigiant, belieka drauge

Vilties draugijos vicepirm. inž. K. Pocius ir vakarienės pro
gramos vedėjas dail. VI. Vijeikis. V. Kučo nuotr.

su visais vakarienės daly
viais pasigerėti malone 
viešnage TF rėmėjų susi
tikime ir pabendravime. Va
karienės rengėjai, kaip 
jau buvo minėta, TF Chica
gos komitetas, kurio sudė
tyje: Jonas Jurkūnas, pir
mininkas, dr. L. Kriaučeliū
nas, E. Jasiūnas, M. Mac
kevičius — vicepirminin
kai, Antanina Repšienė, se
kretorė, Pranas Povilaitis, 
iždininkas ir Jonas Kreivė
nas, Alfonsas Pimpė ir Juo
zas žemaitis — nariai. 
Jiems talkininkavo Matilda 
Marcinkienė, Faustina Mac
kevičienė, Stasė Semėnienė. 
Sofija Adomavičiūtė ir Z. 

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

PUIKI DOVANA 1983 METŲ KALĖDOMS 

Siuntinys Nr. 3 — 1983.

3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu ”A11 wool 
made in England”' 3 metrai geriausio šilkinio aksomo 
suknelei; 1 svaras geriausių vilnonių Mohair siūlų: 2 met
rai crimplene medžiagos suknelei; 1 pora geriausių 
”Wrangler” denim jeans: 1 pora "Levi” velveto jeans; 
vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $400.00.
Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių pre

kių, pavyzdžiui, medžiagos galima pridėti 4 metrus ir 
dirbtinio minko kailio 3 metrus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina 
su muitu):
Avikailiai, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, 

dirbtinio kailo pamušalas, gražus kalnierius, sveria 5
svarus ...;..............  $220.00

Aikailiai, tikro kailio viršus ir pamušalas, sveria
6 svarus ................................................................... 400.00

Dirbtinio minko kailis paltui, De-Lux, 3 metrai,
sveria 5 svarus .................................................... 100.00

Jeans, rumbuoto velveto......................................... 42.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis....................... 44.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė .................................. 12.00
Telescopic lietsargis ................................................. 12.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ........................... 44.00
Puiki medžiaga suknelei .....................  40.00
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 metrai .... 66.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio,

3 metrai ............................................................... 80.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai.........  66.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai.........  80.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai......... 100.00

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos — $8.00, 1 sv. nescafes — $12.00, 2 sv. pupelių 
kavos — 14.00, 1 sv. šokolado — 7.00, 40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia persiuntimui 
pridėti $52.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes.
Sudarome testamentus, administruojama nuosavybes, 

persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB,
ENGLAND. Tel. 01 460 2592.

Ivašauskienė. Vakarienę pa
dėkos žodžiu baigė J. Jur
kūnas.

Mečys Valiukėnas

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES NEEDED 

The Clurinda Treatmi-nt Complex 
needs registered nuises. Salary begins 
at $15,995 up to $20,904. plūs si.ift 
differential. Ėxcellrnt statė bcnefita, 
psychiitric expericnce helpful, būt 
not necc<Nary. Contact, Jeanne Rus- 
sell, R. N., Director of Nurses, Box 
338, Clarinda, IA. 5 1632 or call 7*2- 
542-2161. Egual Opportunity Em
ployer. (39-45)

COLD HEADING
Experienced operotor on 
prooressive ond two die 3 blow 
cold heoders. Socket screw ex- 
perience preferred. Relocate to 
Oranpe Countv, Californio. Top 
pav and benefits for the ripht 
person. Call Earl at (312)
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CHICAGOS LIETUVIAI
ĮDOMI DAILĖS 

DARBŲ PARODA

Kotryna Pečkaitienė, gyv. 
Merrerville, Ind., suruošė 
savo dailės darbų parodą 
spalio 21-23 d. d. Jaunimo 
centro apatinėje salėje, Chi
cagoje. Parodą globojo Lie
tuvos dukterų draugija, ati
darė Emilija Kelienė.

Parodoje buvo išstatyti 
40 išsiuvinėtų paveikslų. 
Daugiausiai reprodukcijos 
šių dailininkų: Čiurlionio, 
Šimonio, Stančikaitės (dau
giausiai), Kelečiaus, Žmui
dzinavičiaus, Van Gogho, 
Millet, Matisse ir kitų. Tai 
nepaprastai kruopštus dar
bas reikalaująs kantrybės, 
laiko ir išmanymo. K. Peč
kaitienė siuvinėjimų susi
domėjo dar vaikyĮU£je ;r 
tęsė visą s*™ gyVenimą 
Jos ciaiJėri darbai kei........ _
stabą savo kruopštumu ir

LIETUVIAMS
Lapkričio 19-20 Lietuvių Piliečių klube Bostone 

vyksta lietuviškos tautodailės paroda. Bus išstatyti dali. 
Adolfo Gedvilo įvairūs medžio drožiniai, dekoratyvinės 
lėkštės, lėkštės su lietuviškais ornamentais, rankšluos
tinės, įvairūs papuošimai su gintaru, audiniai, Inkrus
tuoti paveikslai, odos gaminiai, gintaras. Čia matome 
dekoratyvinę vazelę Ir dekoratyvinę lėkštę, į kurią 
įrašyti Maironio žodžiai: “Ten užaugau, iškentėjau aš 
kančias visas ir pamėgau, pamylėjau vargdienio dū
mas“. Lėkštės centre vaizduojamas artojas.

Tokius įdomius eksponatus galėsite pamatyti ir 
įsigyti!

Parodę tvarko Sibiro tremtinė Genovaitė Popelienė.

TOURS

SPECIALI
14 DIENU 

EKSKURSIJA SU
11 DIENU 

LIETUVOJE 
Proga sutikti Naujus 
Metus su giminėmis

Gruodžio 27, 1 983 iki sausio 9, 1 984 —
$1,499.00.

Maršrutas :
1 diena Maskvoje, 11 dienų Lietuvoje, 
1 diena Frankfurte.

