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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

TIESA APIE SOVIETUS
Sunkiausiai įrodomas dalykas

Šios eilutės rašomos prieš 
Reagano-Mondale diskusijas 
užsienio politikos klausimais. 
Būčiau laimingas jei klysčiau, 
tačiau man atrodo, kad pre
zidentas Reaganas, kalbėda
mas apie sovietus, bus labai 
santūrus, kaip per paskutinius 
pusantrų metų. Tai lengva su
prasti — dauguma amerikie
čių yra pažiūros, kad šiaip ar 
taip su sovietais reikia sugy
venti, nes atominio karo lai
mėti negalima. Jei taip - rei
kia su jais derėtis, bet ne muš
tis.

Tokia pažiūra, nors logiška, 
savyje slepia daug pavojų, nes 
išvengimas atominio karo dar 
nereiškia, kad sovietai būtų 
atsisakę savo ‘religijos’, kuri ža 
da jiems visą pasaulį ir juos 
įpareigoja siekti to paties tiks
lo visomis priemonėmis. Net 
ir sutinkant, kad toji religija 
yra subankrutavusi, ji vis dar 
yra oficiali, galinti suvaidinti 
nemažą rolę jų vidaus kovoje 
dėl valdžios, ir vis dar pade
danti sovietams siekti savo už
sienio politikos tikslų. Kartu 
negalima užmiršti, kad totali
nio režimo forma neleidžia jo
kios opozicijos tai dogmai kraš 
to viduje.

Visa tai - jau ne naujiena. 
Nuostabu tačiau, kaip tai už
mirštama, nuolat skelbiant, 
kad sovietai yra žmonės kaip 
visi kiti, ir jų valstybė yra to
kia pat, kaip visas kitas pu
santro šimto kitų kraštų, pri-

Pas Kalifornijos lietuvius respublikonus...

Rūta Lee-Kilmonytė, Kalifornijos lietuvių respublikonų Reagan-Bush remti komiteto gar
bės pirmininkė su komiteto pirmininke Liucija Mažeikiene Sinkių rezidencijoje suruoštame po
būvyje, kuriame buvo sukelta 7000 dol. suma rinkiminei kampanijai. Prie mikrofono District 
Attomey Robert Philibosian. Vidury matomi Michael Sotirhos ir Arthur Laffer. Dešinėje sėdi 
šeimininkė Julija Sinkienė.

Vytautas Meškauskas

klausančių Jungtinėm Tau
tom.

Rašyti dar kartą šia tema 
man davė akstino spalio 9 d.
N.Y. Times pasirodęs viso pus 
lapio skelbimas. JameCaven- 
ham Communications b-vė 
skelbia savo susitarimą su 
Hamburgo magazinu Der 
Spiegei, nutraukti jo iškeltą 
minėtai britų bendrovei bylą 
už apšmeižimą.

Bylos pradžia tokia: 1981 
m. sausio 21 d. Sir James 
Goldsmith, kalbėdamas Že
mųjų Rūmų konservatyvų 
frakcijos medijos reikalų komi
tete, pareiškė, kad sovietų pro
paganda, vadovaujama polit- 
biuro, per KGB manipuliuoja 
Vakarų spaudą, išnaudodama 
ją savo naudai. Kaip pvz. Sir 
James paminėjo 1968 m. pa
bėgusio Čekoslovakijos gene
rolo ir Kompartijos Gynybos 
Komiteto Sekretoriaus Sejnos 
pareiškimą, kad kampaniją 
diskredituoti Der Spiegei ma
gazine vokiečių politiką Franz 
Josef Strauss’ą, kuris pageida
vo JAV atominių ginklų Vo
kietijos teritorijoje, buvo orkes- 
truota KGB. Tą kalbą paskel
bė Cavenham leidžiamas (da
bar jau sustojęs) magazinas 
NOW. Der Spiegei ir jo leidė
jas ją palaikė šmeižtu.

Byla buvo nutraukta ieško
vams prašant, prieš tai su atsa
kovais pasikeitus pareiškimais

(Nukelta į 2 psl.)

Australijos Lietuvių Dienoms rengti komitetas su bendradarbiais posėdžio metu. Iš kairės: 
M. Mauragis, S. Bruzgienė, B. Šilienė, A. Stepą nienė, J. Šliogeris, dr. A. Stepanas, S. Ratas, dr. 
A. Tamkus, K. Makūnas, J. Andruška, A. Brūzga, V. Martišius, A. Kovalskienė, J. Kovalskis, 
R. Klegerienė, G. Genys, L. Žilinskienė, R. Mauragienė ir dr. K. Kemešys.

Australija ruošiasi Lietuvių
Dienoms Antanas Laukaitis

Gruodžio 26 dieną, Aus
tralijos sostinėje Canbero- 
je, prasideda didžiausia šio 
krašto lietuvių šventė — 
Australijos Lietuvių Die
nos. Jos tęsis iki metų pa- 
bąigos, viską užbaigiant 
grandioziniu N. Metų suti
kimu. Pirmą kartą tokią di
džiulę šventę apsiėmė su
rengti nedidelė sostinės lie
tuvių kolonija, čia gyvena 
tik apie pora šimtų žmonių, 
iš kurių vyresnioji karta

jau daugumoje pensininkai 
ir aktyviame lietuviškame 
gyvenime mažai dalyvauja. 
Tačiau sostinės lietuvių vi
durinioji karta, jau subren
dusi Australijoje, yra lie
tuviškai stipri, turi ge
rus atsakomingus valdiškus 
darbus ir taip pat nėra ati
trūkę nuo lietuviško gyve
nimo.

Pats pagrindinis lietuviš
ko gyvenimo centras yra la
bai puikus lietuviškas klu
bas, kuris finansiniai yra 
stiprus ir tokiu būdu gali 
daug padėti kitoms, ypatin
gai jaunimo, organizaci
joms. čia veikia LB Apy
linkės valdyba, sporto klu
bas "Vilkas”, Baltijos skau
tų tuntas, su 60-čia skau- 
tu-čių, "Audėjėlės” tauti
nių šokių grupė, su maž
daug pusšimčiu šokėjų, 
"Ramovės" padalinys, pen
sininkų draugija ir kt.

