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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuva buvo atstovaujama 
Prezidento inauguracijoje

Prezidento Reagano inau
guracinis komitetas Įnešė 
naujų elementų bei ato
švaisčių inauguracijos iškil
mėse. Tie naujumai reiškėsi 
daugiau pabrėžiant iškil
mingumą bei Įspūdingumą 
su aristokratine išraiška.

Lietuvos atstovas dr. Sta
sys Bačkis ir ponia buvo 
pakviesti, kaip ir visų dip
lomatinių misijų šefai ir jų 
žmonos, dalyvauti visuo
se inauguracijos pobūviuose 
JAV prezidento ir vicepre
zidento bei ponių Reagan ir 
Bush garbei. Kartu su vi
sais kitų valstybių ambasa
doriais jie atstovavo pa
vergtą Lietuvą, tuo būdu 
pabrėžiant jos juridinę eg
zistenciją. šiais laikais tai 
nepaprastas ir nelengvas 
uždavinys, reikalaująs di
delio apdairumo esamose 
sąlygose.

Iškilmės prasidėjo inau
guracijos išvakarių rengi
niais. Sausio 18 d. p.p. Do- 
nald M. Kendall surengė 
diplomatinių misijų šefams 
ir j ų žmonoms pagerbti pie
tus. Juose dalyvavo diplo
matai ir suvažiavę iš visos 
Amerikos Įvairių pramonės 
ir prekybos įmonių žmonės 
bei senatoriai ir kongres- 
manai. Lietuvos atstovui te
ko daugiau šnektelti su bu
vusio Kersteno Komiteto 
nariais (buvusiais kongres- 
manais), kurie sėdėjo prie 
to paties stalo. Į pietus at
silankė viceprezidentas su 
ponia Bush pasveikindamas 
diplomatus ir visus kitus at
silankiusius. Tą pačią die
ną popiet Bučkiai dalyvavo 
gubernatoriij garbei rengta
me priėmime.

Sausio 19 d. John F. Ken
nedy Center buvo The Dist- 
inguished Ladies priėmimas 
pagerbiant ponią Nancy 
Reagan ir ponią Barbara 
Buįjh. Diplomatinio korpu
so ponios, kurių tarpe buvo 
ir O. Bačkienė, buvo suso
dintos Opera House ložoše 
kur jos turėjo malonumą iš
girsti ponių Reagan ir Bush 
žodžius bei sekti programą, 
kurią atliko orkestras ir 
baletas.

Tą pačią dieną popiet 
Lietuvos atstovas ir O. Bač
kienė dalyvavo priėmime 
viceprezidento ir ponios 
Bush garbei Smithsonian 
Institution, kur jie protoko
lo perstatyti pasveikino 
Lietuvos vardu viceprezi
dentą ii- ponią Bush.

Prezidento inauguracijos 
dieną, sausio 20, visų iškil
mių metu diplomatinį kor
pusą globojo Valstybės De

partamento Protokolo tar
nyba. Ji parūpino autobusus 
diplomatams nuvežti į Na- 
tional Capitol, rūpinosi ten 
jų susodinimu skirtose dip
lomatinių misijų šefams ir 
jų žmonoms vietose, arti 
prezidento tribūnos ir, po 
iškilmių, autobusais parve
žė juos atgal į Valstybės 
Departamentą.

Prezidentas po priesaikos 
pasakė turiningą kalbą, ku
rioje pabrėžė pagrindinius 
JAV-bių laisvės principus 
ir žmogaus teises, kuo Ame
rika vaduodamas! grindė 
virš 200 metų savo valsty
binę santvarką ir politinę 
veiklą. Iškilmėms teikė ne
paprastai gražų Įspūdį jų 
suorganizavimas Capitol va
karinėje pusėje, iš kur ma
tėsi Amerikos istoriniai, di
dingi paminklai: George 
Washington, Jefferson ir 
Lincoln.

Po prezidento priesaikos 
ir kalbos diplomatinis kor
pusas buvo pakviestas Pro
tokolo šefo ir ponios Valdez 
į Blair House pietums, po 
kurių diplomatai galėjo ste
bėti paradą jiems rezervuo
tose vietose.

Sausio 20 d. vakare 9 vai. 
diplomatinis korpusas da
lyvavo inauguracijos baliu
je Pension Building, kur su
sirinko JAV-bių tūkstan
čiai iškiliųjų asmenų. Tai 
buvo tikras Amerikos di
duomenės paradas kur iš
orinis turtingumas ryškino 
jų dvasinius polėkius. Į tą 
balių atsilankė viceprezi
dentas ir ponia Bush, o kiek 
vėliau prezidentas ir ponia 
Reagan, viceprezidentas ir 
vėliau prezidentas savo 
trumpuose žodžiuose pasi
džiaugė, kad diplomatinis 
korpusas čia dalyvaudamas 
išreiškia pasaulinės bend
ruomenės solidarumą ir pa
rodo, jog visos valstybės 
kartu su amerikiečiais da
lyvauja inauguracijos iškil
mėse.

Paskutinis inauguracinis 
renginys buvo suruoštas 
prezidento ir ponios Reagan 
Baltuose Rūmuose diploma
tams pagerbti. Tuo buvo 
pareikšta pagarba jiems ir 
jų atstovaujamiems kraš
tams. Tai įvyko 1981 m. 
sausio 27 d. 9 vai. vakare. 
Priėmime dalyvavo 114 am
basadorių, 20 chargė d’Af- 
faires, jų tarpe Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovai 
su poniomis, be to, Ameri
kos Valstybių Organizaci
jos atstovai.

Priėmime Baltuose Rū
muose viskas praėjo labai

Bukos upelis Tauragnų valse. Utenos apskr. jungiantis dvyliką ežerų.

KUR EINA SOVIETIJA?
Ginčai kremlinlogistų tarpe ir praktika

Vytautas Meškauskas

Vienas iš aktualiausių 
nūdienės politikos klausimų 
yra kaip elgtis su Sovieti- 
ja. Optimistai teigia, kad 
komunizmas jau nėra mono
litinė jėga. Jis yra suskilęs 
į daugelį sektų, kurios be- 

gražiai, kur aukštieji sve
čiai buvo vaišinami šampa
nu, lengvais gėrimais bei 
šaltais užkandžiais.

Prezidentui ir poniai Rea
gan atėjus — Protokolas 
diplomatinį korpusą, pre- 
zeanso tvarka išvardindami 
per garsiakalbį jų kraštus, 
pristatė prezidentui ir po
niai Reagan, viceprezidentui 
ir poniai Bush, Valstybės 
sekretoriui ir poniai Haig.

Tuo ir baigėsi inaugura
cijos išiklmės įvairinamos 
entuziastiškomis įkaitų grą
žinimo išraiškoms. 

veik visos rodo švelnėjimo 
žymių. Ergo — tik reikia 
išlaikyti taiką ir turėti kan
trybės. Naujas Valstybės 
sekretorius Haig nėra opti
mistas. Jis būkštauja, kad 
Sovietija, kaip tik vidaus 
problemų spaudžiama, gali 
pradėti ieškoti išeities ka
rinio pobūdžio avantiūrose. 
Jos dabar turima karinė 
persvara skatina ją išnau
doti galimai greičiau, ne
laukiant Vakarų atsigink- 
lavimo. Už tat dabartinis 
periodas reikalauja ypatin
go budrumo.

Dėl to suka sau galvas 
ne tik politikai, bet ir 
mokslininkai, štai, pavyz
džiui, Cambridge Universi- 
ty Press neseniai išleido 
prof. Seweryn Bialer knygą 
— "Stalin’s Successors: 
Leadership, Stability and 
Change in the Soviet 

Union”. Autorius turėtų ži
noti apie ką kalba. Pergy
venęs Hitlerio koncentraci
jos lagerius, jis kurį laiką 
buvo aukštas pareigūnas 
Lenkijos komunistų parti
jos CK aparate. Nusivylęs, 
pabėgo į Vakarus.

Savo knygoje jis siekia 
parodyti, kaip per paskuti
nius 25 metus ypač Brežne
vui valdant pasikeitė sovie
tų politikos struktūra ir 
procesas. Jis sutinka, kad 
politikų karta, prasidėjusi 
su Stalinu, dar ir dabar do
minuoja Sovietijos gyveni
mą, bet ji turėtų greitai pa
sibaigti, o nauja karta pa
siduotų 'pasikeitimo impul
sams’ ir pasinaudotų gero
mis progomis režimą pa
keisti į gerą pusę.

Bialeris konstatuoja, kad 
iš 40 žymiausių dabartinės 

(Nukelta į 4 psl.)
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spvniTinė
Iškilmingas buvusių Įkaitų sutikimas nesustabdė kitų Įvykių 

raidos.- Situacija Art. Rytuose, Afrikoje, Lenkijoje ir Kirgizijoje

Nepaprastas dėmesys grį- 
žusiems buv. įkaitams iš 
Teherano liudija, kad ame
rikiečiai yra pasiilgę patri
otizmo, jausmo, kad gera 
būti amerikiečiu, nors pro
ga tam buvo abejotina. Po
litikai tai turėtų išnaudoti, 
kol dar negrįžo įprastas 
skepticizmas.

Tuo tarpu, kai šiame 
krašte paskutiniuoju laiku 
visas dėmesys buvo sukaup
tas prie vieno įvykio, grįž
kime prie likusio pasaulio.

Atrodo, kad netrukus iš 
televizijos ekranų išnyks 
vienas gerai pažįstamas vei
das. Tai Izraelio ministerio 
pirmininko Menahemo Be- 
gino. Netekęs daugumos 
seime jis turės paskelbti 
naujus rinkimus greičiau
sia šių metų vasarą. Jo kri
timo svarbiausioji priežas
tis buvo 150'7 pasiekusi in
fliacija, bet daugelis izrae
litų nelabai nori sutikti su 
jo Didžiojo Izraelio svajonę, 
į kurį faktinai, nors gal ne 
formaliai, jis siekia įjungti 
visą vakarinį Jordano pa
kraštį ir Gazos sritį. Jei vi
si ženklai neklaidina, nau
ju Izraelio ministeriu pir
mininku bus Darbo partijos 
vadas Shimon Pėrės, o už
sienio reikalų ministeriu iš 
anksčiau pažįstamas Abba 
Eban. To planas norėtų pa
lestiniečių apgyventas teri
torijas sujungti su Jordanu, 
kuriam jos priklausė prieš 
karą. Bet tam nepritaria nei 
palestiniečiai nei Jordanas. 
Paskutiniojo karalius Hus- 
seinas visai nenori rizikuoti 
savo sostu, kad įtiktų Iz
raeliui. Tokiu būdu sprendi- buvo pasiųsta papildomai ir 
mas galimas vienas: nepri
klausoma Palestinos valsty
bė, kad Izraelis nejaustų iš 
jos sau pavojaus. Tai įgy
vendinti galėtų tik tikras 
taikos troškimas iš abiejų 
pusių. Ar jis įmanomas? 
Egipto-Izraelio taika tam 
suteikia šiokių tokių vilčių.

šeši mėnesiai iki naujos 
Izraelio vyriausybės suda
rymo. Reagano administra
cijai suteikia reikalingą 
pertrauką savo Art. Rytų 
politikos suformulavimui. 
Prieš rinkimus Reaganas 
davė suprasti, kad JAV 
vienintelis interesas Art. 
Rytuose yra Izraelio saugu
mas ir gerbūvis. Tai neati
tinka realybei. Artimieji 
Rytai svarbūs visiems pra
moningiems Vakarams, jų 
tarpe ir JAV. Politinė pa
dėtis ten labai nestabili, 
provokuojanti sovietų inter
venciją su sunkiai numato- 
mis pasėkomis.

★
Kalbant apie svetimųjų 

intervencijas . . . Libijos 
unija su Chado respublika,

kurioje per paskutinius 20 
metų vyko pilietinis karas, 
yra pirmasis Libijos dikta
toriaus pik. Qaddafi’o žings
nis į sudarymą "Jungtinių 
Saharos Valstybių”. Jos ap
imtų visas buv. Prancūzijos 
kolonijas į pietus su dides
nių. Al^iri jos, Tuniso ir Ma
roko valstybių. Nepaisant 
formalūs nepriklausomybės, 
jos ir toliau liko stiprioje 
Prancūzijos įtakoje, palai
komos ūkine ir dažnai mili- 
tarine pagalba. Chado uni
ja su Libija turėtų labai pa
kirsti Prancūzijos prestižą.

šiaip ar taip Libija, nors la
bai turtinga nafta, yra vos 
dvejų milijonų gyventojų 
valstybėlė. Kad sumažinus 
prancūzų pyktį, Qaddafi da
vė prancūzų valdinei naftos 
bendrovei koncesiją toli
mesniam naftos šaltinių 
ieškojimui ir eksplotacijai. 
Prezidentas Giscard d’Es- 
taing po trumpo svyravimo 
nuo tos 'dovanos* atsisakė. 
(Iki šiol Prancūzija Libijos 
nafta beveik visai nesinau
dojo) . Užsienio reikalų 
ministeris Francois-Poncet 
skubiai išvyko kelionėn po 
tas Saharos valstybes. Į jas

karių. Dabar Prancūzija Af
rikoje turi per 7.090 karių, 
kurių dauguma (4.000) yra 
laikomi strateginiai labai 
svarbiame Af rikos ’rago’ 
Djibouti mieste. Dėl susida
riusios situacijos, apleisda
mas savo postą, Z. Brzezins- 
kis sakė besidžiaugiąs, kad 
tai nėra visų pirma Ameri
kos problema. Naujas Vals
tybės sekretorius Alevan- 
der Haig uniją pavadino 
'skandalu*, bet, atrodo, ini
ciatyvą ir toliau paliks pa
tiems prancūzams. Qaddafi 
turi sovietų 'moralinę* pa
galbą ir ginklus, tačiau tai 
dar nenulemia Chado liki
mo. Beveik 60 G jos gyven
tojų, gyveną į pietus nuo 
sostinės Ndjamena, nėra 
mahometonai. Su Prancūzi
jos pagalba jie galėtų sėk
mingai pasipriešinti.

★
Kas tuo tarpu vyksta 

Lenkijoje? Dauguma Len
kijos pramonės darbininkų 
nedirbo ir pereitą šeštadie
nį. Vyriausybė aiškina, kad 
Lenkijos ūkis dėl to turėjo

tai sulaužė 
susitarimą.
gali nesi- 
susitarimo

didelius nuostolius. Darbi
ninkai tam neprieštarauja. 
Jų argumentas už nedarbą 
šeštadienį yra daugiau prin
cipinio pobūdžio. Vyriausy
bė pradžioje buvo sutikusi 
su 5 darbo dienų savaite, 
bet vėliau pakeitė savo nuo
monė, jvesdama kas antro 
šeštadienio darbą be SOLI
DARUMO sąjūdžio sutiki
mo. O kaip tik 
vad. Gdansko 
Jei vyriausybė 
skaityti su tuo
nuostatu, kas ją gali pri
versti skaitytis su likusiais?

Dar visai neaiškus yra ir 
mažažemių ūkininkų ban
dymas susiorganizuoti į 
KAIMO SOLIDARUMĄ. 
Vyriausybė nenori duoti 
tam leidimo, aiškindama, 
kad tai kapitalistų susibū
rimas, nors iš tikro tie ma
žažemiai neturi teisės sam
dytis darbo jėgų ir praktiš
kai gyvena blogiau kaip pro
letariatas, negaudami jo
kios valstybės pagalbos, 
kuri visa eina valstybiniams 
ir kooperatyvų ūkiams, 
nors privačiai apdirbama 
80'7 visos žemės. Vyr. 
Teismas KAIMO SOLIDA
RUMO reikalu dar nepasa
kęs paskutinio žodžio.

Valdžia po truputį bando 
atgauti savo prarastas po
zicijas, nors ir žada pasiū
lyti gana dideles reformas 
pavasarį Įvyksiančiame par
tijos kongrese. Reformos 
Vengrijos pavyzdžiu įtei
sintų pusiau laisvą rinką su 

■pasiūlų ir reikalavimų žai
dimu. Iš Jugoslavijos nu
žiūrėta siūlomas didesnis 
darbininkų žodis įmones ir 
jų pelną tvarkant. Partijos 
narių moralė yra labai nu
smukusi nepaisant Varšu
vos Pakto vyr. vado Vikto-r = I 
i

■ Iš kitos pusės
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI sausio 8 d. vedamajame kalba 

apie pabėgėlius nuo lietuviško gyvenimo. Jų esą dvejų 
rūšių. Pirmieji iš mažens dėl tėvų nusiteikimo ar gyve
nimo nuošaliose vietovėse į tą gyvenimą neįsitraukė. Ant- 
trieji:

”... Per eilę metų jie įsistiprina savo profe
sijose, pakyla ekonomiškai, bet palengva atitrūks
ta nuo lietuvių. Užimti savo profesijos darbais, 
jie neranda laiko dalyvauti lietuvių renginiuose, 
kurie, be to, jiems pasidaro ir neįdomūs, nes ne
išplaukia iš jų pasaulio. Tuo būdu nejučiomis jie 
pabėga iš lietuvių bendruomenės... ir susikuria 
savo pasaulį. Tokių pabėgėlių yra jau gana daug.”' 

Ir koks gi receptas tam reiškiniui, jei nenutraukti, 
tai bent sulėtinti? Aišku, prisipažinti, kad kaip tik griež
tos Bendruomenės organizavimas atstumia nuo jos dau
gelį senųjų bei jaunųjų, nesinori, kaip ir sutikti, kad 
kiekvienas griežtas tikėjimas gimdo klaidatikius. Už tat 
grąžinimo uždavinys pavedamas 'aktyviausiom lietuvių 
veiklos jėgom’, kartu konkrečiai patariant:

”čia nemažai galėtų pasitarnauti... dainų ir šokių 
sambūriai”.

Iš kitos pusės žiūrint sunkui įsvaizduoti, kad 'įsistip
rinę savo profesijose’ staiga grįžtų lietuvybėn persirengę 
tautiniais rūbais ir šokdami blezdingėlę, bet idėja išsi
reikšti šokiais verta gilesnių studijų. Ar negalima būtų, 
pvz., šokiais pakeisti įgrisusias prakalbas mūsų suvažia
vimuose. Pirmininkas vietoje atidarymo žodžio, reikalau
jančio vienybės, pašoktų 'oželį*, o visa valdyba ratelį. Ir 
opozicinės grupės galėtų savo jausmus išreikšti šokiais. 
Po ko sektų tuo pačiu būdu visuotinos diskusijos. Sykį 
pradėjus, visi televizijos tinklai varžytųsi dėl nusipir
kimo teisės transliuoti tokios rūšies diskusijas. Visa 
Amerika jas stebėtų, o jauni ir seni pabėgėliai grįžtų ma
siniai. Vien bandymas tai padaryti susilauktų daugiau 
dėmesio už rimtą vedamąjį. vm

<

ro' Kulikovo neseno vizito 
Lenkijoje.

★
Tuo tarpu iš Maskvos 

ateina žinios apie susirūpi
nimą dėl padėties Kirgizijos 
respublikoje pNe Kinijos 
pasienio. Ten metų pabaigo
je buvo nužudytas ministe
ris pirmininkas Sultan Ib- 
raimov, greičiausiai maho
metonų nacianalistų, nors 
viešai tai nepripažįstama. 
Kas iš tikro ten darosi, sun
ku pasakyti, bet spren
džiant iš susirūpinimo Mas
kvoje ten kažkas rūgsta. 
Dar pereitų metų kovo mėn. 
buvo pašalinta iš vietos už
sienio reikalų ministerė Sa- 
hin Begmatova už interview

su Time magazinu, kuria
me ji pripažino, kad sovie
tų invazija į Afganistaną 
buvo susijusi ir su sovietų 
noru neleisti užsikrėsti ma
hometonų nacianalizmu so
vietų piliečiams. įvykius 
Kirgizijoje kuri yra prie 
pat Kinijos pasienio, ati
džiai seka ir Pekinas. Ir jo 
pavaldinių tarpe yra Islamo 
išpažinėjų.
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AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS
PATARNAVIMAS

I
I==

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

I

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

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite: 

11745 Southwest Highway 
Palos Heights, Illinois 60463

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312*448-7420
Savininkė 312-785-9393
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SAVO MIESTUI TURIME PADĖTI
Dauguma mūsų stengiasi 

tvarkytis savoje šeimoje ir 
savame kieme, kur jis be
būtų — kaime, priemiesty 
ar pačiame mieste. Tačiau 
vietovė, kurioje esame įsi
kūrę, turi savo administra
cijų, kurį yra įpareigota sa
vo gyventojams atlikti ben
druosius saugumo, švaros 
ir sveikatos patarnavimus. 
Vienur šie dalykai gyvento
jams parūpinami be prie
kaišto, kitur šiaip sau, dar 
kitur visiškai blogai. Ir čia 
daugely atvejų viskas parei
na nuo išrinktosios admi
nistracijos rūpestingumo 
bei prisiimtom pareigom 
atlikti tinkamumo. Didelė 
laimė, kad demokratinėje 
santvarkoje rinkimų būdu 
visuomet galima netinkama 
administracija pakeisti tin
kamesne, tačiau nemažesnė 
nelaimė yra tada, kad ad
ministracijos neapdairumas 
ir nesugebėjimas palieka 
sunkiai atitaisoma žalą, ir 
dėl to visuomenė, siekdama 
sunkmety susitvarkyti taip, 
kaip kiekvienas asmeniškiai 
susitvarkome, turi pakęsti 
nepatogumus, o neretai ap
sikrauti ir didėlesne mokes
čių našta, tartum išperkant 
anksčiau padarytas sveti
mas nuodėmes.

Nepaslaptis, kad jau ke- 
leri metai, kaip daugelis 
JAV didmiesčių yra patekę 
j didelius piniginius sunku
mus, ne vienam grasinant 
bankrotu. Tokiai būklei su
sidaryti yra daug priežas
čių, bet bene dažniausiai 
pasikartojanti bus pasiti
kėjimas administracijomis, 
kurios stengėsi gyventi tik 
esamu laikotarpiu, be ilges
nės perspektyvos ypač fi
nansinėje politikoje, šiuo 
atžvilgiu ryškiausias atve
jąs buvo New Yorko mieste, 
kur federalinė valdžia turė
jo ateiti su savo specialia 
pagalba. Po jo sekė Cleve- 
landas, administracinėms 
išlaidoms dengti ir augan
čioms skoloms mokėti nau
dodamas visų kitų biudžeto 
pozicijų lėšas ir pardavinė
damas pajamas teikiančius 
miesto įrengimus, kol paga
liau priėjo prie galo — ban
kai nutraukė kreditus, o 
miesto paskolos lakštų nie
kas nebepirko nei pardavi
nėjimui nebetarpininkavo. 
Padėtis darėsi beviltiška,

Bet miesto laimei ir jo 
gyventojų gerovei įvyko tai, 
kas turėjo seniai įvykti. 
Clevelandas pakeitė savo 
administraciją, kuri ėmėsi 
sunkaus darbo — ištraukti 
miestą iš paveldėtos klam
pynės, konkrečiais planais 
įsigyti pasitikėjimą ir su
žadinti dingstančią viltį, 
kad Clevelandas turi ir ga
li sulaukti šviesesnės atei
ties. Per vienerius metus 
mero G. V. Voinovich va
dovaujama administracija, 
apdairiai veikdama, miesto 
reikalus gerokai aptvarkė, 
betgi jai dar toli gražu iki 
normalios būklės.