IŠSKRIDIMAI Iš BOSTONO IR NEW YORKO 
SU LUFTHANSA ORO LINIJA.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
293 Auburn Street

Newton, Mass. 02166
617 965-8080/969-1190

Antanas Juodvalkis

originalo atitikimu. Didelio 
formato paveikslas — Lau
kiniai arkliai arba Stanči
kaitės lietuvaitės, kaip gy
vi stovi akyse. Daug darbų 
buvo parduota. Kainos ne
aukštos, jei skaityti me
džiagą, rėmus ir įdėtų va
landų skaičių. Menininkei 
uoliai talkina jos vyras Jo
nas Pečkaitis ir pats bando 
sekti žmonos pavyzdžiu.

Meniniu apipavydalinimu 
bei įdėtu kruopščiu darbu 
ši paroda skyrėsi nuo iki 
šiol matytų.

JAUNIMO CENTRO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Chicagos Jaunimo centrą 
pastatė tėvai jėzuitai ir jį 
22 metus administravo. Su
mažėjus darbo rankų skai
čiui, jėzuitai Jaunimo cent- 
ra nuomos sutartimi (už 10 
dol. metams), perleido pa

sauliečiams. Buvo sudaryta 
organizacija ir inkorporuo
ta Illinois valstijoje. Jauni
mo centro tarybą sudaro 9 
asmenys, rinkti trims me
tams metinio narių susirin
kimo. Kiekvienais metais 
perrenkamas vienas trečda
lis tarybos narių.

Jaunimo centrą adminis
truoja valdyba, kurios pir- 
mininką-ę kviečia taryba. 
Trejus metus sėkmingai 
Jaunimo centrą adminis
truoja valdyba, pirminin
kaujama Irenos Kriaučeliū- 
nienės.

Metinis Jaunimo centro 
narių susirinkimas įvyko š. 
m. spalio 23 d. Susirinkimui 
pirmininkavo tarybos pirm, 
dr. Jonas Račkauskas, o se
kretoriavo Pranė Masilio- 
nienė. Gyvais dalyviais su
sirinkimas nebuvo gausus, 
bet įgaliojimais buvo atsto
vaujami 113 narių su 368 
balsais. Praėjusio susirinki
mo protokolą perskaitė Ire
na Kerelienė. Kun. J. Vaiš- 
nys dėkojo tėvų jėzuitų 
vardu pasauliečių adminis
tracijai, ypač pirm. Irenai 
Kriaučeliūnienei, kuri Jau
nimo centru daugiau rūpi
nasi, kaip savo namais. Ne
užmiršo ir jos vyro dr. Leo
no Kriaučeliūno, kuris pats 
aktyviai dalyvaudamas ir 
remdamas visuomeninę vei
klą, randa laiko ir Jaunimo 
centrui.

Tarybos pirm. dr. J. Rač
kauskas pasidžiaugė darnia 
tarybos ir valdybos veikla, 
ypač daug darbo įdedančiai 
ir laiko skiriančiai valdy
bos pirmininkei Ir. Kriau
čeliūnienei.

Plačiau apie Jaunimo 
centro veiklą kalbėjo valdy
bos pirm. I. Kriaučeliūnie- 
nė, o apie pinigus — vice- 
pirm. ir iždininkas Henri
kas Laucius. Janimo cent
ras yra institucija, kur prie
glaudą randa lietuviškos 
organizacijos, lituanistinės 
mokyklos, tautinių šokių 
vienetai, chorai, muziejai, 
archyvai, meno parodos ir 
t.t. Reikia apšildyti, ap
šviesti, švarą palaikyti, tin
kamus baldus bei indus įsi
gyti ir prižiūrėti. Visiems 
ūkiniams darbams atlikti, 
reikia turėti tinkamą per
sonalą, surasti lėšų algoms 
apmokėti, nes vien savano
riška talka čia negalima ap
sieiti. Gaunamos pajamos 
nepadengia visų išlaidų ir 
valdyba išnaudoja visokias 
progas pajamoms padidin
ti. Kiekvienais metais ruo
šiami bent du renginiai, ku
rių pelnu papildoma Jauni
mo centro kasa. Rudeninis 
Jaunimo centro renginys — 
tradicinė vakarienė įvyks š. 
m. gruodžio 4 d. Numato
ma gera programa ir vaka
rienė.

Jau po susirinkimo, val
dybos pirm. Irena Kriauče- 
liūnienė pasiguodė nauju 
galvos skausmu — sustojo 
25 metus veikęs šildymo pe
čius. Reikia apsispręsti: ar 
seną remontuoti ir išleisti 
3-4 tūkstančius dol., ar nau

ją statyti ir bandyti pra
vesti spec. vajų, nes naujo 
kaina siekia 20,000 dol. Rū
pesčių netrūksta.

Jaunimo centrui daug pa
deda J. C. moterų klubas, 
vadovaujamas energingos 
visuomenininkės Salomėjos 
Endrijonienės. Apie klubo 
veiklą pranešimą padarė M. 
Salikienė. Klubo narės su
randa neišnaudotų šaltinių 
ir padeda J. C. administra
cijai. Jos ruošia knygų su
tiktuves, minėjimus, užkan
džius ir kitokius renginius. 
Atskirai reikia paminėti jų 
įsteigtą ir aptarnaujamą 
krautuvėlę, kuri atdara sa
vaitgaliais. Krautuvėlėje pi
gesnėmis kainomis galima 
įsigyti įvairių tautodailės 
dirbinių, knygų, dailės dar
bų ir k. t. Vieni daiktus pa
dovanoja, kiti atneša į ko
misą, o pardavus vis šis tas 
įkrenta į kasą. Taip jau yra 
nupirkta nauji indai, stal
tiesės. kavai ąsočiai ir kiti 
reikmenys. Moterų klubas 
iš mažų dalykų sugeba pa
daryti pinigėlį, nes visos 
klul>o narės dirba nemoka
mai.

Pirm. I. Kriaučeliūnienė 
dėkojo visiems rėmėjams, 
valdybos nariams ir talki
ninkams. Nepamiršo padė
koti spaudai, radijui ir jų 
bendradarbiams.

Į tarybą trejų metų ter
minui išrinkti: S. Endrijo- 
nienė, J. Račkauskas ir J. 
Rimkevičius, o į revizijos 
komisiją perrinkti: J. Ma- 
silionis, D. Dundzilienė ii’ 
N. Mackevičienė.