Lietuvių Dienos Austra
lijoje yra rengiamos kas 
antri metai. Jos, kaip ir 
Kanadoje, ar Pietų Ameri
koje, yra mūsų tautinė ma
nifestaciją. Į jas įeina cho
rų, tautinių šokių, sporto 
šventės, dailininkų bei cho
ristų, jaunimo talentų ir ki

tokie pasirodymai, šventės 
metu vyksta Bendruomenės 
atstovų suvažiavimas ir 
yra išrenkama nauja Kraš
to valdyba bei kiti lietuviš
kieji veiklos organai, nusta
tant ir ateities darbo gai
res. Vyksta taip pat inži- 
nierių-architektų, ramovė
nų, kunigų, jaunimo, skau
tų ir kitų organizacijų su
važiavimai, stovyklos. Vie
nu žodžiu — viskas, ką mes 
tik turime Australijoje, su
plaukia, suskrenda ir suva
žiuoja į šį lietuviškąjį tau
tinį "kermošių”.

Visam šventės rengimo 
komitetui vadovauja pirmi
ninkas advokatas V. Marti
šius. Jis, būdamas gal aukš
čiausiai iškilęs savo valdiš
kose pareigose, jau daugelį 
metų bandė gauti šias die
nas savajam Canberos 
miestui. Ir pagaliau jie ren
gimo teisę išsikovojo. Jo 
komitetą sudaro: vicep. A. 
Brūzga, iždininkas J. And- 
riuška, sekretorė A. Ko
valskienė ir reklamos-žinių 
teikėjas J. Kovalskis. Pa
skirų parengimų vadovai 
yra: atidarymo ceremonijūs 
A. Stepanas, tautiniai šo
kiai G. Genys, dainų šven
tė L. Žilinskienė, Jaunimo 
koncertas R. Mauragienė, 
meno paroda A. Stepanienė, 
krašto taryba A. Stepanas, 
ramovėnai S. Ratas, inžinie- 
riai-ąrchitektai K. Mokū- 
nas, sporto šventė N. Pil
ka, N. Metų balius B. ši
lienė, skautų stovykla M.

(Nukelta į 4 psl.)
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SMITIHĖ POUTI^^
"Spalio staigmenos”: Pasikalbėjimas su sukilėliais Salvadore, 

padėtis Nicaragvoįe. - Paskutiniai Černenkos pasiūlymai.
Kaltė už Beirutą..

Amerikos balsuotojų jau ge
rokai nusistovėjusias nuotai
kas kartais gali pakeisti vadi
namos ‘spalio staigmenos’. O 
šiais metais jos ypatingai pa
vojingos prezidentui, nes rin
kikų nuotaikos jau pradėjo 
keistis po prezidentui nelai
mingų pirmųjų diskusijų su 
pretendentu. Šias eilutes ra
šant jo populiarumas buvo 
nukritę 6%, kas jam paliko 
tik 10% persvarą.

Tokioje situacijoje prasidėjo 
‘spalio staigmenos’. Pirmoji 
buvo staigus EI Salvadoro pre
zidento Duarte pasiūlymas pa 
sikalbėti su sukilėliais. Mon
dale pranašavo, kad JAV 
Centro Amerikoje panašiai 
įklimps kaip Vietname. Du- 
artes pasiūlymo priėmimas 
kalba už tai, kad sukilėliai ne
sijaučia esą stiprūs, kas kalbė
tų už Reagano politikos pasi
sekimą. Tiesa, pirmasis pasi
matymas neatnešė rezultatų, 
išskyrus susitarimą toliau kal
bėtis ir tam reikalui sudaryti 
12 asmenų komisiją.

Prezidentas Duartes siūlo 
sukilėliams mesti ginklus ir 
įsijungti į politinį procesą, sa
vo stiprumą įrodant rinkimų 
urnose. Tuo tarpu sukilėliai 
pirmiausiai norėtų įeiti į vy
riausybę ir gauti joje raktines 
pozicijas. Tai senas komunis
tų receptas, išbandytas Rytų 
Europoje.

Susitikimas tačiau pade
monstravo, kad, aplamai 
imant, karas salvadoriečiams 
nusibodo iki gyvo kaulo, kas 
spaudžia abi puses surasti ko
kį kompromisą. Konkrečių re
zultatų tačiau negalima tikė
tis iki JAV rinkimų.

• ••

Susitikimas Salvadore pa
skatino laukti no nors pana
šaus ir Nicaragvoje. Ten ta
čiau valdžią turi marksistai, 
kurie, aišku, pasikalbėjimo 
atsisakė - tarp kitko aiškinda
mi, kad jų krašto sukilėliai 
praktiškai yra JAV apmoka
mi. •••

Nuo ‘spalio staigmenų’ žai
dimo, aišku, negalėjo susilai
kyti ir Kremlius, duodamas 
dar vieną įrodymą, kaip jis iš
naudoja JAV spaudą. Pats 
Cernenko davė 20 minučių 
interview Washington Post 
Maskvos korespondentui. Ja
me jis pareiškė, kad Washing- 
tonas galėtų išjudinti sustoju
sias derybas dėl ginklavimosi, 
sutikdamas kalbėtis su Mask
va vienoje iš keturių sričių:
1. atominių ginklų užšaldy
mo esamam stovyje; 2. už
drausti atominių ginklų ban
dymus; 3. pasižadėti pir
miems nepavartoti atominių 
ginklų ir 4. neišnaudoti erd
vės kariniams tikslams. Ti
kiuos, kad apie tai bus pa
klaustas pats prezidentas ir 
jūs jau žinote jo atsakymą. 
Čia tik norėčiau pasakyti sa
vo, į nieką nekandidatuojan

čio šiuose rinkimuose, nuomo
nę.

