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Naujos komplikacijos
Apsunkina tarptautinį žaidimą

Vytautas Meškauskas

Dėmesio nukreipimas į JAV 
-Sovietų Sąjungos santykius, 
ypač į derybas jų tarpe dėl 
branduolinių ginklų suma
žinimo, aptemdė kitus įvykius 
kurie ilgainiui gali pridaryti 
daug komplikacijų.

Prancūzija užpereitą savai
te pristatė Irakui 5 moderniš
kus naikintuvus Super Eten- 
dard. Jie, kartu su Irako nuo 
seniau jau turimomis Exocet 
raketom, labai tinka laivams 
skandinti. (Taip buvo paskan
dinti du britų karo laivai Falk- 
landų kare.) Jei Irakas taip 
pradėtų daryti su Irano tank
laiviais, Iranas graso nutrauk
ti bet koki naftos trafiką Per
sijos įlankoje, užblokuodamas 
Hormuzo sąsiaurį. Savo keliu 
tai iššauktų naftos trūkumą 
Vakaruose ir pakeltų jos kai
nas. Prancūzijos užs. reik, 
min. Claude Cheyson aiškino
si, kad taip blogai nebus, nes 
pačiam Iranui būtinai reika
linga parduoti savo naftą. 
Eventualiai tie lėktuvai gali 
privesti prie karo nutraukimo. 
Kaip bebūtų, situacija ten yra 
labai įtempta, su sunkiai nu
matomom pasėkom.

Nors Libane, bent šias eilu
tes rašant, dar laikėsi paliau
bos, tačiau laikas toli gražu 
nedirba JAV naudai. Sirijoje 
pastebėti autovežimiai, pritai- 
kyti naujų sovietų SS-21 rake- 
'tų paleidimui. Jos gali turėti 
ir branduolinius užtaisus, ta
čiau ir su paprastais yra gana 
pavojingas ginklas 100 km. ra
di jusu. Net neįsivėlusios į 
karo veiksmus, tos raketos pa
laiko Sirijos ūpą toliau siekti 
savo užmačių, kurios PLO 
vado Arafat’o teigimu — o jis 
turėtų žinoti — yra prisijungti 
ne tik Libaną, bet ir Jordani
ją, kurios yra kadaise priklau
sę D. Sirijai. Gerai sovietų 
apginkluota D. Sirija sudary
tų rimtesni pavojų Izraeliui. 
Tačiau jau dabar JAV įsivėli
mas į kovas Beirute, Zbignie- 
wo Brzezinskio teigimu N.Y. 
Times, palaidojo ir prezidento 
CarterioCamp David ir prez. 
Reagano prieš metus paskelb
tus planus taikai tame rajone 
pasiekti. Mat, iki įsikišimo 
Beirute JAV sugebėjo išlaikyti 
tarpininko aureolę tarp Izrae
lio ir arabų, kurios dabar ne
tenka virsdama konflikto šali
mi.

Faktinai chaosas Libane 
buvo Izraelio-arabų konflikto 
išdava. Pabėgėliai iš dabar Iz
raeliui priklausančių teritori
jų išardė labai komplikuotą 
įvairių tikybų Libano gyven
tojų balansą. (Tame krašte 
nuo 1935 m. nebuvo daromas 
gyventojų surašinėjimas, kad 
oficialiai nekonstatuoti gyven
tojų pasikeitimą nuo tų metų, 
kada buvo sutarta, kad prezi

dentas turi būti krikščionis, o 
min. pirmininkas mahometo
nas, nors faktinai gyventojų 
sudėtis keitėsi krikščionių ne
naudai.)

Praktiškai Libano klausi
mas priklauso nuo platesnio 
Izraelio-arabų santykių spren
dimo. Sirija, sovietų remia
ma, niekados nesutiks su Izra
elio pasilikimu pietiniame Li
bane. Jei anksčiau arabų kraš
tuose į Izraelį buvo žiūrima 
kaip j amerikiečių marijonetę, 
dabar gręsia pavojus, kad ara 
bai į JAV žiūrės kaip į Izraelio 
lėlę. Siame krašte prasidėju
sioje priešrinkiminėje kampa
nijoje visi kandidatai bijo blo
giau atsiliepti apie Izraelį, kas 
Brzezinskio manymu tik su
stiprina susidarančią arabų 
nuomonę apie JAV. To aki
vaizdoje nauja Izraelio vyriau 
sybė gali paskubinti vakarinio 
Jordano pakraščio prijungimą 
prie Izraelio, kad tuo būdu 
dar daugiau sustiprintų tą įs
pūdį.

Geopolitinių ir strateginiu 
požiūriu - įspėja Brzezinskis - 
svarbiausia tos raidos pasekmė 
yra nauda Sovietų Sąjungai, 
kuri per Siriją tampa arabų 
geriausia talkininke prieš Iz- 
raelio-JAV bendrą politiką.

Tokioje situacijoje JAV grei
tai neteks bet kokios Europos 
valstybių talkos: JAV neturi 
daug pasirinkimo. Jos galėtų 
iš Beiruto pasitraukti. Tuo at
veju padidėtų karo tarp Sirijos 
ir Izraelio galimybė. Žinoma, 
galima viltis, kad Damasko ir 
Tel Aviv vyriausybės suras ko
kį kompromisą Libano padali
nimo sąskaiton. Arba, JAV 
galėtų smarkiau spausti Izra
elį pritarti Reagano planui 
siekti kompromiso dėl Vakari
nio pakraščio ir Gazos srities 
likimo, bet tam jau reikia di
desnio ryžto, negu galima ti
kėtis priešrinkiminiam laiko
tarpyje.

Tuo tarpu šią savaitę bus 
daugiau domimasi V. Vokieti
jos ruošiamų demonstracijų 
prieš naujus branduolinius

Linas Kojelis (trečias iš kairės), Baltųjų Rūmų pareigūnas, 
rugsėjo "30 d. dalyvavo Kalifornijos respublikom] konvencijoje. 
Nuotraukoje su estii respublikonų atstovais. Būdamas Los An
geles. jis aplankė lituanistinę mokyklą ir kalbėjo lietuvių radijo 
programoje.

ATSISVEIKINOME SU MUZIKU - KOMPOZITORIUMI 
A.A. ALFONSU MIKULSKIU Aleksas Laikūnas

Rudenėjančio vėjo gūsniam 
pradėjus draskyti gelstančius 
medžių lapus, Clevelando lie
tuvių koloniją kaip žaibas 
perskrido liūdna žinia— Si 
RYTĄ MIRĖ ALFONSAS 
MIKULSKIS ...

Kas jis, kaip jisai ne tik vie
tinį gyvenimą, bet gi ir pla- 

ginklus pasisekimu ar nepasi
sekimu, ir numatytu Bonnos 
seimo balsavimu tuo reikalu 
penktadienį, spalio 21 dieną. 

čiu mastu visą lietuvių išeiviją 
savo nenuilstančiu atsidėjimu 
kėlė aukštyn ir dvasiškai turti
no - niekam nereikėjo aiškinti. 
Visi jį pažinome, mylėjome, 
gerbėme ir jo buvimu ar tik 
pasirodymu džiaugėmės.

Jau keleri metai, kaip žino
jome, kad jo sveikata kažkaip 
menkėja. Kelis kartus jam te
ko eiti ligoninėn, neišvengiant 
ir chirurgo paslaugos, bet kiek
vieną kartą, grįžęs į savo pa
mėgtus ir pokštaujant vadina
mus bajoriškus namus, tuojau 
pat sustiprėdavo. Ir vėl susi
tikdavome su juo ne viename 
jo sugrįžimą sekusiame rengi
nyje. Atrodydavo, kad jo gai
vališkas atsidėjimas muzikine 
kalba ir žinoviškai išlygintais 
čiurlioniečių balsais vis naujai 
atskleisti savo pašaukimą bu
vo stipresnis negu bet koks fi
ziškas sunegalavimas. ‘Kas 
sakė, kad Mikulskis serga?I’ - 
stebėdavomės matydami jį 
kaip paprastai judrų, žvalų, 
pilną pakilios nuotaikos, tiek 
nuos scenos paaukštinimo, 
tiek pažįstamų draugystėje. Ir 
vienur, ir kitur jis jausdavosi 
— ir buvo — kaip savas, laukia
mas ir nenoriai išleidžiamas.

Tačiau likimo lemtis pano
rėjo kitaip. Naktį į spalio 14- 
ją, savo namuose jis pasijautė 
blogai. Anksti rytą iššaukta 
greitoji pagalba nugabeno į 
artimiausią Euclid General 
ligoninę ir ten, 10 vai. ryto, 
žmonai budint prie jo lovos, 
kardiagramos ekrano rodyklė 
liovėsi virpėti ir sustingo nuri
musi - tai ženklas, kad liovėsi 
plakti ir velionies širdis. Ir 
taip mūsų iškilusis muzikas- 
kompozitorius, Čiurlionio an
samblio įkūrėjas ir per ketu
riasdešimt metų vienintelis jo 
vadovas bei dirigentas, iške
liavo amžinybėn. Nebegrįž
tamai.

Šiandieniniame susižinoji
me geros ar blogos žinios elek
troniniu greičiu bematant nu
skrieja į visas puses plačiai ir 
toli. Tad ir šios, netekimo 
skausmu persunktos atsisveiki
nimo eilutės nebebus jokia 
staigmena, kada jos pasieks 
savo skaitytoją. Tada giliai su
jaudinta Clevelando lietuvių 
kolonija jau bus kaip įmany
dama jautriau atsisveikinusi 
su velioniu, jo mirtingieji pa
laikai po graudžios akademi-

(Nukelta į 3 psl.)
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SnVOITIHĖ POLITp^^
Jei sovietai nutrauks derybas dėl branduolinių ginklų, kas tuo 

___  atveju laimės? - Reagano anekdotas apie politikus ___ !

Pereitą savaitę Washingto- 
ne ir kitose Vakarų sostinėse 
buvo sukamos galvos, kas bus, 
jei sovietai nutrauktų derybas 
dėl atominių ginklų, kaip jie 
grasino, amerikiečiams pradė- 
jus Vokietijoje rikiuoti savo 
vid. distancijos raketas Per- 
shing II? Nors yra pavojus, 
kad įvykiai pralenks šias eilu
tes prieš joms pasiekiant skai
tytojus, verta pažiūrėti, kaip 
apie tai buvo žiūrima mūsų 
pusėje.

Visų pirma reikia atsiminti, 
kad š.m. gruodžio mėn. nu
matoma pastatyti tik devynias 
Pershing II raketas V. Vokie
tijoje. Net tuo atveju, kai 
bus įrengta visos numatytos 
1'08 raketos plūs ‘skraidančios’ 
bombos, sovietai vistiek dar 
turės šiokią tokią persvarą.

Sovietus turėtų baidyti ame 
rikiečių numatomos MX rake
tos, nes pastačių jų numatytą 
skaičių - kol kas šimtą - ameri
kiečiai, bent teoriškai, pirmu 
smūgiu galėtų sunaikinti visas 
sovietų strategines raketas, 
nutaikintas į JAV. Kol kas, 
siekdami tokios galimybės, so
vietai dar pirmauja.

Tokia perspektyva nerami
na ne tik sovietus, bet daug ką 

ir šioje pusėje. MX kritikai šio. 
je pusėje įrodinėja, kad sovie
tai jokiu būdu negali prileisti 
prie tokios galimybės, kad 
amerikiečiai galėtųpirmu smū 
giu smogti. Jie arba patys 
smogs, jei jausis galį tą pada
ryti, arba statysis dar daugiau 
strateginių raketų, kad tokią 
galimybę ir ateityje sau pasi
laikytų. Už tat amerikiečiai, 
aiškina tie kritikai, turėtų pe
reiti prie lengvesnių, kilnoja
mų raketų statybos tik su vie
nu užtaisu, kurias būtų sunku 
sunaikinti, nes nebūtų žino
mos jų išrikiavimo vietos; jos 
negalėtų būti panaudotos 
kaip pirmo smūgio ginklas, 
tačiau pačios grasintu sovie
tams, jei sovietai pultų pirmie
ji, nes jų būtų per daug, kad 
galėtų būti sunaikintos vienu 
smūgiu.

Kaip matome, MX kritikai 
galvoja ne tik už savo pusę, 
bet ir sovietus. Tai turbūt bū
tina, nes Sovietijoje nėra jokių 
laisvų diskusijų tuo klausimu. 
Kartu, tačiau, tokie kritikai 
propagandiniame kare pade
da sovietams, nes prileidžia, 
kad sovietai gali pakelti gink
lavimosi lenktynes, kas nėra 
visai tikra. Sykį tai prileidus, 

sovietai atrodo esą stipresni 
negu iš tikro yra ir verčia ame
rikiečius daryti didesnes nuo
laidas negu TIKROJI situacija 
reikalautų.

Tai, kaip ir faktas, kad 
NATO apsiginkluos Pershing 
II raketomis tiktai jei derybos 
dėl kokios nors vid. distancijos 
neatneš jokio susitarimo, ir 
paskatino sovietus baidyti su 
derybų nutraukimu. Washing- 
tone, Londono ir Bonnos vy
riausybių sluoksniuose su ta 
galimybe rimtai skaitomasi ir 
faktinai jos nebijoma, nes de
rybų nutraukimas eitų pačių 
sovietų nenaudai, bet opozici
ja, žinoma, gautų patogų ark
liuką savo propagandai prieš 
atitinkamą vyriausybę, kalti
nant ją karo troškimu ir kitais 
baisiais dalykais. •••

Tokia jau yra politiku pri
gimtis. Jie dažnai užmiršta 
krašto interesus savo partijos 
ar asmeniškai naudai. Tokius 
politikus gražiai pavaizdavo 
prezidentas Reaganas, nese
niai kalbėdamas respublikonų 
susirinkime Louisville, Ky. 
Girdi, du politikai nutarė kar
tu paiškylauti gamtoje. Stai
ga jie pastebėjo besiartinanti 
lokį. Vienas jų kaip galima

■ Iš kitos pusės
Po pasigyrimų mūsų spaudoje Lietuvių Dienų proga 

buvo malonu pastebėti TĖVIŠKĖS ŽIBURIO kitokią ve
damojo antraštę: ATSILIEKAME! Deja, tik antraštę, su 
išvedžiojimais sunku sutikti. Vedamojo autorius štai ką 
bando Įrodyti:

”... Nepriklausomoje Lietuvoje gavome kul
tūrini išsilavinimą. Tai buvo geras pagrindas vi
sam žygiui per gyvenimą . . . Deja, ilgainiui tas 
kultūrinis lobis ėmė dilti, silpnėti ... atsinešta 
kultūra pasidarė statiška, beveik neprogresuojan
ti ... Jei atsineštinis kultūrinis lobis dažnu atveju 
nebuvo labai solidus bei atsparus, tai per tuos 
dešimtmečius ir jisai sumenko. Dėl to atsirado kul
tūrinis mūsų tautiečių atsilikimas ... jei kuris vie
netas drįsta pasirodyti su augštesnio lygio pro
grama, didelio pasisekimo nesulaukia. Tuo tarpu 
maždaug liaudinio pramoginio lygio vienetai susi
laukia plataus dėmesio ... Tai ženklas, kad kultū
rinis daugumos mūsų tautiečių lygis nepakilo ... 
o krito ... ir jaunosios kartos kultūrinis lygis nė
ra aukštas . ..”