Svarbiausia ii’ sunkiau
siai nugalima kliūtis mies
to reikalams šiose infliaci
nėse sąlygose kaip reikiant 
tvarkyti yra stoka pinigų. 
Gal kada nors ateityje, ka
da laimingu atveju admi
nistracijai pasiseks ne tik 
sulaikyti įmonių kėlimąsi iš 
miesto ribų, bet ir grąžin- 
tis jas arba prisitraukti 
naujas, kad miestas gautų 
daugiau mokesčių, kada pa
vyks tuščiuosius plotus ap
statyti pajamas teikiančiais 
pastatais, gal tada ir ma
žiau teks miesto gyvento
jam apšidėti mokesčiais, 
kad galėtų normaliai naudo
tis miesto įstaigų patarnai 
vimais — policijos, gaisri
ninkų, greitosios pagalbos, 
sanitarijos, gatvių valymo 
žiemos metu ir grindinio at
naujinimu ir t.t.

Visiems šitiems gyvybi
nės reikšmės dalykams Cle
velande pinigų trūksta tiek, 
kad stengiantis mokėti se
nųjų skolų palūkanas ir ne
sileidžiant į beviltiškas nau
jas skolas, tenka drastiškai 
mažinti personalas, užmirš
tant pakeisti naujais susi
dėvėjusios policijos automo
bilius, gaisrininkų mašinas, 
šiukšlų surinkimo sunkveži
mius ir panašiai. Tokia būk
lė yra dabar. Nieko neda
rant ateityje ji dar blogės. 
Tad kyla savaime klausi
mas, ką galvoja ir ko siekia 
dabartinė Clevelando admi
nistracija?

Ji, reikia pripažinti, ima
si priemonių, kurioms mies
to gyventojai turėtų visu 
nuoširdumu pritarti: pa
skelbė š. m. vasario 17 d. 
specialų balsavimą, kad gy
ventojai, balsuodami ”už”,

LIETUVIAI IR LENKAI

"Vidurinioji Lietuva”
”.. .pasipiktinimas toks 
didelis, kad kiekviena 
visuomenės organizacL 
ja, net kiekviena vy
riausybė tuojau nusto
tų pasitikėjimo, jei tik 
mėgintų su lenkais tar
tis” —

Taip rašė mūsų oficiozas 
LIETUVA 1920 m. spalio 28 
d. po Želigovskio žygio į 
Vilnių. Tuo tarpu Želigovs
kis skubiai kūrė neva sava
rankišką valstybę, pavadin
ta "Vidurinė Lietuva”. Mat, 
pagal pilsudskininkų svajo
nes Lietuvą turėtų sudaryti 
trys dalys: Vakarinė su 
centru Kaune, Vidurinė su 
centru Vilniuje ir Rytinė, 
daugiausiai gudų apgyven. 
ta. su centru Minske. Be to 

suteiktų jai teisę pakelti 
pusę procento darbo paja
mų mokestį visiems tiems, 
kurie dirba Clevelando 
mieste. Didžiausia to pakė
limo dalis būtų sumokama 
tų, kurie gyvena priemies
čiuose, bet dirba Clevelan
de ir jo apsauga bei patar
navimais naudojasi. Miestas 
gautų papildomų pajamų, 
kurių pusė, kaip užtikrino 
meras G. V. Voinovich, bū
tų panaudota reikiamam 
personalui išlaikyti ir at
leistiesiems grąžintis, o an
troji pusė susidėvėjusiam 
inventoriui atnaujinti.

Mero prašymui balsuoti 
už mokesčių pakėlimą pri
taria absoliutinė miesto ta
rybos narių dauguma, ban
kų ir biznio vadovybės, dar
bininkų unijos, televizija, 
radijas, visuomeninės orga
nizacijos ir tautybių vado
vaujantieji asmens. Jung
damiesi prie jų bei reikš
dami pasitikėjimą mero G. 
V. Voinovich administraci
jai ir mes skatiname savo 
skaitytojus dalyvauti š. m. 
vasario 17 d. specialiame 
balsavime ir pasisakyti už 
darbo pajamų mokesčio pa
kėlimą.

Taip, savo miestui mes 
turime padėti, tuo pačiu pa
dėdami patys sau tam at
vejui, kada miesto pagalba 
mums gali būti gyvybiškai 
svarbi.

šiandien mes raginame 
savo skaitytojus padėti Cle- 
velandui, kur demokratinė
je santvarkoje ir vienas 
balsas gali nusverti daugu
mą. Kas turi teisę balsuoti, 
tegu tikrai ja pasinaudoja.

Jeigu kada nors panaši 
padėtis susidarys kuriame 
kitame mieste, gal to miesto 
gyventojų nebeteks ragin
ti: Clevelando visuomenės 
pastangos tegu būna vi
suomet įtikinančiu'pavyz
džiu, kad bendromis jėgo
mis galima laimėti tai, kas 
tikrai reikalinga. 

reikėjo vaidinti, kad Želi
govskio maištas iš tikro tu
rėjo ką nors bendro su gy
ventojų nuotaikom. Jau 
spalio 12 d. Želigovskis pa
siskelbė perimąs aukščiau
sią valdžią iki bus išrinktas 
seimas, kuris nustatys to
limesnį statusą. Želigovskio 
daliniai buvo sujungti į pir
mą Vidurinės Lietuvos kor- 
pą, kuris buvo papildytas 
paskelbiant mobilizaciją.

Būdamas žymiai skaitli- 
gesnis ir šarvuoto traukinio 
padedamas korpas žygiavo 
toliau į Lietuvą. Želigovskio 
užrašuose pastebėta, kad 
Pilsudskis niekada nemanęs 
užimti Kauno. Tam kliudė 
"didžiųjų valstybių riksmas 
ir pasisakymai prieš”. Pats 
Želigovskis tačiau manė, 
kad Kauną galima ir reikėjo 
paimti, bet tam jis neturė- 
programos. Jis pats rašo:

"Neturėjau tinkamų jėgų 
ten (Kaune) išsilaikyti, o 
svarbiausia neturėjau poli
tikos. Mačiau, kad Varšuva 
nėra galutinai pasiryžusi 
privesti viską iki galo. Kau
no užėmimas suverstų ant 
mano pečių nepakeliama 
naštą.”

Paimti Kauną Želigovskį 
kurstė prancūzų kariniai at
stovai, kurie manė, kad ne- 
siryžtant eiti į Kauną, ne
reikėjo iš viso pradėti žygį 
j Vilnių. Bet Želigovskio 
kariuomenės stovis buvo ne
pavydėtinas. 40 '/< karių sir
go, trūko gydytojų, trūko 
milinių ir antklodžių, apie 
60'J sviedinių nesprogdavo.

Po kelių savaičių ramy
bės fronte lapkričio 17 d. 
Želigovskis įsakė pradėti 
puolimą Širvintų - Giedrai- 
čių-Dubingių ruože, pagal 
P. Lossovvski — savo ini
ciatyva ne Varšuvos pave
dimu. Po poros dienų mūsų 
kariuomenė perėjo prieš- 
puolin ir lenkus atstūmė į 
jų išeities pozicijas.

Tų laikų krašto apsaugos 
min. K. Žuko ir vyr. kariuo
menės vado S. Žukausko 
nuomone, Lietuvai neužteko 
jėgų veržtis toliau į Vilnių. 
Už tat vyriausybei rūpėjo, 
paliaubos, kurių norėjo ir 
Lenkijos vyriausybė, nes 
priešingu atveju jos kariuo
menė turėtų viešai įsikišti. 
Lenkijos užs. reik, ministe
ris E. Sapieha, kovom vyks
tant net pasiuntė telegramą 
Želigovskiui, reikalaudamas 
nutraukti karo veiksmus ir 
nekompromituoti Lenkijos 
tarptautinėje arenoje. Visa 
tai privedė prie lapkričio 29 
d. paliaubų protokolo.

Lietuvos - Lenkijos kon
fliktą svarstė ir Tautų Są
jungos Tarybos dešimtoji 
sesija Briuselyje spalio 
20-28 d.d. Kaip matosi iš 
Lenkijos atstovo pranešimo 
Varšuvai, dauguma jos da-

Vytautas Meškauskas

lyvių buvo nepalankūs Len
kijai ir net galvojo apie ūki
nės blokados Lenkijai pa
skelbimą. Pagaliau pasiek
tas kompromisas: Vilniaus 
krašte reikia pravesti ple- 
bescitą, kuriam prižiūrėti 
buvo numatoma pasiųsti 
2,000 karių iš Prancūzijos, 
Anglijos, Italijos, Ispanijos, 
Švedijos, Belgijos, Olandi
jos ir Danijos. Tas nutari
mas Lietuvoje sukėlė pro
testų bangą, tačiau užs. rei
kalų ministeris J. Purickis 
iš Londono telegrafavo, kad 
sprendimą reikia priimti: 
"kitaip nustosime Aliantų 
ir Anglijos opinijos, o savo 
pajėga nuo lenkų atsiginti 
negalėsime.” Mūsų atstovas 
Tiškevičius lapkričio 6 d. iš 
ten pat telegrafavo, jog net 
gandai, kad Lietuva neno
rinti sutikti su plebiscitu, 
jai kenksmingi.

Tautų Sąjunga plebiscito 
teritorijos nenumatė, bet 
reikalavo, kad dėl to susi
tartų Lenkijos ir Lietuvos 
vyriausybės. Gruodžio 7 d. 
tuo reikalu į Varšuvą išva
žiavo J. Staugaičio vedama 
Lietuvos delegacija, kuriai 
buvo pavesta:

"Svarbiausias delegacijos 
tikslas — ieškoti pamato 
susitarti su lenkais, kad iš
vengus plebiscito, šiam 
tikslui pasiekti delegacija 
privalo ne tik tartis su val
džia, bet ir ieškoti kontakto 
su parlamento frakcijomis 
ir vadovaujančiomis politi
nėmis sferomis.”

To siekdama mūsų dele
gacija pasiūlė lenkams nuo 
plebiscito atsisakyti, pripa
žinti Lietuvai jos liepos 12 
d. sutarties su Sovietais sie
nas, kurias Lietuva žadėjo 
pakoreguoti, Vilnių pripa
žinti Lietuvos sostine, iš
vesti iš Lietuvos Lenkijos 
kariuomenę. Už tat Lietuva 
žadėjo laikytis ne tik ne
utraliteto, bet duoti Lenki
jai laisvą tranzitą į Baltijos 
jūrą, duoti lenkams kultūri
nę autonomiją ir net visą 
Lietuvą tvarkyti decentra
lizacijos pagrindais.

Tarybinės istorikės Žep
kaitės teigimu, tokia Lietu
vos vyriausybės parodyta 
plebescito baimė Lenkiją 
paskatino jo ... reikalauti. 
Lietuva plebescito atsisaky. 
dama argumentavo, kad jis 
prieštarautų Lietuvos - So
vietų Sąjungos sutarčiai ir 
iš viso plebescitas nepriim
tinas jau dėl fakto, kad 
Vilnius yra Lietuvos sosti
nė.

čia nesustosime prie Hy- 
manso projektų, norinčių 
suskaldyti Lietuvą į kanto
nus, bet tik pastebėsim, 
kad derybom einant lenkai 
vėl nusprendė pasaulį pa
statyti prieš įvykusį faktą 

(Nukelta į 4 psl.)
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Kur eina Sovietiją? 
(Atkelta iš 1 psl.)

Sovietijos vadų tik 5 savo 
karjeros nepradėjo Stalino 
laikais, o pačiame politbiure 
tokių 'naujokų’ tėra tik vie
nas. Jis taip pat išsiaiškino, 
kad iš 49 politbiuro narių 
vaikų nė vienas nedalyvau
ja politiniame gyvenime, 
karjeros siekdami mokslo, 
meno, žurnalizmo ir diplo
matijos srityse.

šitas antras faktas man 
neatrodo būdingas tik sovie
tams. Tiesą, sūnus pakeitė 
tėvą Haiti diktatoriaus sos
te, bet šiaip labai retai pa
sitaiko, kad totaliniuose ar 
net autoritariniuose reži
muose vaikai pakeistų ar 
net tik bandytų įstoti į ša
šo tėvų politines kurpes.

Bialeris, aplamai imant, 
yra optimistas, tačiau ne 
abejotinų tam įrodymų jis, 
žinoma, negali patiekti. 
Tarp kitko, jis teigdamas, 
kad sovietinis režimas yra 
stabilus, nurodo, kad atski
rose respublikose susidaręs 
'tautinis elitas’ verčia ma
nyti, kad jis bus už dabar
tinės sistemos palaikymą. 
Jei pvz. Lietuvos kompar
tijos pareigūnai naudojasi 
specialiom privilegijom, ne
prieinamom visiems ki
tiems, jie turėtų būti už to
kios sistemos palaikymą sa
vanaudiškais sumetimais, 
vistiek ar jie dar tilęi į 
marksizmą ar ne. Autorius 
taip pat teigia, kad Brež
nevas ir jo kolegos susilai
ko nuo Stalino laikų teroro 
grąžinimo, nes jie atsime
na, kad patys turėjo būti 
labai laimingi, jei netapo jo 
aukomis.

Kiti Sovietijos žinovai 
nėra tuo užtikrinti, juo la
biau, kad naujai priauganti 
vadų karta pati ant savo

LIETUVIAI IR
LENKAI...
(Atkelta iš 3 psl.) 

t. y. pravesti Vilniaus seimo 
rinkimus, kuris prašytų Vil
niaus prijungimo prie Len
kijos.

Rinkimuose, pravestuose 
griežtoje lenkų priežiūroje, 
lietuviams visai nedalyvau
jant, o žydams ir gudams 
tik maža dalimi, daugumą 
(77 atstovus iš 112) gavo 
susijungimo su Lenkija ša
lininkai. Kitų partijų suges
tijos kaip nors dar susitarti 
su Lietuva neturėjo reikš
mės. 1922 m. vasario 20 d. 
už pasiūlymą prašyti įsijun
gimo į Lenkiją pasisakė 96 
atstovai, 6 — prieš. Kovo 
24 d. su tuo sutiko Lenki
jos seimas, balandžio 6 d., 
nutaręs įvesti Lenkijos val
džią. Maždaug po metų 1923 
m. kovo nusistovėjusią sie
ną pripažino ii- Ambasado
rių konferencija. Bet tuo 
dar nebuvo išspręstas lietu
vių-lenkų ginčas.

Sekančiam numeryj: Ka
ras kitomis priemonėmis. 

kailio Stalino teroro nebu
vo patyriusi. Apie tuos nau
jai iškilančius vadus Andrė- 
jus Saharovas savo 'Aliar
mas ir Viltis’ rašė, kad jis 
daugiau bijo ateinančių va
dų sluoksnio negu dabarti
nio, nes: "Jame viešpatau
ja baisus cinizmas, karje
rizmas ir visiška indiferen- 
cija tarptautinio gyvenimo 
idealams”.

Britų istorikas Robert 
Conųuest, recenzuodamas 
Bialerio knygą The New 
Republic skiltyse nelaiko 
užtikrintą atskirų respub
likų vadovaujančio sluoks
nio ištikimybę režimui dėl 
turimų privilegijų. Ukrai
nos gen. sekretorius šeles- 
tas stojo nacionalistinio są
jūdžio priešakyje, partijos 
vadovybės pergyveno di
desnius valymus ir Latvi
joje, Kazachstane, Gruzijo
je bei azorbaidžiane. Con- 
ąuestui atrodo, kad au
torius faktus parinko gerus, 
bet aiškinti jis bandė ne sa
varankiškai, bet pagal Ame
rikos kremlinlogistų opti- 
ministines pažiūras. O tos 
kartais nueina taip toli, kad 
net pradeda aiškinti, kad 
Stalinas nužudęs tik sauja- 
lę aukštesnių pareigūnų, bet 
ne milijonus niekuo nedėtų 
savo pavaldinių.

Bialeris įspėja sovietų 
neišskirti iš dalyvavimo 
tarptau tinęs problemas 
sprendžiant, į ką Conųuest 
atkerta, kad jei taip, tai ir 
mes t. y. Vakarai turėtų da
lyvauti Lenkijos problemų 
sprendime. Bet kam tai čia 
ateina į galvą?

Conąuest cituoja britų 
kremlinlogisto prof. Seton- 
Watson savo kolegų Ame
rikoje apibūdinimą:

”Ką aiškina savo paval
diniams 200,000 komunistų 
partijos sekretorių, prade
dant Brežnevu ir baigiant 
fabrikų ir kolchozų parei
gūnais, nėra tikra. Tikrą
sias sovietų kadrų pažiūras 
išreiškia koks nors malonus 
sovietų delegacijos Jungti
nėm Tautom narys priva
čiam pobūvyje prie stikliu
ko ar sužino koks vidurinės 
Amerikos mokslininkas iš 
draugiško akademiko Novo
sibirske.”

Iš tikro Sovietiją valdo 
tie sekretoriai ir elgiasi 
kaip kalba, o ne tie paskiri 
simpatingi asmenis.

Viešėdami Chicagoje aplankykite MUllHl
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
S* via takai; J. J AN ŪSAITIS ir J. MAftKIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas dideli*.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Susvienijimas ir kitos lietuvių
organizacijos

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje per virš 90 metų 
turėjo daug pasikeitimų ir 
buvo priverstas pakelti ne
lengvas savo veiklos sąly
gas. Buvo laikai, kai Susi
vienijimas, gali sakyti, bu
vo viena visus lietuvius jun
gianti organizacija. Tačiau 
laikui bėgant, lietuvių vi
suomenės gyvenime įvyko 
žymūs pasikeitimai, atsira
do visa eilė kitų lietuvių or
ganizacijų. Su naujomis lie
tuvių organizacijomis Susi
vienijimas visada gražiai 
dirbo ir darniai sugyveno. 
Iš šių žymėtinos AMERI
KOS LIETUVIŲ TARYBA, 
BALFas ir VLIKas. šian
dieną ir šiose organizacijo
se vadovauja asmenys, ku
rie yra ir mūsų Susivieniji
mo nariais.

Visais laikais Susivieniji
mo pagrindinis darbas pasi
liko tasai pats, jo niekas 
nepavadavo ir jo didžiųjų 
uždavinių niekas neatliko. Į 
mūsų Susivienijimą lietuvis 
ateina aiškiu tikslu gauti 
fraternalę globą ir apsaugą

■F

Tai ne tik teorija. Turime 
pavyzdį ir iš šių dienų po
litikos. Praėjusio DIRVOS 
Nr. apžvalgoje, mes jau mi
nėjome padėtį Angoloje, 
kur kai kurių Vakarų ste
bėtojų nuomone, J. Savim- 
bi vadovaujami partizanai 
galėtų išstumti kubiečius ir 
sovietus su nežymia Vakarų 
techniška pagalba, kurią, 
tačiau JAV kongresas įsak
miai uždraudė suteikti. Į tai 
atsiliepė N. Y. Times ko- 
lumnistas Anthoni Lewis, 
nuvažiavęs j Angolos’ sosti
nę. Jis įrodinėja, kad kiti 
Afrikos režimai, nors ir ne 
komunistiniai remia dabar
tinį, kas reiškia, jog JAV 
santykiai su jais suges, jai 
jos palaikys partizanus. Dar 
daugiau: ekonominė pagal
ba dabartiniams režimui ir 
s u t varkymas kaimyninės 
Namibijos, kaip nori iš An
golos veikią komunistiniai 
partizanai, panaikins bet 
kokį pagrindą Angoloje bū
ti kubiečiams! O jei suteik
si pagalbos vieniems par
tizanams, sovietai duos dau
giau pagalbos saviesiems. 
Už tat nebandykime pasi
priešinti. 

savo ateičiai. Bet į mūsų 
organizaciją jis ateina tik 
todėl, kad jis pats lietuvis, 
kad mūsų didžioji fraterna- 
linė organizacija yra tauti
nė, kad ji sujungia visus, 
kaip iš senų laikų buvo pri
imta sakyti — geros valios 
lietuvius.

Susivienijimo veikėjai at
lieka didelį darbą, kai įrašo 
lietuvį į visuotino pobūdžio 
tautinę organizaciją. Nes 
jis puikiai supranta, kad pa
sidaręs SUSIVIENIJIMO 
nariu, lietuvis bus surištas 
su bendru lietuvišku kamie
nu ne šiai dienai, bet visam 
gyvenimui, kad jo dalyva
vimas Susivienijime yra ne
atskiriama visos lietuviškos 
veiklos dalis. Mūsų narys 
įjungtas į mūsų darbus kar
tu skatinamas ir bendram 
lietuviškam veikimui.

SLA istorija yra kartu ir 
visos lietuvių ateivijos šia
me krašte istorija. Neužil
go minėsime 95-kius metus 
nuo Susivienijimo įsikūri
mo. ši sukaktis turėtų bū

ti visų geros valios lietuvių 
šventė. Susivienijimo vado
vybė skelbia, prašo ir ska
tina visus savo veikėjus, su
kaktį sutikti naujais ir gra
žiais laimėjimais, įrašant 
naujus narius į SLA. Be pa
siryžimo, be darbo jokių ge
resnių pasekmių neturėsi
me. O tasai Susivienijimo 
veikėjų darbas yra svarbus 
ir garbingas. Jeigu visais 
laikais SUSIVIENIJIMAS 
nuolatos gelbėjo dirban
tiems lietuviškus darbus, 
tai šiandien mes galim tikė
tis, kad kiekvienas veiklus 
lietuvis mūsų sukaktuvinė
je veikloje dalyvaus, pats 
dirbs ir patars visiems ak
tyviems lietuviams palaiky
ti ir stiprinti garbingą lietu
višką organizaciją, kurios 
nuveiktais darbais mes tei
sėtai galim didžiuotis.

Povilas P. Dargis 
SLA prezidentas

NURSING SUPERVISOR 
for A NEW 6$ BED HOSPITAL 

Full time. Previou. lk»d Nuru- ex- 
perlence preferred.
Apply call or write to: Adminiatrator 

JAY COUNTY HOSPITAL 
P. o. BOX 1069 

PORTLAND. IND. 47371
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DR. DOVAS ZAUNIUS [48)

Bylos eiga
Normaliomis aplinkybėmis pranešėjo už

davinys būtų buvęs labai lengvas: pažiūri, ar 
nėra galimumo rasti susitaikinimo, ir jeigu jo 
nėra, tai pranešėjas reziumuoja diskusijas prie 
Tarybos stalo ir pažymi, kad nuomonių skirtu
mui išspręsti yra vienas galimumas, kurio rak
tas yra pas Klaipėdos konvenciją pasirašiusias 
valstybes. Bet, turint galvoj nepaprastą Vo
kietijos vyriausybės atkaklumą šioj byloj bei 
jos žygius, siekiančius išgauti iš Tarybos tai, 
ko Taryba negalėjo duoti, pranešėjas į raportą 
stengėsi įdėti kuo daugiausia minčių, norėda
mas bent šituo būdu šiek tiek numalšinti Vo
kietijos propagandos dėka susidariusi Įtem
pimą.