Jaunimo centras atrodo 
didingai, patalpos užlaiko
mos švariai ir tvarkingai. 
Tvarkomi ir saugumo rei
kalai. Tėvai jėzuitai sutvar
kė, išasfaltavo ir aukštą 
vielų tvora aptvėrė automo
biliams pastatyti aikštę. 
Visi jaučiasi saugiau, o 
renginių ir lankytojų dar 
netrūksta.

Paremkime valdybos pa
stangas ir visi dalyvaukime 
Jaunimo centro vakarienė
je. Mūsų dalyvavimas pa
lengvins a d m i nistracijai 
nešti savanoriškai užsidėtą 
nelengvą naštą.

Jaunimo centro valdybą 
sudaro: Irena Kriaučeliū
nienė, pirm., Henrikas Lau
cius, vicepirm. finansams, 
Alė Steponavičienė, sekre
torė, Birutė Jasaitienė, ko- 
respond. ir Viktoras Di- 
minskis, iždininkas (po au
to sužeidimo jau visi metai 
negaluoja).

PADĖKA

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba dėkoja visiems neo- 
lituanams-ėms už paramą, 
teikiamą per spausdinant 
Korporacijos dešimtmečio 
veiklos leidinį — Neo-Li
thuania 1922-1932.

Iki š. m. lapkričio 1 d. lei
dinį užsisakė ir dar pridėjo 
auką šie kolegos:

Juozas žemaitis, Chica
go — 100 dol.

Jadvyga Juodviršienė, 
Montreal — 40 dol.

Petras Bučas,' Chicago ir 
Aloyzas Jančys, Gulfport, 
Fla. po 30 dol.

Jonas Deksnys, New Jer- 
sey — 25 dol.

Alfonsas Koncė, New 
York — 23 dol.

Visiems aukotojams ir 
knygos pirkėjams reiškia
me gilią padėką.

Kartu primename visiems 
kolegoms-ėms, kurie nepa
reiškė noro šio leidinio ne
gauti, siuntinėjimą pradė
sime po Korp! Neo-Lithua
nia šventės (XI. 12).

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

P. S. Primename, kad dar 
yra likę keliolika egz. mū
sų filisterio Romualdo Spa
lio raštų paskutinės kny
gos: Auksinio saulėlydžio 
gundymai (10-12 dol.) ir 
Rinktinės novelės (8 dol.). 
Užsakymus siųsti ir čekius 
rašyti: Korp! Neo-Lithua
nia vyr. valdyba, 6620 So. 
Rock\vell St., Chicago, III. 
60629.

Korp! Neo-Lithuania me
tinė šventė įvyks lapkričio 
12 d. šia tvarka:

10 vai. ryto pamaldos tė
vų jėzuitų koplyčioje, žuvu
siųjų pagerbimas prie Lais
vės paminklo ir mirusių 
korporantų kapų lankymas.

7 vai. vak. Lietuvių Tau
tiniuose Namuose iškilmin
ga sueiga, pakeltiesiems 
spalvų uždėjimas, vakarie
nė ir šokiai.

J vakarienę vietos rezer
vuojamos iki lapkričio 9 d. 
pas kol. Mečį Šimkų šiais 
telefonais: namų — 927- 
2046 ar raštinės ■— 254- 
7450.

Korporantai su šeimomis, 
draugais ir pažįstamais, o 
taip pat ir visa lietuviškoji 
visuomenė kviečiama daly
vauti.

KORP! NEO-LITHUANIA 
DIDŽIOJI SUEIGA

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba neolituanų suvažia- 
vimą-didžiąją sueigą šau
kia lapkričio 12 d. 12 vai. 
dieną. Lietuvių Tautiniuo
se Namuose (6422 So. Ke- 
džie Avė., Chicago, Illinois 
60629). Darbotvarkėje nu
matyta :

12 vai. registracija,
13 vai. iškilminga sueiga,
14 vai. darbo posėdis.
Visi filisteriai, senjorai 

ir junjorai kviečiami visuo
se Korp! Neo-Lithuania 
renginiuose gausiai daly
vauti.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

GRAVURE FILM PREPRESS 
SUPERVISOR 

Applicant bhould have 7 to 10 years’ 
experience in Grnvure film prepresa. 
ResponsibilKien will include the train- 
ing and superviaion of a gravure 
prepresb tilm department involving - 
continuous fone film innpection, uti- 
lizing the lnstest electronic equip- 
ment, color markup, filni correction 
and bromide manufucturing. Aplicant 
should have expvriencc interfacing 
with the Helio Klischogrph engrav- 
ing system. However, chcmical etch 
will be considered. Send restime in 
confidence to:

Arcata Graphics Buffalo 
Al t. Louise Robs 

TC lnduatnal Park Depcw, N. Y. 14043 
Equal Opportunity kniployer
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CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• LAPKRIČIO 12D. Vaidi
los teatro premjera: Posėdis 
pragare.

. • LAPKRIČIO 13 D., 11:3Q- 
3:00 vai. parapijos salėje tra
dicinis šv. J urg’io parapijos fes
tivalis'.

_ • LAPKRIČIO 19 D. kariuo
menės šventės minėjimas, Lie
tuviu Namuose.
t

• LAPKRIČIO 20 D. Korp! 
Fraternitas Lituanica 75 metų 
sukakties minėjimas Lietuvių 
Namuose.

• LAPKRIČIO 20 D. Kris
taus Karaliaus šventė Dievo 
Motinos parapijoj.

• LAPKRIČIO 26-27 D. 
Lietuvių Dienos. Rengia LB 
CIevelando apylinkės valdyba.

• GRUODŽIO 4 D. 11 vai. 
tuojau po pamaldų Dievo Mo
tinos parapijos didžiojoje sa
lėje CIevelando skauiijos 65 
metų veiklos iškilminga suei
ga.

• GRUODŽIO 11 d. -4 vai. 
parapijos auditorijoje knygos 
"Nemarus mirtingasis” prista
tymas. Autorius: dr. kun. Pra
nas Gaida.

• GRUODŽIO 18 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokinių Kalėdų eglutė.

• GRUODŽIO 24 D., 9 vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos bend- . 
ros Kūčios parapijos salėje.

• GRUODŽIO 31 D., 9 vai. 
vak. parapijos salėje šv. Jurgio 
parapijos rengiamas Naujųjų 
Metii sutikimo pokylis.

• BALANDŽIO 29 d. — 4 
vai. solistės Aldonos Stempu- 
žienės koncertas. Rengia: Die
vo Motinos parapija.