Kaip matome autorius čia pats sau prieštarauja. 
Pirmiausia jis teigia, kad Lietuvoje gautas kultūrinis 
išsilavinimas buvo geras pagrindas visam gyvenimui, bet 
vėliau sako, kad atsineštinis kultūros lobis vis dėlto ne
buvo labai solidus! Tai kaip buvo iš tikro?

Pramoginio lygio parengimų pasisekimas dar nėra 
nekultūringumo ženklas. Taip juk yra visame pasaulyje. 
Turbūt nėra tautos, kuri mėgtų tik tragedijas, vistiek 
kas ir kaip jas rodytų. Atvirkščiai, jei pramoginiuose 
parengimuose yra humoro, jis jau kalbėtų už aukštesnį 
kultūros laipsnį.

Mūsų specifinės, jei tokia tikrai buvo, kultūros ny
kimas šiame krašte dar nereiškia, kad iš viso netenkame 
bet kokios kultūros. Paskutinės emigracijos bangos čia 
atneštųjų dauguma turėjo pasitenkinti pačiais papras
čiausiais ir blogiausiai apmokamais darbais, tačiau jų 
vaikų dauguma jau gali pasidžiaugti ne tik geresniais, 
bet daugeliu atveju ir pavydėtinais užsiėmimais. Ar tai 
liudija kultūrinį atsilikimą? (vm)

M! /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA
<- 4. 4

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame ^a/o palūkanų

greičiau susieškojo teniso batu
kus ir pradėjo juos autis. Jo ko
lega skeptiškai paklausė: ‘Ne
jaugi tu manai aplenkti lokį?’ 
- ‘Ne’ - skambėjo atsakymas - 
‘man reikia tik tave pralenkti’

• ••

Grįžtant prie rimtesnės te
mos ... Maskvoje pasklido 
gandai, kuriuos neoficialiai ir 
netiesiogiai patvirtino pareigū
nai, kad rugsėjo 27 d. sovietų 
raketų leidimo centre Baiko- 
nur, Kazachstane, sprogo so
vietų A-2 raketa, paruošta 
skridimui į erdvę susitikti su 
ten esančia Saliut 7 erdvės sto
timi. Trys astronautai tačiau

išsigelbėjo. Kaip sovietai yra 
netikri savo raketomis parodo 
faktas, kad jie apie astronautų 
misijas skelbią tik joms pasise
kus. Kartais jiems pasiseka sa 
vo nepasisekimus visai paslėp
ti. Ir šį kartą truko porą savai 
čių iki gandai apie tai pasiekė 
Maskvą.

RELOCATED TO Miami, Florida. 
Workin;{ ForeperaoH.Mecl.fntc. Mini
mam. 8 years exp±rience. Well» Spuhl 
transfer machine. Starting salary 
$30,000- Bentfils. Also VC'elis-Wood- 
field hand l<d operators, W«dls box- 
spring coiler.

AUTOMATIC SPK1NG 
PRODL'CT, 

(.305) 635-8020
(34-4Q)

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS

Paskutinė šių metų ekskursija j 
LIETUVĄ išvyksta:

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

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

/uperior Aving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:32 iki 6:00, 

šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadier vyta.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

NORINTIEMS ATSIKVIESTI GIMINES ATOSTOGOMS SUTVARKOME 
DOKUMENTUS. REGISTERED TRAVEL. AGENT #TA(>324
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TĖVYNĖS LABUI.
Ir vėl paviliojo auka kapai...
Clevelande, š.m. spalio 14 

dieną, buvo užverstas paskuti
nis muziko ir dirigento Alfonso 
Mikulskio gyvenimo knygos 
lapas.

Tėvynės labui... neilstamai 
liejosi dienos, pilnos rūpesčio, 
darbo, ryžto ir tikėjimo šviesia 
Lietuvos ateitimi, maestro Al
fonso Mikulskio gyvenime. Sa
vo giliu tikėjimu jis užkrėtė ne 
vieną sutiktą savo kelyje — o 
jis buvo platus ir nevaržomas 
mylių! — darbui, uždegdamas 
vis naujus vilties žiburėlius 
sekmei. Čiurlionio ansamblis 
turbūt yra geriausia jo užmo
jų atestacija.

1940 metais subūręs Čiur
lionio ansambli Vilniuje, Al
fonsas Mikulskis vedė ji likimo 
tiesiamu keliu iki paskutinės 
savo gyvenimo dienos. Išbloš- 
kimas iš tėvynės tik sustiprino 
jo ryžtą saugoti tėvynės tauti
ni lobi, įtraukti kuo daugiau 
darbuotojų i talką ir stengtis 
galimai tobuliau reprezentuo
ti tuos, kuriems atimta teisė 
kalbėti už save. Liaudies dai
na, tautinis šokis -- tai buvojo 
stipriausi ginklai prieš tėvynės 
okupantus.

Bekompromisiniai reikalau
damas iš savo ansambliečių — 
kaip ir iš savęs! — jis sugebėjo 
dar karo metu Vienoje subur- 
ti-atkurti Čiurlionio ansamblį. 
Vėliau gi, iki išvažiuojant į 
Ameriką, iš ‘Karališkų aukš
tumų’ Dettingene sklido pro
fesiniai reprezentatyvi daina 
ir šokiai tiek i pabėgėlių, tiek 
ir i valdančiųjų kariuomenių 
stovyklas visose zonose.

Sunku pasakyti, kas iš tikro 
labiau lėmė Čiurlionio an
samblio pasisekimą tuo metu - 
profesinis jų atsinešimas bei 
pasiruošimas, ar betrykštąs ti
kėjimas ir įsijautimas perduo
damoje programoje. Niekas 
negalėtų paneigti, tačiau, kad 
jaunatviškai entuziastingas 
dirigento-vadovo užsidegimas 
buvo švyturiu ansamblio atei
čiai. Būnant ansamblyje, ar 
šalia jo, buvo taip lengva būti 
idealistu, tikėti jo užduoties 
svarba. Ir kas yra reta, Alfon
sas Mikulskis tos savo charak
teristikos neprarado iki pasku
tinio atodūsio ... Tėvynės la
bui ...

Dar, rodos, tebeskamba pas 
klausios repeticijos aidai. Ro
dos dar tebekyla ranka ieško
jimui niuansų. Rodos dar su 
rūpesčiu seka tave akys — kaip 
galima ką atlikti geriau ...

Užsivertė vieno žmogaus 
gyvenimo lapas, palikdamas

sunkiai užpildomą spragą tau
tinio meno ir darbo pasaulyje. 
Tačiau jo besąlyginis aukoji
masis idėjai lieka gyvu švytu
riu mums, tolimesniems įsipa
reigojimams jo darbo tęstinu
mui, pozityviai kovai už Tė
vynės laisvę. Lieka kartu tai 
ir išryškinimu mūsų kiekvieno 
pareigos ... Tėvynės labui ...

Kaip skaudžiai beišgyven
tume maestro netekimą, di
džiausią tuštumą pajus jo idė
jų bendramintė, bendrininkė, 
uolinė atrama ir jautri saugo
toja — mylima žmona Ona. Jai 
plaukia giliausia užuojauta 
visapusiško skausmo metu. 
Jiems abiems lenkiame savo 
galvas už dešimtmečiais besi
tęsusi bendrą darbą Tėvynės 
labui. Su meile. Su pagarba. 
Su ryžtu, kad įdėtas darbas ir 
pastangos nedingtų ‘lyg dū
mas, blaškomas vėjo’ ...

(d)

Atsisveikinome su 
n.a. A. Mikulskio...

(Atkelta iš 1 psl.) 
jos ir pamaldų bažnyčioje bus 
amžinajam poilsiui priglausti 
Visų Sielų mauzoliejuje.

Apie velioni Alfonsą buvo 
daug rašyta mūsų spaudoje, jo 
pavardė buvo dažnai minima 
gyvam esant, po jo mirties be 
abejo bus minėta nė kiek ne
mažiau. Čia tegalime su gau
siais jo asmens ir kūrybos ger
bėjais nuoširdžiai dalintis tik 
netekimo skausmu. O tas 
skausmas iš tikrųjų yra didelis 
gilus ir žodžiais pilnai neišreiš 
kiamas. Ypatingai žadą spau
džia tiems, kurie turėjo laimės 
su velioniu artimiau bendrau
ti laimės ir džiaugsmo akimir
kose, o taip pat ir niūrios ne
vilties valandose. Vienu tokiu 
teko ir man būti. Pirmą kartą 
susitikome dramatiškomis ap
linkybėmis, kartu išvykdami 
iš Lietuvos, rusų ordoms grįž
tant antrąjį kartą jos pavergti. 
Toji draugystė, be mažiausios 
ūkanos, nusitęsė iki dabar, iki 
paskutinio atsisveikinimo su 
juo, ištisus dešimtmečius ste
bint ir džiaugiantis, kaip gra
žiai ir įspūdingai bujoja jo nu
mylėtas Čiurlionio ansamblis. 
Tasai ansamblis, tolydžio pa
sipildydamas ir atsijauninda
mas, tebūna paminklas kurį 
jis pats susikūrė, ugdė ir 
globojo.

Aš manau, kad velionis Al
fonsas Mikulskis bus pagerb
tas ne tik jo pamėgtame Cle
velande, bet ir daug kur kitur

Šalia pilnateisių narių at
stovavimą Jungtinėse Tau
tose stebėtojų teisėmis tu
ri kai kurios valstybės, kaip 
Pietų Korėja, dėl kurios 
narystės nepasiektas susi
tarimas, arba Vatikanas ir 
Šveicarija , kurios pačios 
pilnateisiais nariais būti 
nesiekia. Iš rezistencinių 
sąjūdžių toki statusą yra 
Įgijusi arabų Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacija 
(PLO).

Amerikos Baltų Laisvės 
Lygos posėdžiuose kelis 
kartus buvo svarstomas 
klausimas ,ar baltams irgi 
būtų naudinga siekti tokio 
atstovavimo statuso, kaip 
PLO. Pilniau tas klausimas 
buvo svartomas rugsėjo 28 
dienos posėdyje, Į kurį bu
vo pakviestas ir Baltųjų 
rūmų viešųjų santykių sky
riuje dirbąs Linas Kojelis. 
Po ilgesnių diskusijų buvo 
padarytas nutarimas bal
tų atstovavimo stebėtojo 
teisėmis Jungtinėse Tauto
se galimybes pradėti for
maliai tirti. Lygos valdyba 
jau kontaktavo atitinkamus 
tarptautinės teisės specia
listus tam klausimui išstu
dijuoti ir duoti rekomenda
cijas. Jei atrodytų, kad gali
mybės realios, Baltų Lais
vės Lyga dėl projekto Įgy
vendinimo tartųsi su baltų 
diplomatinėmis tarnybomis 
ir centrinėmis laisvinimo 
veikloje dalyvaujančiomis 
organizacijomis bei atski
rais asmenimis, kad šiuo 
klausimu būtų pasiektas 
kiek galima pilnesnis akty
viosios baltų visuomenės 
susiderinimas.

Amerikos Baltų Laisvės 
Lygos valdyba taip pat 
kreipėsi j JAV Atstovų Rū
mų narį kongresmaną Dun- 
can Hunter (R-CA), prašy
dama pradėti Kongrese ak
ciją sustabdyti importą So
vietų Sąjungos prekių, ku
rias pilnai ar dalinai gami
na politiniai kaliniai. Jam 
buvo nurodytas Smoot — 
Hawley Tariff Act, kurio 
307 paragrafas labai aiš
kus:

” All goods, įvaręs, articles 
and merchandise mined, 
produced or manul’actured 
ivholly or in part in any 
foreign country by eonviet 
labor or forced labor..'. 
shall not be entiteled to 
entry at any of the ports 
of the United Statės, and 
the importation thereof is 
hereby prohibited”.

Kongresmanas Hunter 
tuo reikalu susidomėjo ir 
paprašė Baltų Lygą pateik
ti sąrašą asmenų, kurie ga
lėtų Kongrese liudyti. Lie
tuvių Politinių Kalinių Są
jungos valdyba pažądėjo 
toki sąrašą paruošti.

Antanas B. Mažeika
Baltų Laisvės Lygos 

vicepirmininkas

Kompozitoriui

A. A.

ALFONSUI MIKULSKIUI

mirus, jo žmonai ONAI ir artimiesiems reiš

kia nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

A. A.

Lietuvių tautinės muzikos ugdytojui,
Čiurlionio ansamblio Įkūrėjui 

muzikui

ALFONSUI MIKULSKIUI 
mirus, žmoną ONĄ MIKULSKIENĘ, velio- 

nies kūrybinio kelio vienmintę, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

I Vokietijos čiurlioniečiai:
Mečys Aukštuolis

Natalija ir Vytautas Aukštuoliai 
Vanda ir Dr. Gediminas Balukai 
Jadvyga ir Edmundas čapai 
Stefa Gedgaudienė
Anita ir Vytautas Giedraičiai 
Henrikas Johansonas
Antanas Kavaliūnas
Aleksandra ir Julius Kazėnai 
Marytė ir Kazys Marcinkevičiai 
Antanina ir Pranas Petraičiai 
Aleksandra ir Liudas Sagiai 
Aldona Stempužienė 
Elena Stempužienė 
Juozas Stempužis

išeivijoje, kur tiek daug metų 
pagal jo mostą salėse skambė
jo darni čiurlioniečių daina, o 
bažnyčiose aidėjo jo sukurta 
lietuviškų mišių meliodija ir 
graudi giesmė, prašanti Aukš
čiausią pažvelgti ‘... i tą kraš
tą, kur kenčia mūs broliai’ ... 
Jo visuotinis gedėjimas tegu 
guodžia skausmo daugiausiai 
paliestą jo gyvenimo palydovę 
- jo žmoną, muz. Oną Mikuls
kienę, kuriai dvasios stiprybė 
dar ilgai bus reikalingesnė, 
negu bet kada iki šiolei.