Suredaguotas raportas buyo paskaitytas 
Tarybos posėdy. Man teko prie jo padaryti aukš
čiau jau minėtas pastabas, kuriąs visiems žino
mos. Po šitų pastabų Vokietijos delegatas von 
Buelow, lyg ir norėdamas atsigriebti už pirma
me posėdyje iškeltus Vokietijai kaltinimus, at
kakliausiu būdu puolė Lietuvą savo virš valan
dos užtrukusi o j kalboj, šioje kalboje vokiečių 
delegatas išdidžiai leido sau pastebėti, kad Lie
tuva, girdi, beveik nuolatinis svečias prie Tary
bos stalo, duodamas tuo, matyti, suprasti, kad 
ją, lyg kokį nusikaltėlį — recidivistą, nuolat 
tenka sodinti į kaltinamųjų suolą. Čia Vokie
tijos delegatas, matyt, visai pamiršo 4 Tautų 
Sąjungos pakto straipsni, kuris sako, kad kiek
viena klausimu suinteresuota valstybė į Tarybą 
gali atsiųsti savo atstovą, kuris tokiu atveju 
yra lygus su kitais Tarybos nariais ir nėra 
joks svečias prie Tarybos stalo, o naudojasi 
tokiomis pačiomis teisėmis, kaip ir ta pati iš
didžiai kalbančioji Vokietija. Toks Vokietijos 
delegato skirstymas Tarybos narių juo mažiau 
suprantamas, kad ir pati Vokietija yra dar pa
lyginti jaunas Tautų Sąjungos Tarybos narys 
ir kad jos reikalavimas priimti nuolatiniu Ta
rybos nariu'1925 m. sukėlė labai didelių kon
fliktų, kurių pasėkoj Brazilija ir Ispanija iš 
Tautų Sąjungos buvo pasitraukusios. Be to, 
toks skirstymas Tarybos narių kategorijomis 
užgavo ir tas valstybes, kurios nėra nuolati
niais Tarybos nariais ir yra tik laikinai jais 
renkamos, o išėjusios vėliau iš Tarybos narių 
tarpo Tarybos reikaluose galės dalyvauti, ta
riant Vokietijos atstovo terminologija, tiktai 
kaip svečiai... Aš tikiuosi, kad šiandien Vo
kietijos atstovas neabejoja, kad Lietuva prie 
Tarybos stalo naudojosi visomis Tarybos nario 
teisėmis, ir turiu vilties, kad ateity, susitikus 
prie to paties Tarybos stalo, nebeteks daryti 
šiuo klausimu pastabų.

Ypatingai daug vietos savo kalboj Vokie
tijos atstovas pašventė tariamam įtempimui 
Klaipėdos krašte ir gresiančiam pavojui. Teko 
ne vieną kartą priminti, kad Klaipėdos krašte 
yra viskas ramu ir kad ramumas Klaipėdos 
krašte gali būti sudrumstas tiktai jėgų, esan
čių anapus Lietuvos, taigi ir Klaipėdos krašto, 
sienų. Didelio dėmesio teko kreipti į vokiečių 
delegato pastangas juodinti Lietuvą pasaulio 
akyse. Į visus šiuos juodinimus mano buvo Ta
ryboj reaguota ir protestuota prieš vokiečių at
stovo kišimąsi į Lietuvos vidaus reikalus. Ta
rybos akivaizdoj Vokietijos delegatas metė kal
tinimą Lietuvai, kad ji nepildanti Tarybai duo
to žodžio. Net vokiečių Reicho kancleris, kreip- 
damamas Tarybos dėmesį į tariamus Klaipėdos 
statuto laužymus, rado reikalo pabrėžti, kad 
daug kartų Vokietija buvusi priversta kreipti 
Tautų Sąjungos Tarybos dėmesį į neteisėtą Lie
tuvos elgesį.

Kai vokiečių delegatas šitą mintį pakar
tojo ir prie Tarybos stalo Lietuvos delegatui 
teko jam nurodyti, kad ne Lietuvos kaltė, jei
gu suinteresuotoji valstybė politiniais sumeti
mais randa reikalo kelti jai bylas Tautų Są
jungos Taryboj ir kad visų ligi šiol Lietuvai iš
keltų bylų eiga parodė, jog Lietuva nėra su
laužiusi nė vieno tarptautinio savo pasiža- 
jimo.

Ir jeigu Lietuva būtų neišlaikiusi duoto.

Dr. Albertas Gerutis

T ary boję
Tarybai žodžio, be abejo, Vokietija pirma iš 
naujo būtų kreipusis į Tarybą.

Sunku būtų čionai išpasakoti visus vokie
čių delegato puolimus prieš Lietuvą ir visus jo 
nepagrįstus ir tendencingus kaltinimus. Paga
liau, gal jie ir neverti, kad apie juos čia smul
kiau pasakočiau. Noriu čia tik konstatuoti, kad 
Vokietijos delegato puolimas pasižymėjo ypa
tingu atkaklumu ir aštrumu ir jo metodas ma
žai kuo tesiskyrė nuo vokiečių spaudos puoli
mo metodų. Jis net neprileido minties, kad jo 
tvirtinimai galėtų būti kurio Tarybos nario ne
priimti, ir jis net reikalavo kaip savaime aiš- 
daus dalyko, kad Taryba konstatuotų Lietuvos 
kaltumą ir griebtųsi prieš Lietuvą kažkokių re
presijų. žodžiu, Vokietijos delegatas pasielgė 
sulig lotynų posakiu; "sic volo, sic iubeo et šit 
pro ratione voluntas” — taip noriu, taip liepiu 
ir mano valia tebūnie tiesa.

Ypatingai nemaloniai mane palietė mūsų 
pasiuntinio Berlyne dr. šaulio puolimas. Vokie
čių delegatas pareiškė, kad Lietuvos padary
tas Klaipėdos statuto sulaužymas esąs juo la
biau smerktinas, kad ji dar sausio 30 d. per 
dr. šaulį pareiškusi Vokietijos vyriausybei ne
darysianti nieko, kas būtų priešinga Klaipėdos 
krašto statutui. Iš tikrųjų buvo taip: dr. šau
lys sausio pabaigoj įteikė vokiečių vyriausybei 
protesto notą prieš vokiečių spaudos negražius 
puolimus ir išsišokimus ir, be to, pareiškė, kad 
Lietuvos vyriausybė nieko nedaro ir nemano 
daryti, kas būtų priešinga jos tarptautiniams 
pasižadėjimams, šitą pareiškimą Vokietijos de
legatas leido sau, matyti, aiškinti taip, kad Lie
tuvos vyriausybė pasižadėjusi nedaryti nieko, 
kas nepatiks Vokietijos vyriausybei ir ką ši 
pastaroji laikys Klaipėdos statuto laužymu, čia 
glūdi toks stebinantis galvojimo būdas, prieš 
kurį laikau savo pareiga ginti mūsų valstybės 
pasiuntinį.

Negaliu šioj vietoj .nepaminėti dar vieno 
Vokietijos atstovo priekaišto, prieš kurį jau 
Taryboj reagavau. Turiu galvoj Vokietijos at
stovo pareiškimą, kad Lietuva bijanti Haagos 
Teismo, kad ji dėl to atsisakanti atsiklausti 
Haagos teismo patariamosios nuomonės ir kad 
tas jos atsakymas esąs priešingas jos tarptau
tiniams pasižadėjimams, nes ji yra pasirašiusi 
fakultatyvinės Haagos Teismo kompetencijos 
klauzulę. Kadangi tokių tvirtinimų giliai yra 
paliesta mūsų valstybės garbė, aš negaliu ta 
proga ųeišdėstyti keliais žodžiais tikrosios pa
dėties. Kodėl Lietuvos delegacija atsisakė pra
šyti šioj byloj Haagos Teismo patariamosios 
nuomonės ?

Pirmiausia, tenka pastebėti, kad priešin
gai kai kuriems tvirtinimams, šitas klausimas 
nėra naujas, nes jau praeitų metų gegužės mėn. 
aš užėmiau tokią pat liniją, kuri ir Tautų Są
jungos Tarybos buvo visiškai suprasta. Padė
tis yra štai kokia: jeigu Lietuvos Vyriausybė, 
vykdydama savo suverenumą, daro kokį žygį 
Klaipėdos krašte, tai ji negali daryti žygių, ku
rie nėra jos tinkamai apgalvoti ir dėl kurių tei
sėtumo jai būtų bet kurių abejojimų. Jeigu Lie
tuvos Vyriausybė darytų žygių, kurių teisėtu
mu ji abejotų, tai ji nusikalstų savo, kaip tvar
kingo krašto šeimininko prievolėms. Taigi, rei
kalauti iš Lietuvos, kad ji pati sutiktų kreiptis 
į Haagos Tęismą ir prašytų patariamosios nuo
monės dėl 4avo žygių teisėtumo reiškia reika
lauti iš Lietuvos, kad ji pripažintų savo žygių 
teisėtumą abejotiną. Kitas ne mažesnės svar
bos argumentas yra štai koks. Lietuvos atstovo 
prisidėjimas prie Tarybos balso, prašant Haagos 
Teismo patariamosios nuomonės, būtų sulau
žymas Klaipėdos konvencijos 17 str. antroj 
daly nustatytos procedūros, šita procedūra yra 
sudaryta ne be pamato; ji sudaryta tokia, ko
kia dabar yra, kaip tik tam, kad politiškai su
interesuotos valstybės būtų eliminuotos nuo ga
limumo kelti politiniais sumetimais Lietuvai 
bylas Haagoj. 17-kas Klaipėdos konvencijos 
straipsnis Haagos instanciją įvedė tik tam, kad 
politiškai nesuinteresuotos valstybės galėtų 

šauktis Teismo, toli nuo politikos aistrų sto
vinčio, grynai juridiniams klausimams išspręs
ti. Niekas betgi negali ginčyti, kad, kaip tai 
rodo šios bylos genezė ir jos traktavimas Vo
kietijoj, davus Vokietijai teisės siųsti tokias 
bylas į Haagą, šios bylos ten eitų ne ieškoti 
teisės, o tam, kad siektų jokiomis tarptauti
nėmis sutartimis nepripažintų Vokietijos inte
resų patenkinimo. Pagaliau, ar pats Vokietijos 
atstovas savo kalbos pabaigoje vis dėlto nuro
dė tikrąjį ir vienintelį šiuo atveju kelią bylai 
Lietuvai Haagos Tribunole iškelti. Negaliu tar
ti, kad Vokietijos atstovas būtų nežinojęs savo 
tvirtinimų nepagrįstumo. Juk jeigu čia būtų 
-buvę pakankama priminti fakultatyvinę Haagos 
Tribunolo kompetencija, tai tuomet vokiečių 
delegatui nebūtų buvę reikalo prie Tarybos sta
lo skųstis nesukalbama Lietuva: jis galėjo pa
imti popieriaus ir rašalo ir pats kreiptis į Haa
gos Teismą. Jeigu jis to nepadarė, tai, matyti, 
žinojo gerai, kokį atsakymą gaus iš Teismo, 
štai kodėl buvau priverstas prie Tarybos stalo 
protestuoti prieš panašius Vokietijos atstovo 
tvirtinimus ir pavadinti juos, atsiprašant už 
šitą prie Tarybos stalo nepriimtą žodį, dema
gogiškais.

Panaši į tik ką minėtą tvirtinimą ir vokie
čių delegato pareiškimas Taryboj dėl Lietuvos 
vyriausybės trukdymo vykti į. Ženevą klaipė
diečių delegacijai, nes gerai žinome, apie ko
kius klaipėdiečius čia Vokietijos atstovas kal
bėjo ir kokių tikslų šitomis "delegacijomis” sie
kiama. Aš galiu čia priminti gerbiamai mūsų 
visuomenei, kad jau 1930 metais rugsėjo mėn. 
Klaipėdos seimelio vicepirmininkas, nuvykęs į 
Ženevą, savo veikimą rodė tuo, kad Tautų Są
jungos kuluaruose dalino žurnalistams tyčia 
vieno vokiško laikraščio išspausdintus neva tai 
"cenzūros išbrauktus” straipsnius.

Aš radau reikalo čia mūsų visuomenei at
virai išaiškinti tą dvasią, kuria buvo kalbamasi 
Ženevoj. Turėdami galvoj visą šią atmosferą, 
visus ypatingai aštrius Vokietijos atstovo puo
limus, dėl kurių net pats Tarybos pranešėjas 
rado reikalo padaryti pastabų vokiečių delegatui 
ir, pagaliau, vokiečių delegato šauksmą į Klai
pėdos konvenciją pasirašiusias valstybes, mes 
gal suprasime rezultatus, pasiektus Tautų Są
jungos Taryboj šiuo klausimu.

Kas toliau
Po viso to kiekvienam mūsų, be abejo, ky

la klausimas, kas bus toliau. Argi Vokietija, 
nepasiekusi pasistatyto tikslo, nepaisanti ne
girdėto spaudimo Tautų Sąjungoj, nurims.

Norėdami duoti tinkamą atsaką į šitą klau
simą, visų pirma, turime nepamiršti, kad šioji 
byla nebuvo koks atsitiktinis įvykis, ši byla 
yra giliai susijusi su Klaipėdos krašte visų 
mūsų jaučiamais sunkumais, kuriuos čia trum
pai ir pasistengsiu išdėstyti.

Klaipėdos krašte susidariusios padėties 
priežastis, tariant trumpai ir aiškiai, glūdi ta
me, kad tam tikri gerai mūsų visuomenei ži
nomi to krašto gaivalai niekaip negali nurimti 
krašto statuto apibrėžtose ribose ir visomis 
jiems prieinamomis priemonėmis siekia garsaus 
"Freistaato", tikėdamiesi šiuo keliu vėl nueisią 
į Vokietiją, štai kodėl šie Klaipėdos krašto 
sluoksniai jaučia reikalo visuomet ir visur gin
čytis, visuomet ir visur varyti destruktyvų 
darbą Lietuvos atžvilgiu. Kokia gi gali būti 
Lietuvos Vyriausybės pažiūra į visa tai?

Lietuvos Vyriausybė yra tvirtai pasiryžu
si gerbti Klaipėdos autonomiją ir yra įsitiki
nusi, kad savita klaipėdiečių kultūrinis plėto
jimas autonomijos nurodytais keliais geriau
siai patarnaus visos respublikos interesams, 
bet Lietuvos Vyriausybė taip pat negali pa
miršti, kad Klaipėdos kraštas yra integralinė 
Lietuvos respublikos teritorijos dalis, kad šitas 
kraštas yra Lietuvos suverenume ir kad Lietu
vos suteikta jam autonomija privalo būti įvyk
dyta, neperžengiant suteiktų teisių nei į plė
timo, nei į siaurinimo pusę.

Labai daug teko ligi šiol išgirsti apie au
tonomijos laužymus, tariamus centro Vyriau
sybės pasikėsinimus ją susiaurinti.

(Bus daugiau)
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Š. m. sausio 15 d. "Dir
vos” skiltyse tilpo Vytauto 
Meškausko ir Antano Juod
valkio kritiški straipsniai 
dėl JAV LB Krašto valdy
bos 1980 m. gruodžio 12 d. 
aplinkraščiu kreipimosi j 
bendruomeninius vienetus 
ir lietuviškąją visuomenę 
gruodžio 21 d. pasimelsti už 
lenkų tautą. Aplinkraštyje 
bei pranešime spaudai taip 
pat buvo pasiūlyta ir tikin
čiųjų maldos teksto dalis: 
"Dieve, apsaugok Lenkiją 
nuo Raudonosios Armijos 
išsiveržimo ir suteik Len
kijai, Lietuvai ir visoms ru
sų pavergtom tautom visiš
ką laisve ir nepriklausomy
bę.”

Siūlymas už lenkų tautą 
pasimelsti jai kritiškoje va
landoje atėjo per Kanados 
LB-nę. Kanadoje gruodžio 
21 d. ta intencija buvo su
planuota melstis, tuo rodant 
lenkų tautai solidarumą. 
Gavęs siūlymą, JAV LB 
Krašto valdybos pirm. V. 
Kutkus skubiai minimu 
klausimu stengėsi patirti 
kai kurių lengviau pasiekia
mų Krašto valdybos narių 
nuomonę. Vienu iš užklaus
tųjų buvo valdybos narys 
Albertas Misiūnas, Vilniaus 
krašto lietuvių centro val
dybos pirmininkas. Niekam 
nesipriešinant, gruodžio 12 
d. buvo išleistas aukščiau 
minėtas aplinkraštis.

Turimomis žiniomis kon
taktuoti lietuviškų parapijų 
klebonai kvietimą pasimels
ti priėmė. Statistikos žinių 
niekas nebandė surinkti. 
Pats esu patyręs, kad Phila- 
delphijos, Detroito, Pater- 
sono lietuvių parapijose j ti
kinčiųjų maldą buvo įjung
tas Krašto valdybos pasiū
lytas tekstas. Gaila, kad lai
kas neleido geriau pasiruoš
ti ir, kaip siūlo V. Meškaus
kas, religinio gyvenimo va
dovus į ruošą įjungti. 
Draugas b. kv. vedamuoju 
straipsniu užgiręs maldos 
už Lenkiją mintį, rado esant 
tikslinga LB-nę papeikti už 
nepakankamą pasiruošimą 
ir minties išpopuliarinimą.

Kitokie vėjai papūtė iš 
Dirvos skilčių. V. Meškaus
kas savo straipsnyje siūlo 
prie tikinčiųjų maldos pa
siūlyto teksto pridėti "gel
bėk mus, Viešpatie, ir nuo 
lenkų užmačių ...”, o A. 
Juodvalkis lenkuose mato 
lietuvių tautos didžiausią 
priešą ir niekadėją. Išvardi-

laiškai 
Dirvai

nęs lenkų lietuviams istori
jos bėgyje padarytas ir te
bedaromas skriaudas, A. 
Juodvalkis klausia: ”Ar už 
visą tai lietuviai turi mels
tis ir prašyti stiprybės, kad 
būdami stiprūs, progai pa
sitaikius, ne tik Vilniaus 
kraštą, bet ir visą Lietuvą 
prisijungtų ?!”

Nebandysiu Dirvos nuo
latiniams bendradarbiams 
įrodyti, kad Bažnyčios mok
slas moko ir skatina melstis 
ir už savo priešus. Ir straip
sniuose pareikštų minčių, 
Meškauskui ir Juodvalkiui, 
atrodo, priimtinesnė ir su
prantamesnė yra izraelitų 
"akis už akį... filosofija. 
Deja, senojo testamento fi
losofija vadovaudamiesi, su 
kaimynais niekad nesuartė- 
sime, nesutarimų neišsprę
sime, o taip pat prie pasita
rimų stalo niekad nesusėsi
me. Politinei situacijai kei
čiantis vėl kovosime ties 
širvintais. Kiek supranta
ma bus ta kraujo auka vo
kiečiams ir prancūzams, po 
Antro Pasaulinio karo pajė
gusiems taikiai išspręsti ne
mažiau už Vilnių kompli
kuotą Alzaso provincijos 
priklausomumą? Be to, ar 
verta mums patiems, ypač 
spaudoje, savo neapykantą 
lenkams demonstruoti, kai 
lenkų išeivijos dauguma, 
įskaitant ir įtakingą Pary
žiuje leidžiamą žurnalą 
Kultūra, nekvestijon u o j a 
Vilniaus krašto priklauso
mumo Lietuvai?

Pavergtos Lietuvos re
zistentai į santykių su kai
mynais ir tautinėmis mažu
momis klausimą yra pažiū
rėję kiek kitaip, š. m. sau
sio 11 d. Philadelphijoje 
kalbėjęs Vladas šakalys pa
stebėjo, kad lietuviai san
tykiaudami su kitataučiais 
vengia atverti praeities 
žaizdas. Visų veikiama kar
tu ir tematoma vienas prie
šas — komunistinis okupan
tas, rusif i katerius. Pasak 
šakalio, pavergtieji lietuviai 
stengiasi nepasiduoti kurs
tymams prieš Lietuvos tau
tines- mažumas, nes gerai 
žinoma, kad tos neapykan
tos kurstytoju yra okupan
tas, veikiąs "skaldyk ir val
dyk” principu.

Lietuvos rezistentų filo
sofija bando gyventi ir JAV 
LB-nė. Per paskutinius de
šimt metų LB vadovai sten
gėsi megzti ryšius ne tik su 
baltais, bet taip pat su uk
rainiečiais, vengrais, italais, 
lenkais, žydais, net prūsų 
o r g a nizacijomis. Susitikę 
visad ieškojome kas mus 
riša, o ne kas mus skiria. 
Budrumą išlaikėme, tauti
nės savjgarbos nepažeidė- 
me. Vieni kitiem geibėjom. 
Reikalui iškilus sutikome 
remti jų žmogų ar jiems 

rūpimą įstatymo projektą 
Kongrese. Kai mus bėdos 
užgriūdavo, jie atėjo su sa
vo talka ir protekcijomis. Į 
derybas nesileidom, žadėda
mi atlikti kas jiems nau
dinga, jei jie atliks kas 
mums naudinga. Gal taip el
gėmės, nes viens kitą res
pektavome, viens kitu pasi
tikėjome? O gal taip buvo 
dėl to, kad susitikę valsty
binių sienų nebraižėme, pa
likdami tai palankesniems 
laikams ir toms laisvinimo 
institucijoms, kurios savo 
veiklą grindžia primatais, 
tautos įgaliojimais ir posė
džiais.

Būtina pasisakyti dėl LB- 
nės santykių su Amerikos 
lenkais ir jų centrine orga
nizacija Polish American 
Congress (PAC). Prieš dau
giau kaip dešimtmetį su 
PAC vadovais Chicagoje ry
šius užmezgė ir puoselėjo 
tuometinis JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Bronius Nai
nys. Krašto valdybos būsti
nei atsidūrus Philadelphijo
je, senatorius R. Schvreiker 
LB atstovus suvedė su jų 
centrinės įstaigos vyriausiu 
vadovu Washingtone pulk. 
Leonard. Užsimezgė artimi 
ryšiai kartu siekiant Kon
grese pravesti Schweiker 
(Pucinski sponsoriuojamą 
tautinių) etninių studijų 
įstatymą. Tuo metu jau gy
venome Simo Kudirkos ne
laimingo šuolio ženkle. Į 
PAC vadovus dažnai krei
pėmės prašydami paspaus
tą tą ar kitą politiką, prezi
dentui Nixonui laišką pa
siųsti. Prisimenu, kai Simo- 
kaičiams už bandymą pa
grobtu lėktuvu pabėgti grė
sė mirties bausmė, PAC in- 
tervenavo pas JAV prezi
dentą. Taip pat į Washing- 
tono LB apylinkės ruoštas 
demonstracijas (berods prie 
Aerofloto įstaigos) atvyko 
pulk. Leonard ir į ją įsijun
gė. Taip pat Philadelphijo
je gyvendamas daugel at
vejų patyriau tautiniai stip
raus lenkų kilmės kardinolo 
Krol simpatijas Lietuvai. 
Penkiolikos metų bėgyje 
keturis kartus jo vadovau
jamoje Philadelphijos arki
vyskupijoje jis paskelbė 
maldos dieną už Lietuvą. 
1969 metais Philadelphijos 
LB-nės apylinkei su latviais 
ir estais organizuojant mal
dos dieną už Pabaltijo vals
tybes, kardinolas Krol ne 
tik kooperavo ir jas garsi
no, bet pats atvykęs pasakė 
politinį pamokslą apie Lie
tuvos okupaciją, kokio ne
teko gyvenime išgirsti nei 
iš vieno lietuvio dvasiškio. 
Mat mūsiškiai taip politiš
kai bažnyčioje nedrįstų kal
bėti! 1972 m. kardinolas 
Krol, būdamas JAV Vys
kupų konferencijos pirmi
ninku,. JAV LB Krašto val
dybos pasiųstai delegacijai 
prašant, JAV-ėse paskelbė 
maldos dieną už Lietuvą. Jo 
nuoširdumą jaučiame ir da
bar. Pereitų metų birželio 
sukaktis minint, jis vėl tei
kėsi paskelbti maldos dieną 

už Lietuvą, išleido laišką 
raginantį kunigus pamoks
lų ir tikinčiųjų maldos teks
te prisiminti Lietuvą, ir vi
są puslapį paskyrė Lietuvos 
reikalui arkivyskupijos lai
kraštyje.