Cernenko pasiūlymai liudi
ja, kad sovietai, aplamai 
imant, yra patenkinti dabar
tiniu atominių ginklų stoviu ir 
jų tikslas yra neleisti JAV tech 
nologijai atstatyti prarastą 
pranašumą, kuris vienas pri
laiko juos nuo jų konvencio- 
nalinių ginklų ir karių persva
ros išnaudojimo politiniams 
tikslams. Imkime pvz. Čer
nenkos pasiūlymą pažadėt pir
miems nevartoti atominių 
ginklų. Konflikto Centro Eu
ropoje atveju, amerikiečiams 
gali prisieiti labai greitai pa
vartoti atominius ginklus, nes 
jie čia neturi ‘gilumos’ kur 
trauktis. Vokiečiai savo daly
vavimą NATO sąjungoje sieja 
su pažadu jų teritoriją ginti 
prie pat sienos. Kad dabar 
niekas rimtai negalvoja apie 
karą Europos viduryje, yra to 
pasiryžimo gintis visomis prie
monėmis vaisius. Atseit, ame
rikiečiai tik tada galėtų pasi
žadėti pirmi nepavartoti ato
minių ginklų, kai turės pakan
kamai konvencionalinių gink
lų galimam užpuolimui atrem
ti. Prie to einama, bet dar ne- 
prieta. Žinia, čia reikalas 
sukasi apie mažo kalibro tak
tinius ginklus, kurių panau
dojimas nebūtinai tuojau reikš
tų totalinį atominį karą. At
virkščiai — jis galėtų įrodyti 
totalinį pasiryžimą, kuris ga
lėtų sulaikyti priešą. Taip pat 
amerikiečiams neapsimoka 
atsisakyti nuo erdvės panau
dojimo kariniams tikslams, jei 
tai padidintų jų krašto saugu
mą ir apsunkintų, nors visai ir 
nepašalintų, 'pirmo smūgio’ 
galimybes.

Svarbiausia, kiekvienas su
sitarimas turi būti lydimas 
patikimo būdo patikrinti jo pil
dymą. Apie tai Cernenko ne
nori kalbėti, tikėdamasis, kad 
sovietai galės slaptai daryti ką 
nori, o amerikiečių nesilaiky
mą susitarimo tuojau išduos jų 
pačių spauda. Tarp kitko, 
Černenkos vieši pasiūlymai 
faktinai yra paskutinio Gro- 
mykos susitarimo su Valstybės 
Sekretorium Shulzu siekti su
sitarimo diplomatiniais kana
lais sulaužymas.

• ••

Paskutinė ‘spalio staigme
na’, apie kurią galime jau da
bar kalbėti, yra atsakomybės 
klausimas už marinų nuosto
lius Beiruto aerodrome, kur į 
jų štabo būstinę įvažiavo sunk
vežimis, pilnas sprogstamosios 
medžiagos. Sprogimas užmu
šė 241 mariną. Kairysis The 
Nation mėnraštis paskelbė, 
kad marinai buvo apie tą už
puolimą įspėti, tačiau prezi
dentas delsė jų atšaukimą, 
kurį buvo rekomendavę štabų 
v-kai ir pats Gynybos Sekreto
rius Weinbergeris. Faktinai 
tas klausimas nėra tikra staig
mena, jis turėjo būti laukia
mas. Žinia, dabar grynai ka

riniai žiūrint, marinų siųsti 
nevertėjo, tačiau antra vertus 
situacija Vid. Rytuose reika
lavo JAV įsikišimo kartu su są
jungininkais prancūzais, ita
lais ir britais. Tai buvo suriš
ta su rizika, nuo kurios nei 
viena vyriausybė negali atsi
sakyti.

TIESA APIE 
SOVIETUS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
teismo salėje. Atsakovai pa
reiškė, kad jie nemano, kad 
Der Spiegei buvo kontroliuo
jamas KGB ar bendravo su ta 
žinyba, ar turėjo bendradar
bių, kurie buvo KGB agentai. 
Ieškovai pareiškė, kad po to 
jiems nebereikia tęsti bylos, 
nes apskritai kalbant sovietų 
žvalgyba operuoja tokiais bū
dais, kaip atsakovai atpasako
jo, nors patys nesijaučia buvę 
sovietų žvalgybos išnaudoti. 
‘Mano klijentai’ - sakė ieškovų 
advokatas - ‘supranta, kokį 
pavojų spaudos laisvei sudaro 
sovietų nevieša (covert) pro
paganda’.

Antrą apvyzdį iš netolimos 
praeities - kaip sunku įrodyti 
sovietų nedorybes - duoda pe
reitais metais pasirodžiusi W. 
Stevenson knyga ‘Intrepid’s 
Lašt Case’, kurios papiginta 
laida (paperback) ką tik buvo 
išleista Ballantine leidyklos. 
Intrepid (neišbaidomu) buvo 
vadinamas Kandos milijonie
rius Sir William Stephenson, 
Churchillio bičiulis ir Roose- 
velto draugas, antrojo pasau
linio karo metu labai daug pri
sidėjęs prie santarvininkų žval
gybos laimėjimų. Kai 1945 
m. KGB pareigūnas Igor Gu- 
zenko, atšauktas į Maskvą, pa
siprašė Kanados prieglobsčio, 
tuo laiku buvęs Kanados mi
nisteris pirmininkas MacKen- 
zie King buvo nusistatęs jį iš
duoti Stalinui - nepaisant to, 
kad Guzenko žadėjo atskleisti 
sovietų agentų infiltraciją į 
JAV ir Kanados politinį bei 
intelektualinį gyvenimą. Nu
skubėjęs į Ottawą Stephenson 
įkalbėjo King to nedaryti, iš 
dalies apeliuodamas į jo savi
meilę. Mat, Kingas labai di
džiavosi savo draugyste su Sta
linu, kuri jam padėjusi kiek
vienuose rinkimuose! Guzen
ko sovietų infiltracijos išdavi
mas galėjęs pakenkti Jo (Kin

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
Spalio 18 d. laikraščius apibėgo žinia, kad, norėda

mas išvengti keliamos bylos už karo nusikaltimus, 77 m. 
inž. Arthur Rudolf pereitais metais lapkričio 28 d. sutiko 
išvažiuoti iš JAV, ką jis š. m. kovo 23 d. ir padarė, o 
gegužės mėn. 25 d. Stuttgarto konsulate atsisakė nuo 
JAV pilietybės. Ta žinia gal ir nesukeltų tokio didelio 
dėmesio, jei Rudolfas nebūtų labai daug prisidėjęs prie 
JAV raketų išvystymo. 1965 m. jam vadovaujant pasta
tyta Saturn V raketa nuskraidino astronautus j mėnulį. 
Jis prisidėjo ir prie Pershing raketų ištobulinimo, buvo 
apdovanotas aukščiausiais NASA pasižymėjimo ordinais 
— Exceptional Service Medai 1967 m. ir Distinguished 
Service Medai 1968 m. .Teisingumo Departamento karo 
nusikaltėliams aiškinti skyrius OSI tai laiko savo svar
biausiu laimėjimu. Girdi, karo nusikaltėliai negali pabėgti 
nuo teisingumo.