Kažkaip sunku tarti, kad jis 
mirė. Gal fiziškai ir taip, bet 
dvasiškai jis išliks mums visuo
met gyvas, kol mes ir mūsų pa
likuonys prisimins jo atliktus 
darbus ir žavėsis jo kūrybiniu 
palikimu, taip gausiai pratur
tinusiu mūsų tautos kultūrini 
lobyną, kurio niekas nepajėgs 
sunaikinti.

Čiurlionio ansamblio įkūrėjui,

A. A.

ALFONSUI MIKULSKIUI
mirus, jo žmoną ONĄ ir artimuosius nuo

širdžiai užjaučia

Buvę čiurlioniečiai:

V. Barauskienė
J. čekanauskienė
VI. Gilys
L. ir E. Jarašųnai
A. ir V. Juodvalkiai
R. ir A. Pavasariai
M. ir K. Pažemėnai
J. ir J. Petroniai
R. Klevą Vidžiūnienė

Los Angeles, Cal.
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Klaipėdos nacių byla (4) A

Asmeniškos tragedijos
Kodėl Klaipėdos nacių 

byla sovietams yra dar šian
dien aktuali? Atsakymas į 
tą klausimą lengvai suran
damas paskutiniame Mato 
Krygerio prisiminimų saki
nyje:

"šios bylos pamiršti ne
galima. Tai mūsų pareiga 
istorijai, tai akivaizdus do
kumentas, demaskuojantis 
nacizmo prigimtį, kėslus, jo 
pavojingumą žmonijai.”

Ar šiandien vokiečių na
cizmas iš tikro vėl graso? 
Jei ir negraso, jis prikelti- 
nas iš mirusių sovietų pro
pagandos naudai, žiūrėkit, 
nacizmas vėl kelia galvą 
Vakarų Vokietijoje, kur 
amerikiečiai išrikiuos savo 
naujas į pačią Sovietiją nu
kreiptas vid. distancijos ra
ketas Pershing II. O be to, 
kaip šiandien vokiečių na
cizmo globėja vaizduojama 
Amerika, taip ja tada buvu
si Anglija, prieš kurias abi 
reikia kurstyti sovietinius 
žmones.

Tai nėra visai nauja li
nija. Mažoji Lietuviškoji 
Tarybinė Enciklopedija jau 
seniai rašė:

"Lietuvos darbo žmonėms 
reikalaujant, nacistų vado
vai 1935 m. buvo nuteisti, 
tačiau Lietuvos vyriausybė, 
Vokietijos verčiama, juos 
netrukus (1938 m.) amnes
tavo. Klaipėdos nacistai, ne
sutikdami didesnio pasiprie
šinimo, pradėjo dar labiau 
siautėti.”

Na, neatsimenu, kad ko
kie 'darbo žmonės’ būtų rei
kalavę tos bylos. Tiesa bu
vo tam tikras entuziazmas 
jau po Bangos Teisingumo 
Tribunolo sprendimo statu
to aiškinimo byloje. Lietu
vą ten atstovavęs V. Sidzi
kauskas buvo džiaugsmin-, 
gai sutiktas Kaune, tačiau 
tai buvo ne darbo žmonių, 
bet patriotingosios studen
tijos ir valdininkijos mani
festacija, darbo žmonių jo
je nesimatė, žinia, tai suti
ko su Sovietijos tų laikų li
nija, kas tačiau jiems ne
trukdė už 4 metų ją 180° 
pakeisti ir su Sovietiją su
sidraugauti prieš Lenkiją, 
Baltijos valstybes ir Vaka
rų Europą. Pagaliau, jei 
Klaipėdos nacių byla buvo 
sovietams tada naudinga, 
kaip jie atsilygino to teis
mo pirmininkui pik. S. Leo
nu i-

Prieš pat bolševikų oku
paciją jis buvo paskirtas 
Vyriausiojo Tribunolo tei
sėju. Po poros mėnesių bol
ševikai jį iš pareigų atleido, 
areštavo ir pasiuntė į Mask
vos kalėjimą.. 1941 m. ge
gužės mėn. jis buvo tardy
mo reikalais grąžintas į 
Kauną, iš kurio kalėjimo jį 
išvadavo prasidėjęs karas. 
Per vokiečių okupaciją jis

I

išsislapstė, bet grįžę bolše
vikai jį vėl suėmė, išvežė į 
Sibirą, iš kur jis visai pa
liegęs grįžo 1956 metais ir 
netrukus mirė. Jis buvo ži
nomo visuomenės veikėjo, 
profesoriaus, politiko ir 
adv. Petro Leono brolio sū
nus.

Galimas daktas, kad ko
kie nors ryšiai su ta byla, 
daug ką sulaikė nuo pabė
gimo į Vokietiją. Pvz. buv. 
ministerį pirmininką ir 
Klaipėdos.gubernatorių An
taną Merkį. Ar nepateko į 
nacių koncentracijos sto
vyklą V. Sidzikauskas, ku
ris faktinai su pačia nacių 
byla nieko neturėjo bendro, 
o tik teisiškai, o ne politiš
kai gynė Lietuvos poziciją 
statuto aiškinimo byloje, 
kur Vokietija net nebuvo 
šalis?

Būdinga tačiau, kad bol
ševikams atėjus, į Vokieti
ją repatrijavo beveik visi, 
kas tik galėjo, nepaisant 
galimo ten persekiojimo. 
Tai buvo balsavimas kojo
mis. Prokuroras Monstavi- 
čius buvo Gestapo 1942 m. 
suimtas ir išsėdėjo Sachsen- 
hauseno stovykloje iki karo 
pabaigos. 1948 m. Heidel
bergo universitete jis ga
vo dr. laipsnį už disertaciją 
Der Memellaendischer Pro- 
cess (Monstavičius mirė 
JAV 1966 m.).

Gestapo buvo persekio
jami visi 'lietuviškų’ Klai
pėdos krašto direktorijų 
pirmininkai, nariai, tar
nautojai, šiaip veikėjai. Ne
bėgę ar nerepatrijavę buvo 
išvežti Sibiran, kur ir mirė, 
kaip Adomas Brakas ir En- 
drius Borchertas, vienas iš 
seniausių ir žymiausių Klai
pėdos krašto lietuvių veikė
jų. Taip pat buvo pasielgta 
ir su buv. gubernatorium J. 
Navaku, kuris 'darbo žmo
nėm reikalaujant’ bandė 
stipriau priešintis nacizmo 
bangai.

Pabaigai būdingas aniems 
laikams epizodas, kaip Klai
pėdos nacių byla ar tiksliau 
tik jos aprašymas pabaigė 
žmogaus gyvenimą. Apie 
bylos eigą LIETUVOS AI
DE rašė reporteris J. Be
leckas. Ne tik apie bylos ei-

NOTARY PUBLIC

Vytautas Meškauskas

gą, bet ir nacių sukilimo 
ruošimą aplamai. Bolševi
kams atėjus jis buvo palik
tas Lietuvos Aido redakci
jos sekretorium. Tas pačias 
pareigas ėjo L. A. pavirtus 
DARBO LIETUVA, o kiek 
vėliau TARYBŲ LIETU
VA. Nors praktiškai visi 
tais laikais buvo įjungti į 
vienokią ar kitokią 'tarybi
nę' veikla, tačiau iš žurna
listų tokiais pasikeitimo 
laikais reikalaujama dau
giau. Nelaimei jie palieka 
gylesnius pėdsakus. Nors 
vokiečiams atėjus J. Belec
kas laikraštininko darbo 
nebedirbo prieš jį pasirodė 
piktas str. Kauno ATEITY
JE, kurio red. paprastai to
kių str. nespausdindavo, ta
čiau šį kartą praėjo. Po ke
lių dienų Beleckas gavo, šau
kimą į 'lietuvišką saugu
mą’. Privačiai saugumie
čiai teisinosi negalėję ne
reaguoti į laikraštyje pasi
rodžiusi str. Beleckas atgai
lai už bendradarbiavimą so
vietinėje spaudoje gausiąs 
kelis mėnesius Proveniškių 
darbo stovyklos, tačiau tą 
sprendimą turįs patvirtinti 
Gestapo. Nesulau k d a m i 
Gestapo sprendimo, Belec
kienė nuėjo teirautis j tą 
įstaigą. Ten ji sutikusi Be
lecko kolegą buv. IDIšE 
STIME reporterį šlapobers- 
kį, kuris buvo Gestapo in
formatorius (ir tokių bu
vo!) ir jautėsi kaip tikras 
GESTAPO pareigūnas su 
nemažom privilegijom. Jo 
santykiai su Beleckiene iš 
seniau buvę labai blogi. Vie
nu žodžiu, pastebėjęs Belec
kienę, laukiančią priėmimo 
pas Gestapo pareigūną, jis 
pirmas prasiveržė pro du
ris . .. Beleckienė nebuvo 
priimta, Gestapas netrukus 
pareikalavo Belecko repor
tažų apie Sasso ir Neuman- 
no bylą. 1942 m. birželio 3 
d. J. Beleckas buvo sušau
dytas.

(Pabaiga)

MOLD MAKERS / Pie Makers, Jour- 
neynien required immediately to 
produce die east dies. 50 hour 
vveek, 300d benefits plūs a very 
attactive bonus plan. Phone or 
come in for information. Top pay 
for top meni Ron Coules, AD- 
VANCE PRODUCTS CORP., US 33 
North, Benton Harbor, Michigan. 

616-849-1000.
(40-42)

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio 
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

Turime namu Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač apie naują parapiją. Taip pat ir 
naujoj lietuvių kolonijoj, SUNNY HILLS, Flori
doje, 955 mylios nuo Clevelando.

Norintieji pirkti ar'parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

PUIKI DOVANA 1983 METŲ KALĖDOMS 

Siuntinys Nr. 3 — 1983.

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

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

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

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

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

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

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

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

3 metrai ......................................................................
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai..........
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai..........
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai..........

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

Sudarant siuntini savo nuožiūra reikia persiuntimui 
pridėti $52.00.

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

persiunčiame palikimus Į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

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

400.00

100.00
42.00
44.00
12.00
12.00
44.00
40.00
66.00

80.00
66.00
80.00 

100.00

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
SavtaiaUi: J. JANUUITIS ir J. MA1EIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Clevelando Vaidilos
teatras gyvas...

Su naujomis ir jaunomis 
jėgomis Vaidilos teatras 
nuo pat pavasario iki lap
kričio 12 d. ruošiasi prem
jerai su Algio Rukšėno po
litine 3-jų veiksmų satyra 
POSĖDIS PRAGARE kuri 
Clevelando lietuviams bus 
parodyta 1983 m. lapkričio 
12 d. 7:30 vai. vakaro Die
vo Motinos parapijos audi
torijoje. Po premjeros Vai
dila su šiuo veikalu važiuo
ja j Chicagoje įvykstantį 
Vl-jį dramos festivalį ir Pa
dėkos dienos (lapkričio 24 
d.) vakare parodys Chica- 
gos lietuviams.

Vaidilos teatre buvo pen
kiolika gana darbingų me
tų, kurių metu buvo pasta
tyta 13 dramos veikalų, jų 
tarpe trys veikalai skirti 
jaunimui. Vaidilos teatras 
savo radijo vaidinimais tal
kininkavo lietuvių radijo 
valandėlei, minė jimams, 
rengė literatūros vakarus, 
artimai bendravo su kaimy
niniais dramos teatrais.

Meno vadovui ir režisie
riui Petrui Maželiui 1968 m. 
pasitraukus iš teatrines 
veiklos, jo vietoj pakaito 
neatsirado ir Vaidila užsnū
do 15-kai nedarbingų metų.

Režisierius Petras Maže
lis vėl panoro atgaivinti 
Vaidilą ir su Onos Jokūbai- 
tienės pastangomis sudary
tos valdybos pažadais teat
ro dideliam ūkyje duoti rei
kalingą pagalbą veikalų pa
statymuose . Vaidila atkuto 
ir jau 1983 m. balandžio 23 
d. pasirodė su sėkmingai ir 
originaliai paruoštu drami
nės literatūros vakaru — 
ištraukomis iš Vaidilos sta
tytų veikalų. Tuoj po to su 
visa energija Įsikibo darban 
naujajai premjerai POSĖ
DIS PRAGARE, kurį rašy
tojas Algis Rukšėnas sėk
mingai baigė rašyti. Tai 
bus jo debiutas' su drami
niu veikalu.

Clevelando Vaidilos teat
ras gyvas. Gyvas savo jau-

Scenos reikalų vedėjas Linas Jokūbaitis su rezisierių-deko- 
ratoriu Petru Maželiu prie piešiamų dekoracijų.

dekoracijų "Posėdis pragare .Detalė iš

Vaidilos teatro meno vadovas režisierius Petras Maželis ir 
veikalo "Posėdis pragare” autorius Algis Rukšėnas.

KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
Susijungusi su Lietuvių Fondo 

Federalinio Kredito Kooperatyvu

AKTYVAI 16,000,000 dolerių

nais veidais, besimokančiu 
ir jau mokslus baigusiais 
žmonėmis, su jų gaja ener
gija, pasiryžimu praleisti 
daug laiko besimokant, ši
tie vaidiliečiai dabar yra 
giliai įsitikinę, kad šalia lie
tuviškos mokyklos dramos 
teatras yra didžiausias gy
vojo lietuviškojo žodžio, 
puoselėtojas.

šiame pastatyme telpa 
jaunuoliai nuo 18 metų iki 
pensininko, čia telpa tėvas 
su sūnumi Romas ir Arūnas 
Apanavičiai, brolis ir sesuo

Paulius ir Vilija Nasvyčiai, 
Rimvydas Čepulis, Vincas 
Staniškis, Linas Jokūbaitis, 
Ada Stungienė, Edas Ki- 
jauskas, Gražina Plečkaitie
nė, Daiva Blynaitė ir Julija 
Taorienė. Iš šių dvylikos 
vaidintojų, net dešimt pa
sirodys pirmą kartą Vaidi
los svenoje.