A; Juodvalkis siekia nu
vertinti Amerikos lenkų po
litikų paramą lietuviams, 
nes ”,.. jie yra suintere
suoti lietuvių balsais". Tai 
klaidingas teigimas ir lietu
vių įtakos ir politinio sąmo
ningumo pervertinimas. Tik 
prisiminkime Kudirkos rei
kalui daug dirbusio kongr. 
Hanrahan p r a la imėjimą 
Marųuette Parke. Drįstu 
teigti, kad JAV Atstovų 
Rūmų Užsienio reikalų ko
misijos pirmininko kongr.
C. Zablocki ir kongr. E. 
Derwinski asmenyse turi
me nepragmatiškus lietuvių 
tautos draugus. iJems nuo
širdžiai talkinant kongr. C. 
Dougherty, JAV LB Vi- 
suom. Rkl. Tarybos pastan
gos išspręsti Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos finansų 
ir tęstinumo užtikrinimo 
klausimus galėjo būti tei
giamai' išspręstos. Minimų 
lenkų kilmės kongresmanų 
durys LB-nės atstovams vi
sad buvo atviros ir jie ke
liais atvejais surado laiko 
asmeniškai dalyvauti pasi
tarimuose su valstybės de
partamento vadovais.

Pagaliau, kalbant apie 
lenkus, negaliu praeiti ne
paminėjęs Nobelio premijos 
laureato Czeslaw Milosz 
1980 m. gruodžio 9 d. Stock- 
holme pasakytos kalbos. 
Joje jis prisiminė pasaulio 
baigiamas užmiršti Pabal
tijo valstybes, jų nebuvimą 
Jungtinių Tautų organiza
cijos sudėtyje, Molotovo- 
Ribbentropo paktą, nema
žiau už Lenkijai skausmin
gą Katyną ir dabarties kri
tišką stovį. .Jo žodžiai, o su 
jais ir Lietuvos tragedija, 
buvo plačiai minimi pasau
lio spaudoje.

Tenka paliesti ir Downers 
Grove vykusį LB darbuoto
jų susitikimą su Polish 
American Congress centro 
vicepirmininku ii’ politinės 
tarybos pirmininku Kazi- 
mierz Lukomski. Be pagrin
do A. Juodvalkis stengiasi 
nužeminti pareigomis po 
centro valdybos pirmininko 
sekantį svarbiausią asmenį, 

Mažeika *Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL. '
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000

jį vadindamas "antraeiliu 
pareigūnu”. Pirmininkas A. 
Mazewski, grįžęs iš Madri
do konferencijos, kur buvo 
JAV delegacijos nariu, tuo 
metu buvojo Washingtone 
ir rūpinosi su Lenkijos įvy
kiais surištais klausimais. 
Lukomskio p a r e iškimus, 
pirmininkui esant išvykus, 
plačiai citavo amerikiečių 
spauda. Be to. šis pasitari
mas nebuvo jokia valstybi
nė konferencija, o suėjimas 
pasiklausti ar lietuviai ga
lėtų kuo pagelbėti kaimy
nui, kurio teritorijoje gyve
na po II-jo pasaulinio karo 
tūkstančiai prisiglaudusių 
lietuvių ir randasi lietuviš
kas Punsko kraštas. Pasita
rime praeities nelietėme. 
Vilnius šiuo metu mūsų, 
tad kam burną aušinti. Šei
nių bažnyčios klausimo taip 
pat nelietėme ir į jokias de
rybas nesileidome. Ne lai
kas derėtis, kai kaimyno 
klėtis dega ir sau reikalau
ti, kaip siūlo A. Juodvalkis. 
Ne vieta su Amerikos len
kų organizacija ir Seinų 
klausimą kelti. Tam yra Va
tikanas, Lenkijos Bažny
tinė provincija. Ar A. Juod
valkis prisimena kuo reika
lai baigėsi kai į Lietuvą nu
vykę Amerikos lietuvių at
stovai panoro prezidentą 
Antaną Smetoną pamokyti 
kaip Lietuvą tvarkyti ?

Baigdamas griežtai atme
tu A. Juodvalkio ir V. Meš
kausko straipsniuose esan
čią tendenciją primesti LB- 
nei keliaklupsčiavimą prieš 
lenkus (ypač V. Meškausko 
insinuaciją, kad lenkų atsto
vui buvo pateiktas užgirti 
maldos tekstas), o taip pat 
straipsniuose prasikišantį 
lietuviškąjį šovinizmą. Man 
asmeniškai, o taip pat, ti
kiuosi, ir JAV LB-nei, ne
pakeliui nei su lenkiškuoju, 
nei su lietuviškuoju šovi
nizmu.

Su pagarba,
Algimantas S. Gečys

SHOP SUPER1NTENDENT
Fabrication and Plate shop L.xperi- 

ence, people uriented to manage 
approximate)y 150 non-union am- 
pjoyee-i in South -West. Mušt have 
knovvledgc of the fabric.nLion of 
structural yleel, miscellaneous iron 
and steel plato vvork. Experience 
should include planning and sched- 
uling, shop lay-out, vvork flow, 
’.naterial nandling, maintenance, 
aspecls of budgeting and olher 
related dulies. Familiarity vvith 
A.I.S.C. and A.W.S. codes required. 
Competitive compcnsation and ben
efits for grovvth oricnted person. 
Send resume to: Rio Grande Steni 
Company, P- O. Box n 7 7. Albu- 
querque; N. M. 87103. (6-9)
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LIETUVIŲ FONDU1 1980 METAI 
BUVO REKORDINIAI

Lietuvių Fondo valdyba, 
vadovaujama dr. Gedimino 
Baluko, š. m. sausio 21 die
nos posėdyje sudarė 1980 
metų apyskaitas bei 1981 
metų sąmatą ir pateikė Lie
tuvių Fondo tarybai tvir
tinti.

Lietuvių Fondo tarybos 
posėdis įvyko š. m. sausio 
25 d., Margučio — Lietuvių 
Fondo patalpose. Posėdžiui 
vadovavo pirm. dr. Antanas 
Razma, o sekretoriavo prof. 
dr. Jonas Račkauskas. Po
sėdyje dalyvavo dar šie ta
rybos nariai: dr. Gediminas 
Balukas, dr. Kazys Ambro- 
zaitis, ekonomistas Povilas 
Sodeika, bankininkas Stasys 
Baras, inžinierius Vytautas 
Kamantas, dr. Ferdinandas 
Kaunas, ekonomistas Povi
las Kilius, Daina Kojelytė, 
inžinierius Viktoras Nau
džius, visuomenininke Ma
rija Rėmienė, dr. Vytautas 
Tauras ir prekybininkas Jo
nas Vaznelis. šiame posė
dyje negalėjo dalyvauti šie 
Tarybos nariai: dr. Jonas 
Valaitis, dr. Mindaugas Vy
gantas, inž. Vytautas Kut
kus iš Detroito ir Milda 
Lenkauskienė iš Clevelando. 
Taip pat posėdyje dalyvavo 
ir dalis valdybos narių.

Taryba patvirtino valdy
bos pirmininko dr. Gedimi
no Baluko pristatyta šios 
sudėties valdybą: pirminin
kas dr. Gediminas Balukas 
(anksčiau išrinktas, pirmi
ninku), vicepirmininkai — 
Stasys Baras, Jonas Kučė- 
nas, adv. Saulius Kuprys ir 
dr. Mindaugas Vygantas, 
sekretorius — Kleopas A. 
Girvilas, iždininkaš-sekreto- 
rius Kazys Barzdukas, kon
trolierius — Petras želvys, 
renginiams — Marija Rė
mienė, informacijai —. An
tanas Juodvalkis ūkio rei
kalams — Pranas Mažri
mas.

Valdybos pirmininkas dr. 
Gediminas Balukas pasi
džiaugė, kad 1980-tieji me
tai Lietuvių Fondui buvo 
labai sėkmingi ir pasiekė 
įsidėmėtinių rekordų;

1. pagrindinis kapitalas 
pasiekė $2,027.000,

2. buvo 4.860 narių,
3. pajamų turėjo (nuo 

Fondo pradžios) 1.- 
059.000 dol.,

. 4. paskirstė lietuvybės 
reikalams 757.000 dol.

5. palikimais gauta 
511.000 dol.

Per 1980 metus pagrin
dinis kapitalas paaugo 
376.000 dol. Įsijungė 134 
nauji nariai. Lietuvybės iš
laikymui pervesta 113.000 
dol.

Vidutiniškai turimas ka
pitalas davė 9.6% pajamų. 
Išlaidos sudarė 2.4 G. Pel
nas — 7.2%.

Taryba patvirtino valdy
bos ir komisijų pateiktas 
apyskaitas ir padėkojo už 
gerai atliekamą darbą.

Investavimo komisiją su
daro šie Tarybos nariai: 
pirmininkas Povilas Sodei
ka, nariai — Povilas Kilius, 
Stasys Baras, Ferdinandas 
Kaunas, Viktoras Naudžius 
ir Jonas Vaznelis.

Komisijos žinioje yra 
daugiau 80G viso kapitalo, 
o likusius 20 G tvarko R.
W. GRAY BILL bendrovė.

Turimas kapitalas inves
tuotas taip:

a. indėliai ir (vertybiniai 
popieriai) — 36%,

b. pirmųjų Įkaitų lakš
tai — 6%,

c. korporacijų bonai — 
31%,

d. korporacijų akcijos — 
27%.

Kaip matome, pinigai in
vestuoti Į 4 pagrindines 
ūkio šakas, kad užtikrintų 
nuolatines pajamas. Vienai 
pozicijai sušlubavus, paja
mos ateitų iš kitų pozicijų 
ir skirstymui liktų*atitinka
mos sumos.

Komisija intensyviau pra
dėjo ieškoti nekilnojamo 
turto (žemės), nes anksčiau 
numatytas žemės sklypas, 
dėl savininko norėtos per 
aukštos kainos ir kitų ne
priimtinų sąlygų, nepavyko 
nupirkti. Visi investavimai 
yra tvarkomi tinkamai ir 
stengiamasi gauti kuo di
desnes pajamas.

Pelno skirstymo komisiją 
sudaro Lietuvių Fondo skir
ti 3 Tarybos nariai — dr. 
Kazys Ambrozaitis (pirmi
ninkas), Vytautas Kaman
tas, dr. Jonas Valaitis ir LB 
Krašto valdybos skirti taip 
pat 3 nariai — švietimo ta
rybos pirmininkas Jonas 
Plačas, Kultūros tarybos 
pirmininkė Ingrida Bublie
nė, ir buvęs švietimo tary
bos pirmininkas Bronius 
Juodelis.

Komisija turėjo 4 posė
džius ir jau paskirstė Tary
bos leistus 100.000 dol. Pa
skutinis skirstymas iš 1980 
metų pelno įvyks š. m. sau
sio 31 d. ir bus paskirstyta 
likusi 13.000 dol. suma. Stu
dentų stipendijoms iš Jono 
Krukonio fondo paskirta 
10.000 dol. Komisija buvo 
gavusi prašymų:

a. studentų stipendijoms 
39 — 72.000 dol.,

b. kitų — 67 — 228.000 
dol. Iš viso 106 prašy
mus — 300.000 dol.

Smulkesnės pelno skirs
tymo žinios bus pateiktos 
vėliau, kai bus paskirstytos 
pelno likutis. Komisijos dar
bas yra sunkus ir atsakin
gas. Reikia surinkti žinias, 
sekti spaudoje pasisakymus 
bei vertinimus, laikytis val
džios nuostatų, aukotojų va
lios ir dešimtis kitų reika
lavimų. Dažnai vieno vaka
ro neužtenka Tarybos leis
tai sumai paskirstyti.

Taryba pasisakė už su
stiprintą paskirtų sumų su
naudojimo kontrolę. Atei-

Lietuvių Fondo tarybos nariai, sukaupę dviejų milijonų kapitalą, 1980. IX. 25 posėdyje; 
Iš kairės sėdi: sekretorius dr. Jonas Račkauskas, pirmininkas dr. Antanas Razma, Clevelando 
įgaliotinė Milda Lenkauskienė, valdybos pirm. dr. Gediminas Balukas, renginių vadovė Marija 
Rėmienė, pelno skirstymo komisijos narys inž. Vytautas Kamantas, Detroito įgal. inž. Vytautas 
Kutkus. Stovi iš kairės: investacijos komisijos nariai dr. Ferdinandas Kaunas, inž. Viktoras 
Naudžius ir Povilas Kilius, p. s. komisijos pirm. dr. Kazys Ambrozaitis, inv. komisijos pirm. 
Povilas Sodeika, narys dr. Vytautas Tauras, inv. komisijos narys Stasys Baras. Nebuvo: narė 
Daina E. Kojelytė, p. s. komisijos narys dr. Jonas Valaitis ir valdybos narys dr. Mindaugas 
Vygantas. p. Malėtos nuotr;

tyje paskirtoms sumoms če
kius išsiųs Lietuvių Fon
das, pagal institucijų nuro
dymus su atitinkamu lyd
raščiu. Gavusieji Lietuvių 
Fondo paramą, prašomi ne
pamiršti viešai tai paskelb
ti. Dabar kartais pasitaiko, 
kad institucijas, skirdamos 
premijas, pamiršta paminė
ti mecenato vardą ir premi
jas įteikia savo vardu.

Iš projektams vykdyti 
paskirtų pinigų, turi atsi
skaityti per 3 metus nuo jų 
gavimo. Per tą laikotarpį 
projekto neįvykdžius, pini
gai turi būti grąžinami Lie
tuvių Fondui.

Taryba susirūpino Lietu
vių Fondo atskaitomybe, 
kad atitiktų valdžios reika
lavimams ir neprarastų nuo 
mokesčių atleidimo privile
gijos.

Pirmininkas dr. Antanas 
Razma pranešė, kad Tary
bos narė, clevelandietė Mil
da Lenkauskienė vyksta į 
Los Angeles dalyvauti Lie
tuvių Fondo vajaus pokyly
je ir padarys pranešimą 
apie Lietuvių Fondo veiklą.

Lietuvių Fondo leidinio 
redaktorius Apolinaras Bag
donas pasidžiaugė, kad 
straipsniai yra gauti, bai
giami tvarkyti ii' netrukus 
bus atiduoti spausdinti. Bus 
įjungtos 1980 metų apy
skaitos ir daviniai.

Lietuvių meno puoselėjimo 
fondas

Prie Lietuvių Fondo yra 
sudaryta lietuvių meno puo
selėjimo komisija, kuri rū
pinasi lietuvių dailininkų ir 
kitų menininkų vertingais 
darbais, kad nepatektų Į 
svetimtaučių rankas. Komi
sija, su Lietuvių Fondo pa
galba, įsigijo dailininko 
Prano Domšaičio 65 geriau
sius dailės darbus. Numato
ma įsigyti ir kitų dailinin
kų darbus, bet reikia atitin
kamo kapitalo.

Lietuvių Fondo rėmuose, 

Komisija steigia lietuvių 
menui puoselėti fondą. Ko
misija prašo visuomenę au
koti įsteigtam meno fondui, 
aukas sunčiant Lietuvių 
Fondo vardu ir gaunant mo
kesčių atleidimo lengvatas. 
Po ilgesnių diskusijų, Ta
ryba pritarė meno fondo 
steigimui ir atskiro kapita
lo telkimui, nenaudojant 
Lietuvių Fondo kapitalo ir 
palūkanų.

Pirmininkas dr. Antanas 
Razma, baigdamas ilgai už
trukusį (4 vai.) posėdį, 
džiaugėsi darnia Lietuvių 
Fondo vadovų veikla ir at
siektais rezultatais, nes pra
ėjusieji metai daugeliu at
žvilgiu buvo rekordiniai.

Suteiktas dviejų milijonų 
kapitalas, pajamos persiri
to per vieną milijoną, lietu
vybės reikalams jau paskir
styta trys ketvirtadaliai mi
lijono dolerių. Ypatingas 
dėmesys krypsta į paliki
mus. Visi tautiečiai prašo
mi sudaryti testamentus ir 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7’/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6J4 % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/i% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I/'. 

gaint
Akptliony 
Savingš

1447 So 49th Court • Cicero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tuea., Thura., FrL, 9-5; Sat„ 9-1; Cloaad Wad-

Jurtas Gribauskaa, vedėjas

palikimo dalį ar visą užra
šyti Lietuvių Fondui, nes 
Lietuvių Fondas remia švie
timą, kultūrą ir jaunimą.

A. Juodvalkis

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

WANTED AT ONCE EXPERIENCED

TOOL MAKERS
\Vith experience on surface grinders, 
jig grinders or EDM. Mušt be able to 
work with very ciose tollerances. 
Company paid insurance, nolidays and 
benefits. Located in the Shenandoah 
Vallcy of Virginia. Send resume with 
salary requiremcnls and phone num- 
ber to OBJECTIVE INDUSTRIES, PO. 
Box 5, Fishersville, VA. 22939, or 
call David Oberg, 216-337-4800.

(5-9)

Immediate openings for regis— 
tered nurses in IV therapy, 
ICCU & general nursing units. 
For evening & midnight shifts. 
Comėtitive salary and liberal 
personnel policies. Contact Per- 
sonnel Depart., King’s Ilough- 
ters Hospital, 2201 Lexington 
Avė., Ashland, Ky. 41101 (606) 
325-7755. (6-15)
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Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? £ 2422 WEST MARQUETJE RD. 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 
PHONE: 312 925-6897 

U.S.A.

unifll FONDAS Z^tlIHUIIIM FHH1MN

■ Kanados lietuviai■hmkmmhh J. Varanavičius

1980 gruodžio mėn. įnašai.
Santrumpa: atm. in. — atminimo Įnašas. Suma, parašyta po 

pavardės, reiškia. įnašų iš viso.
4 x 25.00 Banevičius Voldemaras $200.00, Macežinskas Ma

mertas $175.00, Plėnys Kazimieras, atm. Įn. $150.00, 
Tamašauskas Juozas ir Petronėlė $575.00.

1 30.00 Mikuckis Vaclovas ir Ona $130.00.
4 50.00 Astra Stasys ir Uršulė $200.00, Grinius Jonas (mi

ręs), Dr. ir Alina $150.00, Vokietija, Lukaševičius 
V. $50.00, Šeštakauskas Petras, Mjr., atm. in, 
$150.00.

2 60.00 Pūras Antanas ir Regina $1,075.00, Totoraitis Juo
zas ir Alice $100.00.

1 62.00 Acus Jonas, atm. Įn. $169.00.
1 69.00 Avižienis Algirdas S600.00.
2 75.00 Jasinskas Justinas (miręs) ir Petronėlė $300.00,

X $190.00.
1 80.00 Kušlikis Ignas ir Marija $100.00.
1 95.00 Glowick Povilas $100.00.

51 100.00 Andrašiūnas Bronius ir Polė $300.00, Andriukaitis
Bronius ir Suzanne $200.00, Anonis Vytautas ir 
Danutė $1.500.00, Augustinius Jonas Zigmantas 
$100.00, Bartoševičius Eugenijus, atm. Įn. $400.00, 
Bražinskas Bronius $600.00, Endriūnas Vladas, 
atm. įn. $100.00, Girginas Leokadija, atm. Įn. 
$100.00, Januška Antanas ir Aniceta $100.00, Bal
čiūnas Vytautas, Kun. $200.00, Janušonis Rimas 
S200.00, Janušonis Vytautas ir Palmira $650.00, Ja
nušonis Gintas Juozas $200.00, Juodakytė Violeta, 
M. D. $200.00, Juodvalkis Antanas ir Ona $200.00, 
Juodvalkytė Eglė $300.00, Kairaitis A. ir Z. 
$100.00, Kairiūkštienė-Stakėnaitė Veronika, atm. 
įn. $100.00, Kasis Jonas ir Ina $300.00, Kisielius 
Tomas, M. D. ir Rita $300.00, Kručas Bronius ir 
Anelė $300.00, Lekutis Pranas ir Jonė $575.00, Lu
kas Juozas $400.00, Masionis Antanas ii’ Alek
sandra $300.00, Mažeika Vaclovas ir Vanda $500.00, 
Micevičius Vincas $100.00, Micevičius, Vincas, atm. 
įn. $100.00, Micevičienė-Šluškonytė Petronėlė, atm. 
Įn. $100.00, Micevičius Boleslovas, atm. įn. $100.00, 
Paovys Jonas ir Verutė $900.00, Pavalkis V., Kun. 
Dr. $400.00, Prižgintas Vacius ir šeima $1,600.00, 
Pumputis Antanas ir Joana S300.00, Raslavičius 
Polius A. $800.00, Rumbaitis Mečys ir Janė $500.00, 
Sadauskas Mykolas ir Rozalija $700.00, Shatas Ro
mas A. ir Gertrūda M. $615.00, Šapetka Kazimie
ras $300.00, Šaulys Vacys ir Viktorija $100.00, Sur- 
dokas Cezaris ir Stasė $300.00, Vasiliauskas Vincas 
ir Elena $300.00, Vaznonis Alfonsas, atm, įn. 
$100.00, X $1,400.00, X $1,504.00, X $1,600.00, Vid- 
zickas, Mykolas ir Juzė-Koniušauskaitė $100.00, 
Vilinskas Petras ir Antanina-Katkevičiūtė, atm. 
įn. $100.00, Virketis Leonas, Lietuvos Partizanas, 
atm. jn. $400.00, Žilis Antanas ir Ona, atm. įn. 
$100.00, Žemeckas Kazys ir Helena $100.00, X 
$100.00.

1 x 120.00 Pusdešris Justas, atm. įn. $120.00.
1 145.00 Šileika Antanas, atm. įn. $145.00.
3 150.00 Gaižutis Pranas, Inž. $2,950.00, Karnočius Vincas

$300.00, Turūta Pranas, atm. įn. $670.00.
9 200.00 Baublys Stasys, Dr., atm. įn. $500.00, Gleveckas

A. B., M. D. $4,000.00, Grigaliūnas Anicetas, Vet. 
Gyd. $3,300.00, Linkus Kazys ir Mėta $1,000.00, 
Medžiukas Ignas ir Bronė $500.00, Sinkus Vytau
tas $900.00, Varnelis Apolinaras ir Jadvyga $600.00, 
Vengrytė Indrė M. $200.00, Žakas Aleksas $400.00.

1 205.00 Mošinskienė Celina, atm. įn. $205.00.
5 250.00 Ankudas Stanley, M. D. $2,600.00, Družilauskienė-

Motiekaitytė-Jonutienė Sofija, atm. įn. $250.00, 
Ignatonis Jeronimas, atm. Įn. $765.00, Kemėšis

- Fabijonas, Prof. Kan., daug iškentėjęs bolševikų 
kalėjimuose ir miręs Sibiro verguvėje 1954 m., 
atm. įn. $250.00, Kelertas Algimantas $2,500.00.

1 275.00 Jonaitis Vytautas ir Romainė $1,000.00.
4. 300.00 Dausų šeima — Alfonsas (miręs), Michalina, Al

dona $300.00, Mikalauskas Petras $1,300.00, Skir- 
gaudas John, M. D. ir Pamela $600.00, Žolynas 
Petras ir Vanda $700.00.

2 400.00 Plikaitis Juozas, M. D. ir Barbora $3,400.00, Si
maitis Kazimieras, Kun. $1,000.00.