Iš kitos pusės žiūrint, tas džiaugsmas gali būti per 
ankstyvas, nes iškelia daugiau klausimų negu duoda 
atsakymų. Rudolfas dalyvavo vokiečių V-2 (Vergeltung — 
kerštas) raketų statyboje, kurių 3.745 buvo paleisti į D. 
Britaniją. Už jų užmuštus žmones Rudolfas nekaltina
mas, nes tada reiktų kaltinti britų ir vėliau amerikiečių 
lakūnus už nežmonišką Vokietijos bombardavimą. Kaip 
tik tie bombardavimai privertė raketų statymo fabriką 
perkelti iš Penemuende uosto Baltijos pajūryje į Harzo 
kalnus, kur įmonei kasti požemio slėptuves ir tunelius 
buvo siunčiami kaliniai. Darbo sąlygos, kaip galima įsi
vaizduoti, buvo labai blogos. Kiek prie to prisidėjo tada 
palyginti jaunas inžinierius ir kiek jis už tai asmeniškai 
atsakingas — be teismo ir ypač po 40 metų sunku nu
statyti. Vokiečiai sakosi apie tai neturį jokių duomenų — 
įmonės inžinierius ir dokumentus pasigrobė amerikiečiai 
ir sovietai savo apsiginklavimui plėsti. Nacių nusikaltimų 
prokuroras Alfred Streim paprašė įrodymų iš OSI. (Vo
kietijoje įsigaliojo nusenėjimas visiems nacių nusikalti
mams, išskyrus žmogžudystes).

Kol kas Rudolfo prisiimta bausmė yra grįžimas į 
savo tėvynę su pilna pensija, visais medaliais: ir, žinoma, 
kartėliu prieš amerikiečius. Ai- galima tą bausmę lyginti 
su ištrėmimu į Rytų Europos kraštus? Jei ne — kur 
teisybė ?

Visa tai galima būtų pateisinti, jei atsakomybėn būtų 
traukiami visi karo nusikaltėliai, kur jie bebūtų. Sovie- 
tijoje jų pilna — įskaitant ir Rudolfo kolegų daugumą. 
Griežtai žiūrint, reiktų patikrinti praeitį ir čion atbėgusių 
sovietų pareigūnų, kurie dažnai gali būti vieninteliai labai 
svarbių informacijų šaltiniai. Ar su tokia perspektyva 
daug jų suviliosi?

Kol kas atsiteisti bandoma su tais, kurie nusikalto 
prieš žydus. Ten kur darbavosi Rudolfas, žydų buvo labai 
mažai, gal tas paskatino OSI įrodyti, kad ji nesiriboja 
vien nusikaltimais prieš žydus. Bet ir tuo atveju vistiek 
lieka klausimas ko siekiama? Atbaidyti nuo panašių atsi
tikimų ateityje? Nusikaltėliai tačiau mažiausiai galvoja 
apie bausmę. Kitaip kalėjimai jau seniai atgrąsintų nuo 
nusikaltimų. Tiksliau būtų sukurti sąlygas, kurios nusi
kaltimų neskatintų. Kas atvedė Hitlerį į valdžią — Ver
salio taikos sutarties neteisybė. (vm)

go) politinei karjerai, nors jis 
jau buvo 70 metų amžiaus. 
Stephensonas įkalbėjo Kingą, 
kad Guzenkos tiesos atskleidi
mas galėtų Kingo populiaru
mui tik daugiau padėti ...

‘Intrepid’s Lašt Case’ - jo 
paskutinė byla - pasakoja, 
kaip Guzenkai, nors jis buvo 
išgelbėtas, nenorėta tikėti (dėl 
jo teigimų iki šiol ginčijamasi) 
ir dalis jo parodymų kaž kur 
dingo be žinios. Tai ilga isto
rija, prie kurios sustosime dar 
kita proga. M. Kingo atvejis 

tačiau dabar įsidėmėtinas - 
kiek daug Amerikos politikų 
po jo dar bandė ir bando drau 
gyste su Stalino įpėdiniais pa
gerinti savo šansus Amerikos 
rinkimuose. Stačiai neįtikė
tina!

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

AUTOMATIC SC'REW 
MACHINE SĖT UP MEN 

Excellent opportunity in grovving 
company for therightman. Minimum 
10 years set-up experience on ACME- 
Gridley and Browne & Sharpe. Excel- 
lent wages and benefits, quick ad- 
vancement. Call collect 817-589-7655 
or send resume to: TECH-MATIC 
CORP., P. O. Box 18787, Ft. Worth, 
Texas 76118. (36-43)
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PAGERBS NUSIPELNIUSIUS
LIETUVAI

Dešimtame Amerikos Lie
tuvių Kongrese Chicagoje, 
specialiame bankete spalio 
27 d .Quality Inn Midway 
patalpose, 5001 W. 79th St., 
bus pagerbti penki, Lietu
vos laisvinimo darbuose, va
dovaudami Amerikos Lietu
vių Tarybai, daug nusipelnę 
veikėjai: a. a. L. šimutis, 
inž. A. Rudis, inž. E. Bart
kus, dr. K. Bobelis, dr. K. 
Šidlauskas.

1975 m. miręs Leonardas 
šimutis buvo vienas iš di
džiausių organizatorių išei
vijoje, ilgametis dienraščio 
"Draugo” redaktorius, pir
maeilis kalbėtojas, daugelio 
poezijos, dainų kūrėjas, su
rinkęs dideles sumas atsi
kuriančiai Lietuvai, vienas 
iš pagrindinių Amerikos 
Lietuvių Tarybos organiza
torių ir ilgametis vadovas.

Inž. Ant. Rudis, vienas 
iš pirmaujančių išeivijos 
lietuvių pramonininkų, yra 
taip pat uolus patriotas vei
kėjas, daug nusipelnęs tal
kindamas kongresui Ch. 
Kerstenui pravedant tyri
mus apie Lietuvos okupaci
jų, dėka ko JAV kongresas 
pasmerkė smurtu ir prie
varta Maskvos įvykdytą 

Reagan-Bush tautybių komiteto pirmininkas Michael Sotirhos, atvykęs iš Washingtono, 
kalba lietuvių respublikonų pobūvyje Emilio ir Julijos Sinkių sodyboje. Toliau matomas šeimi
ninkas Emilis Sinkys, sėdi Julija Sinkienė, aktorė Rūta Lee-Kilmonytė ir Liucija Mažeikienė.

Lietuvos užgrobimą. ALTui 
vadovavo 1965-1967 m.