Apšvietimą, šviesų efek-. 
tus ir muzikinės aplankas 
ruošia inž. Marius Juodi- 
šius ir inž. Edas Klimas. 
Kostiumus gamina valdy
bos pirmininkė Ona Jokū
baitienė ir Petras Maželis. 
Grimuotoja — Julija Tao
rienė, teatro fotografė — 
Daiva Blynaitė ir scenos 

bą veža valdybo šnariai —' 
Ona Jokūbaitienė — pirmi
ninkė, Zenonas Dučmanas 
(teatro žydėjimo laikotar
pio valdybos pirmininkas), 
Romas Apanavičus, Jonas 
Citulis ir Jonas Dunduras. 
Jie telkia lėšas, rūpinasi iš
vykomis ir ragina clevelan- 
diečius pasidžiaugti naują
ja Vaidilos teatro premje
ra — Algio Rukšėno politi
ne satyra Posėdis Pragare, 
kuri bus parodyta Dievo 
Motinos parapijos auditori
joje lapkričio 12 d.

reikmenų technikinis vedė
jas — Linas Jokūbaitis. Vi
so pastatymo projektas — 
dekoracijos, kostiumų eski
zai, režisūra guli ant meno 
vadovo režisieriaus Petro 
Maželio pečių, ūkiniams ir 
transporto reikalams talki
ninkauja Stasys Pabrinkis, 
Juozas Dulieba, Vytautas 
Jokūbaitis, Aldona ir Ro
mas Zorskai, Vilius Nykš- 
tėnas ir kiti.

Visą administracinį dar- •

KASOS VALANDOS:
CICERO

1445 So. 50th Avė. 
Cicero, IL 60650 
Tel. 656-2201

Antr. 3:00—6:00
Ketv. 3:00—6:00
Šešt. 10:00—12:00

MARQUETTE PARKE 

2422 W. Marųuette Rd. 
Chicago, IL 60629 
1\>1. 737-2110

Pirm. 2:00—6:00 
TreC. 2:00- 6:00
ŠeSt. 10:00—12:00

Visos sąskaitos apdraustos iki $100,000.

Moka už Einamąją sąskaitą 9%. Paskolos nuo 12.5%. 
Turime įvairius certifikatus (procentai keičiasi kas savaitę).

šį Vaidilos pastatymą 
įgalina didelė pagalba Die
vo Motinos parapijos kle
bono kun. Gedimino Kijaus- 
ko ir Lietuvių Namų Di
rekcijos. Jų globa vaidilie- 
čius stiprina ir kelia viltį, 
kad ir kitos organizacijos 
ir paskri lietuviai paseks 
ir paskiri lietuviai paseks 
raiškų stiprinime.

Mieli develandiečiai, skir
dami Jums savo aštuonių 
mėnesių darbą, tikime pa
simatyti lapkričio 12 d.

Vaidila
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Lenkija, mūsų kaimynė (10)

Lietuviai plikomis rankomis traukė lenkams 
kaštanus iš žarijų... J-at- * Hllsa'es

Kuomet žvelgdavau iš 
amžių perspektyvos į lenkų 
istorijos pradžią, mane vi
sada pritrenkdavo du savęs 
nepateisinantys faktai-: len
kai, — kurie nuo pat savo 
valstybės įkūrimo labai sun
kiai kovojo su germanais 
dėl Pomeranijos, — net du 
kartu savo istorijos pra
džioje pakvietė vokiečių or
dinus išsikelti ir Įsitvirtinti 
priešingoje Lenkijos žemių 
pusėje. Kitaip tariant: jei 
mano namus puola priešas 
prie priekinių durų, aš jį 
prašysiu atsiųsti dar dau
giau priešų, prie užpakali
nių mano namo durų.

1226 metais Lenkijos ka
raliaus Kazimiero II sūnus 
Konradas, gavęs valdyti 
mozūrų žemes, nieko geres
nio nesugalvojo kaip atsi
kviesti j pas visli galingąjį 
vokišką kryžeivių ordiną, 
kuris tuojau įsitvirtino 
Konrado pašonėje, "apsta
tė” patį Konradą, įveikė 
prūsus ir įkūrė vokiečių 
kalbos valstybę rytprūsiuo- 
se. Nuo tos dienos iki XX 
a. imtinai, lenkai atsidūrė 
įsprausti tarp Pomeranijos 
vokiečių ir Rytų Prūsijos 
vokiečių. Turbūt reta poli
tinė klaida yra turėjusi to
kias ilgalaikes ir katastro- 
fingas pasėkas kraštui.

Tas pats įstabusis Kon
radas įtvirtino kitą vokišką 
Dobrynės ordiną Drohicine, 
t. y. Lenkijos užnugaryje 
prie Volynės, šiuokart Vo
lynės Danielius ■ vokiečių 
pleištą skubiai sunaikino ir 
paseku iš to lenkams nebu
vo, — o galėjo būti, ir net 
dar rimtesnių negu Rytprū
siuose.

Du tokie berods absurdiš
ki politiniai ėjimai man pa
aiškėjo tik tuomet, kai įsigi
linau į mano rastos kroni
kos tekstą. Nors kronika 
aprašo ankstyvesnius lai
kus, bet ji man paaiškino 
kodėl lenkai tiek jau bijojo 
prūsų, jog veikiau pasirin
ko pavojingą vokiečių pa
galbą.

Kronika man parodė du 
svarbius faktus: rytiniai ir 
vakariniai baltai, nors ir 
turėjo kultūrinių bei kalbi
nių skirtumų, skaitė, kad 
jie sudaro vieną tautą. Jie 
rinkdavo vieną bendrą val
dovą, o jei atsirasdavo du 
varžovai, kuriuos rėmė at
skiros baltų frakcijos, tai 
abu sudarydavo vieną bice- 
falinę valdžią ”po seimo 
priežiūra.” "Jie valdė su 
seimo priežiūra” pabrėžia 
kronika. Seimas buvo vie
nas ir tas pats abiem baltų 
šakoms. Kiti užtikrinti do
kumentai, kurie man pa
tvirtino kronikos tekstą, ir
gi sako, kad rytų ir vaka
rų baltai sudarė "vieną tau
tą”. Jei slavu ekspansijos

pasėkoje baltų valstybė X- 
XII amžiuose blaškėsi su
skaldyta į kunigaikštijas, 
kurių dalis jau buvo slavų 
infiltruotos, tai visgi jos 
galingos praeities atmintis 
dar turėjo būti labai gyva 
pas visus kaimynus. Tik to
kiu būdu galima paaiškinti 
lenkų sprendimą atsikvies
ti vokiečius į pavislę kovai 
su prūsais, lenkų-vokiečių 
sąjungą karuose su prūsų 
tauta, vokiečių-lenkų-Kije- 
vo sąjungą kovoje su jot
vingiais ir nepaprastą prū
sų tautos engimą po to, kai 
vokiečiai įveikė prūsus.

Baltams IX-XII amžiaus 
laikotarpis buvo vienas tra
giškiausių iš visos jų labai 
ilgos istorijos. Jei kadaise 
germanai jų imperiją iš vi
daus išsprogdino, tai slavų 
antplūdis buvo žymiai sun
kiau Įveikiamas, nes jis ri
jo baltų žemes įvairiausiais 
būdais: karu ,draugiška in
filtracija, mišrių šeimų ke
liu, darbo jėgos atvykimu 
ir pan. Baltų valstybė tuo
met ne nesugriuvo; ji sutir
po slavų skiedinyje. Tat ir 
slavų puolimai tuo metu ne
buvo atmušami: antai Z. 
Raulinaitis išskaičiuoja nuo 
X iki XII a. vykusius puo
limus į prūsiškas jotvingių 
žemes ir pastebi, kad iki 
XII a. tie puolimai buvo be 
stambesnio atsakymo iš jot
vingių pusės. Cituoju Z. 
Raulinaitį:

— Jotvingius puolė 983 
metais Kijevo Vladimiras; 
1038 m. rusinu Jaroslavas; 
1079 m. Volynijos Roma
nas; 1112 m. vėl Volynijos 
Jaroslavas ir tas pats 1113 
metais; 1192 m. surengė la
bai didelį žygį prieš jotvin
gius lenkų karalius Kazi
mieras II.

Tiktai nuo XIII amžiaus 
baltai pradeda susigaudyti 
ir istorikas Pašuta tame lai
kotarpyje jau mums gali 
duoti priešingą puolimų są
rašą. Cituoju V. Pašutą.

"Lietuvos vyriausybė ne
buvo vien stebėtoja.” . . . 
"Mindaugo 1262 m. pa
siųstas Treniota įsiveržė su 
30 tūkstantine kariuomene 
Į Mozūriją, Kulmo žemę, 
Pamedę ir nusiaubė lenkų 
žemes ir prūsų riterių val
das. Sekančiais metais lie
tuviai drauge su jotvingiais 
ir greičiausiai su rusais 
(kadangi paminėta "šauliai 
su lankais”) pagelbėjo Sem
bos prūsams per Vėlumos 
apgulimą. 1277 m. kartu su 
Skomanto vadovaujamu ke
turių tūkstančių jotvingių 
būriu žygyje Į Kulmo že
mę dalyvavo ir "narsi ka
riuomenė" (virtute exerci- 
tus) iš Lietuvos. Jotvingių 
kariuomenė ne kartą įsi
verždavo Į vakarinių prūsų 
ir Kulmo žemes apsiausda-

ma (įvairias kryžiuočių pi
lis). 1280 m. lietuviai talki
ninkavo jotvingiams žygy
je į Sembą; kaip Traidenio 
vasadas Pamedėn žygiavo 
Nameisis. 1283 m. lietuviai 
dar kartą įsiveržė Sembon.”

Mindaugo mirtis ir su tuo 
sekę Lietuvos įvykiai, ku
riam laikui nutraukė pagal
bą iš Lietuvos, ir tiek len
kai, tiek kryžeiviai tuo pa
sinaudojo. Viena po kito 
žuvo prūsų vadai: Herkus 
Mantas krito Natangoje po 
narsaus gynimosi; Glapas 
buvo sugautas ir pakartas 
Karaliaučiuje; Divonis žuvo 
nuo strėlės per priešo pilies 
puolimą. Po ilgos ir didvy
riškos kovos, prūsus įveikė 
vokiečių ir lenkų, t. y. ger
manų ir slavų sujungtas 
nuolatini spuolįmas.

Tačiau kai prūsai krito, 
lenkams liko jų pačių atsi
kviesta "dovana” pašonėje: 
rytprūsių vokiečiai.

"Dovana” pasistengė ne 
tiktai Įsitvirtinti lenkų už
nugaryje, bet ir ištrinti sla
vų papročių tuomet gal jau 
atsiradusi klodą užkariau
tose rytprūsių žemėse, kaip 
tai liudija Christburgo su
tartyje išvardintos "kal
tės”, kurių nereta vaizduo
ja ne baltų, o slavų papro
čius.

1310 metais, ordinas, "at
sidėkodamas" lenkams už 
malonų kvietimą, užgrobė 
lenkų valdomą Pomeraniją. 
Įsipainioję j bylą su Ordinu 
dėl Pomeranijos, susipykę 
su broliais čekais dėl neaiš
kios abiejų valstybių sie
nos, išgąsdinti brolių rusų 
vergijos Aukso Ordai, — 
lenkai tuomet kreipėsi pa
galbos i lietuvius.

Buvo pasirašyta 1325 me
tais lietuvių-lenkų sąjungos 
sutartis ir Gedimino duktė 
Aldona ištekėjo už Lenkijos 
Lokietkos sūnaus Kazimie
ro.

Kaip toje pasakėčioje, 
nuo pat pirmų naujos drau
gystės dienų, lietuviai pli
komis rankomis ėmėsi 
traukti lenkams kaštonus iš 
žarijų. 1326 metais, Dovy
do Gardiniškio vedami Lie
tuvos raitelių pulkai buvo 
paskirti Lokietkos žiniai ir 
sąjungininkai puolė Bran
denburgą bei pasiekė Ode
rio vagą.

Prasidėjo naujas lenkų 
istorinis laikotarpisė mai
tinimasis stipriausiais Lie
tuvos senos kultūros, inte
lekto, karinio ir politinio 
patyrimo syvais.

Tolimesnė lenkų valsty
bės istorinė raida Įskaitant 
Jogailaičių laikus, padali
nimus, sukilimus ir Lietu
vai iš to buvusius nuosto
lius ar naudą, — tebūnie 
palikta skaitytojo sprendi
mui. (Pabaiga)

Puikiausius kailius rasite
Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

W. (312) 263-5826; (312) 677-8489.

BALTIC
TOURS

SPECIALI
14 DIENU 

EKSKURSIJA SU
11 DIENU 

LIETUVOJE 
Proga sutikti Naujus 
Metus su giminėmis

Gruodžio 27, I 983 iki sausio 9, 1984 —
$1,499.00.

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

IŠSKRIDIMAI Iš BOSTONO IR NEW YORKO 
SU LUFTHANSA ORO LINIJA.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
293 Auburn Street 

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

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

HOWARD TURNER 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC

JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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PAGARBA MECENATŲ MECENATUI
SIMUI KAŠELIDNIUI Mečys Valiukėnas

Simas Kašelionis, šaunus 
Dainavos šalies sūnus, Dirvos 
novelių konkurso pradininkas 
(1962 m.) ir ligšiol kasmetinis 
premijų mecenatas, išsikelia iš 
Chicagos. Šia proga spalio 7 d- 
Lietuvių Tautiniuose namuo
se surengtas su juo malonus su 
sitikimas, siekiant palinkėti 
jam sėkmės ir ilgų metų 
naujoje gyvenvietėje. Susiti
kimo (vakarienės) rengėjai: 
ALT S-gos Chicagos skyrius, 
kurios nariu Simas buvo nuo 
pat atvykimo ir Korp! Neo-Li
thuania, kuriai jis savo testa
mentu yra paskyręs visą savo 
palikimą.