1 460.00 Jonaitis Juozas ir Marija $1,000.00.
2 500.00 Balbatas Jonas $600.00, Indreika Petras ir Anta

nina (mirusi) $1,000.00.
1 504.39 Šimkus Stasys $2,791.82, Vokietija.
9 1.000.00 Dambrava Jurgis ir Birutė, atm. įn. $1,100.00, Be

resnevičius Aleksas ir Agnė $1,500.00, Beinoris 
Bruno, M. D. ir Aldona $2,000.00, Bieliauskas Vy
tautas, Ph. D. ir Danutė, M. D. $3,500.00, Motušis 
Kazimieras ir Barbora, atm. įn. $1,000.00, Naujo
kaitis Gediminas $1,600.00, Pečkaitis Juozas 
$1,100.00 Smagrauskas Adomas ir Emilija, atm. įn. 
$1,000.00, Žuras-Žurauskas Jonas, atm. įn. 
$4,000.00.

MEDŽIOTOJŲ IR 
ŽŪKLAUTOJŲ KLUBO 

"TAURAS” VEIKLA
Medžiotojų ir žūklautojų 

Klubas "Tauras” kiekvienų 
metų veiklą užbaigia tradi
ciniu, metiniu balium, kuris 
1980 m. veiklai atžymėti 
įvyko š. m. sausio mėn. 17 
d. LN Mindaugo menėje. 
Dalyvavo per 250 klubo na
rių ir svečių.

šį jaukų medžiotojų ir 
žūklautojų vakarą pradėjo 
"Tauro” valdybos narys S. 
Mackevičius, pas veikmes 
baliaus dalyvius ir paaiški
nęs jo programą. Netrukus 
scenoje pasirodė "Vasaros 
Garsų” trijulė, išpildžius 
tris nuotaikingas dainas, 
kurios buvo palydėtos klau
sytojų audringais plojimais, 
sužinota, kad šis pagarsėjęs 
trijų mergaičių dainos vie
netas, kurį sudaro Vida ir 
Aida Dovidaitytės ir Aldo
na Biskytė, po trijų su puse 
metų lietuviškos dainos po
puliarinimo, scenoje -pasi
rodė paskutinį kartą. Ten
ka apgailestauti, kad šis 
reikšmingas mūsų kultūri
nio gyvenimo žiburėlis ne
tikėtai užgeso.

Po trijulės harmoningų 
dainos garsų, salėje pasiro
dė Aldonos Zanderienės va
dovaujamas "Atžalyno” vy
resniųjų dvi grupės, suda
rytos iš 16 mergaičių ir 
berniukų šokėjų, po 8 poras 
grupėje. Jos darniai pašo
ko: Malūną, Audėjėlę, Aš- 
tuonytį, Aušrelę ir Subatė
lę. Meninės programos pra
nešėja V. Javaitė savo turi
ningais programos paaiški
nimais daug prisidėjo prie 
šios dalies išryškinimo. 
"Vasaros Garsų’ trijulė ir 
"Atžalyno" vadovai buvo 
apdovanoti gėlėmis.

Po gražios meninės pro
gramos, užtrukusio apie tris 
ketvirčius valandos, medžio
tojai ir žūklautojai bei jų 
svečiai buvo pavaišinti V. 
Vaitkienės paruošta karšta 
vakariene, kurios pagrindi
nis patiekalas buvo briedie
na, pagaminta iš tikro brie
džio, kurį padovanojo klu
bo valdybos narys dr. A. 
Saikus, atgabenęs net iš 
Winnipego. Grojant "Good

Time Boys” orkestrui, ba
liaus dalyviai stiprinosi va
kariene, skaniais gėrimais, 
bandydami laimę loterijoje 
ir šokiuose ,užbaigę "Tau
ro” klubo metinės veiklos 
metus sekmadienio anksty
vą rytą.

1980 m. "Tauro" klubo 
valdybą sudarė: pirminin
kas W. Dresheris, vicepirm.
V. Jankaitis, sekr. J. Lasys, 
iždin. J. Šimkus, federacijos 
atstovai — dr. A. Saikus ir 
J. Juodikis, parengimų va
dovai — S. Mackevičius ir
W. Dauginis, ūkio vadovai 
— A. Kaziulis ir J. Zinke
vičius. Klubas turi nuosavą 
500 akrų ūkį su pastatais 
prie Debows ežero, apie 160 
mylių į šiaure nuo Toronto, 
čia praeitą vasarą buvo su
rengtos šaudymo ir žūkla- 
vimo varžybos, šaudymo 
pirmą vietą laimėjo Jaunius 
Andziulis ir žuvavimo :— 
H. Šmitas,, pagavęs didžiau
sią žuvį. "Tauro” klubas fi
nansiškai yra stiprus orga
nizacinis ' vienetas,' kuris 
1980 m. rėmė lietuviškas 
organizacijas.

LIETUVIŠKA 
PROGRAMA 

TELEVIZIJOJE
Sausio mėn. 19 d., pirma

dienį, 1 vai. p. p. per Mac- 
lean-Hunter ir Graham ka
belinės stotis, 10 kanalu, bu
vo pradėta lietuviškų pro
gramų serija, kurią paruošė 
Toronto Senjorų Klubo su
darytas lietuviškos televi
zijos programos komitetas. 
Pirmoje programoje, užtru
kusioje pusę valandos, bu
vo parodyta spalvotas fil
mas, sudarytas iš mūsų me
ninių dainų ir šokių viene
tų pasirodymų Lietuvių Na
muose, Anapilyje ir kitose 
vietovėse. Ši programa bu
vo pakartota sausio 21 d., 
trečiadienį, 9 vai. vak.

Sekanti programa "Lie
tuviai Kanadoje” buvo ro
doma per tas pačias stotis: 
sausio mėn. 23 d. ir sausio 
mėn. 24 d.

Po šių pasirodymų, vė
liau bus rodomos lietuviš
kos programos reguliariai 
kiekvieną savaitę. Lietuviš
kos Televizijos Programos

Komitetas kviečia visus kuo 
nors galinčius prisidėti prie 
šios valandėlės pagerinimo, 
įsijungti į programos paruo
šimo ir jos vykdymo dar
bus. Be moralinės ir mate
rialinės paramos ilgai te
sėti šį sunkų ir sudėtingą 
darbą bus neįmanoma. Atei
kime į talką išlaikymui iš
eivijoje vienintelės televi
zijos valandėlės, Kanadoje.

"ATŽALYNO” JAUKUS 
POBŪVIS

Sausio 18 d., sekmadienį, 
"Lokio” svetainėje buvo su
rengtas jaukus pobūvis 
"Atžalyno” tėvų komiteto 
nariams, mokytojams, tal
kininkams ir rėmėjams pa
gerbti, kuriame dalyvavo 
per- 40 svečių. Pobūvį pra
dėjo "Atžalyno" pirminin
kas W. Dauginis, padėko
jęs talkininkams, kurie 
1980 metų bėgyje prisidėjo 
prie šios tautinių šokių gru
pės veiklos. Jis pasveikino 
sugrįžusią iš Australijos 
buvusią "Atžalyno” vadove 
Silviją Martinkutę, kuri ten 
vienus metus dirbo austra
liečių gimnazijoje. Akordeo
nistas Vidas Lukošius buvo 
apdovanotas vestuvine do
vana, kuris nesenai sukūrė 
šeimą. Grupės mokytojos, 
įvertindamos pirm. W. Dau
ginio pastangas, darbą ir 
didelį įnašą "Atžalyno” vei-' 
kloję, jam Įteikė irgi ver
tingą dovaną. Pobūvio da
lyviai buvo pavaišinti LN 
šeimininkės Elenos Juknie
nės paruošta šilta, skania 
vakariene, kurią papildė ka
vute, pyragaičiais ir įvai
riausiais gėrimasi.

2 2,000.00 Kubiliūnas Juozas ir Anelė, atm. įn. $2,000.00, X
$10,000.00.

1 4,000.00 Vygantas Mindaugas, M. D. ir Austė Ph. D.
$16,000.00.

1 10,000.00 X $10,805.00.

112 Iš viso 112 narių. $41,215.39.

Lietuvių Fondas pasiekė du milijonus dol. ir iš gautų palū
kanų jau parėmė lietuvių švietimą, kultūrą ir jaunimą 743.000 
dol. Ateinančiais metais numatoma lietuvybės išlaikymui paskir
ti apie 150.000 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
šiol palikimų gauta 510.811 doL

Sudarykime testamentus ir nepamirškime paskirti bent dalį 
savo turto Lietuvių Fondui: "LITHUANIAN FOUNDATION, 
A NON-FOR-PROFIT, TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORA
TION, 2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO, ILLINOIS 
60629”.

Visi statykime Lietuvių Fondą ir didinkime jo kapitalą, kad 
kasmet galėtų skirti lietuvybės išlaikymui 150 tūkstančių dolerių.

• Ieva Povilaitienė To
ronto Lietuvių Namų sek
madienio popietėje, sausio 
mėn. 18 d., su savo draugais 
ir giminėmis atšventė savo 
80-jį gimtadienį.

• Vasario 16 Gimnazijai 
sausio 18 d. LN sekmadie
nio popietės svečiai suauko
jo $404.00. šią sėkmingą 
rinkliavą pravedė KLB To
ronto apyl. valdybos sekr. 
V. Kulys.

W A N T E D 
Joumeymen Skilled 

MACHINISTS 
CNC

3-AXIS SUNDSTRAND OMNIMIL 
4-AXIS DcVLIEG JIGMIL

To handle short run precision ’obs 
on these laree machining centerš. 
Qualified applicants will have 5 to 
10 years of general machining ex- 
perience and at least I year on a 
DeVlieg or Sundstrand machining 
cenler. \Ve'll expect you to interpret 
detailcd prinls, plan your own set- 
upx, and have your own tools.

You will receive top hourly rates, 
10% premium for night shift, full 
company paid benefits . . . Plūs the 
juost attractivc vvorking schedule in 
the Northeast Ohio area.

If you want the challenge of close 
tolerance precision machining and a 
work environment where results are 
what count, call:

Bob Cotton 216-531-3375
NON FERROUS METALS 

FABRICATING 
21721 TUNGSTEN ROAD 

EUCLID, OHIO 44117
An Equal Opportunity Employer 

M/F/H
(4-13)

WANTF.D EXPERIENCED HELP 
to work & live in sunny Florida 

AVIATIC REPAIR TECHNICIANS 
AIRCRAFT SHEET METAL MF.N 

A & P MECHAN1CS FOR LEAD MEN 
Positions in Maintenance Department. 

Apply call or write to:
Joe St spies, Director of Maintenance 

BURNSIDE—OTT AIRMOTIVE 
14100 S. W. 129 St. 

Miami, Fla. 
305-235-0850

(5-9)
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Other Nailonais Štili Seek Freedom
Jevvish and Lithuanian Dissidents Share Plight

Alan Zeilinger addressing Sharansky rally on Public Square in July, 1978.

The follovving is excerpted * 
from an intervievv Al Gray 
eondueted with Dr. Venslova 
for The Jevvish Scene.

BY AL GRAY
I have been active in the 

cause of Soviet Jevvry for the 
lašt tvventy years, and have 
been to the Soviet Union on 
Severai occasions. Each 
tune I’ve been struck by the 
cooperation between Soviet 
Jevvry activists in the Soviet 
Union and the dissidents of 
various other national 
groups.
..On Saturday, Nov. 22, I 
had an opportunity to attend 
a meeting of Cleveland’s 
Lithuanian community, and 
to intervievv and tapė for the 
Jevvish Scene thelr keynote

-----------------------7-------- 
speaker, Dr. Tomas Ven
slova. Dr. Venslova is a well- 
knovvn Lithuanian dissident 
vvith a long history of co
operation with a number of 
Soviet Jevvish activists.
. .1 am convinced that the 
time has come for our 
Jevvish community to re- 
double its efforts in vvorking 
vvith local Eastern European 
ethnic groups for freedom 
for Soviet Jevvs and for all 
national groups currently 
under the Soviet heel. Soviet 
oppression of the various 
nationalities vvithin the 
Soviet block; its support of 
the PLO, and Syria; and its 
leadership in the world 
movement to destroy Israe) 
means the Jevvish com-

h.; m n n RinHT’ '

munity has more in common 
than ever before vvith the 
various ethnic groups that 
comprise our greater Cleve- 
land community.________

A) Gray: Dr. Venslova, I 
knovv that you recently 
returned from the Madrid 
Conference. Would you 
comment on it?

Dr. Venslova: We had a 
kind of parallel conference 
at Madrid. Most of your 
Soviet dissidents novv in the 
west vvere present. For 
example, Ginsburg, Edvvard 
Kuznetzov, Bukovsky, 
General Grigorenko, Alex- 
iva, and many others. This 
conference tried to alert the 
vvestem press and vvestem 
media to the situation of 
human rights in the Soviet 
Union including the emigra- 
tion problem, and the con
ference was rather success- 
ful in doing that.

Al Gray: What vvas the 
condition of the Lithuanian 
Dissidents and refusniks 
vvhen you were lašt in the 
country in 1977?

Dr. Venslova: The situa- 
tion of Lithuanian dissidents 
is quite difficult, since 
Lithuania is a very elosed 
country, not easily avaib»u’ 
to ”"'"tern corrp—

Žydų ir lietuvių disidentų
bendri rūpesčiai

Taip skambėjo JEWISH 
NEWS (žydų Naujienos) 
š. m. sausio 23 laidos Įta
kingo Clevelando žydų (tre
čia Įtakingiausia žydų kolo
nija Amerikoje) laikraščio 
straipsnio pavadinimas.

Straipsnis buvo išdava

thuania than in other parts 
of the Soviet Union. There 
are various kinds of disse- 
in
n*’

camps for saving Jews. So, I 
am against any concept of 
group guilt on the Lithu- 
anian side or any other side.

We have rather good con- 
tacts vvith the Jevvish emi- 
gration movement. Some 
Jewish people are taking 
part in our movement, in the 
sense that they helped us, 
and made some useful 
contacts for us.

I strongly believe that only 
serious contacts betvveen 
various movements in the 
Soviet Union can bring a 
degree of success. For 
example, a vvell knovvn 
Jewish activist, I vvould likę 
to say Jevvish national hero, 
Anatoly Sharansky, helped 
us because when the Lithu
anian Helsinki group made 
its first press conference in 
Moscow, in Orloff’s apart- 
ment, Anatoly Sharansky 
was our translator. With his 
perfect English, he trans- 
lated our documents for 
westem correspondents. So 
we ar

and saved the Jews during 
the Holocaust, novv Etan 
Finkelstein is helping Lithu
anians. We are extremely 
grateful to him, and to all 
Jevvish people of his kind. 
There are a lot of them.

*ry gratcful.

Al Gray: What vvould you 
likę to see undertaken by the 
free communities in vvorking 
togcther for the common 
goals of freedom of emi- 
gration and of national 
choice?

Dr. Venslova: Radio, 
visits, bringing in views to 
the Soviet Union, bringing in 
some free press to the Soviet 
Union; and so on. I also 
believe that we mus' 
strengthen our ties betwee 
the various communities.

Novv we have a ve 
serious common go 
toward vvhich Lithur 
and Jevvish peopk 
strtiggle together 
in the young g' 
Lithuanians 
no *»’•**

tą, perkeltą į šiaurės miš
kus, į miestą, iš kurio kiek
vienas akmuo byloja istori
ją, miestą su 40 katalikų 
bažnyčių, bet ir gausiomis 
sinagogomis; anuo metu žy
dai jį vadino šiaurės Jeru
zale”.

Autorius savo kalboje pa
brėžė taip pat "laimę, kad 
buvo priimtas beveik kaip 
sūnus mano giminaičio Os
karo Milašiaus, Paryžiaus 
atsiskyrėlio ir vizijų žmo
gaus”.

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume-. 

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. Meiliūnienė, Peakhurst 9.20

Community 
Al

1' includ
s -

tro (Jevvish
Center) prezidentui 
Gray buvo pasiūlyta pada
ryti intervievv su Tomu 
Venclova, kuris buvo at
skridęs dalyvauti L. Bend
ruomenės kultūros darbuo
tojų konferencijoje Cleve
lande.

Al Gray Lietuvių Namuo
se užrekordavo pasikalbėji
mą su T. Venclova žydų ra
dijo programai — The Je
vvish Scene — ir laikraščiui 
Jevvish Nevvs.

Venclova paminėjo žydų 
ir lietuvių bendradarbiavi
mą Lietuvoj ir Sov. Rusijoj, 
ir jų pasiryžimą vienas ki
tam padėti. Pavyzdžiui žy
dų disidentas Sharansky pa
dėjo lietuviams išreklamuo
ti pasaulyje lietuvių disi
dentų padėtį.

Liečiant "Holocaust”, 
Dirvos redaktoriaus V. Ged- - Venclova minėjo, gaila kad 
gaudo ir dr. V. Stankaus 
apsilankymo Žydų Bendruo
menės Federacijoje, Barry 
Schrage pakvietimu, bend
ram informacijos pasikeiti-., 
mui tarp žydų ir lietuvių.

žydų Bendruomenės Cen-

buvo ir iš lietuvių kurie pri
sidėjo, bet buvo ir tų lietu
vių, kurie žydus gelbėjo ir 
už tą nuo nacių kentėjo. 
Negalima kaltint bet kokią 
grupę dėl paskirų asmenų 
veiksmų.

Al Gray teiravosi 
Helsinkio grupės narį 
tuvoj Eithan Finkelstheiną 
ir jo likimą. Venclova atsa
kė, kad jo padėtis nepavy
dėtina, bet jis vertas pagal
bos, ne tik dėl to, kad pa
deda žydams, bet kad ir lie
tuviams, kaip kadaise eilė 
lietuvių gelbėjo žydus ”Ho- 
locaust” ląikotarpyje.

Gray toliau klausė- kaip 
mūsų laisvos bendruomenės 
galėtų dirbti kartu dėl ne
suvaržytos emigracijos ir 
tautinio a p s i sprendimo. 
Venclova atsakė: per radi
ją, apsilankymais krašte, 
pristatant naujienas ir lais
vą spaudą Sovietijai, stipri
nant ryšius tarp mūsų lais
vų bendruomenių (žydų ir 
lietuvių). Tai yra bendras 
tikslas kurį jaunos, naujos 
generacijos privalo atsiekti.

Al Gray pastebėjo, kad 
nors "Holocaust” yra giliai 
įrėžtas žydų pasąmonėje, 
bet jau 40 metų praslinko 
nuo tų baisių įvykių ir atė
jo laikas naujom generaci
jom dirbti kartu, siekiant 
laisvės savo bendruome
nėms.

apie
Lie-

V. Stankus

VOKIEČIU JAUNIMAS SIŪLOSI KALĖTI UŽ PETKŲ...
Hamburge išeinantis sa

vaitraštis ”Das Ostpreus- 
senblatt” (L a n d smann- 
schaft Ostpreussen orga
nas) sausio 10 d. paskelbė 
toką informaciją:

"Madrido europinio sau
gumo bei bendradarbiavimo 
konferencijos pašonėje nu
sidavė taip: Vokietijos Fe
deralinės Respublikos de
šimts piliečių — daugumo
je moksleiviai, studentai ir 
šeimininkės, tarp jų kata
likų kunigas ir žurnalistas 
Winfried Pietrek iš Lipp- 
stadto, pasisiūlė Sovietų Są
jungai ištisus metus kartu 
dirbti Sovietų Sąjungoje, 
jei bus paleistas lietuvių 
Helsinkio grupės vadovas 
Viktoras Petkus. Savanoriai 
pastebi: "Mes neturime pi
nigų išpirkti, bet galima 
mūsų darbu daugiau atlikti 
nekaip sulysęs kalinys, be
veik visą savo gyvenimą tu

rėjęs praleisti baudžiamose 
stovyklose”.

Viktoras Petkus jau ke
linti metai kalinamas Sovie
tų Sąjungoje. Jau kaip še
šiolikametis jis buvo suim
tas nacionalsocialistų už 
įsteigimą katalikų jaunimo 
grupės. Dabar gi šis lietu
vių istorikas kalinamas ir 
išsiųstas iki 1993 metų už 
tai, kad jaunimą mokė baž
nyčios istorijos.

Kaip grupės vadovas 
(Sprecher) kunigas Piet
rek sako: "Nesuprantu, dėl 
kokio silpnumo Sovietų Są
junga negalėtų priimti to
kio pasiūlymo. Mūsų atlie
kamą darbą galėtų stebėti 
užsienio žurnalistai”.

Vokiečių grupės pasiry
žimą iššaukė, kai paaiškėjo, 
jog rožę — vienos liudinin
kės dovaną proceso metu 
prieš Petkų — teisėjas įsa
kė konfiskuoti ir jog proce

so metu jaunimas meldėsi 
ties teismo rūmais Lietuvos 
sostinėje Vilniuje, šie 10 
vokiečių savo pasiūlymą so
vietų administracijai su
pranta kaip mercedarij ų

krikščionių ordino prasmės 
akciją, kuri kalinamuosius 
išlaisvino savo paties as
meniu”.

Kaip žinios autorius pa
sirašė: Paul-Werner Kem- 
pa.

KAIP GERA GIMTI MAŽAME KRAŠTE...
Zuericho d i e n r a štiš 

”Neue Zuercher Zeitung” 
paskelbė beveik ištisai No
belio literatūros premijos 
laureato Česlovo Milošo kal
bą, kurią jis pasakė Stock- 
holme, priimdamas pačią 
premiją. Laikraštyje įdėta 
ir toka pastraipa iš laurea
to kalbos:

”Kaip gera gimti mažame 
krašte, kur gamta yra žmo
niška, pritaikyta žmogui, 
kur šimtmečių trukmėje 
kartu sugyveno įvairios kal
bos ir įvairios tikybos. Tu
riu galvoje Lietuvą, mitų ir 
poezijos kraštą. Nors mano

šeima jau nuo I-tojo šimt
mečio naudojosi lenkų kal
ba, kaip daugelis šeimų 
Suomijoje švedų ir Airijoje 
anglų, tuo būdu aš esu len
kų, o ne lietuvių poetas, bet 
manęs niekada neapleido 
Lietuvos gamtovaizdis ir 
gal dvasios. Kaip gera, nuo 
pat vaikystės girdėti loty
nų liturgijos žodžius, mo
kykloje versti Ovidijų, pa
žinti katalikų dogmatiką ir 
apologetiką. Kokia palaima, 
kai likimas lėmė mokyklos 
bei universiteto miestą kaip 
Vilnių, nuostabų barokinės 
ir italų architektūros mies-

B. Simonaitis, Chicago .. 3.00 
Lietuvių Pensininkų

Klubas Hamiltone ... .15.00 
V. Šniolis, Palm Beach .. 2.00
K. Siliūnas, Flushing .... 3.00 
J. Juodišius, Cleveland .. 3.00
L. Puskepalaitienė,

Dearborn .................... 8.00
P. Stakauskas, Hot Springs 3.00 
Br. Sutkus, Richmond Hill 3.00 
H. Miliauskas. Media .... 8.00 
Ė. Zdanys, Wethersfield 8.00
M. Tallat-Kelpšienė,

Baltimore .................... 1.00
O. Ivaškienė, Boston .... 12.00 
Dr. P. Sutkus, Homewood 10.00
P. Mekas, West Hyannis . . 3.00
H. Stasas Cleveland .... 3.00 
P. Vaiginis, Euclid......... 3.00
A. Pautienis, Cleveland 10.00 
Kun. Ed. Statkus,

Grand Rapids .............23.00
J. Veblaitis, Union ......... 7.00
K. Laskauskas, Baltimore 10.00 
J. Rukšėnas, Los Angeles 2.00 
A. Erstikaitis,

Stoney Creck ............. 5.00
Pr. Puškorius, Windsor .. 3.00 
A. Diskėnas, Mayvvood .. 8.00 
J. Švėgžda, Toronto......... 3.00
P. Linkus, Oak Lawn .... 5.00 
O. Siliūnienė, Chicago . . 20.00
J. Matiukas, Woodhaven 5.00
A. Vebeliūnas.