• GEGUŽĖS 5 D. Grandi
nėlės balius Slovėnų auditori
joje.
'• GEGUŽĖS 12-13 DIENO

MIS CIevelando Ateitininkijos 
tradicinė-metinė šeimos šven
tė, Dievo Motinos parapijos 
patalpose.

• Gegužės 19-20 vyr. skau
čių Židinio parengimas.

• GEGUŽĖS 26-27 D. Cle- 
velande Lietuvių Namuose 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Seimas, banketas ir 

Į Vilties draugijos narių suva- 
davimas.

1984 M.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nabor»wid® on yovr »KW

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si i OBELENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI 1216) 161-3500.

HOME FOR RENT

• SAUSIO 6 D., 4 vai. 
Tumo Vaižganto — 50 metų 
mirties paminėjimas. Rengia 
Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos abiturientai.
• SAUSIO 14 D., šeštadie

nį, koncertas su Gina Čap- 
kauskienė. Ruošia LB Ohio 
Apygarda.

• SAUSIO 22 D. Draudžia 
mosios lietuvių spaudos paro
da. Eksponatai iš Broniaus 
Kviklio archyvo. Rengia: Die
vo Motinos parapija.

• VASARIO 11 D. Lietuvos 
laisvės vigilija. Rengia: Dievo 
Motinos parapija.

P- p-

One 
Thing 
More

Discover the spirit of St. 
Francis with the daughters 
of Chicago’s own Mother 
Theresa Dudzik.

MATAS & TURNER 
REALTY

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

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

HOWARD TURNER — Attomey
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS

Euclid area, taking ap- 
plication. Beautiful double 
home, two bedrooms down, 
dining room, large kitehen, 
family rooom, basement, 
garage, appliances, centrai 
air, park likę setting. No 
pets. Shovn, by appoint- 
ment. Call: 531-4993 or 
382-1773.

• VASARIO 12 D. — Vasa
rio 16-sios minėjimas. Ruošia 
Amerikos Lietuvių Taryba.

• KOVO 4 D. — 4 vai. pa
rapijos auditorijoje Šv. Kazi
miero 500 metų mirties minėji
mas. Rengia: Dievo Motinos 
parapija.

• BALANDŽIO 8 D. Čiur
lionio ansamblio koncertas.

For more information 
write to:

Superior General 
1220 Miin Street 
Lemont, IL 60439

J AKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga

Delta E., William J. Sr., 
William J. Jakulis Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 1851 h Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. |216) 531-7770

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

liams pastatyti.

FOR RENT

4 room apartment, 1 bed- 
room up. Newly decorated, 
St. Jerome parish of Lake 
Shore Blvd. No pets. Couple 
only Call: 1-286-3513. Col- 
lect.

Stt! Superior Avinas
ASSOCIAIION

APPARTMENT FOR 
RENT

Lake Shore and East 185 
Street. Adults only, no pets. 
Call: 398-9579.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

To work and iive in a small congenial 
cornmunily and in a 185 bed facility. 
Medium sized rurai hospital is seek- 
ing R. N.’s iuterrsted in opportunities 
for profestiional growlh and recogni- 
tion in medical surgical care, in- 
tensive critical care, obst.etrical care. 
Excellent salary and benefit package 
including bospitalization, deniai plan, 
vveekend and shift dif lerential, und 
otlier programų. Interested persona 
should contact The Personnel Office 
of Pemiscot County Memoriai Kosti- 
tai where we are "People Caring tor 
People”.

PEMISCOT COUNTY 
MEMORIAL HOSPITAL 

Hwy 61 Soutli & Lee St.
O. Box 489 Hayti, Mo. 63851 
or Call collect 314-359-1372

An Equal Opportunity Employer 
(38-1)

P.

I

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

NAMŲ REMONTĄVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI Į

ANICETA STRIMAITIC. C-
DAŽAU NAMUS, LIPINU POPIERIUS. -ATLIEKU 
STALIAUS DARBUS. SUVEDU VANDENS VAMZ
DŽIUS. ĮDEDU ĮVAIRIAS PLYTELES IR ATLIEKU 

EILĘ KITŲ DARBŲ.
Prašome skambinti telef.: 442-2487

ČEKIŲ SASKAITA
Operacijos atliekamos be jokio mokesčio

Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
JEI .11 M S REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 

PAŠALINU VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės dailus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

/uper ior /civings
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: i
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 

šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

PLAUKYMO VARŽYBOS 
DETROITE

š. Amerikos pabaltiečių 
plaukymo pirmenybės Įvyk
sta ŠĮ sekmadienį, lapkri
čio 13 d., 11 vai. ryto, Gar- 
den City High School ba
seine, 6500 Middle-Belt Rd., 
Garden City, Mich. Varžy
bas vykdo Detroito LSK 
Kovas.

Laimėtojams dovanas 
skiria detroitiškiai Danutė 
ir Leonas Petroniai, ku
riems priklauso nuoširdi 
sportininkų padėka.

GEGUŽINĖ PO STOGU

Šv. Antano parapijos su
rengta spalio 30 d. parapi
jos patalpose gegužinė po 
stogu buvo sėkminga, žmo
nių buvo daug. Atvykusieji 
galėjo ne tik skaniai pasi
vaišinti, bet ir dovanų lai
mėti, nes buvo Įrengti du 
dovanų stalai ir juose buvo 
apsčiai prikrauta dovanų. 
Renginiu rūpinosi parapijos 
aukų rinkėjų pirmininkas 
Juozas Kinčius, o virtuve ir 
joje dirbančiais — Matas 
Baukys.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
KLUBO POSĖDIS

Posėdis Įvyko spalio 30 d. 
šv. Antano parapijos patal
pose. Dalyvavo: Antanas 
Musteikis, Stefanija Kau
nelienė, Lidija Mingėlienė, 
St. Sližys, Jonas Švoba, Vin
cas Tamošiūnas, Kazys Sra- 
gauskas, Algis Vaitiekaitis 
ir Antanas Grinius. Prave
dė klubo pirmininkas Anta
nas Musteikis.

Posėdyje nutarta; 1984 
m. pavasarį kartu su ALT 
S-gos Detroito skyrium su
rengti Tumo Vaižganto mir
ties 50-ties metų paminė
jimą su paskaita ir menine 
dalimi šv. Antano parapi
joje.