Atsisveikinimo vakarą pra
dėjo šio renginio vadovas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, ALT 
S-gos skyr. pirmininkas, ir 
nuotaikingai vedė iki galo. Si
mo Kašelionio nueitąjį kelią, 
iškeliant jo didžią meilę gim
tajam rašytam žodžiui, atsklei 
dė Teodoras Blinstrubas. Jo 
trumpa apybraiža:

Simas, nuoširdus dzūkas, 
mokslinęsis Alytaus gimnazi
joje, vėliau gyvenęs Kaune, 
dirbęs Akc. Pažangos bendro
vėje. Lietuvos okupacijų me
tais persikėlęs į Alytų. Anti- 
nacinės lietuvių rezistencijos 
metais, kaip Lietuvos Laisvės 
Kovotojų S-gos narys, įtartas 
pogrindžio spaudos platinime, 
Gestapo suimtas ir kalintas 
Pravieniškių stovykloje. Iš čia 
perkeltas į Reichą, prie Berly
no gynybos sutvirtinimų staty
bos. Suradęs progą, Simas pa
sišalino iš darbovietės ir kali
nio rūbais atsirado Berlyne.

Dirvos vardu linkėjimus iš
sako Vilties draugijos pirm. 
Kazys Pocius.

Pirm. dr. L. Kriaučeliūno stalas.

Jono Jurkūno stalas.

Korp! Neo-Lithuania pirm. Antano Juodvalkio stalas.

Antanas Valiukėnas, tuometi
nis Vokietijos Lietuvių S-gos 
sekretorius, parūpinęs asmens 
dokumentus ir aprangą. DP 
laikmečiu Simas gyveno Augs
burge. Atvykęs į JAV kurį lai
ką dirbo indų plovėjų New 
Yorke, vėliau persikėlė į Chi- 
cagą ir iki išėjimo į pensiją dir 
bo kaip nekvalifikuotas darbi
ninkas. Iš savo atlyginimo per 
20 metų yra išmokėjęs novelių 
konkurso laureatams apie pen- 
kioliką tūkstančių dolerių. T. 
Blinstrubas Simą pavadino 
‘mecenatų mecenatu !

Ta pačia proga šiltu žodžiu 
ir padėka už mūsų spaudos rė
mimą, atsisveikino Vaclovas 
Mažeika (ALTS), Antanas 
Juodvalkis (Korp! Neo-Lithu
ania) dėkodamas ir už beletris 
tikos rėmimą ir už Korp! Neo- 
Lithuania pavedimą savo pa
likimo. Baigdamas savo žodį 
NL pirmininkas pareiškė, arti 
miausiame Korp! suvažiavi
me darysiąs pasiūlymą Simą 
Kašelionį išrinkti šios Korp. 
mecenatu.

Jonas Jurkūnas, Chicagos 
lietuvių tautinių namų vardu, 
akcentavo Simo ir kelių kitų 
šių namų narių paramą, su
teikiant paskolą tuo metu, kai 
LTN valdyba stokojo kapitalo 
nupirktam pastatui pagrindi
nai pertvarkyti.

Kazimieras Pocius (Spaudos 
ir radijo draugija Viltis, lei
džianti ‘Dirvą’) prisiminė ren
gęs vakarus, kurių metu Si
mas įteikė premijos čekius no
velių konkursų laureatams. Iš 
skirtinai reiškė padėką Simui

Dėkoja Simas Kašelionis.

už šių metų — minint ‘Aušros’ 
100 metų sukaktį, vieton nove
lės konkurso paskelbus roma
no konkursą — 2,500 dolerių 
premiją.

Jurgis Janušaitis, Liet. Žur
nalistų Sąjungos pirmininkas, 
kaip spaudos aktyvus darbuo
tojas, gėrėjosi Simo parama 
spausdintam žodžiui. Juozas 
Zvynys, ALTS St. Petersbur- 
go Beach skyr. pirmininkas, 
sveikino Simą tolesnių nuo 
Chicagos vietovių tautininki- 
jos vardu, linkėjo sėkmės ir 
apgailestavo, kodėl jis keliasi į 
Arkansą, o ne į Floridą ... Me
čys Šimkus, skelbėsi atstovau
jąs Federalinės valdžios tar
nautojus, Simo gerbėjus ir 
kvietė Simą neužmiršti Chica
gos ir čia esančių draugų ...

Visų susitikimo dalyvių var. 
du, kaip šio vakaro atminimas 
Simui Kašelioniui įteikta Pet- 
tro Vėbros darbo tautinio sti
liaus lėkštė. Išlenktos šampa
no taurės į Simo sveikatą ir to
lesnį novelių premijavimą.

Veronika Lenkevičienė, Chicagos ALTS skyriaus sekretorė, 
įteikia Simui Kašelioniui skulptoriaus Petro Vėbros išdrožtą 
lėkštę "Vargo Mokykla”. Greta skyriaus pirm. dr. Leonas Kriau
čeliūnas. pravedęs atsisveikinimą ir skyriaus iždininkas Vik
toras Mastis. V. A. Račkausko nuotr.

Sugiedota ‘Ilgiausių metų’ pos
mai.

Atsakydamas į tuos visus 
nuotaikingus linkėjimus, Si
mas Kašelionis gražiu žodžiu 
išsakė padėką šio susitikimo 
rengėjams, visiems kalbėto

Juozo Andrašiūno stalas.

Jono Vedegio stalas.

Mečio Šimkaus stalas.

Ižd. Viktoro fcsčio stalas. Visos nuotr. V. A. Račkausko

jams bei linkėjimus pareišku- 
siems, kaip ir visiems kitiems 
tuos linkėjimus plojimais paly 
dėjusiems. ‘Visa tai, ką esu 
padaręs ir toliau darysiu, te
būnie mano mažytis kraitis 
laisvai Lietuvai’.
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

mugė
TARPTAUTINIAME

INSTITUTE

Rugsėjo 29 d. buvo atida
ryta International Institute 
”01d World Market” vadi
nama mugė ir tęsėsi 4 die
nas. Ją atidarė šios mugės 
pirmininkas vokiečių emi
grantų vaikas dr. Eugene 
Strober. Pasveikinęs atvy
kusius j šią 57 tradicinę 
mugę pasakė, kad jam yra 
garbė šiais metais būti mu
gės pirmininku, kuomet su
eina 300 metu nuo vokiečių 
Įsikūrimo šiame krašte ... 
Atidaryme dalyvavo svečiai 
ir Įvairių tautybių atstovai. 
Moterys buvo apsirengusios 
tautiniais drabužiais. Lie
tuvius apsirengusi tauti
niais rūbais, atstovavo Va
lentina Bulotienė. Mugėje 
dalyvavo Detroito Lietuvių 
Kultūros klubas ir turėjo 
Įrengęs kioską. Kioskas gra
žiai atrodė. Aukštai matėsi 
Vytis ir parašąs Lithuania. 
Parašo kairėje Amerikos 
vėliavėlė, o dešinėje Lietu
vos. Kiosko pagrindinę sie
ną puošė Antaninos Jony- 
nienės ir Stasės šimoliunie- 
nės šiaudinukų paveikslai, 
ant stalų gi išdėstyti Įvai
rūs šiaudinukų papuošalai, 
keramikos vazos, skutinėti 
margučiai ir lietuviškos vė
liavėlės. Taip pat ten buvo 
didelis pasirinkimas ginta
ro papuošalų, lietuviškų au
dinių, medžio drožinių, kny
gų apie Lietuvą anglų kal
ba, lėlių, lipiniukų, atviru
čių ir kitokių daiktų. Lietu
viškas kioskas gražiai atro
dė ir visi žavėjosi. Kioskas 
kažkokio ypatingo pelno ne
padarė, bet labai gražiai re
prezentavo Lietuvą. Mugę 
per keturias dienas aplankė 
daug žmonių: mokyklinio 
amžiaus vaiku, jaunimo ir 
suaugusiųjų. Lietuvių nors 
ir ne tiek daug, bet atsilan
kė.

Mugėje dalyvavo apie 30 
tautų, kurios turėjo įruo- 
šusios savo kioskus. Lietu
viškame kioske pasikeisda
mi dirbo: Stefanija Kaune- 
lienė, Lidija Mingėlienė, 
Eugenija Bulotienė, Valen

Detroito Gabijos tunto skautės, spalio 1 d. lankėsi Tarptau
tinio Instituto surengtoje mugėje. Nuotraukoje būrys sesių prie 
lietuvių kiosko. Iš kairės: L. Mingėlienė, S. Kaunelienė, E. Bu
lotienės, p. s. D. Bielskienė, D. Memėnaitė, K. Bielskutė, K. 
Skorupskaitė, p. s. V. Bulotienė, K. Barauskaitė, D. Barauskaitė, 
R. Ratnikaitė. K. Sragausko nuort.

tina Bulotienė. Rožė Bilai- 
tienfe, Vincas Tamošiūnas ir 
Kazys Sragauskas.

V YČIŲ SU V AŽIA VIMAS

Vyčių Vidurio Vakarų 
srities - suvažiavimas įvyko 
spalio 1 d. Holiday Inn pa
talpose Dearborne. Suva
žiavime buvo apsvarstyti 
Vyčių reikalai ir išrinkta 
nauja valdyba: kun. Vac
lovas Katarskis — dvasios 
vadas, Thomas Brūzga — 
pirmininkas, Sophie Žagei’ 
— I vicepirmininkė, Elea- 
nors Mantz — II vicepirmi
ninkė, Mary Trainy — III 
vicepirmininkė, Catharine 
Kurpowic — sekretorė, 
Krank Zager — iždininkas, 
Aldona Ryan — iždo glo
bėja, Magdalena Smailis — 
iždo globėja, Andrew Roz- 
ger — Sgt.-at-Arms, Stefa
nija Rastkis — Lithuanian 
affairs, Lucy Tabbert — 
Cultural, Alvina Luiza — 
Ritual, Vincent Gray — 
Public Relation.

Spalio 2 d. kun. Alfonsas 
Babonas prisegė 3 vyčiams 
užsitarnautus žymenius ir 
prisaikdino naujai išrinktą 
valdybą.

Suvažiavimu, visoms iš
kilniems ir pietų paruošimu 
rūpinosi vyčių 102 kuopos 
valdybos pirmininkė Graži
na Vaškelytė. Jai talkinin
kavo : Aldona ir Pranas Bu- 
nikiai, Angelės ir Petras 
Bukšniai, Sofija Sirutienė 
ir kiti.

ST. BUTKAUS ŠAULIŲ 
KUOPOS DVIDEŠIMTS- 

PENKMET1S

Ilgai ir kruopščiai ruoš
tasis Stasio Butkaus Šau
lių kuopos dvidešimts pen- 
kerių metų sukakties pami
nėjimas buvo kukliai ir 
gražiai atšvęstas spalio 9 
d. šv. Ari'tiAYio parapijoje, 
Detroite.

10:30 vai. už gyvus ir 
mirusius šaules ir šaulius 
kuopos kapelionas kun. Al
fonsas Babonas aukojo iš
kilmingas šv. Mišias.

3 vai. p. p. parapijos sa
lėje Įvyko akademija, me-

Iš St. Butkaus šaulių kuopos sukaktuvinės šventės: pirm. 
V. Tamošiūnas, mjr. K. Daugvydas, R. Bulota, S. Kaunelienė 
ir muz. S. Sližys uždegant žuvusiems dėl Lietuvos laisvės prisi
minti žvakutes. K. Sragausko nuotr.

ninė dalis ir pietūs. Akade
miją atidarė St. Butkaus 
šaulių kuopos pirm. Vfin- 
cas Tamošiūnas. Programai 
vesti pakviesta Stefanija 
Kaunelienė. Po invokacijos 
buvo prisiminti mirę šau
liai ir uždegtos 3 žvakės: 
Už žuvusius šaulius Lietu
vos Nepriklausomybės me
tais žvakę uždegė savano
ris kūrėjas majoras Kazi
mieras Daugvydas, už iš
vežtuosius ir žuvusius Sibi
re šaulius — Vincas Tamo
šiūnas ir už susideginusį 
Romą Kalantą ir kitus žva
kę uždegė jauniausias kuo
pos šaulys Ramutis Bulota, 
o gėlių puokštę prie R. Ka
lantos paveikslo padėjo 
jauniausia dalyvė Audrutė 
Mingėlaitė. Uždegant žva
kes giedojo muz. St. Sližio 
v a d ovaujamas kvartetas, 
kurį sudaro: B. Januškienė, 
Č. Pliūrienė, N. Sližienė ir 
A. Tamulionienė.

Kadangi spalio 9 d. yra 
Vilniaus užgrobimo diena, 
tai programos vedėja Ste
fanija Kaunelienė papasa
kojo apie sudarytą su len
kais Suvalkų sutartį, jos 

Algirdas Vaitekaitis prie savo suruoštos parodėlės — Vil
nius. K. Sragausko nuotr.

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

sulaužimą ir Vilniaus už
grobimą. Kuopos 25-rių me- 
tj apžvalgą perskaitė Ed
vardas Milkauskas. Kuopa 
buvo įsteigta 1958 metais 
gruodžio 21 d. ir jos pirmą
ją valdybą sudarė: pirm. 
Jonas Petrulionis, vicepirm. 
Kęstutis Kodatis ir Stasys 
Maliniauskas, sekr. Pranė 
Brundzienė, ižd. Juozas Au- 
gaitis, kult. reik. Albertas 
Mateika ir kandidatas Pet
ras Veičekauskas. Kuopa 
1962 metais buvo pavadin
ta Pirmojo Lietuvos Karei
vio Stasio Butkaus vardu. 
Tuo vardu ji ir švenčia 25- 
rių metų veiklos sukaktį. 
Kuopai pirminihkauja ilga
metis pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas.

Meninėje dalyje sol. Da
nutė Petronienė padainavo 
keletą dainų. Akompanavo 
V. Neverauskas. Po to ži
burio lituanistinės mokyk
los mokinė Audrutė Mingė
laitė pianinu paskambino 
porą dalykėlių.

Kuopa švęsdama 25-rių 
metų sukaktį gavo daug 
sveikinimų raštu, kuriuos 

perskaitė Stefanija Kaune
lienė. žodžiu sveikino: St. 
šimoliūnas, Br. Valiukėnas, 
K. Gogelis, inž. J. Mikaila, 
inž. V. Kutkus ir A. Misiū
nas.

Po sveikinimų sekė pie
tūs. Pietus gamino ir sve
čių aptarnavimu rūpinosi
M. Mejerienė talkininkau
jant šaulėms. Pietuose ir 
minėjime dalyvavo virš 100 
asmenų.