Inž. Eug. Bartkus, su sa
vo firma atliekantis milijo
ninius darbus įvairiuose 
pasaulio kraštuose, yra taip 
pat ir uolus visuomeninin
kas, giliai susirūpinęs Lie
tuvos likimu, Lietuvos lais
vinimo darbams vadovavo 
1968-1970 metais, būdamas 
ALTo pirmininku.

Dr. K. Bobelis, vienas iš 
pirmaujančių mūsų chirur
gų, profesoriavęs Loyolos 
universitete, aukšto medici
niško išsilavinimo ii’ gilaus 
patriotinio pas išventimo, 
1970-1978 m. vadovavo 
ALTui, būdamas jo pirmi
ninku. Paskutiniu laikotar
piu savo veiklą Lietuvos la
bui išplėtė į tarptautinį fo
rumą, būdamas Vyr. Liet. 
Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas.

Dr. K. Šidlauskas, studi
jas išėjęs Kopenhagoje, 
Miunchene ir Harvarde, 
veiklus visuomenininkas ir 
politikas, Amerikos Lietu
vių Tarybai pirmininkauja 
nuo 1979 m., įvairiose in
stitucijose keldamas Lietu
vos laisvės reikalus.

(ALT)

TAUTINE VALSTYBĖ Ign. Andrašiūnas

XVIII šimtmetyje ture-,, 
jo prabėgti gerokas laiko 
tarpas iki žmogus su savo 
laisvės ilgesio nerimu buvo 
išvestas į viešąją politinio 
gyvenimo sceną. Ir tai atsi- 
tiko ne dešimties ar dvide
šimties metų bėgyje, bet 
reikėjo dviejų šimtmečių 
iki žmogui ir tautai buvo 
pripažinta teisė, kad tik jie 
yra pagrindinis valdžios 
šaltinis.

Apšviestojo šimtmečio 
mintytojai, filosofai ir šiaip 
iškilaus proto žmonės savo 
samprotavimais ir dėstomų 
minčių pastangomis įrodė, 
kad valstybės reikalus turi 
spręsti ne dinastijos, luo
mai, bažnyčia, bet susikris
talizavusi tauta, jos visu
mos nusiteikimas, valia ir. 
sąmonė. Betgi, norint tau
toms tą idealą įgyvendinti 
teko sutelkti dideles pastan
gas ir energiją, kad užsi
brėžti siekimai taptų gyve
nimiška tikrovė. Ir kai lais
vės ilgesys išskleidė tauti
nės valstybės idėją. Tai tau
tinės valstybės idėjos pro
švaistės XIX amžiuje įžie
bė ištisą eilę tautinių revo
liucijų. Vadovaują susivie- 
nimo sąjūdžiai Vokietijoje 
ir Italijoje atvedė tas tau
tas prie vieningų valstybių 
sukūrimo. Ir nežiūrint į tai, 
kad beveik visos tautinės 
revoliucijos buvo paskan
dintos žmonių kraujuje, ta
čiau tautų laisvės mintys 
vis giliau ir plačiau sklei
dėsi žmonių sąmonėje. Tau
tinių revoliucijų eigoje iš
skirtiną vietą užima didžio
ji prancūzų revoliucija. 
Nors ji buvo ne tautinė, bet 
pilietinė, skelbusi žmogaus 
ir piliečio teises kosmopoli
tizmo dvasioje, kuri viešpa
tavo apšvietos amžiuje 
(XVIII). Bet jos įvykių ei
goje iškilo mintis, kad ir 
tautos bei valstybės, ima
mos kaip individai, turi tas 
pačias prigimtines teises, ir 
šiotokį išskirtiną motyvą 

1789 m. prancūzų revoliu- 
cinieriai atžymėjo konsti- 
tuantos dekreto projekte.

Didžioji prancūzų revo
liucija pro kraujo apšlaks
tytas barikadas iškėlė di
dįjį šūkį: "Laisvė, Lygybė 
ir Brolybė”, šių idealų san
kryžoje išryškėjo lemiantis 
vaidmuo tautos ir valsty
bės. Įvairūs socialogai ir fi
losofai įnešė labai daug nau
jų samprotavimų į tautų ir 
valstybės problemų sintezę.

Tautinės valstybės sam
prata Europos žemyne iš
kilo kartu su 1789 m. pran
cūzų revoliucija. Pirmiau
sia pačioje Prancūzijoje, 
vėliau po Napoleono karų 
Vokietijoje. O 1848 metais, 
kurie laikomi atgimstančių 
Europos tautų pavasario 
metais pradėjo plisti po visą 
kontinentą. Praeito šimtme
čio pabaigoje tautų laisvės 
judėjimas jau žengė, anot 
mūsų atgimimo dainiaus 
Maironio žodžių: "žengė 
karpatų kalnais” ir pasiekė 
carų pavergtą Lietuvą, kur 
gimė "Aušra”, "Varpas”, 
"Tėvynės Sargas” ir kur 
pabudusi lietuvių tauta pra
dėjo puoselėti nepriklauso
mos tautinės valstybės at
statymo mintį. Pirmajam 
pasauliniam karui pasibai
gus subyrėjo daugiatautės 
Austro-Vengrijos ir Turki
jos imperijos, kurių karo 
griuvėsiuose gimė nepri
klausomos tautinės valsty
bės. Vokietija turėjo išsiža
dėti savo nevokiškų žemių 
vakaruose ir rytuose. Karo 
ir revoliucijos nusilpninta 
Rusija nebuvo pajėgi pasi
priešinti laiko reikalavimui 
ir buvo priversta atsižadėti 
carų užgrobtų: Estijos, Lat
vijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Besarabijos ir Karšo srities 
už Kaukazo kalnų.