‘Ąiųber Holidays”
Paskutinė šių metų ekskursija į 

LIETUVĄ išvyksta:
GRUODŽIO 26 d. — $1175.00 su NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMU VILNIUJE (Maskvą 2, Vilnius 5, Ry
ga 3, Leningradas 2, Helsinkis 1).

1984 METŲ EKSKURSIJOS I LIETUVĄ pra
sideda BALANDŽIO 18 d. REGISTRUOJAME 
JAU DABAR, šiuo reikalu skambinkite: 1-800- 
722-1200 (TOLL FREE), iš Massachusetts ir Ka
nados; 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Čiurlionio ansamblio diri
gentą Alfonsą Mikulskį 
įamžinti Tautos Fonde su 
25 dol.

Lituanistinei Katedrai 
paskirta 100 dol. Spaudai 
paskirta po 25 dol. Dirvai, 
Draugui ir Laisvajai Lie
tuvai.

Radijo valandėlėms pa
skirta 30 dol. po 15 dol. 
gaus: Lietuvių Balsas ir 
Lietuvių Meliodijos.

KUNIGO ALFONSO 
BABONO SUKAKTYS
Š. m. lapkričio 19 d., 3 

vai. p. p. šv. Antano para
pijos salėje bus paminėta 
parapijos klebono kun. Al
fonso Babono dvi sukaktys: 
dvidešimtmetis kunigystės 
ir penkmetis parapijos kle
bonavimo.

Norintieji dalyvauti mi- 
nėjimo pietuose registruo
jasi pas Leonardą Šulcą iki 
lapkričio 13 d. nuo 6 iki 10 
vai. vakaro tel. 562-7745. 
Vietos ribotos — pasisku
binkite !

NAUJA VALDYBA

Lietuvių dukterų draugi
jos naujoji valdyba pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai : St. Smalinskienė — 
pirmininkė, Laima Žemai
tienė — vicepirmininkė, 
Elena Karvelienė — iždi
ninkė, EI. Baltrušaitienė — 
sekretorė ir Elena Jokšie
nė — narė.

KALĖDŲ SUEIGA IR 
KŪČIOS

Gruodžio 10 d., sekmadie
nį, vakare įvyks Detroito 
skautiškos šeimos Kalėdinė 
sueiga — Kūčios ir Eglutė.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Sekr. J. Jokūbaitienė ir ižd. J. Štaras laukia svečių prie 
bilietų stalo. Br. Aušroto nuotr.

JUNO BEACH
GYVA LB APYLINKĖS 

VEIKLA

LB Juno Beach apylinkės 
valdyba savo posėdyje rug
sėjo 13 d. paskyrė iš turi
nių ižde pinigų lietuvybės 
išlaikymui gražią pinigų 
sumą, šioms institucijoms: 
Lituanistikos katedrai — 
$250.00, LF — $100.00 ir 
po $25.00 šiems lietuviš
kiems laikraščiams: Drau
gui, Dirvai, Darbininkui 
Tėviškės žiburiams, žvaigž
dutei, Pasaulio Lietuviui ir 
Bridges.

Apylinkės valdyba vyk
dydama šių metų veiklos 
planą, š. m. spalio 30 d. su
rengė puikiai pavykusią 
gegužinę Palm Beach 
Shores vasarvietėje, Atlan
to pakrantėje. Tai jau aš
tuntas kartas, kai šioje vie
toje pradėjome ruošti ge
gužines, kurių pirmajai lei
dimą išrūpino kilnios at
minties, taurus lietuvis a. 
a. Martynas Jokūbaitis, šį 
kartą leidimą mums išrū
pino, našlė, valdybos sekr. 
Jadvyga Jokūbaitienė.

Visa valdyba padėjo daug 
pastangų, gi ypač maisto 
tiekimą organizavusi val
dybos narė M. Gincienė ir 
jai talkinikavusios gausios 
bendruomeninkės. Turtin
gai loterijai vadovavo A. 
Pilipavičienė, o ištroškusius 
patenkino L. Staškūnas, 
talkininkaujamas niekada 
nepavargstančio ir visur 
suspėjančio Al. Pilipavi
čiaus.

Nuotaikingą muziką lie
tuviškų melodijų pynėje su 
savo puikia apartūra mums 
parūpino V. šalčiūnas, o vi
suomeninę pareigą gražiai 
vykdė, tik iš "šaltų kraštų" 
sugrįžęs J. Mildažis: jis 
platino laiškus skirtus JAV 
Pašto valdybai, kad ši iš
leistų Dariaus-Girėno paš
to ženklą 1985 m., jų skri
dimui per Atlantą prisimin
ti. Taip pat buvo renkami 
parašai ant laiškų skirtų 
prezidentui, Teisingumo mi
nistrui bei 12-jo distrikto 
kongreso nariui Tomui 
Lewis. Pastarasis jau krei

pėsi į FBI įstaigą, kad ši 
pravestų tardymą kokius 
ryšius turi OSI įstaiga su 
KGB, pristatančia pastara
jai (OSI) visokius padirb
tus dokumentus.

Šiam be priekaištų pavy
kusiam pobūviui vadovavo 
apyl. pirm. Br. Aušrotas.

Svečiai vaišinasi. Br. Aušroto nuotr.

VACIO 
KAVALIŪNO

ROMANAS

DALIA 
Kietais viršeliais su aplanku dail. Vlados Stančikai-

tės-Abraitienės, 236 psl. Kaina 7 dol. Išleido Viltis. 
---------------------------IŠKIRPTI-----------------------------

Siunčiu 7 dol. ir prašau atsiųsti Vacio Kavaliūno 
naują romaną DALIA. (Vilties draugijos nariams kaina 
5 dol.).

Persiuntimo išlaidoms pridėti 1 dol.

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

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

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

Jis dėkojo visiems svečiams 
atvykusiems į šią gegužinę, 
ir visiems talkininkams ir 
valdybai už įdėtas pastan
gas, kad šis 'piknikas” taip 
puikiai pavyko. Tikimės, 
kad ir sekančiais metais vi
sus ir vėl pamatysime.