Minint kuopai 25-rių me
tų sukaktį parapijos patal
pose buvo suruoštos net 
trys parodos. Aldonos ir 
Vytauto Saimininkų buvo 
išstatyti 24 gražus šiaudi
nukų paveikslai ir iš jų 19 
buvo parduoti, o kita tiek 
užsakyta.

Antroji Vilniaus paroda 
Algio Vaitiekaičio surink
tomis fotografijomis, laik
raščių iškarpomis, plaka
tais, atvirutėmis ir knygo
mis buvo atžymėtas Vil
niaus krašto lietuvių gyve
nimas. Joje buvo dokumen
tais ir nuotraukomis pa
vaizduota Suvalkų sutartis 
ir jos sulaužymas. Ant sta
lo buvo išdėstyta daug kny- 
kų, kurios turi bendra su 
Vilniumi ir jo kraštu.

Trečioje parodoje Juozas 
Jasiūnas turėjo išstatęs sa
vo darže augintus didelius 
gražius įvairių rūšių jurgi
nus. Jurginų žiedai sumerk
ti į vazas gražiai derinosi 
prie kitų surengtų parodų.

PIKNIKAS PO STOGU

Spalio 30 d. šv. Antano 
parapija rengia pikniką po 
stogu parapijos patalpose. 
Piknikui reikalingi kepsniai 
ir laimės šuliniui fantai. 
Fantus galima įteikti klebo
nijoje arba aukų rinkė
jams.

• Valerija Elena Sprin- 
dytė-Stankienė, gyv. De
troite, mirė š. m. spalio 6 
d. Velionė gyveno Vokie
tijoje Dillingeno stovyklo
je iki atvykstant į JAV. 
Apie mirtį pranešė jos 
draugė Maria Ridikienė.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

ALL AROUND TOOL AND DIE 
MAKER

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance. Stea- 
dy work fer qual:fied nien. Good 
starting salary & fringe benefits. 

Send resume to Perscnnel Dept. 
KERN-LIEBERS, INC.

P. O. Box 396
Hollund, Ohio 43 528

(38-40)

ROLLING MILL OPERATOR
3- 5 year’s experience preferred in 
rolling, preferably on a reversing
4- H1 Rolling Mill. Thin gauge ex- 
pėrience a plūs. Excellent vvages and 
benefits.

SLITTER OPERATORS
For expanding brass ar.d coppcr rol
ling mill. 3-5 year’s experience pre
ferred operaling melai slitting jva- 
chines. \Ve offer txcellent wa°es and 
fringe benefits.

PLEASE APPLY:

SCOTT BRASS INC.
1637 ELMWOOD AVENUE 

CRANSTON, R. I. 02910 
(38-40)

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

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

213-896-0520
(39-2)
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LOS ANGELES LIETUVIAI
RADIJO VALANDĖLĖS 

BALIUS
Los Angeles lietuvių ra

dijo valandėlė tikrai gali 
džiaugtis savo visuomenės 
dėmesiu ir dosnumu. Susi- 
spietęs j Radijo Klubų di
džiulis būrys kiekvienais 
metais suplaukia ir į valdy
bos rinkimus, ir Į rudenini 
balių.

Tokia proga kaip tik ii' 
bus spalio 29 dieną, 7:30 
vai. vak. parapijos salėje, 
kur turėsim savo tradicinę 
vakarienę, programą ir šo
kius. Girdėsime dvigubą 
oktetą, vyrų ir moterų, pa
ruošia O. Metrikienė ir A. 
Polikaitis. šokiams gros 
Continental orkestras, per 
kurio muziką, pažadame, 
galėsite susikalbėti su kai
mynais. Stalus rezervuotis 
pas Bajalj, Dzenkaitį ir ši- 
moliūną. Bus smagu vėl vi
sus pamatyti, tiek klubo 
narius, tiek valandėlės 
draugus ir klausytojus.

(rkv)

VLADO ŠIMOLIŪNO 
PAGERBIMAS

Vladas Šimoliūnas

Š. m. rugsėjo mėn. 24 d. 
Los Angeles Tautiniuose 
Namuose buvo pagerbtas 
Vladas šimoliūnas 70 m. 
amžiaus ir 30 m. lietuviš
kos visuomeninės veiklos 
proga.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony 
•■■r Savings & Loan Association

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

Willowbrook, III. 60521
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šis žmogus yra tylus, pa
sišventęs ir ištvermingas 
asmuo o r g a n izaciniame 
darbe. Jis puikiai valdo 
plunksną, reikšdamasis poe
zijoje, prozoje ir beletristi
koje. Priklauso daugeliui 
organizacijų, kurių valdy
bose noriai dirba ir net pir
mininkauja. Moka gražiai 
sugyventi su kitais ir no
riai dirba su ankstyvesniais 
ateiviais. Jis laisvalaikį su
naudoja ne savo asmeniš
kiems malonumams ir poil
siui, bet visuomeniniam 
darbui. Todėl į pagerbimą 
susirinko virš 150 svečių.

Sukaktuvininką pasitiko 
su gėlėmis Rūta Šakienė ir 
Danutė Kaškelienė. Invo- 
kaciją sukalbėjus kun. P. 
Celiešiui, visi pasisotino šie- 
mininkės Genovaitės Plu- 
kienės ir jos talkininkų pa
gamintais gardžiais val
giais. Pokylio programą 
pradėjo vakaro vedėjas Fe
liksas Masaitis, pristatyda
mas atvykusius svečius iš 
kitur: Joaną šimoliūnienę, 
jubilijanto žmoną iš Chi
cagos, Viktoriją Jackobson, 
lietuviškų darbų rėmėją iš 
Floridos, jaunystės draugus 
p. p. Eidukonius ir Genovai
tę Orlauskienę iš Arizonos 
ir Petrą Naujokaitį iš Aus
tralijos.

žodžiu sveikino: ALT 
pirm. inž. A. Mažeika, LB 
Vakarų Apygardos pirm, 
inž. R. Dabšys, dalyvaujan
čių pagerbime ramovėnų ir 
savanorių kūrėjų vardu pik. 
J. Andrašūnas, šaulių Juo
zo Daumanto kuopos pirm. 
Juozas Pažėra, Radijo Klu
bo pirm. R. K. Vidžiūnienė, 
Piliečių klubo pirm. J. Kiš
kis, Birutiečių vardu V. 
Andrašūnienė, Skautų Bro
lijos vardu v. s. inž. V. Vi
dugiris, Santa Monikos Lie
tuvių klubo pirm. A. Mar
kevičius, šokių grupės 
"Spindulys” vedėja O. Ra- 
zutienė ir ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus pirm. R. 
Šakienė. Raštu gautus svei
kinimus skaitė Liucija Ma
žeikienė. Jų tarpe buvo:

* 

♦

♦
* 

*

* 
♦ 
»

♦ 
♦
♦
* 

♦

♦ 

*

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

St.).

Dennis N. Gribauskas 
Šenior Viee-President/ 
Willowbrook Manager

V. Aleksandrūnas. Saulėlydis, Beverly Shore, Ind.

prel. Jono Kučingio, gene
rolo St. Raštikio, generolo 
VI. Mieželio, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje, jau
nystės draugo kun. J. Do
meikos, iš Arizonos, sesers 
ir svainio Petrošaičių iš 
tVisconsin, Karo mokyklos 
draugo VI. Tervydžio iš II- 
linois ir daug kitų.

Vlado šimoliūno biografi
ją labai pasisekusiai patie
kė žurnalistas Vladas Ba
kūnas, o VI. šimoliūno poe
ziją iš jaunystės laikų de
klamavo aktorė Stasė Pau- 
tienienė.

Sukaktuvininkui buvo 
įteikta visų dalyvavusių 
bendra dovana, V. Pluko 
įrėmintas Tautos himnas ir 
albumas su dalyvavusių pa
rašais, kuo rūpinosi Petras 
Sakas. Prie kasos mielai 
talkininkavo I. Oksienė ir 
O. Macėnienė. Stalus gėlė
mis išpuošė R. Šakienė ir 
O. Dovydaitienė. Pabaigai 
visi sugiedojo komp. B. 
Budriūno "Valio, valio!”

Pagerbimo organizatoriai 
buvo Petras ir Rūta Sakai, 
kurie ėmėsi šio darbo suda
rydami specialų komitetą iš 
šių asmenų: V. ir G. Plu
kai, Henrikas Bajalis, Fe
liksas Masaitis, P. ir R. Sa
kai ir Danutė Kaškelienė.

Rengėjams ir dalyviams 
atsidėkodamas VI. šimoliū
nas pasakė kalbą, paženk
lintą būdingu kuklumu ir 
paprastumu.

H. Bajalis

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

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Monictf Boulevard 
Santa Monica, CA 90404

14659 Limedale Street

Panorama City, CA 91402

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

To work and live in a small congenial 
community and in a 185 bed facility. 
Medium sized rural hospital is seek- 
ing R. N.’s interested in opporlunities 
for professional growth and recogni- 
tion in medical surgica! care, in- 
tensive critical care, obsletrical care. 
Excellent salary and benefit package 
including hospitalization, deniai plan, 
vveekend and shift differential, and 
other programs. Interested persona 
should contact The Personnel Office 
of Pemiscot County Memorial Hosui- 
tal where we are "People Caring for 
People".

PEMISCOT COUNTY 
MEMORIAL HOSPITAL 

Hwy 61 South & Lee St.
P. O. Box 489 Hayti, Mo. 63851 

or Call collect 314-359-1372
An Equal Opportunity Employer

1983 METŲ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

LITERATŪROS PREMIJA
JAV Lietuvių Bendruo

menės Krašto valdybos, 
Kultūros tarybai pasiūlius, 
1980 metais įsteigtoji 3000 
dolerių LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS Literatūros 
premija 1983 metais skiria
ma už lietuvių išeivijos gro
žinę kūrybą, išleistą 1982 ir 
1983 metais, arba už bet 
kada parašytus rankraš
čius. Tebegalioja kitais me
tais skelbtos taisyklės.

Pirma. Premija skiriama, 
atsižveligant tik į svarsto
mojo kūrinio meninę vertę. 
Jei nebūtų gauta premijuo- 
tino lygio veikalo komisija 
pasiūlys kultūros tarybai 
tris išeivijos rašytojus, pre- 
mijuotinus už bendrąjį įna
šą į grožinę lietuvių litera
tūrą. Vienam ir jų Kultū
ros taryba, susitarusi su 
vertinimo komisija, skirtų 
1983 metų premiją.

Antra. Premijai veikalus 
atsiųsti paskutinė data — 
1983 m. gruodžio 31 diena.

Trečia. Premijai veikalai 
siunčiami Kultūros tarybos 
vicepirmininko adresu: Vik
toras Mariūnas, 1994 Be
verly Hills Dr., Richmond 
Hts., Ohio 44143, telefonas 
(1-216) 481-4534.

Apie gautus rankraščius 
bus pranešta siuntėjams. 
Už paštuose užkliuvusias 
ar dingusias siuntas Kultū
ros taryba neatsako. Spau
dinius siųsti tik paprasta 
siunta, nereikaalujančia ga
vėjo parašo.

Ketvirta. Rankraščių pa
kanka atsiųsti po vieną nuo
rašą, jei po daugiau — pa
lengvintų komisijai darbą. 
Jie bus grąžinami. Knygų 
atsiunčiama po penkias. 
Pageidautina, kad rankraš
čiai būtų rašyti mašinėle, 
bet bus priimami ir lengvai 
išskaitomi ranka rašyti kū
riniai.

Penkta. Pasitarus su Lie
tuvių Rašytojų Draugija, į 
1983 metų Vertinimo komi
siją pakviesti ir sutiko bū
ti nariais; dr. Viktorija 
Skrupskelytė, dr. Danguolė 
Tamulionytė, Balys Augi

nąs, Balys Gaidžiūnas ir 
Viktoras Mariūnas.

šešta. Prie siuntos pri
dedama autoriaus tikroji 
pavardė, adresas ir telefo
no numeris.

Premiją laimėjusio rank
raščio autorius galės tartis 
su Kultūros taryba dėl jo 
išleidimo.

Pastaba. 1984 m. premi
ja bus vėl skiriama už 
grožinę liteartūrą, 1985 — 
už lituanistinės tematikos 
mokslo veikalą.

JAV LB Kultūros 
taryba

MANUFACTURING 
TĘST ENGINEER

GAMMA PRODUCTS CORP.
Designs, develops and manufactures a 
series of industrial computer periphels. 
We are currently seeking a Manufac- 
turing Tęst Engineer to irnplement 
and maintain our production tęst 
process. The successful candidate 
should have 5-10 years experience in 
these areas:
• Design of microprocessor tęst 
equipment
• Programming in assembly 
language
• Training and cvaluation of tęst 
technicians
• Failure analysis
• Documenlalion of tesi procedures 
and processes
Call or send resume to:

Jim Dowden
1700 Centenary, S’port. La. 71101 

318-424-1019
Landmark Resources

A Professional 
Employment Service 

(38-40)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES NEEDED 

The Clarinda Treatmtnt Comp!ex 
needs registered nurses. Salary begins 
at $15,995 up to $20,904, plūs shift 
differential. Excellent statė benefit3, 
psychiatric expericnce helpful, būt 
not necessary. Conlact, Jeanne Rus- 
8ell, R. N., Director of Nurses, Box 
338, Clarinda, 1A. 5 1632 or call 712- 
542-2161. Equal Opportunity Em
ployer. (39-45)

OR/CS SUPERVISOR
New 4 4 bed general eeute care 
hospital in Douglas, Wyoming

NEEDS QUALIFIED REGISTERED 
NURSES 

with minimum of 2 years OR ex- 
perience, management background, 
and CS knowledge.
We offer eutstanding salary and 
benefits, in a comfortable small 
town environment.
Contacl Jim R1MEL

CONVERSE COUNTY MEMORIAL 
HOSPITAL 

530 S. Oak St. 
Douglas, Wy. 82633 

307-358-2122
(35-40)

JOURNEYMEN
MACH1NISTS

OR
1ST CLASS

Wanted in Brockton area Experienced 
machinist capable of reading prints, 
vvorking on injection plastic molas 
and punch press dies. Able to do 
own setups wilh a minimum of su- 
pervision. Would likę someone with 
experience operators a 3 Axis Pan- 
tograpn, būt not requiied. For ap- 
pointment call 617-583-0160.