Po antrojo pasaulinio ka
ro tautų laisvės troškimas 
dar daugiau išaugo. Sujudo 
Pietų Azijos, Ramiojo van
denyno salų ir viso Afrikos 
kontinento tautos. Atrodo, 
kad tautų laisvo apsispren
dimo galimumai pasiekė 
savo žydėjimo viršūnę ir 
nebeturėtų likti nė vienos 
tautos, kuriai laisvo apsi
sprendimo teisė galėtų būti 
paneigta. Juo labiau, kad 
laisvą tautų apsisprendimo 
mintį skatina ne tik Vakarų 
tautos, bet ir Tarybų Są
junga, kuri reikalauja lais
vės visoms tautoms, pirmo
je eilėje toms, kurių jos 
rankos dar nepasiekia, ta
čiau nepaleidžia tų tautų, 
kurias ji laiko savo prie
vartinėje naujoviško tipo 
kolonialinėje imperijoj. Ta
čiau ir tokiam priešingumui 
esant, tautinės valstybės 
samprata mūsų laikais yra 
dominuojanti, nes tautinė 
valstybė atstovauja reliaty
viai laisviausią žmogų ir 
tautinę bendruomenę. Tuo 
tarpu, kai daugiatautė ir 
despotiška valstybė atsto

vauja tironiją. Todėl lais
vojo ir komunistinio pasau
lio kova dėl dominavimo 
kartu yra kova tarp laisvų 
tautinių valstybių iš vienos 
pusės ir visuotinės tironijos 
iš kitos pusės. Nuo vienos 
ar antros sampratos laimė
jimo priklausys Lietuvos 
likimas.

Kad gvildenamoji tema 
būtų ryškesnė ir supranta
mesnė pabandysiu panagri
nėti tautinės valstybės tu
rinio sduėtį. Jau pradžioje 
šio rašinio minėjau, kad 
didžioji prancūzų revoliuci
ja išvedė žmogų ir tautą į 
viešojo gyvenimo apimties 
sceną. Vadinasi, žmogus ir 
tauta liko įterpti įgyvena
mojo laiko aplinkumą. Ki
tais žodžiais nusakant šią 
mintį, reikia pripažinti, kad 
tautų revoliucijos šalinin
kai, — įžiebė tautinės vals
tybės idėją, šios idėjos pa
sėkėjai sukūrė politinį są
jūdį, kuris įgyjo nacionaliz
mo arba tautiškumo pavadi
nimą. Nacionalizmo tikslas 
yra nacionalinė arba tauti
nė valstybė, kuti turi būti 
tautinių interesų vykdyto
ja. Jos kultūrinė politika 
turi būti apsprendžiama 
tautinių tikslų, jos teisė ir 
visos institucijos turi būti 
pagrįstos tautinėmis verty
bėmis. Ir šias visas teigia
mas savybes grindžia prie
laida, kad tautinė valstybė 
teikia daugiausia sąžinės 
laisvės savo gyventojams 
ir kartu apsaugo nevaržo
mą savo tautos fizinį ir kul
tūrinį išsivystymą, šioje 
vietoje tenka pastebėti, kad 
demokratinei laisvei aist
riai susijungus su tautiniu 
jausmu, tautos pradėjo su
vokti, tautinės valstybės 
esminius pagrindus. Tuo 
būdu tauta buvo paskelbta 
suverinumo nešiotoja ir vie
šo bendruomeninio ir vals
tybinio gyvenimo tvarkyto
ja. šiame laikotarpyje na
cionalizmas, arba tautišku
mas pražysta visokeriopa 
savo turinio apimtimi. Ir 
ne veltui nacionalizmo isto
rijoje jis vadinamas demo
kratiniu. Nuo čia tampriais 
ryšiais susikryžiuoja demo
kratijos ir nacionalizmo 
idėjos.

Betgi, kiekvienos gimu
sios naujos idėjos šalinin
kai visados susilaukia stip
rios opozicijos. Stiprios opo
zicinės jėgos ir įtaigojimo 
susilaukė nacionalizmo ir 
demokratijos pasekėjai. Ne
lengvas buvo šios idėjos ša
lininkų kelias į galutinį lai
mėjimą. Nors ir iškilęs iš 
revoliucinių kovų Napoleo
nas savo karo žygiais laiki
nai sudrumstė pacifistines 
nacionalizmo idėjas, bet jo 
kareiviai šias mintis, kaip 
naujo gyvenimo skelbėjas 
išnešiojo ir išpopuliarino po 
visus Europos kraštus.

(Bus daugiau)
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Australija laukia svečių...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Mauragis ir apgyvendini-, 
mas R. Klegerienė.

šioje šventėje oficialūs 
svečiai bus PLB pirminin
kas Vyt. Kamantas, VLIKo 
atstovas, keletas kitų žino
mų lietuvių veikėjų iš Ame
rikos, o taip pat ir Cleve
lando vyrų oktetas, kuris 
po savo koncerto Canberoje, 
aplankys ir kitas didžiąsias 
mūsų lieutviškąsias koloni
jas. Atrodo, kad ir kelios 
ekskursijos iš Amerikos at
skrenda pabuvoti su austra- 
liečiais, kurie tikrai nuošir
džiai visų laukia.

Visoje programoje yra 
atkreiptas didelis dėmesys 
j jaunimą. Net keturi paren-t 
girnai vyks, kuriuose domi
nuos jaunieji. Iš jų pats di
džiausias yra sporto šven
tė, kurioje dalyvaus apie 
400 sportininkų, ši šventė 
vyks puikiame Sporto Insti
tuto pavilijone. čia taip pat 
vyks ir tautinių šokių šven
tė. Toliau jaunimas pasiro
dys talentų popietėje ir 

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką. i

NORMANĄ BURŠTEINĄ I

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, Iii. 60601 
Tel. krMtvvės (312) 263-5826; (312) 677-8489.

...........................................................................................................................■Illllllir

SICU NURSES
PARKLAND HOSPITAL IN DALLAS 

WANTS TO TALK TO YOU!
We are expanding and that means many new staff posi- 
tions. Requires 1 year of progressive experience in the 
SICU/Trauma environment.
If you would likę to work in a major teaching hospital 
and livę in exciting Dalias. Call for detail and intervievv 
arrangements, 1-800-527-0333, in Canada call coliect 
214-637-8992.

PARKLAND
MEMORIAL HOSPITAL

Dalias County Hospital District 
5201 Harry Hines Boulevard 
Dalias, Texas 75235
Equal opportunity/attirmative action employer

jaunimo koncerte, nes su 
kiekviena švente yra pa
stebėta, kad jaunųjų talen
tų skaičius vis didėja ir 
jiems reikia duoti daugiau 
laiko šventės metu.