Richmond Hill ............. 8.00
Dr. P. Švarcas, Mascoutah 10.00 
ALT S-gos Elizabetho

skyrius ........................ 65.00
G. McCandless, Fairfax .. 3.00
J. Saulėnas,

N. Providence ............. 25.00
R. Vadopalas,

Huntington Beach ....13.00 
E. Čapas,

Willoughby Hills.........10.00
X. Y., Toronto .................25.00
V. Misiūnas, Elizabeth . . 8.00 
M. Aukštuolis, Springdale 2.00 
P. Dl uskis, Flint............. 3.00
V. Miškinis, Toronto .... 3.00 
X. Y., Rockford................ 3.00
P. Žolynas. Chicago .... 10.00

Old Saybrook ............. 3.00
H. Vaitaitis,
K. Mažonas, Paima .... 13.00
P. Gailiūnas, Brooklyn .. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPISTS 
to vvork & live in a small congcnial 

community.
Staff positions open:

1. To develop outpatient program and 
nianage Nursing Home Department 
in North Augusta, S. C.

2. To work in comprehensive outpa
tient Rehabilitation Center includ
ing Home Heallh in Aiken, S. C.

Salary negotiable, attractive vvorking 
conditions and fringe benefits. Call 
Nancy James, Hitchcock Rehabilita- 
tion Center, 721 Richland Avenue, 
Aiken, S. C. 29801, Phone 803-648- 
8344. (5-6)
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LAIŠKAS IŠ VENEZUELOS

Jaunimo septynmečio planai
Jūratė Statkutė de Rosates

FILATELIJA

Nr.1 Antanas Bernotas

Praėjusią vasarą turėjo
me dvi stovyklas. Jaunimo 
stovykla Andų kalnuose su
traukė pusšimti gauruotų ir 
kasuotų galvų, o vaikų sto
vykloje pajūryje čirškėjo 21 
"dūšia”. Negausioje Vene- 
zuelos lietuvių kolonijoje 
šie skaičiai sudaro daug 
aukštesnį aktyvaus jauni
mo procentą negu kitų kraš
tų skaitlingose lietuvių ben
druomenėse. Reikia nepa
miršti, kad iš viso Venezue- 
loje lietuvių priskaičiuoja
ma tarp šešių ir septynių 
šimtų. Taigi stovyklavo 
10% visų lietuvių.

Jaunimo ir vaikų stovyk
las nepaprastai kūrybingai 
ir teigiamai organizuoja jau 
kelinti metai Venezuęlos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
kuriai vadovauja Aras Ma
žeika. šiemet stovyklautojai 
turėjo specialiai atspaus
dintus stovyklos marškinė
lius, buvo leidžiamas sto
vyklos laikraštėlis, reiškė
si darbo būreliai, buvo 
kviesti paskaitininkai, veda
mos diskusijos įvairiomis 
temomis ir t.t. Aišku, gra
žiausios abiejų stovyklų va
landos praėjo vakarais prie 
laužo dainuojant su gitaro
mis iki vėlyvos nakties. Bu
vo ir svečių — Sigutė Len- 

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri pet daugelį metų skubiai ir 
tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

SKYRIAI:

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor žįst New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1

Apple-Valley, Min. 55124 
New York, N. Y. 10003 
New York, N.Y. 10011 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport,Conn. 06610

Chicago, III. 60629 
CIeveland, Ohio 44134

7626 W. 150 St.
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
393 West Broadway 
1880 Seavlevr Avė.

2501 West 69 St.
6089 Statė Road

612 432-7083 
AL 4-5456 
CH 3-2583 

617-268-8764
203 367-2863

WA 5-2737 
884-1738

Irvlngton, N.J. 07111 1082 Springfleld Avė. 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504 636-38 Brldge St. N.W. G L 8-2256
Hackensack, N.J. 07601 112 Main St. 201 342-9110
Harttord, Conn. 06106 518 Park St. 246-9473
Lakewood, N.J. 08701 241 Fourth Street FO 3-8569
Los Angeles, Calif. 90022 960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994
New Haven, Conn. 06511 1329 Boulevard LO 2-1446
Newark, N.J. 07106 698 Sanford Avenue 373-8783

Philadelphia, Pa. 19122 1214 N. 5th St. PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141 4925 Old York Rd. GL 5-9586
Pltlsburgh, Pa. 15203 1307 E. Carson Street HU 1-2750
Waterbury, Conn. 06710 555 Cook St. 756-1668
Port Wayne, Ind. 46808 1807 Beineke Rd. 432-5402

WorceSter, Mass. 01610 144 Millbury Street SW 8-2868
Youngstown. Ohio 44503 309 W. Federal Street Rl 3-0440

kauskaitė iš Clevelando ir 
Jūratė Uleckaitė iš Toronto.

Prieš septynius metus, 
ruošiant pirmą Jaunimo Są
jungos stovyklą Venezuelo- 
je įvyko maždaug tas pats, 
kas ir šiemet, ruošiant sep
tintąją stovyklą: suvažiavo 
visi kas gyvas; ten buvo 
lietuviškų šeimų vaikai, 
mišrių šeimų atžalos, vyres
ni ir jaunesni, mokantieji ir 
nemokantieji lietuvių kalbą. 
Per sekančius septynius 
metus anuomet pirmą kar
tą atvykę jaunuoliai perėjo 
tam tikrą kristalizacijos 
procesą. Buvo mokomasi 
lietuvių kalbos, važiuojama 
į kongresą ar šokių šventę, 
bendraujama su kitais lie
tuviais, ieškoma ryšių su 
jaunais lietuviais užsienyje. 
Keturi anos pirmos stovyk
los dalyviai išbuvo kiekvie
nas po vienus metus Vasa
rio 16 gimnazijoje Vokieti
joje, kur buvo nuvažiuota 
PLB švietimo pirmininko J, 
Kavaliūno ir Chicagos p. 
Zailskienės vadovaujamo rė
mėjų būrelio dėka. Aišku, 
kiekvieną vasarą toliau vei
kė jaunimo stovyklos Vene- 
zueloje, bet programos kei
tėsi metai iš metų — darė
si kaskart sunkesnės lietu
vių kalbos atžvilgiu, turtin

gesnės žinomų dainų reper
tuaru.

Kiek pastebiu, septynme
čiu tam atgal uždaiginta 
vadovų grupelė šiuo metu 
jau neša gražų derlių. Yra 
leidžiamas jaunimo laikraš
tėlis "Venezuelos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Informa
cinis Leidinys”. Be to, ant 
jaunuolių pečių jau užgulė 
nemaža dalis visos lietuviš
kos veiklos — jaunimo ir 
ne — jaunimo.

šiemet užsimezgė naujas 
septynių metų ciklas, bet 
tai, kas įvyko per praeitą 
septynmetį savaime, atsi
tiktinai, šiemet jau buvo 
užmegsta sąmoningai ir su 
aiškiu planu. Į stovyklą vėl 
buvo sukviesti "visi kas gy
vas” ir stovyklos programos 
buvo skirtos išimtinai sudo
minimui. Kartą iššaukus 
susidomėjimą, svarbi svar
stymų tema stovykloje ir po 
stovyklos yra ”kaip suda
ryti sąlygas pavažiuoti į už
sienį mokytis lituanistikos, 
lietuvių kalbos, susipažinti 
su lietuvių siekiais”.

Kokiu būdu pavyks Ve- 
nezuelos Jaunimo Sąjungai 
savo ambicingus planus įgy
vendinti — tik ateitis galės 
parodyti. Noro jaunimas tu
ri, bet ar bus galimybių jų 
norus įvykdyti?

WATERBURY
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Lietuvių Bendruomenės 
Waterburio apylinkės val
dyba ruošia Vasario 16 d. 
minėjimą, kuris bus atlik
tas sekmadienį, vasario 15.

11 vai. ryto šv. Juozapo 
parapijos bažnyčioje bus iš
kilmingos pamaldos, daly
vaujant organizacijoms su 
vėliavomis. Pamokslą sakys 
klebonas kun. Jurgis Vil- 
čiauskas. Parapijos choras 
giedos šventei pritaikintas 
giesmes.

3 vai. po pietų parapijos 
mokyklos salėje bus pagrin
dinis minėjimas, dalyvau
jant vietos valdžios atsto
vams, organizacijoms ir vi
suomenei. Svarbiausias kal
bėtojas bus kun. Kazimie
ras PugeviČius, Lietuvių 
Katalikų Tarnybos direkto
rius iš New Yorko. Meninės 
programos dalį atliks solis
tė Gertrūda Raškauskienė, 
akompanuojant muz. Allen 
de Ferrari. Programai vado
vaus Ona Paliulytė.

Pirmadienį, vasario 16 d., 
9 vai. ryto prie miesto rotu
šės bus Lietuvos trispal
vės iškėlimas, dalyvaujant 
miesto merui Edward D. 
Berginui, policijos, gaisri
ninkų, veteranų garbės sar
gyboms bei lietuvių visuo
menės atstovams. Kaip jau 
kelis metus įprasta, miesto 
garbės meru tai dienai kvie
čiamas koks nors žinomas

•Ėverctt pirksoi

Everett Dirksen (1896 — 
1969) gimė Pekine, III. prie 
Peorios vokiečių imigrantų 
šeimoje, kur tėvai turėjo 
ūkį. Pradedant 1914 m. stu
dijavo teisę Minnesotos uni
versitete. Pirmojo karo me
tu buvo mobilizuotas ir 1918 
m. išsiųstas į Prancūziją, 
kur įsigijo vyr. leitenanto 
laipsnį. 1932 m. buvo iš
rinktas į kongresą iš Illi- 
nois valstijos, ir po to ke
lis kartus perrinktas. 1950 
m. taip pat iš Illinois vals
tijos jis buvo išrinktas į 
senatą ir dirbo įvairiuose 
komitetuose iki savo mir
ties. Pasižymėjo oratori
niais gabumais.

KANADA išleido du 17 
centų pašto ženklus pami
nėti 75 metų sukakčiai, kai 
Albertos ir Saskatchewan 
provincijos buvo įjungtos į 
Kanados dominijos sudėtį, 
čia dedame pašto ženklą su 
Alberta.

Alberta randasi Kanados 
vakaruose prie Britų Ko
lumbijos ir užima 255, 285
kv. mylių plota. Jos vaka
ruose tęsiasi Uolotieji kal
nai, pietuose prerijos, o 
šiaurėje — miškingi plotai. 
Auginama labai daug kvie
čių, veisiami galvijai ir la
bai išplėsta miško pramonė. 
Yra dideli ištekliai akmens 
anglies, natūralių dujų ir 
naftos. Savo vardą Alberta 
gavo nuo karalienės Vikto
rijos vyro Alberto. Provin
cijos sostinė yra Edmonton 
miestas. Ypatingai Alberta 
pagarsėjo savo Calgary 
mieste vykstančiomis arklių 
lenktynėmis.

LENKIJA išleido pustre
čio zloto pašto ženklą Ža
rnose miesto 400 metų įkū
rimo sukakčiai paminėti.

vietos lietuvis, šiems me
tams numatytas dr. Petras 
Vileišis. Visuomenė kviečia
ma minėjimuose gausiai da
lyvauti. (ab)

JAV sausio 2 d. išleido 
15 centų pašto ženklą pa
gerbti senatoriui Everett 
Dirksenui.

Žarnose miestas randasi 
apie 50'mylių j pietų rytus 
nuo Liublino senovės Rau
donosios Rusios žemėse. To
je vietoje tūlas lenkų didi
kas Tomasc Lazninski 1447 
m. įsigijo Žarnose dvarą, 
nuo kurio pavadinimo ir vi
sa garsioji Zamojskių. gimi
nė pasivadino. Vienas tų 
Zamojskių, Jonas (1542 — 
1605), buvęs Lenkijos kanc
leris ir etmonas, didelis me
no ir mokslo mylėtojas, pats 
studijavęs Paduvos univer
sitete, Italijoje, parsikvietė 
italų architektą Morandi, 
sulig kurio planais Žarnose 
miesto žebiėse 1580 m. bu
vo pristatyta puikių italų 
stiliaus pastatų: tvirtovė, 
rotušė, keletas bažnyčių ir 
kitų rūmų. Vėliau čia buvo 
įsteigta akademija ir ban
kas. Tvirtovė atlaikė keletą 
kazokų ir rusų puolimų. 
Pats Jonas Zamojskis buvo 
susigiminiavęs su lietuvių 
Radvilų gimine, vesdamas 
Kristiną Radvilaitę. Po pir
mojo Lenkijos padalinimo 
1774 m., Žarnose miestas, 
kaip ir visa Podolė atiteko 
austrams, ir taip pasiliko iki 
I Pas. karo pabaigos, šiuo 
metu Žarnose mieste gyve
na apie 30,000 gyventojų.

V. BERLYNAS išleido 40 
pfenigių pašto ženklą ge
nerolui von Steuben pa
gerbti.

Friedrich Wilhelm von 
Steuben (1730-1794) gimė 
Magdeburge, Prūsijoje. Ten 
dalyvavo Septynerių Metų 
kare, ir labai pasižymėjo. 
1778 m. von Steuben atvyko 
į Ameriką ir prisidėjo prie 
revoliucinio karo. Kaip pri
tyręs karys, jis kongreso ir 
gen. Washingtono buvo pri
imtas ir paskirtas armijos 
generaliniu inspektorium. 
Parašė armijai taktikos va
dovėlį, pertvarkė kariuome
nės organizaciją, įvedė 
griežtesnę drausmę. 1780 
m. kaip generolas majoras 
dalyvavo Yorktowno apgu
lime. Išėjęs į atsargą, kon
greso buvo apdovanotas 
pensija ir žemėmis keliose 
valstijose. Mirė Steuben 
Townshipe prie Utica, N. Y.
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■ Bostono lietuviai
/

A. A. VERONIKA 
LIAUBIENĖ

Sausio 13 d. Bostone mirė 
Veronika Liaubienė. Ji buvo 
šviesi ir kultūringa moteris. 
Visi žmonės jai buvo geri. 
Su nusižeminimu ji ėjo per 
gyvenimą, gal todėl ją ma
žiau ir matydavom. Savojo 
gyvenimo rudens dienas ji 
leido daugiausia namuose. 
Labai mėgo skaityti ir rėmė 
lietuvišką spaudą. Jeigu kai 
kas sako, kad neturi laiko 
skaityti, tai velionei buvo 
permažai lietuvišku laikraš
čių, nors jų namuose buvo: 
Draugas, Darbininkas, Dir
va, Tėviškės Žiburiai ir eilė 
kitų.

Buvo religinga, nors pats 
jos gyvenimas nebuvo jai 
gailestingas. 1971 metais 
palaidojo savo vyrą Praną 
Liaubą, 1973 m. veterinari
jos daktarą sūnų

Dipl. Archeologui, Sibiro tremtiniui

ANTANUI NAMIKUI

Lietuvoje mirus, jo seserį ONĄ NAMIKAI- 

TĘ su vyru pulk. JUOZU ANDRIUM, bro

lėnus Dr. MOTIEJŲ NAMIKĄ ir DAUMAN

TĄ NAMIKĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kar

tu liūdime

Edvinas ir Halina Balceriai, 
Anatolijus Dičius,
Simas ir Jadvyga Kvečai,
Albinas ir Vita Markcvičiai, 
Albertina Milienė

Liaubą, o 1979 metais — 
vos pradėjusį gyvenimą vai
kaitį Arvydą Vaičjurgį. 
Nors ji ir labai išgyveno 
netekimą savo artimųjų, 
bet tą visą skausmą sten
gėsi išgyventi savo viduje, 
nesiskųsdama ir to skundo 
neužkraudama kitiems.

Paskutiniaisiais metais ir 
jos pačios sveikata silpnėjo, 
o sausio 13 d. sėdėdama lo
voje užmigo amžinu miegu.

Buvo pašarvota J. Lubino 
laidotuvių koplyčioje, kur 
buvo lankoma savo artimų
jų ir bičiulių bei pažįstamų. 
Palaidota, po šv. Mišių šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, kurias atnašavo 
velionės giminaitis pranciš
konas kunigas Juvenalis 
Liauba. Į laidotuves buvo 
atvažiavę giminės net iš 
Ohio ir kitur. Palaidota 
Naujosios Kalvarijos kapi- 

Praną nėse šalia vyro. Iš kapinių.

visi, palydėję velionę į am
žino poilsio vietą, buvo pa
kviesti užkandžiams Į duk
ters Valerijos ir žento inž. 
Juozo Vaičjurgių namus.

Nuliūdime liko: dukterys 
Valerija ir žentas inž. Juo
zas Vaičjurgiai, Eugenija ir 
žentas dr. Antanas Aželiai 
iš Clevelando, marti Jane 
Liaubienė iš Clevelando, 7 
vaikaičiai ir 1 provaikaitis.

KONCERTAS IR 
KAČINSKO KŪRINIAI
Vasario 5 d. 8:15 vai. va

kare Berklee Performance 
Centre salėje, 150 Mass. 
Avė., Bostone, įvyks Berk
lee kolegijos kompozicijos 
departamento dėstytojų: J. 
Bavicchi, G. Cordeiro, Ch. 
Frigon, P. Hazzard, W. Ma- 
loot, T. McGah, M. Marvug- 
lio ir J. Kačinsko kamerinių 
kūrinių koncertas.

Programą atliks įvairių 
sąstatų ir dydžio ansamb
liai. Koncerto direktorius 
Mattew Marvuglio ir fleitos 
solistas. Kiti solistai: Mary 
Saunders — sopranas, Julie 
Vaverka — klarnetas ir 
Faye Seeman — arfa. J. Ka
činsko bus atlikti trys kūri
niai: Keturios miniatiūros 
Lietuviška Poema ir Lietu
viškas Trio.

Tai jau ne pirmas kartas, 
kad Berklee kolegijos an
sambliai atlieka mūsų Jero
nimo Kačinsko kūrinius.

GRAŽIAI PAREMIA 
SPAUDĄ

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos susirinki
me 1981 m. sausio 15 d., iš
einantis iš valdybos sekre
torius Antanas Matjoška 
pasiūlė susirinkimui paskir
ti dviem lietuvių laikraš
čiam: Dirvai ir Darbininkui 
jų 65 metų sukakties proga 
už kiekvienus metus po 1 
dolerį — tai yra po 65 do
lerius. Susirinkimas pasiū
lymą priėmė ir paskyrė tą 
auką. Tai labai gražus 
draugijos žingsnis.

Ir kitos lietuvių organi
zacijos ar klubai panašiomis 
progomis galėtų panašiai 
pasielgti. Mūsų laikraščiai 
visų lietuvių reikalas ir pri
valo mūsų paramos.

Nuo praeitų metų klubo 
valdyba veik visada randa 
reikalo prisiminti lietuviš
kus reikalus. Be to ir patį 
klubą daro patrauklesniu. 
Atnaujino antro aukšto sa
lę, daro atskira įėjimą į sa
les, kad nereikėtų eiti per 
prirūkytą bara, kas dauge
liui amerikiečių pakviestų 
į mūsų renginius sudaro ne
smagų praėjimą.

JOE CASPER Į MIESTO 
TARYBĄ

Jaunas lietuvių kilmės 
Joe Casper Bostone ir apy
linkėse žinomas kaip radijo 
programos "People First” 
vedėjas, kuris vedė ir veda 
kovą prieš politinius biuro
kratus ir yra už sąžiningą 
valdžią, kandidatuoja į Bos-

Dvidešimtasis Dinos
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas Simas Kašelionis
• Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove

lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
• Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma

šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.

• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1981 m.
birželio 15 d.

• Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

• Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

• Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato
Simo Kašelionio 600 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant.

• Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo-
tina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija 
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė ne- 
premijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama j ateinančius metus.

tono miesto tarybą.
Casper yra gabus ir ener

gingas jaunas vyras. Lietu
viai turėtų remti jo kandi
datūrą šiam postui. Ameri
koje politika yra svarbus 
veiksnys visame gyvenime. 
Lietuviai, bent Bostone, ma
žai ryžtasi kandidatuoti.

Joe Casper yra gimęs, už
augęs ir mokslus baigęs 
Bostone. Jis gerai pažįsta 
Amerikos politinį gyveni
mą. Jo gimtadienio proga 
vasario 22 d. nuo 2-6 vai. 
p. p. rengiamas subuvimas 
susipažinimui su kandidatu. 
Norintieji parengime daly
vauti ir paremti jo kandi
datūrą prašomi pranešti iki 
vasario 7 d. Joe Casper, 197 
Dorchester St., So. Boston, 
Mass. 02122.

PARENGIMAI
Kultūrinis Subatvakaris 

vasario 14 d. Tautinės Są
jungos namuose. Prelegen
tas istorikas Vincas Trum
pa iš Washingtono, D. C.

PHYSICAL THERAPISTS
Excellent opportunity to expand your 
professional horizons. We are seeking a 
Registered Physical Therapist to join our 
team. We offer competitive wage and 
benefitš. This is a challenging opportuni
ty for both the new graduate and experi- 
enced Therapist. Send your resume and 
earnings history to:

SOUTHWE$TERN MICHIGAN 
HEALTH CARE ASSOCIATION 

Personnel Department 
960 Agard

Benton Harbor, Ml 49022
. An Equa! Opportunity Employer M/F

Nepriklausomybės šven
tės minėjimas vasario 15 d. 
10:15 vai. ryte pamaldos 
šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Tolimesnis mi
nėjimas So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos salė
je 2 vai. po pietų. Prelegen
tas istorikas Vincas Trum
pa iš Washingtono, D. C., o 
taip pat meninė programa.

Vyčiai minės Šv. Kazi
mierą kovo 1 d. 10:15 vai. 
ryto šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje šv. Mi
šios, o po mišių bendri pus
ryčiai salėje po bažnyčia.

Vasvliūnų koncertas 
įvyks kovo 1 d. 3 vai. p. p. 
First and Second Church 
salėje Marlboro St. Bostone.

Laisvės Varpo pavasari
nis parengimas įvyks balan
džio 26 d. per Atvelykį So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje.

Motinos Dienos minėji
mas įvyks gegužės 3 d. Tau
tinės Sąjungos namuose 484 
E. 4-ji gatvė, So. Bostone.
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Mažieji apdovanojami Kalėdų senelio po eglutės programos 
Kr. Donelaičio mokyklosę. Senelis — J. Polikaitis, dovanėlę gau
na V. Pabedinskas, II skyriaus, toliau stovi mokyklų dir.. J. 
Sirka. J. Tamulaičio nuotr.

KALĖDOS KR, 
DONELAIČIO 
MOKYKLOSE

1980 m. gruodžio mėn. 20 
d., Įvyko Kristijono Done
laičio pradinės ir aukštes
niosios lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutės progra
ma.

Mokyklos direktorius Ju
lius širka ir tėvų komiteto 
pirm. Alė Steponavičienė 
trumpu žodžiu atidarė pro

gramą, linkėdami svečiams 
laimingų švenčių.

Pirmiausia pasirodė vai
kų darželio mokiniai, dekla
muodami Danutės Petkū- 
naitės eilėraštį ŽATSLŲ ŠA
LIS. Juos gražiai paruošė 
mokytoja Rūta Valavičiūtė.