LB KV valdybos pirm, 
dr. Ant. Butkus š. m. lap
kričio 17-25 dienomis lan
kysis Juno vietovėje, šią 
proga š. m. lapkričio 19 d., 
šeštadienį, 2 vai. p. p. jis 
padarys pranešimą apylin
kėje gyvenantiems lietu
viams apie įvykdytą susi
taikymą tarp visų lietuviš
kų organizacijų, nes jis yra 
buvęs pirmasis iniciatorius, 
kad lietuvių tarpe vyrautų 
santaika ir visi bendromis 
jėgomis siektume kuo grei
tesnio tėvynės išlaisvinimo. 
Apylinkės valdyba kviečia 
visus tautiečius šiame svar
biame susirinkime kuo gau- 
singiau dalyvauti.

įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

NORINTIEMS ATSIKVIESTI GIMINES ATOSTOGOMS SUTVARKOME 
DOKUMENTUS. REGISTERED TRAVEL AGENT #TA0324

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

DEMONSTRUOKIME 
PRIEŠ KOMUNISTUS!

Ateinantį savaitgalį, lap
kričio mėn. 11-13 d. d. Cle
velande vyks JAV Komu
nistu Patijos visuotinis su
važiavimas su masiniu su
sirinkimu sekmadienį, Pub- 
lic Music Hali, kuriame kal

bės partijos šulai Gus Hali, 
Angelą Davis ir kiti.

Ta proga tautybių gru
pės rengia viešas demons
tracijas prieš komunistus 
sekmadienį, lapkričio mėn. 
13 d. 2 vai. p. p. prie Cleve
lando miesto rotušės (East 
6 gatvė ir Lakeside Avė.). 
Clevelando lietuviai prašo
mi gausingai dalyvauti.

ALT Clevelando
Skyriaus Valdyba

• Bronė Tamošaitienė- 
Thomas iš Floridos persi
kėlė gyventi į Clevelandą, 
kur palaidotas jos vyras, a. 
a. d r. Stasys Tamošaitis- 
Thomas, žinomas tautinin
kų veikėjas.

CLEVELANDO VISUOMENĖ MALONIAI 
KVIEČIAMA Į

KORP! FRATERNITAS 
LITHUANICA

75-IŲ METŲ ĮKŪRIMO SUKAKTIES 
MINĖJIMĄ, 

sekmadienį, lapkričio mėn. 20 d.
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.

10:00 vai. Pamaldos už mirusius brolius Dievo 
Motinos parapijos bažnyčioje.
Po pamaldų vainiko padėjimas prie pamink
lo žuvusių kovoje dėl Lietuvos laisvės.

4:00 vai. Akademija.

5:30 vai. Bendra vakarienė. Meninę programą 
atliks Ryto BABICKO vadovaujamas vyrų 
oktetas.

Bilietai asmeniui 15 dol.

Rezervacijos iš anksto pas dr. Juozą Skrinską tel.
951-7937.

Korp! Fraternitas Lithuanica 
Valdyba

• Lietuvos kariuomenės 
minėjimas-balius įvyks lap
kričio 19 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Lietuvių Namų sa
lėje. Kalbės J. Malskis. Me
ninę programą atliks skau
tų vienetas Budėk, vado
vaujamas A. Bielskaus. 
Gros A. Mačio orkestras. 
Kaina asmeniui 15 dol.

Rengia LKVS Ramovė 
Clevelando skyrius.

• šv. Mišios už a. a. A. 
Mikulskio sielą Įvyks sek
madienį, lapkričio 13 d., 10 
vai. Dievo Motinos parapi
jos bažnyčioje.

• Inž. Algis Meilus ir 
žmona aukštesnioms tarny
bos pareigoms perkeliami 
į Daytona Beach, Floridą. 
Abudu baigę aukštuosius 
mokslus. Algis turi magis
tro laipsnį iš elektros inži
nerijos, o žmona kompiute
rių. Paskutinius 7 metus 
abu dirbo aukštosios tech
nologijos srityje, Cleve
lande.

Algio jaunesnis brolis 
chemikas Leonas irgi per
sikėlė gyventi į Floridą ir 
pradėjo dirbti savo srityje 
St. Petersburge.

• Kristaus Karaliaus 
šventės procesijai, spalio 
20 d. visų organizacijų vė
liavų nešėjai renkasi 9:40 
vai. ryto Dievo Motinos pa
rapijos salės prieangyje.

Visi rikiuotai žygiuosime 
į bažnyčią 10 vai. Mišioms, 
vėliavas statysime dešinėje 
pusėje prie altoriaus. Kun. 
Leonas Zaremba, S. J. pra
ves iškilmingas šv. Mišias. 
Ateities klubo valdyba kvie
čia visus dalyvauti.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

CLEVELANDO LIETUVIU 
DIENOS

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
AUDITORIJOJE 

KONCERTAS 
Šeštadienį, lapkričio 26 d. 7 vai. vak.

Dalyvauja: solistė Marytė Bizinkaus
kaitė ir Rochesterio lietuvių tautinių šokių 
grupė Lazdynas, vadovaujamas Jadvygos 
Reginienės.

Bilietus i koncertą užsisakyti pas Vincą čečį, 
tel. 391-6819 ar Vladą Bacevičių tel. 481-1016. Kai
nos: 8, 6 ir 4 dol. Lituanistinės mokyklos moki
niams — pusė kainos. Visos vietos numeruotos.

JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODA
SEKMADIENI, LAPKRIČIO 27 D. tuoj po 10 

vai. pamaldų Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
Dalyvauja su savo kūriniais: D. Blynaitė, J. Čiur
lionis, S. Gruzdytė (kultūros tarybos 1982 m. lau
reatė), K. Kizevičius, D. Miškinytė, L. Palubins
kaitė. Parodos koordinatorė dail. Nijolė Palubins- 
kienė.

ĮĖJIMAS I PARODĄ — AUKA.
Visi Clevelando ir apylinkės lietuviai kvie

čiami Lietuvių Dienose dalyvauti.

LB Clevelando apylinkės 
valdyba

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

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 44094, sąžiningai, ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaiikius, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel: (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
ištaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI 6216) 161-3500.



DIRVA
VLIKO — PLB 
PASITARIMAI

Sekant VLIKo pirminin
ko dr. K. Bobelio ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininko inž. V. Kaman- 
to susitarimą VI-jo PLB 
Seimo metu, PLB š. m. spa
lio 13 d. VLIKui pranešė, 
kad sudaryta pasitarimams 
komisija iš inž. Algimanto 
Gečio (pirmininkas), dr. 
Kazio Ambrozaičio ir inž. 
Juozo Danio.