Canberra yra federalinės 
valdžios sostinė. 1910 me
tais buvo paskelbtas pro
jekto konkursas, kurį lai
mėjo Chicagos architektas 
Walter Burley-Griffin. Bu
vo pradėta statyti sostinė 
viduryje australiškojo "bu
sim”. Didesnieji darbai bu
vo įvykdyti tik po II-jo P. 
karo. Sostinė dabar turi 
apie ketvirtį milijono gy
ventojų. Miestas neturi jo
kios pramonės ir apie 40% 
gyventojų yra valdžios tar
nautojai. Miestas yra apie 
560 m. virš jūros pavir
šiaus ,oras, nėra užterštas. 
Jį supa kalvos, apsodintos 
daugybe medžių. Mieste be
veik nėra jokių kriminali
nių nusikaltimų. Iš įžymes- 
nų sostinės pastatų, yra 
Parlamento rūmai, valsty
binė biblioteka, aukščiau-

DIRVA

Palm Beach kapinėse spalio 8 d. buvo pašventintas lietuvių paminklas, kurio mecenatė 
yra Ona Statkuvienė. Nuotraukoje prel. J. Bal kūnas šventina paminklą. Iš kairės Br. Aušrotas 
pravedęs iškilmes, Šalčiūnienė, Bortvikienė, Zotovienė, Statkuvienė, Manomaitienė, Urbonienė 
ir Gincienė. J- Garlos nuotr.

sias krašto teismas, varpų 
bokštas, kapitono Cook fon
tanas Vienas iš žymiausių 
sostinės atrakcijų yra Karo 
muziejus. Tai paminklinio 
maštabo pastatas, su mil
žiniškomis galerijomis ir 
labai įdomiais eksponatais. 
Mieste yra ir nemažai pa
skirų muziejų, meno gale
rijų, o pačiame miesto vi
duryje yra padarytas di
džiulis dirbtinis ežeras, ku
riame vyksta sportinės 
varžybos ir kt.

XIII Australijos Lietuvių 
Dienų šventės rengimo ko
mitetas, kartu ir visi Aus
tralijos lietuviai, nuošir
džiai kviečia kitų kraštų 
tautiečius, ypatingai iš 
Amerikos ir Kanados, pa
likti savo šaltąją žiemą, su 
vėjuotomis dienomis ir pū
gomis ir praleisti kartu 
australiškąją vasarą mūsų 
didžiausioje šventėje — sos
tinėje Canberoje.

PALM BEACH
PRISIMINS MIRUSIUS

LB Palm Beach apylinkės 
lietuviai lapkričio 2 d. 3 vai. 
p. p. Royal Palm Memorial 
Gardens kapinėse lietuvių 
kapų skyriuje pagerbs šio
je apylinkėje mirusius lie
tuvius.

Liturgines apeigas atliks 
kun. A. Senkus. Pamaldos 

Tautos šventės minėjime Floridoje susitikę JAV aviacijos 
majoras V. Andrijauskas, solistė D. Kučėnienė, atlikusi meninę 
programą, L. Andrijauskienė, J. Vaičekonis. J. Garlos nuotr.

prasidės punktualiai. Esant 
blogam orui, pagerbimas 
įvyks mauzoliejuje.

★
LB Palm Beach apylin

kės tradicinė gegužinė 
įvyks lapkričio 11 d. 1 vai. 
p. p. prie Colonnades Beach 
Hotel, Ocean Avė., Palm 
Beach Shores. Visi lietuviai 
maloniai kviečiami.

ST.PETERSBURG
AUKŠTO LYGIO 

KONCERTAS

BALFo St. Petersburgo 
skyrius ruošia Balfo 40 m. 
veiklos sukakties minėjimą 
lapkričio 14 d., 4 vai. p. p. 
Lietuvių klubo salėje. Mi
nėjimo metu įvyks koncer
tas, kurį atliks Kasinskų 
šeima iš Philadelphijos. Tai 
bus nepaprastas šeimos pa
sirodymas. Plačiai lietuvių 
kolonijose pasirodžiusi Bri
gita Pumpolytė-Kasinskie- 
nė, smuiko menininkė, visa
da užburdavo klausytojus 
savo puikia, dinamiška lai
kysena, bei meistriškus kū
rinių atlikimu. Brigitą rei
kia laikyti iškiliausia to 
instrumento valdytoja viso
je Amerikos lietuvių visuo
menėje.

Kartu atvyksta jos vy
ras, kompozitorius, muziko
logas ir gitaristas dr. Juo
zas Kasinskas, gimęs Con-

1984 nu spalio 25 d.

necticute. Dr. J. Kasinskas, 
kaip muzikos kūrėjas yra 
laimėjęs keletą premijų. Jis 
yra pasirodęs kameriniuose 
orkestruose, bei baleto ir 
filmų orkestruose, kaip vir
tuozas gitaristas.

Su Brigita atvyksta ir jos 
dukrelė Aleksandra, vos 14 
metų, su retai girdimu in
strumentu fagotu.

Koncerto programoje bus 
atlikti paties dr. Kasinsko 
kūriniai, jų tarpe lietuvių 
liaudies dainų ir šokių aran- 
žamentai. Taipgi pasaulinių 
kompozitorių kūriniai, kaip 
Bacho, Mendelsohno ir kt. 
Taigi programa neeilinė, 
įdomi. Tai bus labai retai 
girdimas šeimos koncertas, 
ne tik lietuvių, bet ir ame
rikiečių tarpe. Jį turėtų ap
lankyti ir išgirsti ne tik St. 
Petersburgo apylinkių, bet 
visos Floridos lietuviai.

Į parengimą atvyks Bal
fo Centro valdybos pirmi
ninkė M. Rudienė iš Chica
gos ir padarys pranešimą 
apie Balfo veiklą.

Vincentas Gruzdys

MIAMI
• Miami lietuvių klubo 

susirinkimas įvyks lapkri
čio 13 d. Kviečiami visi gau
siai dalyvauti ir prisidėti 
darbu prie klubo išlaikymo, 
bei kandidatuoti į valdybą, 
kuri bus renkame šiame su
sirinkime.

Būtų pageidautina, kad 
klube pietų laikas būtų at
keltas iš 4 vai. į 2 vai., nes 
daugelis nori anksčiau grįž
ti į namus.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ

WANTED
MACHINE DESIGNERS

AUTOMATION EXPER. REQUIRED 
JACKSON AREA 
FULL BENEFITS

Miller Technical Center
307 LIBERTY 

JACKSON, MICH. 49201 
517-784-0529

(39-41)
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KŪRYBA IR MOKSLAS!
Senėjimo niekas negali
išvengti D r. Danielius Degėsys

Metams bėgant mūsų kū
nas kinta. Toks kūno kitimas 
vyksta pamažu, palaipsniui, 
be skausmo ir beveik nepaste
bimai. Kaip gi mūsų kūnas 
kinta?