(39-40)
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A.A. RASA GRIGANAVIČIŪTĖ

A. A. Rasa Griganavičiūtė

1955. IX.27 — 198.3. X. 1
Vos pražydęs žiedas, ne

gailestingos rudens šalnos 
pakąstas, nuvyto. Rasa Gri
ganavičiūtė seseris metus 
atkakliai ir viltingai kovo
jusi su negailestinga kaulų 
vėžio liga, š. m. spalio 1 d. 
kovą pralaimėjo ir iškelia
vo amžinybėn, teturėdama 
tik 28 metus ir palikdama 
didžiausiame skausme tėve
lius, broli, senelius ir kitus 
artimuosius. Ilgos ligos me
tu Raselė parodė daug iš
tvermės ir kantrybės, pasi
tikėdama šių laikų medici
nos išradingumu.

Rasa Griganavičiūtė gi
mė ir augo Chicagoje. čia 
baigė St. Maurice parapi
jos pradžios mokyklą ir 
įstojo Į Marijos gimnaziją, 
bet po dviejų metų, tėvams 
persikėlus į Chicagos prie
miesti Dovvners Grove, Ra
selė lankė ir baigė vietinę 
aukštesn. mokyklą. 1973 m. 
įstojo į Illinois Benedictine 
kolegiją, kurią baigė įsigy- 
dama bakalaurus iš dviejų 
pagrindinių dalykų: biolo
gijos ir biznio administra
cijos. Jau bebaigiant kole
giją, Raselė pajuto pirmuo
sius ligos simptomus, bet 
nenusiminė, turėdama vilti 
pasveikti ir pradėjo dirbti 
didelėje draudimo bendro
vėje U. S. F. & G. Dirbda
ma ir kovodama su besiple
čiančia liga, Raselė tęsė 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Della E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

studijas, siekdama magistro 
laipsnio, kurį gavo 1983 m. 
rugpiūčio 19 d., jau gulė
dama ligos patale. Pilnai 
pasiruošusi gyvenimui, tu
rėjo nusilenkti likimui.

Dar būdama pradžios 
mokykloje, lankė Kr. Do
nelaičio pradinę ir aukštes
niąją lituanistines mokyk
las ir jas baigė. Puikiai kal
bėjo ir rašė lietuviškai. Ak
tyviai reiškėsi lietuvių gy
venime, šoko tautinius šo
kius, dalyvavo tautinių šo
kių šventėse, priklausė 
skautams akademikams ir 
jiems vadovavo, eidama 
pirmininkės ir vicepirm. pa
reigas. Baigusi kolegiją, įsi
jungė Į skautų filisterių są
jungą. Mėgo muziką ir net 
vargonavo St. Maurice baž
nyčioje.

Raselė buvo malonaus ir 
švelnaus būdo, turėjo jaut
rią ip gailestingą širdį. Su 
visais surasdavo kalbą, ų iš
tiktus nesėkmių, paguosUa- 
vq ir sųrąmįpdąyo. Dar pra
eitais metais," su ekskursi
ja važinėdama po Europą, 
aplankė Liurdo ir Fatimos 
šventoves. Nors ligos var
ginama ir priversta gulėti 
lovoje, džiaugėsi brolio Ša
rūno artėjančiomis vestu
vėmis ir rūpestingai joms 
ruošėsi, tikėdama jose da
lyvauti. Ir koks nelemtas 
sutapimas! Brolio vestuvių 
dienos ankstyvą rytą (X. 1) 
Raselės gyvybė netikėtai 
užgeso. Vestuvinį džiaugs
mą nustelbė mirties liūde
sys. Kas gali aprašyti tė
vų jausmus, matant jau
nuosius prie altoriaus ir 
girdint vestuvių maršą, kai 
širdį spaudė mylimiausios 
dukters netekimas. Nors 
sakoma, kad žmogus yra 
silpnas sutvėrimas, bet rei
kalui ištikus gali daug pa
kelti ir iškentėti. Perkentė- 
jo ir Danguolė su Petru sa
vo vaikų likimą: vestuves 
ir mirtį.

A. a. Rasa Griganavičiū
tė buvo pašarvota Petkaus 
Marųuette laidojimo koply
čioje (2533 W. 71st St., Chi
cago, III.) ir palaidota iš 
Our Lady of Peace bažny
čios (Darien, Ilk), šv. Ka- 
miero lietuvių kapinėse, 
šalia savo prosenelės Liud-

■ laiškai Dirvai
DAR LABIAU 
SUKRUSKIME

Ne vienas klausia, ar JAV 
išleis, kada išleis, kodėl ne
išleidžia sukaktuvinį pašto 
ženklą pagerbti S. Darių ir
S. Girėną. Tuo tarpu į šiuos 
klausimus atsakymo neturi
me. Galime tik pi-ielaidas 
daryti. Retas iš musų pa
klausia, ar visi supratome 
šį užsimojimą, ar užtekti
nai parodėme pastangų ra
šydami laiškus Amerikos 
pašto tarnybai, rinkdami 
parašus, pagelbėdami tą 
darbą dirbantiems. Pilnai 
neįsisąmoninome pašto žen
klo sampratos, per mažai 
laiškų ir peticijos parašų 
pasiekė pašto viršininką ir 
ženklų komitetą. Tik retas 
kreipėsi į savo valstijos gu
bernatorių, senatorius, kon- 
gresmanus ar kitus įtakin
gus asmenis, prašydami tuo 
reikalu paramos.

Reikia dėkoti pašto vir
šininkui už sutikimą mūsų 
prašymą dar svarstyti bū
simuose posėdžiuose, paren
kant pašto ženklus jau 1985 
metams. Tat mums belieka 
dabar dar labiau sukrusti ir 
skubiai veikti, ženklų ko
miteto posėdžiai vyksta 
kartą į du mėnesius. Kiek
viena didelė ar maža orga
nizacija valdybos vardu tu
ri parašyti laiškus pašto 
viršininkui (The Honorable 
William F. Bolger, Post- 
master General U. S. Postai 
service, 475 L’Enfant Plaza, 
Washington, D. C. 20260) 
ir ženklų komitetui (Citi- 
zens’ Stamp Advisory Com- 
mittee, U. S. Postai service, 
475 L’Enfant Plaza, Wash- 
ington, D. C. 20260). Pra
šydamos mūsų prašymą pa
remti organizacjos kreipia
si i savo valstijų veteranų 
komandierius, gubernato
rius, kongresmanus, senato
rius ir kitus įtakingus as
menis. Tik su jų pagalba 
galime išvysti Dariaus-Gi
rėno ženklą. Visi pasirašy
kime peticijų blankuose ir 
parašykime laiškus pašto 

vikos Jablonskienės. Pamal
dų metu giedojo solistė Da
na Stan kaitytė.

Koplyčia skendėjo gėlė
se, garbės sargyboje stovė
jo akademikų ir filisterių 
skautų vėliavos. Gausus bū
rys giminių ir draugų paly
dėjo į amžino poilsio vietą.

Skausme liko tėvai Dan
guolė ir inž. Petras, brolis 
Šarūnas su žmona Colįen, 
seneliai Valerija ir Mečys 
Bankauskai ir daug kitų ar
timų giminių.

Tebūnie Tau, Rasele, at
laidus Aukščiausiąsis Tvė
rėjas ir priima Tave į savo 
angelų būrį, o skausme li
kusiems tėveliams, sene
liams ir visiems artimie
siems nuoširdi užuojauta.

A. Juodvalkis 

viršininkui ar ženklų komi
tetui dar kartą, nors anks
čiau tai esame padarę. Ra
dijo stotys oro bangomis, 
laikraščiai savo skiltyse 
nors ir trumpu žodžiu tepa
ragina kiekvieną būti ben
dro darbo talkininku.

Pašto ženkle spausdin
tos raidės išliks ilgiau, ne
gu granito paminklai. Sten- 
kilmės S. Darių ir S. Girėną 
įamžinti tame mažame po
pierėlyje. Nuoširdi padėka 
visiems bent kokiu darbu 
jau prisidėjusiems prie to 
užsimojimo.

J. žadeikis 
Cbicago, III.

JAUNŲJŲ LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ NOVELĖS 

IR EILĖRAŠČIO
KONKURSAS

Novelės Premijos $600 ir 
$400. Eilėraščio — $500.

Konkursą skelbia JAV 
LB Kultūros Taryba.

Premijų mecenatas — 
LIETUVIŲ FONDAS.

1. Konkurso dalyvių am
žius: 18 iki 35 metųb

2. Konkursiniai kūriniai 
atsiunčiami iki 1983 m. 
gruodžio 31 dienos šiuo ad
resu: JAUNUJ U RAŠYTO
JŲ KONKURSAS, 4249 
Lambert Rd., So. Euclid, 
Ohio 44121.

3. Konkursiniai kūriniai 
rašomi lietuvių kalba ma
šinėle arba gerai įskaitomu 
rankraščiu. Eilėraščių rei
kia atsiųsti po penkis.

4. Kūriniai pasirašomi 
slapyvardžiu, pažymint am
žių, pav., LIEPA, 32. Sla
pyvardis su adresu užrašo
mas ant užlipinto voko, ku
riame įdėta tikroji pavar
dė, adresas ir telefono nu
meris.

5. Vertinimo komisija vi
są iš Člevelando. Juozas 
Stempužis (tel. (216) 382- 
9268), Dalia Staniškienė ir 
Vacys Kavaliūnas.

6. Konkursiniai rankraš

NAMŲ REMONTAVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI Į

ANICETĄ STRIMAITĮ
DAŽAU NAMUS. LIPINU POPIERIUS. -ATLIEKU 
STALIAUS DARBUS. SUVEDU VANDENS VAMZ
DŽIUS. ĮDEDU ĮVAIRIAS PLYTELES IR ATLIEKU 

EILĘ KITŲ DARBŲ.

Prašome skambinti telef.: 442-2187

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

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės daibiis.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

čiai nebus grąžinami. Au
toriai pasilieka nuorašus.

7. Novelės temą laisvai 
pasirenka pats autorius. Jos 
Įgis — iki 20 puslapių.

8. Premijuotieji kūriniai 
tampa JAV LB Kultūros 
Tarybos nuosavybe.

JAV LB Kultūros 
Taryba

ČLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• SPALIO 22 Lietuvių na
mų dešimtmečio iškilmės ir 
balius.

• SPALIO 22-23 D. JAV LB 
Tarybos suvažiavimas Euclide.

• SPALIO 30 D., 4 vai. — 
DievoMotinos parapijos talki
ninkų vakarienė.

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

• LAPKRIČIO 13 D., 11:30- 
3:00 vai. parapijos salėje tra
dicinis šv. Jurgio parapijos fes
tivalis.

• LAPKRIČIO 19 D. kariuo
menės šventės minėjimas. Lie
tuvių Namuose.

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

• LAPKRIČIO 20 D. Kris
taus Karaliaus šventė Dievo 
Motinos parapijoj. Procesiją ir 
minėjimą organizuoja ateiti
ninkai.

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

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

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

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

• GRUODŽIO 31 D. 9 vai. 
vakaro Dievo Motinos parapi
jos salėje Člevelando Ateitinin- 
kija rengia Naujų 1984 Metų 
sutikimą.
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Clevelando Lietuvių Namai ruošiasi sukakčiai...

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

♦ Baltieji Rūmai atsiun
tė Dirvos redaktoriui V. 
Gedgaudui telegramą, kvie
čiant spalio 18 d. j spaudos 
ir radijo konferenciją iš
klausyti specialu pranešimą 
JAV vidaus ir užsienio poli
tikos klausimais ir susitik
ti su prezidentu Reaganu.

• JAV LB X-osios tary
bos antroji sesija įvyks spa
lio 22-23 d. The Charter- 
house Motor Inn, Euclide. 
Į plenumo posėdžius mielai 
kviečiame spauda ir visuo
menė šeštadieni pirmasis 
posėdis prasidės 9 vai. ryto. 
Vakare paskaita apie OSI, 
KGB, JAV teismų laikyse
ną ir gynybos pastangas 
skaitys Daiva Kezienė iš 
New Yorko. Sekmadienį, po 
pamaldų viešbutyje, darbo 
posėdžiai prasidės 9:45 vai. 
Sesiją organizuoja JAV LB
tarybos prezidiumas Chica
goje, globoja Ohio apygar
dos valdyba, vadovaujama 
Juozo Mikonio.

• Dr. Danguolei Tamulio- 
nytei, praeitą šeštadienį, 
spalio 15 d., Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos meti
niame susirinkime — baliu
je buvo įteikta 27-toji kul
tūrinė premija.

• Julija Nasvytytė-Mor- 
gan, gavo The Cleveland 
Playhouse fellowship. Pir
masis vaidinimas, kuriame 
dalyvaus Julija, bus Šeks
pyro ”The Tempest”. Lin
kime jai sėkmės.

Lietuvių namų direktorių taryba, kuri spalio 22 rengia namų dešimtmečio sukakties 
banketą. Sėdi iš kairės: Vytautas Ramonis, Vytautas Jokūbaitis, pirmininkas Romualdas Bub- 
lys, Vytautas Sniečkus ir Algis Matulionis. Stovi: Raimundas Kudukis, Romas Zylė, Juozas 
Duleba, Juozas Stempužis, Povilas Šūkis ir Vladas Plečkaitis. A. Venclausko nuotr.

• Clevelando Vaidilos te
atro premjera "Posėdis pra
gare” įvyksta š. m. lapkri
čio mėn. 12 d. 7:30, Dievo 
Motinos parapijos auditori
joje. Bilietai po 8, 6 ir 4 
dol. gaunami pas A. Zors- 
kienę tel. 371-0130 arba pas
J. Dundurą tel. 531-0284. 
Bilietai taip pat platinami 
abiejose lietuvių parapijo
se, tuoj po pamaldų.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat'<x>**ide is cm you'’ »'<*•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBEI.ENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (21 G) 531-2211 arba 
SAULIUJ (216) 161-3500.

• Jonas Rimkūnas ir 
skulptorius Ramojus Mozo- 
liauskas, atvykę iš Chicagos 
į a. a. komp. A. Mikulskio 
laidotuves, aplankė Dirvą, 
paliko auką ir įsigijo naują 
Br. Railos knygą.