VLIKas pranešė Pasau
lio Lietuvių Bendruomenei, 
kad VLIKo komisija suda
ryta sekanti: inž. Liūtas 
Grinius (pirmininkas), Te
odoras Blinstrubas ir Vla
das šoliūnas, ir pasiūlė 
pasitarimus pradėti Chica
goje, pasirinktinai lapkri
čio 19, 26 arba gruodžio 3 d.

ŠALFASS
SUVAŽIAVIMAS

Visuotinis, metinis ŠAL- 
FAS S-gos sporto klubų at
stovų ir sporto darbuotojų 
suvažiavimas įvyks š. m. 

A. A.

ANTANINAI MOTIEKAITIENEI
\

mirus, artimiesiems ir giminėms nuoširdžią

užuojautą reiškia

Los Angeles Lietuvių 
Tautinių Namų 

valdyba ir nariai

A. A.

ADELEI SKYSTIMIENEI

mirus, jos sūnums ir dukroms nuoširdžią

užuojautą reiškia

Los Angeles Lietuvių 
Tautinių Namų 

valdyba ir nariai

Sunkios ligos palaužta š. m. spalio 30 

dieną amžinybėn iškeliavo

A. A.

ANTANINA ONA MOTIEKIENĖ.

Drauge su velionės artimaisiais liūdime 

ilgametės, darbščios mūsų skyriaus narės.

ALT S-gos
Los Angeles Skyrius

gruodžio mėn. 10 d. Cleve
lande, Ohio. Smulkesnės in- 
foracijos bus paskelbtos vė
liau.

• Naujosios vilties žur
nalo 16-sis numeris savo 
prenumeratorius pasieks šio 
mėnesio gale. Ji redagavo 
redakcinė kolegija — red. 
A. Laikūnas, dr. Br. Nemic- 
kas ir M. Valiukėnas. 192 
psl.numeris praėjusią sa
vaitę atiduotas spaustuvei 
spausdinti. Redakcijos ad
resas: 935 Beverly Road, 
Cleveland Hts., Ohio 44121, 
administracijos — 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago, 11. 
60629. Leidėjai (ALTS ir 
Korp! Neo-Lithuania) pra
šo savo skyrius ir dalinius 
kaip galint greičiau praneš
ti žurnalo administracijai, 
po kiek egz. jiems siųsti 
platinimui. Numerio / egz. 
kaina 5 dol. Administracija 
tikis sulaukti ir naujų pre
numeratorių — prašoma 
kreiptis jos adresu. Joje ga
lima gauti ir anksčiau iš
ėjusių žurnalo numerių.

PARAMA DIRVAI
Atsiliepdami Į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
M. Slavinskas,

Singer Island ............. 20.00
V. Čy vas, Cleveland ....10.00 
R. Zavodny, Maple Hts. 3.00 
Dr. M. Vygantas,

Winnetka .................... 25.00
A. V. Adomavičiai,

Germantown................. 20.00
G. Rugienis, Tillsunburg 3.00
A. Leparskas, Warren .. 5.00 
V. Ūsas, Dalias .............. 5.00
J. Kriščiūnas, Canton .... 3.00
K. Gaižutis, Houston ....30.00
H. Bitėnas, Elizabeth .... 1.50
G. Leonienė, Bradfcrd .. 30.00 
A. Andriušienė,

Dorchester.................... 20.00
V. Šeštokas, Los Angeles 25.00
A. Januška, Milton.........13.00
L. Dovydėnas,

Clarks Summit .........25.00
V. Besparaitis, Topanga 25.00
A. Staugaitis.

St. Catharines ........ . ..20.00
B. Nasvytienė, Cleveland 10.00 
Arch. E. Arbas,

Santa Monica ............. 10.00
J. Cukuras. Chicago .... 15.00
M. Tonkūnas, Chicago , . 10.00
N. Adams, Sebastopol .. 10.00
K. Stundžia,

St. Catharines .............10.00
O. Mckišienė,

Los Angeles ................ 10.00
J. Verbicki, Randolph ..10.00 
V. ir O. Jokūbaičiai,

Euclid ............................25.00
J. Kasakaitis, Chicago .. 5.00
J. Jucaitis, Lakewood .... 10.00 
A. Stempužienė-Švedienė,

Cleveland .....................10.00
K. Černius, Chicago .... 10.00 
St. Butkaus šaulių

kuopa Detroite............ 25.00
J. Gumbelevičius,

Rosenburg................... 50.00
J. Palukaitis, Harbert ..10.00
J. Vedegys, Chicago ....10.00
Dr. J. Jakštas. Lakewood 10.00
S. Gruzdys, New York 10.00
M. Račys, Toronto ..........24.00
M. Kvedarienė, Hamilton 5.00
Br. Tamošaitienė. Euclid 25.00
K. Laikūnienė, Cleveland 25.00
J. Povilaitis, Chicago ....10.00
A. V. Benokraitis,

Cleveland .................... 5.00
K. Žolynas,

Ormond Beach............ 10.00
G. Radvenis, Los Angeles 20.00 
V. Senuta, Brockton .... 10.00
V. Civinskas, Juno Beach 50.00 
Br. Šilas, Elizabeth .... 15.00
VI. Skirgaila, Westen ..50.00
St. Laniauskietiė, Euclid 5.00 
Aid. Pintsch, Milford .... 15.00 
J. Riauba, Toronto......... 8.00
J. Jasinevičius, Euclid .. 10.00 
A. Simutis, E. Rockavvay 10.00
St. Baltūsis, Dorchester .. 8.00
L. Petrikonienė,

Juno Beach ................. 10.00
E. A. Trečiokas,

Riviera Beach ............ 20.00
D. Martinkus,

Sunrise Beach ............  8.00
A. Lingienė, Redford .... 10.00 
Pr. Neimanas, Cleveland 10.00 
Dr. D. Degėsys,

Cleveland.....................100.00
C. Modestas, Chicago ..20.00
L. Montvilaitė-Tobbert,

N. Olmsted ................ 5.00
Dr. J. ii- D. Maurukai,

Elyria ........................ 200.00
A. Meilus, Paima ..........10.00
V. Ramūnas, Euclid .... 3.00
F. Klimaitis,