Antras pasirodymas buvo 
2-jų veiksmų vaidinimas 
KALĖDŲ DOVANOS, au
torės mokytojos Nijolės 
Nausėdienės paruoštas. Įdo
miai vaidino R. Polikaitytė,

P. Bindokas, G. Gilvydytė, 
M. Rudaitytė, L. Bilutė, L. 
Viržintaitė, I. Balzaraitė, L. 
Jurcytė, T. Rudaitytė, A. 
Tamulis, J. Adickas, J. Va- 
riakojis, V. Žukauskaitė, G. 
Sabaliauskaitė, D. Penčy- 
laitė, R. Račkauskaitė, V. 
Brazaitytė, D. Brazaitis. 
Šokėjos buvo A. Kižytė, R. 
Ramanauskaitė, I. Vaičiu
lytė ir A. Vitaitė. Snaigių 
šokį paruošė mokytoja Da
lia Bilaišytė, o dekoracijos 
Jono Jurkšaičio.

Laimos Booth vaizdelį, 
DOVANĖLĖS, atliko 1 sky
riaus mokiniai, paruošti Ma
rijos Plačienės. Lina šliažai- 
tė 5 kl. mokinė, deklamavo 
D. Mickutės-Mitkienės eilė
raštį KŪČIŲ VAKARAS 
LIETUVOJ, o Ramona Ste- 
panavičiūtė 8 kl. mokinė, 
deklamavo ištremto Parti
zano eilėraštį PRIE KŪČIŲ 
STALO.

Pagaliau, mokinius ap
lankė numatytas ir mielasis 
Kalėdų Senis — J. Polikai
tis.

Religinius vaizdelius at
liko tikybos pamokos moki
niai,-paruošti Irenos Balei- 
šienės. Meninės dalies pro
gramą paruošė mokytojai 
Audra Aleknaitė, Dalia Bi
laišytė, Rūta Končienė, Re
gina Kučienė ir Vytautas 
Gutauskas. Programos pra
nešėja buvo Rūta Stroputė, 
8 kl. mokinė.

Laura Putriūtė
VIII kl. mokinė

NAUJOS KNYGOS

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

• RYTŲ LIETUVA. Is
torinių bei etnografinių stu
dijų rinkinys. Studia Litua- 
nica IV. Suredagavo Algir
das M. Budreckis. Išleido 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga 198!) m. 628 psl. 
Kaina 15 dol. Spausdino M. 
Morkūno spaustuvė Chica
go je.

Darbščios "voverytės” Kr. Donelaičio mokyklų Kalėdų eg
lutės programoje: G. Sabaliauskaitė, D. Penčylaitė, R. Račkaus- ■ 
kaitė ir V. Brazaitytė. J. Tamulaičio nuotr.

‘Arpber Hplidays”
1981 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
Iš BOSTONO/CHICAGOS:

^balandžio 15 — $ 977.00 
gegužės 7 —81019.00 
birželio 4 —81148.00 
birželio 18 —81148.00

'^liepos 20 
* rugpiūčio 
rugsėjo 17 
spalio 8

3
— $1112.00
— 81112.00
— $1059.00
— 81019.00

'Tiesioginis skridimas iš Chicagos — $114.00 daugiau.

IŠ NEVY YORKO:
— $ 977.00 

2 —81019.00 
13—81136.00 

(su Ryga)
gegužės 21 —$1108.00 
liepos 6 —81068.00

(su Varšuva)

kovo 25 
gegužės 
gegužės

rugpiūčio 3 —$1068.00
(su Varšuva)

— 81382.00 
(su Ryga)
— 81148.00
— 81059.00
— 8 979.00

rugpiūčio 19

rugsėjo 3 
rugsėjo 24 
gruodžio 26

Visos grupės aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydi
mos vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ 
AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 

mokesčiu.

MEMBER

PRAŠOME REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU —

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, Ine., vi
daus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia paty
rimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų 
SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI išsiunčia visa eilę 
ekskursijų į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio Šalis. 
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.

Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos atostogoms, 
tvarkome dokumentus asmeniškai ir .paštu — paruošimas 

yra tik $40.00.
PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

NC PROGRAMMER
Lord Kinematics, leader in vibratlon- 
/shock/noise control, has an immediate 
opening for an experienced programmer.

FUNCTION:
Evaluate manual and NC methods to 
provlde optimum manufacturing 
sequences. Prepare tapęs and programs 
after analysis of production requirements, 
drawing tolerances and machine capabili- 
ties.

EXPERIENCE:
3-5 years NC programming, inckjding 3 
and 4 axls machining centers. Knowledge 
of computers assist programming meth
ods. Also, knouiedge of fixture requir- 
ements and eutting tools applications 
necessary.
If you have the above qualifications and 
are ready for the challenge, please send 
resume, includlng salary history, to:

• KALBININKAS JUO
ZAS SENKUS. Trumpa bio
grafija, prisiminimai, dar
bai. Redagavo Pranas Nau
jokaitis. šis veikalas atsi
rado J. Senkaus jauniausio
jo brolio kun. K. Senkaus 
rūpesčiu. J. Senkus buvo 
darbštus ir kruopštus moks- 
lininkas-kalbininkas. Spau
dė Tėvų Pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne. 78 psl. Kai
na 5 dol.

■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■!

■

■

■

Ronald Holmes

IjORD
Lord Corporation 
1600 Peninsula Drivi 
P.O. Box 2051
Erto, PA 16512

We A-r A-. Lųu,i' Oppor<ur'i*. y E-T.pillypr M ■ f ■ H ' V

Wanted lst Class Skilled
NUMURA OPEKATOR

(FOR N1GHT SHIFT)
Mušt be familiar with the tolerance 
requiremenl of the special machine 
tool industry. Idenl working condi- 
tions in Faimington Hills and llu: 
best benefit package in town, Contacl 
the ptant superintendent.

PRECISION SPINDLE & 
UNIT CO.

313-471-0460
(1-7)

■
■
■

■
■

FORGING
FOREMEN

BEAUMONT WELL WORKS, a leading manufacturer of forge produets, 
is currently expanding its Houston plant operations and has immediate 
opportunities for Forging Foremen.

Candidates mušt possess a minimum of 5 years experiance in the 
forging induslry wilh knowledge of hammers, presses, and rin<, rollįng 
a plūs Product® range 300 lbs. and up. We offer competitive salaries 
and exceilent benefits which includes company paid insurance. I I 
holidays, lond and short term dHabilily, retirement and savings plans, 
plūs Christmas bonus and relocation allowance.

If you meet the above reųuirement and are interested in 
relocating to Houston, contact:

INDUSTRIAL RELATIONS DEPT. 
BEAUMONT WELL WORKS, INC. 

P. O. Box 1477 
Houston, Texas 7701 

1-800-231-6130

An EquaJ Opportunity Employer M/F

■(
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■
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■■
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KENT STATĖ 
UNIVERSITETO 
LITUANISTINĖ 

PROGRAMA

I. Lietuvių kalbos progra
ma:

šeši lietuvių kalbos kur
sai, 14 semestro valandų. 
Egzaminuoja prof. dr. A. 
Klimas, šešios kredito va
landos lietuvių kalbos kur
so, Loyola of the Lakęs.

II. Lituanistikos studijų 
pažymėjimo programa:

Įvairių mokslų studijos 
listuviškai kultūrai apibū
dinti, 18 semestro valandų.

III. Vasario Tyrinėjimų 
programa:

Dvi stipendijos litua
nistikos tyrinėjimui Kente. 
Kreiptis Į dr. John Cadzow 
iki balandžio 15 dienos.

IV. Lituanistikos stipen
dijos programa ir lietuviš
ka kolekcija.

$23,000 jau surinkta sti
pendijoms, siekiama galuti
nos $50,000 sumos. $50,000 
sumos palūkanos pilnai ap
mokės išlaidas studentams, 
siekiantiems daktarato ar 
magistro laipsnių lituanisti
kos srityje.

Lituanistikos programoje 
dalyvavo keturi studentai, 
siekę magistro laipsnio, ir 
vienas —• daktarato: du 
bibliotekos mokslo srityje, 
vienas geografijoje, vienas 
—- viduramžių istorijoje, 
vienas — daktaratas iš Lie
tuvos istorijos 20-to am
žiaus pradžios.

C. Lituanistinis rinkinys, 
surinktas dešimties metų 
laikotarpyje, kuriame ran
dami reti, kur nerasti eks
ponatai :

Didžiausias lietuviškos 
spaudos rinkinys laisvame 

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO 
IVERTINTOJA.

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 
ing įstaigose:

CAMLS — Cuyahoga County (Cleveland & Suburbs)
LCMLS — Lake County
HMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės j bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkitė į Ritą Ma- 
tienę, pilnateisę namų įvertintoją.

PHONE: 486-2530

AST 185 ST.
EUCLID, OHIO 44119 SERMCt.lNC

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVI AN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, 
dedame po stogu kablius kontroliavimui ledo užsikim

šimo. Taip pat atlieka dailidės darbūs.

MARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

pasaulyje: a. 700 atskiri pa
vadinimai, 20,000 puslapių 
jau mikrofilmuota, 10,000 
knygų — katalogizuota. a. 
Palikimai: Kento rinkiniui 
užrašyta virš 14,000 tomų 
knygų; b. Kolekcija priei
nama kitoms tyrinėjimo 
bibliotekoms per mikrofil
mus ir ”Xerox”. Archyvai. 
(Jų tarpe VARPO origina
lai).

V. Kento išlaidos — pa
rama :

$100,000 išleista paties 
Kento Universiteto Litua
nistinei programai. $100,- 
000 išleista Lituanistiniam 
rinkiniui. Viso $200,C00. 
Rockefeller’io Fundacija: 
$56,000 viršmėtai progra
mai paremti. $2,000 gauta 
iš Lietuvių Fondo mikrofil- 
mavimo išlaidoms sumažin
ti. $23,000 suaukota plačio
sios lietuviškos visuomenės 
ir organizacijų.

VI. Tobulinimo planai:
Kent Statė Universitetas 

bando gauti lėšas iš valsty
binių ir privačių fundacijų, 
kad finansinė našta būtų 
sumažinta lietuvių visuome
nei, siekiant Įvairių litua
nistikos programų išplėtimo 
iki institutorotacinės kated
ros. (Rotacinė katedra — 
nuolatiniai bes ikeičiančių 
profesorių rankose).

Norintieji studijuoti Kent 
Statė Universitete Lituanis
tikų ir naudotis stipendijo
mis, kreipiasi į: Dr. John 
Cadzow, Director Ethnic 
Heritage Program, 729 
Wright Hali, Kent Statė 
University, Kent, Ohio 
44242;

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Bendradarbiai: 
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS
TONI LINDEN 
DALIA KASULA1TIS
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS 
PATRICIA A. SAJOVEC 
VYTAS MATAS — 

teisinis patarėjas

■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

ŠVYTURIO KUOPOS 
NAUJA VALDYBA

Jūrų šaulių švyturio kuo
pos naujai išrinkta valdyba 
savo posėdyje sausio 23 d. 
pasiskirstė pareigomis;

Bronius Valiukėnas —- 
kuopos pirmininkas, Myko
las; Abarius — vicepirmi
ninkas, Alfas Šūkis — vi- 
c e p i r m ininkas, Antanas 
Vaitėnas — sekretorius, 
Vincas Rinkevičius — iždi
ninkas, Antanas Sukaus- 
kas — spaudos-informaci- 
jos vadovas, Stasys Sližys
— kultūros reikalų vadovas, 
Petras Bukšnys — parengi
mų vadovas, Balys Telyčė- 
nas — parengimų vadovo 
padėjėjas, Antanas šiurkus
— Pilėnų statybos vadovas, 
Stepas Lungys — Pilėnų 
stovyklos administratorius, 
Albinas Grigaitis — Pilėnų 
stovyklos administratoriaus 
pavaduotojas, Petras Jočius
— Pilėnų stovyklos admi- 
nistrato r i a u s padėjėjas, 
Juozas Kinčius — kuopos 
ūkio vadovas, Angelė Bukš- 
nienė — šaulių moterų va
dovė, Stepą Paulikienė — 
moterų vadovės padėjėja ir 
kun. Kazimieras Simaitis — 
kuopos kapelionas.

SM /uperior Avino/
ASSOCIATION ~

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS 

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SĄSKAITĄ

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior/avine)/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: [Sg

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

Revizijos komisija: Al
bertas Misiūnas — pirmi
ninkas ir Adolfas Armalis 
ir Cecilija Balsienė — na
riai.

Garbės teismas: Kazys 
Daugvydas — pirmininkas 
ir Liudas Selenis ir Stasys 
Petrauskas — nariai.

DLOC POPIETĖ
Sausio 25 d. D.L.O.C. val

dyba šv. Antano parapijos 
kavinėje buvo surengusi po
pietę, kurioje dr. Algis Ba
rauskas papasakojo savo 
įspūdžius iš naujai išrinkto 
prezidento Ronald Reagano 
inauguracijos iškilmių, ku
riose jis dalyvavo su žmona 
Birute, sūnumi Linu ir Šau
liu Anužiu.

Jo kalbą papildė Bernar
das Brizgys ir papasakojo 
kaip dr. Algis Barauskas 
užmezgė su Bush ir Baker 
pažintis, žaidžiant golfą.

Apie vasario 16 minėji
mą, kuris Įvyks vasario 15 
d. Kultūros centre ir vėlia
vos prie miesto rotušės pa
kėlimą — Vasario 16 d. 
8:3’0, kalbėjo Antanas Su- 
kauskas ir Stasys šimoliū- 
nas, kviesdami visus gau-. 
šiai dalyvauti ir aukomis 

remti Lietuvos vadavimo 
reikalus. Po kalbų buvo visi 
vaišinami. Kieno tai buvo 
fondacija taip ir nesužino
jau, kai kurie sakė, kad tai 
respublikonų dovana. Ma
čiau kaip Į kavinę sumuš
tinius nešė St. šimoliūnie- 
nė,' Ona šadeikienė, Bronė 
Sukauskienė ir kitos ponios.

• Jaunimo choro tėvų ko
mitetas sausio 18 d. posėdy 
pasiskirstė pareigomis: Ka
zys Gogelis — pirmininkas, 
Liolė Kizlauskienė — sekre
torė, Vytas Petruševičius — 
iždininkas ir O. Gilvydienė 
ir J. Panavas — nariai.

• JAV LB Michigano 
apygarda, buvusiam tos 
apygardos pirmininkui ir il
gamečiu! Grand Rapids li
tuanistinės mokyklos vedė
jui ir jos mokytojui Pranui 
Turūtui mirus, jo Įamžini
mo Grand Rapids lituanisti
nei mokyklai paskyrė auką 
$100.00.

• JAV LB Krašto valdy
bos reikalų vedėjui Karoliui 
Baliui mirus, jo pareigas 
sutiko eiti Jurgis Ribinskas.

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

A. A.

BIRUTEI

DABRIKIENEI-KAVALIENEI

žemišką kelionę užbaigus, jos dukrai s. MIR

GAI K1ŽIENEI, žentui, anūkams, vyrui, gi

minėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuo

jautą

Clevelando Skautija

Mylimai mamytei

A. A.

VERONIKAI LIAUBIENEI

mirus, jos dukrą EUGENIJĄ AŽELIENĘ 

su šeima širdingai užjaučiame ir kartu liū

dime

Jonas ir Izabelė
Stankaičiai

A. A.

VERONIKAI LIAUBIENEI

mirus, jos dukroms EUGENIJAI AŽELIE-

NEI ir VALERIJAI VAIČJURGIENEI su 

šeimomis, bei LIAUBŲ šeimai reiškiame 

nuoširdžią užuojautą

Lilė ir Vladas 
Bložės-.............—....... .

Brangiai mamytei
A. A. 

VERONIKAI LIAUBIENEI
mirus, liūdesy likusiai dukrai EUGENIJAI 
AžELIENEI, žentui Dr. ANT. AŽELIUI, 
anūkams LEONUI, ARŪNUI, KRISTINAI 
su šeima ir visiems giminėms reiškiame nuo
širdžią užuojautą

Mečys, Leokadija 
Rita, Roma ir Leonas 

Baliai

1930 - 1940- 1980
1980 m. gegužės mėn. 4 

d. Clevelande buvo iškilmin
gai atšvęstos muziko-komp. 
Alfonso Mikulskio 50 metų 
muzikinio darbo ir L.T.M. 
Čiurlionio Ansamblio 40-ties 
metų veiklos sukaktys.

Ta proga buvo gautos au
kos komp. Alfonso Mikuls
kio kūrinių išleidimui:

1,000 dol. — L. ir D. Pet
roniai.

500 dol. — Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubas, Cleve
lande.

250 dol. — Superior Sav- 
ings & Loan Ass’n., Cleve
lande.

210 dol. — Buvę čiurlio- 
niečiai Australijoje.

1.50 dol. — L. š. S-gos 
Tremtyje Centro Valdyba.

100 dol. — Lietuvių Kul
tūros Komitetas Daytone, 
JAV LB Clevelando Apy
linkė, Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugija, D.M.N.P. 
parapijas Clevelande, L.K. 
V. S-ga Ramovė Clevelando 
skyrius, Kanados LB-nės 
Krašto valdyba, Br. ir A. 
Gražuliai, dr. E. ir L. Jara- 
šūnai, A. Karklius, A. 
Walsh ir dukra ir O. Daili- 
dienė.

75 dol. — dr. D. ir R. 
Degėsiai.

50 dol. V. Tamošiūnas, J. 
Balbatas, Ed. ir A. Schultz, 
B. Kemėžaitė, R. ir J. Bu- 
žėnai, dr. J. ir V. Masilio- 
niai, dr. J. ir A. Sandargai, 
Alto Clevelando skyrius, 
Balfo Clevelando skyrius, 
St. Butkaus šaulių kuopa — 
Detroite, JAV LB Ohio 
Opygarda, Karin. A. Juoza
pavičiaus šaulių kuopa — 
Clevelande ir x' X. X.

40 dol. — V. šenbergas.
35 dol. — J. ir M. Misči- 

kai.
30 dol. — VI. ir J. Dautai, 

dr. A. Kisielius.
25 dol. — Žalgirio šaulių 

kuopa — Clevelande, Lietu
vių sporto klubas "žaibas”, 
Korp. "Giedra” — Cleve
lando skyrius, Lietuvos At
gimimo Sąjūdis — Clevelan
do skyrius, Detroito Lietu
vių Kultūros Klubas, šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
komitetas — Clevelande, 
Stud. Vokalinis Vienetas 
"Nerija”, Clevelando Atei
ties Klubas, Radijo "Tėvy
nės Garsai", Kat. Moterų 
Sąjungos 36 kuopa, Cleve
lando lietuvių pensininkų 
klubas, Lietuvių Fronto Bi
čiulių Sambūris — Cleve
lande, Clevelando Vyčiai 
senjorai, kun. V. Katarskis,
O. ir V. Jokūbaičiai, J. Raš
tikis, S. Bučinys, A. Dab- 
šys, Alf. ir E. Gruzis, Br. ir 
R. Snarskiai, K. Pabedins
kas, P. ir O. Vaičaičiai, dr. 
A. Baltrukėnas, kun. A. 
Galdikovskis, A. Lekšas, dr. 
A. Čepulis, V. ir I. Vinclo- 
vai, J. Mikaila, J. ir J. Dau
gėlos, Pr. Baltuonis, M. 
Basalykas, P. ir A. Indrei- 
kai, A. Rinkūnas, J. ir N. 
Mockai, J. ir E. Baubliai, V.

- ir R. Masčiai, B. Steponis,

Šaudymo prizų laimėtojai: A. Karsokas, globėjai A. ir I. 
Valaičiai, J. Raškauskas, pirm. Br. Nainys ir pirmą vietą lai
mėjęs šaudyme A. Karsokas jr. J. Garlos nuotr.

G. Gudauskienė ir dr. D. ir
A. Mažeikai.

20 dol. — J. ir J. Kapčiai,
B. Bakštas, A. Kasiulaitis,
K. Graudienė, K. ir E. Šir- 
viniai, A. Balčiūnienė, L. T. 
S-gos Clevelando skyrius.

15 dol. — Clevelando 
Skautininkų Ramovė, kun.
L. Budreckas, D.L.K. Bi
rutės D-ja — Clevelande.

10 dol. — V. Bačiulis, 
Clevelando Skautinin k i ų 
draugovė, L. K. Demokratų 
S-gos Clevelando skyrius,
M. Aglinski, V. Vygantas, 
A. Ruzgas, E. Jociūtė.

5 dol. — L. Montville-Tal- 
bert.

Sukakčių Rengimo Komi
tetas nuoširdžiai dėkoja už 
gautąsias aukas ir prasmin
gus sveikinimus! Norintie
ji paremti komp. Alf. Mi
kulskio kūrinių išleidimą, 
maloniai prašomi prisidėti 
ir savo auką pasiųsti Ren
gimo Komiteto ižd. p. Onai 
Jokūbaitienei, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, Ohio 44117.

Sukakčių Rengimo 
Komitetas

NUTRITIONIST
Lendi n g long term care corporation 
ia Jooking for a full time Nutritionist. 
Registered Dietitian preferred or will 
consider a bachelors degrce in Nutri- 
tion. Challenging position with travel 
required.
Forvvard įesume and qua)ification lo: 

CHR1S DE1TCH
NATIONAL LIVING CENTERS

777 S. POST O AK RD. 
SUITE 600 

HOUSTON, TEXAS 77056 
DR CALL 1-800-392-9624 

(5-8)

A. t A.

VERONIKAI LIAUBIENEI 
mirus, jos dukrą EUGENIJĄ AŽELIENE su šeima ir 
visas gimines nuoširdžiai užjaučia

KAZIMIERA IR STASYS LAZDINIA1

PATRIA prekybos na
muose, 794 East 185th St., 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų produktų, lietuviš
kos juodos duonos. Dovanų 
skyriuje didelis pasirinki
mas spalvoto ir balto krista
lo. Taip pat rasite gintaro, 
medžio drožinių, audinių ir 
kt. Kreipkitės pas H. Kri- 
pavičių, tel.: 216-531-6720.

House for sale by owner 
East Park Dr. beautiful 3 
bedroom home, fire place, 
t\vo bath etc. Owner agent. 
531-6787. (4-7)

HOUSE FOR SALE
3 bedroom, brick colonial 

near Our Lady of Perp. 
Help Church and school. 
Phone: 481-3913. (6-7)

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St.. Eastlake, 
Ohio 44094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius. 
automobilį atitempia j savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.
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CLGVeCANDe
VASARIO 16-OSIOS 

MINĖJIMAS 
CLEVELANDE

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 63 metų su
kakties minėjimas įvyks 
sekmadieni, š. m. vasario 
mėn. 15 d. sekančia tvarka:

10 vai. ryto — šv. Mišios 
DMNP bažnyčioje, prieš 
Mišias bus pakeltos vėlia
vos prie paminklo žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę.

10:30 vai. ryto — Šv. Mi
šios, šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.

Kongr. John M. Ashbrook

4 vai. p. p. — iškilmin
gas minėjimas DMNP para
pijos didžioje salėje. Kalbas 
pasakys Bendrojo Baltiečių 
Komiteto pirm., Maryland 
Universiteto profesorius ir 
Madrido konferencijos ste
bėtojas dr. Jonas Genys iš 
Washington, D. C. ir vienas 
kiečiaučių antikomunistų 
JAV politikoje kongresma- 
nas John M. Ashbrook iš 
Ohio 17-o distrikto.

Sol. Aldona Švedienė

Koncertinę dalį atliks so
listė Aldona Švedienė.

Vladas šakalys, kaip bu
vo skelbta anksčiau, nega
lės atvykti į minėjimą.