LB VAKARONĖ

Praėjusios vasaros Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso įspūdžius ir verti
nimus pateiks to kongreso 
atstovai Lietuvių Bendruo- 
nės vakaronėje. Atstovų 
pašnekesį praves Sigutė 
Lenkauskaitė.

Vakaronė įvyks spalio 20 
d., ketvirtadieni, 7:30 vai. 
vak. Dievo Motinos parapi
jos mažojoje salėje. Visi 
mielai laukiami.

• Algirdas Nasvytis, jr., 
su žmona Joan susilaukė 
pirmąjį naujagimį sūnų 
spalio mėn. pradžioje. Bri
gita Nasvytienė džiaugiasi 
kartu su tėvais anūku.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo: 
V. Čcpukaitis, Cleveland 3.00
J. Vinciūnas, Chicago .... 3.00 
Kun. Z. Gelažius, Chicago 50.00 
V. Kaupas, Concord .... 5.00
A. Cenfeldas,

Santa Barbara ............. 8.00
A. Šležas, Dorchester .. 5.00
L. Kapeckas, Hartford .. 3.00
A. Pavilčiūtė, Chicago .. 8.00
Gr. Kulawas, Greenvvich 1.00
V. Hoffman, Chicago .... 3.00
A. D. Ratkelis, "

Lagūna Beach .............13.00
P. Vėbra, Chicago ......... 50.00
J. Beniūnas, Hartford .. 3.00

PAREMIKIME 
LITUANISTIKOS 

KATEDROS STEIGIMĄ
Čekius rašyti: LITHUA- 

NIANWORLD COMMUNI
TY FOUNDATION. Siųsti 
Lietuvių Bendruo menės 
Clevelando apylinkės iždi
ninko adresu; Vincas Ge
čys, P. O. Box 19102, Cleve
land, Oihio 44119. Arba 
įteikti bet kuriam apylinkės 
valdybos nariui.

Aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčių (Nr. 36- 
3097269).

Kad Lituanistikos kated
ra prie Illinois Universiteto 
Chicagoje galėtų pastoviai 
veikti, Lietuvių Bendruo
menė per penkerius metus 
turi į Universiteto iždą įmo
kėti 600 tūkstančių dolerių. 
Pats Universitetas prie tos 
sumos pridės 150 tūkstan
čių.

Iki šių metų lapkričio 1 
d. Lietuvių Bendruomenė 
turi įmokėti 200 tūkstančių 
dolerių

Mūsų apylinkei per spalio 
mėnesį skirta surinkti 1500 
dol. ar daugiau.

Būkime dosnūs. Lietuvy
bė be lietuvių kalbos, lite
ratūros bei Lietuvos istori
jos žinovų, mokytojų, vado
vėlių autorių, spaudos re
daktorių bei bendradarbių 
išeivijoje neilgai išliks gy
va.

Lituanistikos katedra rei
kalingų lituanistų tam tik
rą skaičių kasmet išleistų. 
Kasmet iš jos į išeivijos va
dovybę ateitų naujos, tin
kamai parengtos jėgos.

Padarykime, ką šiandien 
galime vien tik pinigine au
ka padaryti. Be jos — ry
tojų tik stebuklas galėtų 
išgelbėti.

Kažin ar stebuklo būsime 
verti ?

LB Clevelando 
apylinkės valdyba

MALONIAI VISUS KVIEČIAME Į 

LIETUVIŲ NAMŲ DEŠIMTMEČIO 

SUKAKTIES BALIU 
ŠEŠTADIENI, SPALIO 22, LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.

Baliaus programa 
Operų chorinių kūrinių koncertas 

‘ ATLIEKA ČIURLIONIO ANSAMBLIS 

IŠKILMINGA VAKARIENE
(su šampanu ir gėrimais).

LIETUVIŲ KLUBO PREMIJŲ 
LAUREATŲ PAGERBIMAS 

Orkestras, šokiai ir muzika. 
Vakarine apranga.

PRADŽIA 6 vai. 30 min. vak. Asmeniui 20 dol.
Rezervacijos iš anksto (darbo metu ii’ vakarais) Lietuvių 

klube 531-2131 arba pas V. Plečkaitį 531-3474.

LITHUANIAN VILLAGE INC. DIREKCIJA

S. Vyšniauskas, Hamilton 3.00 
Dr. A. Šaulienė, Chicago 3.00 
Ed. Siman, Hamilton .... 8.00 
Ingrida Šamatauskaitė-

Civinskienė, Cleveland 100.00 
K. Civinskas, Cleveland .. 3.00
J. Žemaitis, Hot Springs 8.00 
A. Urbonas, Chicago ....10.00
K. Mikolajūnas, Chicago 6.00
A. Balsys, Kensington .. 3.00
B. Dirmantienė, Chicago 10.00 
R. Jasinskas Pasadena .. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

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

• OHIO AUTO BODY,

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

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

FOR RENT
5 rooms up. Lake Shore 

& East 147 St. No garage. 
Call after 4 p. m. 481-8783. 
Reasonable. No children, 
no petg.

OPPORTUNITY FOR
RN/DIKECTOK OF NURSES 
204 bed skilled NURSING HOME 
knowledgeable of Statė & Federal re- 
gulations supervisory experience. Sela- 
ry commensurate with experience & 
ability. Liberal pernonnel policies & 
fringe benefits.

APPLY TO:
SAVOY TERRACE

302 w. BURWASH 
SAVOY, 1LL. 61874 

(29-38)



DIRVA
PARAMA DIRVAI

Dirva kreipėsi laiškais j 
savo skaitytojus prašyda
ma pagal išgales paremti 
auka laikraščio leidimą.

Pirmasis su auka Į mūšy 
laišką atsiliepė Leonas Bra
zauskas, gyv. Clevelande, 
įteikdamas 20 dolerių.'

Norėdami jį už tai atžy
mėti, pasiuntėme jam nau
jausią Bronio Railos kny
gą "Kitokios Lietuvos ilge
sys".

Dirvos rėmėjams, atsi
liepusiems i išsiuntinėtą 
laišką, burtu keliu bus pa- 
skitos šios dovanos, kurias 
Dirvai padovanojo:

• Moteriški kailiai, 800 
dol. vertės. Kailių prekybi

Čiurlionio Ansamblio meno vadovui,

kompozitoriui
- A. A.

ALFONSUI MIKULSKIUI
mirus, jo žmonai ONUTEI ir artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Buvę clevelandiečiai:
A. ir V. Garmai 
V. ir M. Ginčai 
J. ir S. Garlai 
J. Juozaitis
P. ir E. Mikšiai
M. Slabokienė
A. ir J. Šalkauskai 
L. ir A. Staškūnai 
V. Sakas

) R. ir D. Valodkai
Florida

LšST garbės nariui

A. A.

muz. ALFONSUI MIKULSKIUI

mirus, žmonai ONAI ir aidimiesiems reiš

kiame užuojautą ir kartu liūdime

Žalgirio šaulių Kuopa

Mielajam ir brangiajam
A. A.

ALFONSUI MIKULSKIUI 
mirus, gilaus liūdesio prislėgtą jo žmoną 

ONUTĘ su giminėmis ir artimaisiais nuo

širdžiai guodžiame ir kantrios stiprybės lin

kime —

Kazimiera ir Aleksas Laikūnai 
Jūratė ir Vitas Kokliai

ninko Chicagoje Normano 
Buršteino dovana;

• Stereo radijo aparatas- 
rekorderis. Dr. L. Kriauče- 
liūno dovana;

• Dvi medžio skulptūros: 
Knygnešys ir Suktinis. 
Skulptoriaus P. Vėbros do
vana ;

• Verpstė. Medžio droži
nys pagal originalius mu
ziejinius reinkinius. Dail. 
Daugvilos dovana.

Be to, apie 50 smulkesnių 
dovanų.

Prašome visų skaitytojų 
atsiliepti į mūsų laišką iki 
š. m. gruodžio 15 d., kad 
galėtumėte dalyvauti dova
nų laimėjime.

Dirva

TAUTOS FONDO 
VAKARIENĖ

Tautos Fondo Chicagos 
Komitetas š. m. spalio 30 
d., sekmadienį, 4:30 vai. p. 
p., rengia Tautos Fondo 
metinę vakarienę Lietuvių 
Tautiniuose Namuose — 
6422 So. Kedzie Avė. Va
karienę maloniai sutiko pra
vesti dail. VI. Vijeikis. Me
ninę programą atliks muzi
kinis vienetas "Dainuojan
čios žemaitės". Vakarienės 
metu bus įteikti Fondo val
dybos paruošti pažymėji
mai. Tautos Fondas yra Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi-* 
nimo Komiteto iždininkas.

Fondas talkina Vlikui vi
suose Lietuvos išlaisvinimo 
darbuose j uos finansuoda
mas.

Maloniai kviečiami visi 
vakarienėje dalyvauti. Sa
vo dalyvavimu paremsi te 
moraliai ir materialiai Tau
tos Fondo atliekamą dar
bą. Apie dalyvavimą prašo
ma pranešti tel.: 737-1920. 
Vakarienė 15 dol. asmeniui.

• Lituanistikos katedros 
lėšų telkimo komitetas pra
neša, kad pirmasis 200,000 
dol. įmokėjimas Ulinois uni
versitetui Chicagoje bus 
padarytas lapkričio 4 d. Pa
skutiniuoju metu pagreitė
jusiu tempu pradėjo plauk
ti stambesnės aukos, nors 
šiuo momentu kasoje dar 
trūksta 30,000 su viršum 
dol. Todėl skubi parama itin 
reikalinga ir laukiama. Di
delė talka jaučiama iš JAV 
LB apylinkių darbuotojų. 
Mokslo židinio steigimo rei
kalą suprasdami, aukoja 
jauni ir seni, o taip pat 
Amerikoje gimę lietuviai. 
Visi įnašai nurašomi nuo 
pajamų mokesčių, čekius 
išrašyti ir siųsti: Lithua
nian World Community 
Foundation, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, lllinois 
60636.

• Tumo-Vaižganto minė
jimas buvo surengtas Chi
cagoje, Lietuvių tautiniuo
se namuose, spalio 9 d. šio 

'didžio lietuvio asmenybę, 
raštiją ir veiklą savo pa
skaitoje nupiešė Antanas 
Gustaitis. Iš Vaižganto kū
rybos ištrauką paskaitė Zi
ta Visockienė, keletą dainų 
atliko "Dainuojančios že
maitės’’ (Bronė Stravins
kienė, Aldona Undorienė ir 
Dana Varaneckienė), akom
panuojant Alvydai Eituty- 
tei ar Kaziui Skaisgiriui. 
Plačiau kitame numeryje.

• Pianisto Manigirdo Mo- 
tekaičio koncertas įvyks š. 
m. spalio 23 d. (sekmadie
nį), 3 vai. p. p. Jaunimo 
centro salėje.

Programoje: Bachas,
Beethovenas, Jakubėnas1, 
Binkerdas, A. Tcherepni- 
nas, Lecuona.

Bilietai gaunami prie 
įėjimo koncerto dieną. Kai
na 10 dol., studentams ir 
pensininkams 6 dol.

Visi kviečiami dalyvauti.

• Inž. Visvaldas Mačiū
nas, 76 m. amž., mirė New 
Yorke. Nuliūdime liko žmo
na, duktė, sūnus ir anūkai. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo Kauno apskr. inžinie
riumi. Apsigyvenęs New 
Yorke dirbo kaip inž. kon
sultantas.

• Vladas šniolis, Dirvos 
rėmėjas St. Petersburge, 
Fla., atnaujindamas prenu
meratą pridėjo auką 17 dol. 
Ačiū.

• "Lietuviu Dienos” žur
nalo rugsėjo mėnesio nume
ris jau išėjo iš spaudos, 
šiame numeryje spausdi
namas pasikalbėjimas su 
G. Grušu, nauju PLJS pir
mininku; popietė su istori
ne mūsų praeitimi — R. K. 
Vidžiūnienė; poezija — Alė 
Rūta; Kol mes kuriame, 
esam gyvi — B. Brazdžio
nis ; dvejopa tremtis — A. 
Maceina.

Viršelį puošia PLJS pir
mininko Gintaro Grušo nuo
trauka. žurnalas gausiai 
iliustruotas nuotraukomis.

"Lietuvių Dienas” lei
džia A. F. Skirius, 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, 
Ca. 90029. Prenumerata 
metams 20 dol. '

Mylimai motinai

A. A.

ONAI ŽILINSKAITEI-čEPULIENEI

Lietuvoje mirus, dr. ALGIUI ČEPULIUI ir 

jo šeimai gilią užuojautą reiškia

Ohio Lietuvių Gydytojų
Draugija

A. A.

ANTANINAI ŠIMULIENEI
4

Amžinybėn iškeliavus, skausmo -valandoje 

jos vyrui KAZIMIERUI ŠIMULIUI ir VITUI 

su šeima reiškiame gilią užuojautą ir kartu 

liūdime

Juozas Jurevičius
Juozas Turčinskas

ATITAISYMAS
Dirvoje Nr. 38 Chicagos 

kronikoje pranešime apie 
renginius, skyrelyje apie 
Korp. Neo-Lithuania meti
nę šventę, renkant peršok
ta eilutė. Turėjo būti:

”10 vai. ryto pamaldos 
tėvų jėzuitų koplyčioje, žu
vusiųjų pagerbimas prie 
Laisvės paminklo, mirusių
jų korporantų kapų lanky
mas.”

Po to seka 12 vai. korpo
rantų suvažiavimas Lietu
vių Tautiniuose Namuose.

MULTI COLOR PRESSMAN
Immediale opening available for an 
experienced offset multi-color press- 
man. A Minimum of 5 years Irade 
_experience required. Leve! of pay will 
•jrflect leve! of skili. Excdlenl fringe- 
benefiU. c

Phone or write X
KENNZTH i . MARKSON

BANĮ) & WHITE, INC.
P. O. BOX 1212 

SPARTANBURG, S. C. 29304 
803-582-5441

(37-40)

OWNER-OPERATORS
FLATBED TRIJCKS

Wanted to haul steel to ncrthvvest 
and California witl» relvrn lumber 
loads to Greal Lakos area. Mušt have 
full tarps and nylon straps to protecl 
lumber. For det.iils, 800-541-4213, 
Dennis Williams, System Transport, 
Spokane, V'ashinglon. (38-41)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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