Highland HtHs..............20.00
M. Marcinkevičienė,

University Hts...............10.00
J. Vėlyvis, Cleveland .. 3.00 
VI. Židžiūnas, Centerville 5.00
D. Marcinkevičiūtė-Kinnavy,

Ravena............................25.00
G. Natkevičienė,

Willoughby ................ 10.00
Z. Obelenis,

Richmond Hts............... 25.00
A. Misiūnas, Detroit ....10.00 
Dr. J. Abraitis, Cleveland 10.00 
A. Lukas, Detroit ..........18.00
A. Kuolas. Toronto .... 25.00
E. Bobelienė, Hartford ..25.00
B. Gediminas,

Garden Grove ............. 15.00

V. Butkys, Great Ncck 10.00 
T. Stankūnaitė, Boston ..10.00
L. Staškūnas, Juno Beach 5.00
Dr. J. Bakšys, St, Pete. 15.00 
K. Grigas, Šalinas ..........10.00
D. Janutienė, Berkley .. 5.00 
A. Kenstavičius, Hope ,.20;00 
Br. Raila, Los Angeles 25.00
M. Taylor-Petkevičiūtė,

Oakland .......................25.00
J. Adomaitis, La Šalie . .20.00
K. Dūda, Danville .........20.00
V. Kasniūnas,

Beverly Shores .........5.00
Dr. A. Milaknis,

Santa Monica ............ 25.00
T. Jurčys, Palos Hills ..20.00 
R. Rūkštelė, Atlanta .... 5.00 
J. A. Rasys, Cambridge 25.00 
J. Mockus, Yucaipa ....25.00 
A. Logucki,

Granada Hills ............. 10.00
D. Kuzmickaitė, Alhambra 3.00
B. Briedienė, Chicago .... 10.00
I. Monomaitis, Juno ....10.00 
V. Vasikauskas,

Richmond Hill ............. 5.00
B. Vaičaitis, Rexdale ....20.00
Pr. Šliteris. Waukegan .. 6.00
V. Abraitis, Palm Coast 20.00
V. Satkus, St. Catharines 25.00 

'S. Žemaitienė, Cicero ..10.00
EI. Antanaitis, Hamilton 10.00 
Č. Gedgaudas,

Santa Monica ............. 5.00
L. Hoffman, Oak Lawn . .15.00 
H. Misliauskas, Media ..10.00 
P. Trybe, Boston............. 3.00
V. Mazoliauskas,

Lake Worth .................10.00
J. Juozaitis,

Juno Beach .................33.00
St. Virpša, Chicago..........30.00
J. Smailys, Omaha ......... 5.00
J. Širka, Chicago ..........25.00
J. Krištolaitis, Cleveland 10.00 
A. Gražulienė, Cleveland 10.00 
Dr. H. Brazaitis,

Willoughby.................... 25.00
J. Kregždė, Cincinnati .. 20.00
A. Vaitėnas, Detroit .... 1.00
P. Petraitis. Cleveland ..10.00
J. Kašuba, Germantown 15.00
I. Bumelis, Lakeside .... 5.00
J. Veselka, Evergreen Pk. 10.00
O. Merkienė, Boston .... 5.00
S. Vaškus, St. Petersburg 6.00
D. Kikas, Venezuela .... 3.00
A. Verbylienė, Cleveland 10.00 
VI. Plečkaitis,

Richmond Hts................ 10.00
A. Valaitis, Eastlake ....10.00 
J. Kapčius,

Daytona Beach ........... 5.00
P. Pajaujis, Mt. Clemens 3.00 
Christopher Peters.

New York .................... 58.00
O. Kašubienė, Cleveland 5.00 

Kolegai

A. A.

VACLOVUI KECORIUI 

mirus, jo žmoną VALĘ, gimines ir artimuo

sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Ona ir Jonas Vengriai

A. t A.

DONALDUI NYKŠTĖNUI

mirus, jo broliui VINCUI, šeimai ir gimi

nėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu 

liūdime

Kazimiera ir Stasys
L a z d i n i a i

Z. Mikužis, Chicago .... 5.00 
Gr. Gražienė, Chicago .. 25.00 
J. Sablinskas, Islington 10.00 
Č. Bogushas, Middlebury 10.00 
A. Šova, Crown Point . .20.00 
A. Konce, Woodhaven .. 5.00 
V. Tervydas, Collinsville 10.00
I. Kučiauskas, Baltimore 5.00
J. Kalnietis, Baltimore . .10.00 
A. Vytuvis, Woodbaven 20.00
M. Kiemaitis,

St. Petersburg .............20.00
Pr. Sidzikauskas,

San Jose ....................10.00
J. Jašinskas, Boston .... 1.00 
V. Kalytis, Great Netik ..20.00 
D. Williams, Evergreen .. 3.00
P. Maželis, Cleveland ..10.00 
J. Juodgudis, Chicago ..10.00 
R. Bublys, Richmond Hts. 15.00 
O. Žygienė, Cleveland . .20.00 
A. Rudzitis, Washington 10.00
A. ir M. Rudžiai,

Blue Island ................50.00
J. ir M. Šimoniai,

Santa Barbara ............ 25.90
P. Račiukaitis, Baltimore 5.00
J. Budreika, Toronto .... 8.00
J. Balbatas, Cleveland ..50.00
J. Jankus, Woodhaven .. 5.00 
P. Račkauskas,

Dorchester.....................10.00
L. Kerulis, Chicago .... 5.00 
B. Kašinskas,

W. Henrietta.................17.00
O. Kremeris, Chicago ... .20.00
S. Kasnickas. Harbert ..20.00 
Z. Vyšniauskienė.

Malvern ........................ 10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

VI-SIS TEATRO 
FESTIVALIS

šeštasis teatro festivalis 
įvyks 1983 m. lapkričio 
24-27 d. d., Padėkos savait
galyje, Jaunimo cetre, Chi
cagoje.

šeštąjį teatro festivalį 
ruošia JAV LB Kultūros 
tarybos pavedimu spec. ko
mitetas, vadovaujamas ra
šytojų draugijos pirm. Ana
tolijaus Kairio.

Bilietai į visus pastaty
mus ir žymenų Įteikimą, 
gaunami Vaznelių prekybo
je. Kviečiami bilietus įsi
gyti iš anksto.
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