ALT Clevelando skyriaus 
valdyba prašo organizacijas 
dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime su savo vėliavomis 
ir visus Clevelando ir apy
linkių lietuvius kviečia gau
singai dalyvauti.

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOJI 
PER RADIJĄ

Tėvynės Garsų radijo ve
dėjas Juozas Stempužis su
redagavo anglų kalba pro
gramą Lietuvos nepriklau
somybės sukakčiai paminė
ti. Programoje akcentuoja
ma egzilo tema. Algis Ruk
šėnas įkalbėjo visą progra
mą angliškai ir paruošė 
prasmingą komentarą apie 
egzilo kančią, netekus tė
vynės. Aldona Zorskienė 
jautriai perskaitė Vlado 
šlaito eilėrašti anglų kalba 
The Unbearable Pnishment.

Panaudoti kompozitorių 
Šimkaus, Gruodžio, Mikuls
kio, Budriūno ir Naujalio 
kanklių muzikos kūriniai 
bei dainos.

Šią 25 minučių programą 
anglų kalba užsakė JAV LB 
Visuomeninių reikalų tary
ba. Jos rūpesčiu programa 
bus transliuojama daugely
je radijo stočių.

Tėvynės Garsų radijas 
panašią programą Vasario 
16 proga paruošė ir praėju
siais metais.

• Clevelando meras G. V. 
Voinovich š. m. sausio 30 
d. buvo miesto rotušėje su
sikvietęs tautybių, laikraš
čių ir radijo programų at
stovus ir jiems išdėstė pla
nus, kas bus padaryta, jeigu 
balsuotojai priims jo pra
šymą specialiuose balsavi
muose š. m. vasario 17 d. 
pakelti darbo pajamų mo
kestį iš dabartinio 1.5 G iki 
2'<. Pakėlimas lies tik tuos, 
kurie gauna uždarbį, dirb
dami įstaigose ir įmonėse 
Clevelando mieste. Pakėli
mas nelies tų, kurie iki šiol 
neturėjo darbo pajamų mo
kesčio mokėti.

Lietuvius mero konferen
cijoje atstovavo: pensinin
kų klubo pirm. T. Mariūnas, 
R. Tatarūnienė, Tėvynės 
garsų radijo programos 
ved. P. Stempužis ir Dirvos 
atstovas A. Laikūnas.
.į ? . • J C * v ** *
LITHUANIAN VILLAGE, 

INC. SUSIRINKIMAS
Lietuvių namų bendrovės 

(Lithuanian Village, Inc.) 
akcininkų metinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, ko
vo 8, 12 vai. Lietuvių namų 
salėje. Susirinkime bus ren
kami keturi direktoriai. No
minacijų komisija išsiuntė 
73 akcininkams laiškus at- 
siklausdama, ar jie sutiktų 
kandidatuoti j direktorius.

Vasario 10 įvyks direkci
jos posėdis, kuriame bus 
patvirtintos metinės apy
skaitos ir nustatyta metinio 
susirinkimo darbotvarkė.

Praėjusiais metais direk
torių tarybos pirmininkas 
buvo Z. Dučmanas, egz. vi
cepirmininkas R. Bublys, 
iždininkas R. Butkus, pro-

BIRUTĖS PŪK ELE VIČIŪTES

PREMIJUOTAS VEIKALAS CLEVELANDE.

HAMILTONO TE ATRAS ”AUKARAS” SUVAIDINS:

"ANTROJI SALOMĖJA PAINIAVOSE”
Režisiere — Elena Dauguvietyte-Kudobienė.

Vasario 21 d. 7:30 v. v. DMNP Auditorijoje.
Bilietus galima įsigyti abiejose parapijose po pamaldų ir skambinant L. 

Balienei — telef. 481-8950.
Rengia JAV LB KULTŪROS TARYBA
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tokolų sekretorius V. Jokū
baitis .akcijų sekretorius R. 
Švarcas, namų priežiūros 
direktoriai — J. Duleba ir 
Ą. Natkus, parengimų dir. 
V. Plečkaitis, kultūros pre
mijos dir. R. Kudukis, klu
bo narių dir. G. Motiejūnas, 
inventoriaus dir. V. Snieč
kus ir informacijos dir. J. 
Stempužis. Plečkaičio, Snieč
kaus, Motiejūne ir Stempu- 
žio ketverių metų kadenci
ja baigiasi metinio susirin
kimo dieną.

MIŠIOS UŽ A. A. VACĮ 
VENCLOVĄ

Penktadienį, vasario 6, 7 
vai. vak. DMNP bažnyčioje 
bus atnašaujamos keturne- 
dėlio Mišios už a. a. Vacio 
Vinclovo sielą. Velionio bi
čiuliai ir pažįstami kviečia
mi dalyvauti šv. Mišiose.

* Vasario šešioliktosios 
minėjimas, ruošiamas Tau
tinės S-gos Clevelando sky
riaus, įvyks vasario mėn. 22 
d., sekmadienį, 4 vai. p. p. 
Lietuvių namų apatinėj sa
lėj. Kalbą pasakys inž. P. 
J. Nasvytis. Po oficialios 
dalies bus "Dirvos” vajaus 
dovanų traukimas. Bus pa
skirstytos šios dovanos:

* Kelionė dviem asme
nims laivu atostogauti Ka
ribų jūroje — "Amber” 
Travel Service, sav. Vida 
Kriaučeliūnaitė - Jonušienė, 
dovana;

* Moteriški kailiniai — N. 
Buršteino kailių prekybos 
dovana;

* Dviem asmenims savai
tė atostogų Tabor farmoje 
— V. Adamkaus dovana;

* 50 dol. JAV paskolos 
lakštas — Šuperior Savings 
dovana.

Be to, daug kitų smulkes
nių dovanų — Dirvos pre
numerata ir knygos.

ALT S-gos skyriaus val
dyba maloniai kviečia sky
riaus narius, prijaučiančius 
ir svečius minėjime daly
vauti. Bus tiekiami Gintaro 
restorano užkandžiai, saldu
mynai, kava ir kt. gėrimai.

* Inž. Pijus J. Nasvytis 
išsikėlė gyventi į Hartfor
dą, Ct., kur, pasikeitus tar
nybai, dirbs keletą metų. 
Jis buvo veiklus ALT Są
jungoje, Vilties draugijoje 
ir ilgus metus dirbo su Čiur
lionio ansambliu. Linkime 
jam sėkmės naujoje vietoje.

KAZĮ VĖLYVI 
ATSISVEIKINANT

A. A. Kazys Vėlyvis

Praeitą savaitę miręs K. 
Vėlyvis buvo gimęs Vilka
višky 1906 m. Pradžios 
mokslą ir keturias klases 
baigė Vilkavišky ir Kaune 
baigė "Pavasario” suaugu
sių gimnaziją. Universitete 
išklausė Humanitarinį fa
kultetą — lituanistiką ir 
baigęs buvo paskirtas Ky
bartų gimnazijos mokytoju. 
Vėliau mokytojavo Zarasų, 
Kėdainių ir Joniškio gimna
zijose. Jis daug dirbo rink
damas tautosaką — litua
nistiką.

Pasitraukęs iš Lietuvos, 
antrą kartą okupuojant ko
munistams kraštą, gyveno 
Vakarų Vokietijoj. 1946 m. 
jis suorganizavo Lietuvių 
gimnaziją Dillingene ir bu
vo jos direktorium iki išvy
kimo Į JAV. 1949 m. Gyve
no Ohio valstijoj netoli Cle
velando savo ūkyje ir dirbo_ 
fizinį darbą. Jis buvo nariu 
ALT S-gos Clevelando sky
riaus. Bendradarbiavo laik
raščiams "Dirvai”, "Nauja
jai Vilčiai” ir kt. Paliko di
delę biblioteką lituanistinių 
veikalų išleistų okup. Lietu
voje ir JAV.

Atsisveikinant Jokubaus- 
kų koplyčioj dalyvavo daug 
žmonių. Maldas sukalbėjo 
DMNP parapijos klebonas 
G. Kijauskas, S. J. ir plačiau 
paminėjo velionies nueitą 
gyvenimo kelią.

Nuliūdime paliko žmoną 
Janiną, sūnų Edmondą, duk
rą Giedrę Kijauskienę su 
šeimomis ir kitas gimines. 
Palaidotas sausio 27 d. Visų 
Sielų kapinėse. (kk)

ŠOKIAI

Vasario 13 d. 7:30 vai. 
vak. 3-metinės "Softball” 
šokiai Lietuvių Namuose 
viršutinėje salėje. Kaina 
$2.50. Marius Čepas gros sa
vo plokšteles. Bus loterija 
ir specialus gėlių šokis. Vi
sas jaunimas kviečiamas.

Lietuvių Softball 
Komanda

• A. A. Genė Krivickai- 
tė-Janušienė, sausio 28 d. 
buvo palaidota Clevelande 
šalia savo tėvų Kalvarijos 
kapinėse.

Velionė paskutiniais me
tais gyveno Chicagoje ir 
sunkiai sirgo, kur mirė sau
sio 26 d.

Nuliūdime liko vyras 
Aleksas, duktė Eglė su šei
ma ir brolis dail. Alfonsas 
Krivickas, Vasario 16 gim
nazijos mokytojas. i• Ateities klubo vakaro
nėje vasario 5 d. 7:30 v. v. 
DMNP parapijos mažoje sa
lėje dr. K. Klioris kalbės 
tema "Matematika ir me
nas Lietuvoje”.

• V. s. Apolonija šenber- 
gienė, sausio 30 d. Gintaro 
svetainėje bičiulių būry, 
kurių susirinko apie 40 as
menų, paminėjo savo 75-jį 
gimtadienį.

ATITAISYMAS
Dirvoje Nr. 5 (15 psl.) po 

V. Bacevičiaus nuotrauka, 
daryta iš J. Budrienės pa
gerbimo, turėjo būti para
šyta: "Iš kairės sūnus Min
daugas ir duktė dr. Graž
vyda Scarpello, Jadvyga 
Budrienė, sūnus Rimgaudas 
ir marti Audronė”.

Re to, visos sportininkų 
nuotraukos 9 psl. yra da
rytos V. Bacevičiaus.

• Ed. Pranokus, papildy
mui savo korespondencijos 
praneša, kad J Žalgirio šau
lių kuopos valdybą darink- 
tas Stepas Butrimas, o kan
didatais liko Marta Tijūne- 
lienė ir Antanas Glodenis.

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



DIRVA
• Vliko pirm. dr. K. Bo

belis vasario 7 d. išskrenda 
j Argentiną, kur pakviestas 
dalyvauti vasario 11-15 d. 
Buenos Aires {vykstančia
me Pietų Amerikos Lietu
vių Kongrese.

• Dr. Danielius Degėsys 
praneša, kad nuo š. m. sau
sio mėn. pasitraukė iš Pa
saulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos leidžiamo žurna
lo "Medicina” redaktoriaus 
pareigų.

Visais žurnalo redakci
niais reikalais kreiptis j dr. 
Domą Giedraitį, 1980 N. La 
Fox St., S. Elgin, III. 60177. 
Tel. (312) 742-1552.

• "Lithuania 700 Years” 
anglų kalba istorinis veika
las, redaguotas dr. A. Ge
ručio, Lietuvos Nepriklau
somybės Fondo pastango
mis ir lėšomis "Manyland 
Books” leidyklos 1969 m. iš
leistas 1500 egz. pirmosios 
laidos susilaukė eilės pa
kartojimų. Po metų buvo 
išleista 2-ji laida 1000 egz., 
o dabar po vienuolikos metų 
dienos šviesą išvydo 5-ji 
laida. Autoriai: prof. J. Pu- 
zinas, prof. J. Jakštas, dr. 
A. Budreckis ir S. Lozo
raitis, Lietuvos Diplomati
jos šefas.

MOTINŲ SĄJŪDIS

1981 m. gegužės 26 d. 
Paryžiuje įvyksta Pasauli
nio Motinų Sąjūdžio tarp
tautinės tarybos posėdis ir 
studijų diena, į kurį yra pa
kviesta dalyvauti ir O. Bač- 
kienė.

To Sąjūdžio narių steigė
jų tarpe buvo A. A. Vera 
Bakšytė-Karvelienė ir O. 
Bačkienė.

P. M. S. tikslas: veikti 
tarptautinėje ir tautinėje 
plotmėse motinų padėčiai 
pagerinti socialinėje, kultū
rinėje bei teisinėje plotmė
je ir gerinti lemiamą moti
nos vaidmenį auklėjimo sri
tyje.

• Andrius Bačkis, Ričar
do ir Živilės BaČkių sūnus, 
dalyvavo berniukų giesmi
ninkų kongrese Romoje.

Naujų Metų dieną jų cho
ras iš 7000 berniukų giedo
jo šv. Petro bazilikoje Po
piežiui aukojant šv. Mišias 
už pasaulio taiką ir žmonių 
laisvę.

Dalyvavo vaikai iš 13-kos 
valstybių jų tarpe ir vienas 
lietuviukas iš Paryžiaus. Jis 
priklauso chorui "Petits 
Chanteurs”.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ ĮVYKS 
PRANCŪZIJOJE

Vykdydami šių metų stu
dijų savaitės dalyvių pagei
davimą suruošti 28-ąją Eu
ropos lietuviškųjų studijų 
savaitę Prancūzijoje, PrLB 
valdybos nariai ėmėsi ini
ciatyvos surasti jai vietovę. 
Ta vieta surasta, tai CHAN- 
TILLY-GOUVIEUX, apie 
40 km. nuo Paryžiaus (trau
kiniu — 30 minučių), arti
moje kaimynystėje su Tė
vų jėzuitų išlaikomu kultū
riniu centru ”Les Fontai- 
nes”, kuriame 1976 metais 
vyko 24-ji savaitė. Anų me
tų dalyviams bus lengva su
rasti šią naują vietovę, o 
romantiškai nusiteikusiems 
— proga sugrįžti prie ano 
ežerėlio ir pasvajoti apie 
anuos laikus ...

Didžiulis pastatas - pilis, 

kuriame susirinksime, pa
vadintas "Chateau de Mont- 
villargenne”, skirtas bei pri
taikytas įvairiausio pobū
džio suvažiavimams. Vieta 
yra rami ir graži: 6 hektarų 
parkas, sporto aikštelės, ba
seinas, kuriuo galėsime nau
dotis nemokamai. Kamba
riai daugiausia dviem žmo
nėm ; visi su dušais ir tele
fonu. Visi sutilpsime ”po 
vienu stogu”.

Užsakyta kambarių 80- 
čiai žmonių. Dalyviai užsi
registruoja pilnai savaitei, 
kuri prasideda rugpiūčio 2 
d. vakariene ir baigiasi rug
piūčio 9 d. pietumis. Užsire
gistravę pilnai savaitei, o 
atvykę vėliau ar iškeliavę 
anksčiau, turės atsiskaityti 
už pilną savaitę. Ypač at
kreipiame dėmesį "turistų”, 
t. y. pakeleivių, kurie at
vyksta vienai ar kitai die
nai. Tos rūšies dalyviai tu
rės iš anksto pranešti, nu
rodydami tikslų atvykimo ir 
išvykimo laiką. Kitu atveju 
rengėjai nesiima atsakomy
bės užtikrinti pastogę.

Studijų savaitės yra visų 
geros valios žmonių savai
tės. Jose sutelpa ir lietuviš
kosios kultūros semiami 
įvairių pasaulėžiūrų sąmo
ningi lietuviai. Tegu studi
jų savaitėse, kaip visada, 
vyrauja kultūringa dvasia!

Registruotis ir studijų 
savaitės reikalais rašyti:

Madame ž. Klimas, 14, 
rue Oudinot, 75007 PARIS 
(tel.: 734-56-66).

Studijų savaitės rengimo 
komitetą sudaro: R. Bačkis, 
P. Klimas, ž. Klimienė, prof. 
G. Matorė, ž. Mikšys, kun. 
J. Petrošius ir J. Tomkus.

CHICAGO
AUKSINIO 

SAULĖLYDŽIO 
GUNDYMAI

Tokiu vardu šiomis die
nomis išeina iš spaudos R. 
Spalio (Romualdo Giedrai
čio) romanas. Tai yra pa
skutinė dalis šio autoriaus 
parašytos vienos kartos is
torijos ciklo. Istorija pra
dėta "Gatvės berniuko nuo
tykiais”, tęsta "Ant ribos” 
ir kitose dalyse, viso septy
niose knygose, romanuose.

"Auksinio saulėlydžio 
gundymus” išleido LST 
Korp! Neo-Lithuania.

Chicagos neolituanai ren
gia "Auksinio saulėlydžio 
gundymų” sutiktuves, va
karonę 1981 m. balandžio 
24 d. Chicagoje, Jaunimo 
namuose. Jos metu minimą 
romaną ir R. Spalio kūrybą 
aptars literatas ir literatū
ros (beletristikos) kritikas 
dr. Kęstutis Keblys. Vaka
ronės rengimu rūpinasi ko
misija, vadovaujama dr. L. 
Kriaučeliūno. (mv)

• Chicagos lietuviu tau
tinių namų keturioliktasis 
metinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1981 m. kovo 21 
d. Susirinkime su balso tei
se dalyvauja visi šių namų 
nariai. Kviečiami ir svečiai, 

kurie gali LTN veiklą lie
čiančiais klausimais pa
reikšti savo samprotavimus 
bei siūlymus. Po susirinki
mo rengiama vakarienė, ku
rioje dalyvauti kviečiami 
visi lietuviai. Mokestis $6 
asmeniui. Registruotis pas 
namų šeimininką Bronių 
Kasakaitį, tel. 778-7707.

šių metų rudenį sueina 10 
metų nuo nuosavų patalpų 
įsigijimo bei naudojimo lie
tuviškiems parengimams. 
Šią sukaktį rengiamąsi pa
minėti, 1981 m. spalio 17 
d. Sudaryta komisija pa
grindiniam salės atnaujini
mui, naujam jos dekoravi
mui, kuris bus atliktas šią 
vasarą. Komisijai pirminin
kauja pats LTN valdybos 
pirmininkas inž. Jonas Jur
kūnas; komisijos nariai: 
Nardis Juškus, Bronius Ka- 
sakaitis ir agr. Antanas 
šošė.

FLORIDA
• A. A. Aldonos Michele- 

vičienės vienerių metų mir
ties minėjimo koncelebraci- 
nės mišios už jos sielą bus 
aukojamos sekmadienį, va
sario 22'd. 1 vai. p. p. St. 
Petersburge, Floridoje (per 
lietuviškas pamaldas). Tą 
dieną dar bus atnašaujamos 
šv. Mišios Tėvų Pranciško
nų koplyčioje, Kennebunk- 
porte, Maine.

A. A. Aldona mirė 1980 
m. vasario mėn. 16 dieną ir 
palaidota St. Petersburgo 
Memorial Parko kapinių 
Mauzolėjuje. Giminės, drau
gai ir pažįstami prašomi 
prisiminti ją savo maldose.

ELIZABETH
VASARIO 16-TOJI 

ELIZABETHE

Elizabetho ir apylinkės 
lietuviai ruošiasi kuo gra
žiau ir prasmingiau pami
nėti Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo sukaktį, ši 
šventė yra tapusi mums 
svarbiausiu naujųjų laikų 
Lietuvos istorijos įvykiu, 
kuris skatina mus semtis 
stiprybės ir didžiuotis pra
eities pasiryžėlių žygdar
biais.

Minėjimas įvyks sekma
dienį, vasario 15 d. ir pra
sidės pamaldomis vienuolik
ta valandą šv. Petro ir Pau
liaus lietuvių bažnyčioje, 
211 Ripley Place, Elizabeth, 
New Jersey. Tuojau po pa
maldų, dvyliktą valandą, 
įvyks minėjimas parapijos 
salėje. Pagrindinį žodį pa
sakys svečias iš Washing- 
tono Algimantas Gureckas, 
veiklus Lietuvių Bendruo
menės darbuotojas. Meninę 
dalį atliks New Jersey tau
tinių šokių grupė iLepsna, 
vadovaujama Rūtos Mickū- 
nienės ir Debbie Didžbaly- 
tės. Akordeonu palydės 
Sharon Mažauskaitė. Be to, 
dainuos jauna solistė Ange
lė Kiaušaitė. Ji yra bebai
gianti dainavimo mokslus 
Curtis muzikos institute 
Philadelphijoje. Tai yra 

rimtai pasiruošusi ir daug 
žadanti jauna lietuvaitė, 
vokalo menininkė.

Minėjimą ruošia Lietuvių 
Bendruomenės Elizabetho 
apylinkės valdyba. Kaip ma
tome viskas padaryta kas 
reikalinga, kad šis renginys 
būtų patrauklus ir įdomus. 
Mums belieka tik kuo gau
siau jame dalyvauti ir pa
remti Lietuvos bylos dar
bus pagal savo išgales. Tegu/z-
mūsų tėvynės laisvės ilge
sio idealas atnaujina mūsų 
viltis ir sustiprina mūsų 
tautinį ryžtą veikti ir dar 
daugiau dirbti jos gerovei. 
Taigi, sekmadienį, vasario 
15 dieną, nelikime abejingi 
ir skolingi mūsų okupuotai 
tėvynei! (j.p.v.)

HOT SPRINGS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Liet. Bendruomenės Hot 
Springs apylinkė Vasario 16 
d. minėjimą ruošia š. m. 
vasario mėn. 15 d. (sekma
dienį). Minėjimas prasidės 
pamaldomis, 11 vai. ryto 
vienuolyno koplyčioje, Šv. 
Mišias atnašaus Arkanso 
vysk. Andr. MacDonald. 12 
vai. akademinė dalis vie
nuolyno salėje. Atvyksta 
kalbėtojas iš Chicagos dr.
T. Remeikis, gerai žinomas 
lietuvių visuomenei.

Meninėje dalyje dalyvaus 
sol. Gintaras Aukštuolis iš 
Hot Springs, sol. Gaižūnie- 
nė-Simonaitytė iš Rockford 
ir vietos moterų dainos mė
gėjų grupė.

Po meninės dalies bus 
pietūs, kaina keturi dol. (4 
dol.) asmeniui. Užsirašyti 
pas Bronių Gudonį telef.: 
623-6906, arba asmeniškai 
prie koplyčios sekmadie
niais. Pageidautina užsira
šyti iki vasario mėn. 8 die
nos.

Miesto meras T. Ells- 
worth pasirašė proklamaci
ją, skelbdamas Hot Springs 
mieste ir apylinkėse vasa
rio mėn. 15, 16 ir 17 dienas 
Lietuvių dienomis.

AUKOS BALFUI

Balfui aukų rinkimo va
jus užbaigtas 1980 m, gruo. 
džio mėn. 31 d. Surinkta 
aukų 615 dol., truputį dau
giau negu praėjusiais me
tais (557 dol.). Pinigai pa
siųsti Balfo centrui.

Stambiausios aukos gau
ta po 25 dol. iš kun. P. Pat- 
labos, S. K. Marcinkų ir L. 
V. Tamošaičių, 20 do 1. iš 
A. S. Kalvaičių ir iš Jan- 
kauskienėės 15 dol. Daugu
moje aukojo po 10 dol. Au
kojo 78 šeimos.

Balfo įgaliotinis V. Ta
mošaitis nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukojusiems. Dėko
ja prisidėjusiems prie au
kų rinkimo Antanui Bertu
liui ir Marytei Dimšienei.

135 Balfo skyrių Hot 
Springs suorganizuoti dar 
nepavyko, nes nėra norin
čių įeiti į valdybą. Tikima
si ateity atsiras savanorių 
Balfui padėti.

J. žemaitis
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