Moterų brendimas praside
da apie 12 metus, o vyrų apie 
keturioliktus. Dvidešimt pen- 
kerių metų žmogaus raumenų 
jėga būna stipriausia. Žmo
gus sulaukęs trisdešimt metų 
pasiekia savo gyvenimo zenitą, 
Siame amžiuje jo ūgis yra 
aukščiausias, jo protinis ir in
teligencijos pajėgumas - di
džiausias. Deja, nežiūrint jo 
inteligentiškumo dydžio, jo 
atmintis palengva pradeda 
mažėti ir kūno pajėgumas pa
mažu silpnėti. Trisdešimties 
metų žmogaus klausa būna 
blogesnė negu vaiko. Pavyz
džiui, 7 metų vaikas girdi gar
są siekianti 20,000 Herz garso 
vienetų, tuo tarpu 30 metų 
sulaukęs girdi tik 15,000 tokių 
pat garso vienetų. Po trisde
šimt metų žmogaus sąnarių 
kremzlės pamažu degeneruo- 
jasi ir darosi plonesnės; oda 
pradeda prarasti elastingumą 
ir kaktoje atsiranda raukšlės, 
įdomu pastebėti, kad vyrų 
oda sensta maždaug 10 metų 

lėčiau negu moterų. Vyrų 
oda turi daugiau riebalų, to
dėl ir neišdžiūva taip greitai 
kaip moterų. Barzdos skuti
mas irgi prisideda prie veido 
odos geros išvaizdos išlaikymo, 
nes skutimo metu nugramdo- 
mas suragėjęs odos sluoksnis. 
Siame amžiuje ir plaukų ko
kybė pradeda keistis. Plaukai 
pamažu darosi plonesni, silp
nesni ir pradeda retėti, nors 
faktinai didėjant amžiui plau
kų ant kūno atsiranda dau
giau, tik, žinoma, jie auga ne 
tose vietose kur mes norėtu
mėm. Jie pradeda augti ausy
se, nosyje ir ant nugaros. Mo
teris sulaukus 30 metų pasie
kia aukščiausią lytinį pajėgu
mą.

Keturiasdešimt metų sulau
kęs žmogus sveria 15-20 svarų 
daugiau, negu jis svėrė būda
mas 20-ties metų. Jo ūgis bū
na sumažėjęs vienu aštunta
daliu (1/8) inčo.Jo pilvo apim
tis padidėja, bet jo pajėgumas 
bei atsparumas ligoms suma
žėja. Siame amžiuje plaukai 
pradeda žilti, retėti ir galva 
plikti. Tarp 45 ir 50 metų re
gėjimas pradeda silpnėti ir su
gebėjimas atpažinti raides 
esančias arti sumažėja. Mote
rų lytinės liaukos nustoja ga
minti harmonus ir jos pergy
vena klimakterini laikotar
pį. Sis hormonų nedateklius 
vėliasniame amžiuje kai ku
rioms moterims sukelia kaulų 
suminkštėjimo ligą, vadinamą 
osteoporoze. Osteoporozė duo
da nugaros ir kaulų skausmus, 
nors kai kurie ligoniai neturi 
jokių nusiskundimų. Liga pa
sižymi tuo, kad žmogaus kau
lai palaipsniui nustoja kalci- 
jaus ir jie pasidaro nestiprūs, 

trapūs ir lūžta nuo menkiau
sio sutrenkimo. Apie 260,000 
kaulų lūžimų kas metai atsi
tinka vien tik dėl šios ligos. 
Stuburo ir dubens kaulų lūžių 
mirtingumas gana didelis. Šia 
liga serga ir vyrai, bet mote
rys ja serga 8 kart dažniau. Si 
liga yra gydoma moteriškais 
hormonais ir kalcijum. Norint 
apsisaugoti nuo osteoporozės, 
klimakterinio laikotarpio me
tu moterims yra patartina ger 
ti daugiau lieso pieno ir valgy
ti yogurtą, arba imti kalcijaus 
tabletes. Moteriškas hormo
nas estrogenas yra efektingas 
vaistas osteoporozės gydymui 
bei apsaugai, todėl šios ligos 
atveju moterys be baimės turi 
jį vartoti.

Artėjant prie 50 metų oda 
pradeda raukšlėtis, ypač kak
lo ir veido srityse. Po 50 metų 
žmogaus girdėjimas dar dau
giau pablogėja, kartais taip, 
kad triukšmingoje aplinkoje 
jam būna sunku suprasti žo
džius. Tarp 55 ir 60 metų 
raumenys pradeda atrofuotis 
ir kūne atsiranda daugiau rie
balų. Amžiui didėjant, 
didėja ir cholesterolio kiekis 
kraujuje, kuris laikui bėgant 
užkemša širdies kraujo indus. 
Širdies raumenys negaudami 
pakankamai kraujo atsisako 
dirbti ir širdis sustoja plakusi. 
Tarp 60 ir 65 metų nuo širdies 
priepuolio miršta daugiau ne
gu nuo kitų mirties priežasčių 
Prieš 65 metus rūkantieji gau
na širdies priepuolius du kart 
dažniau negu nerūkantieji. Po 
65 metų tas skirtumas pra
nyksta, lygiai kaip ir valgis 
bei dieta po 65 metų didelės 
įtakos į žmogaus širdies sutri
kimus jau nebeturi.

Septyniasdešimt metų žmo
gaus ūgis būna sumažėjęs maž 
daug vienu inču, o kartais net 
ir daugiau. Raumenų pajėgu 
mas krenta per pusę, palygi
nus su 25 metų jaunuoliu. 
Plaučių tūris ir širdies pajėgu
mas sumažėja irgi per pusę. 
Senesni žmonės dažnai mėgs
ta prisiminti valgius kuriuos 
jie valgė jaunatvėje ir skun
džiasi, kad dabar tokių gar
džių valgių niekas nemoka pa
gaminti. Ne valgiai keičiasi, 
bet žmogaus pojūtis skoniui. 
Žmogui senstant, skonio pojū
čio organai atrofuojasi ir po 70 
metų jų pasilieka mažai. Sko
nio pojūčio kūneliai randasi 
ant liežuvio paviršiaus pakili
muose, vadinamuose papilo
mas.

Trisdešimties metų žmogus 
tokių skonio pojūčio kūnelių 
vienoje papiloje turi apie 245. 
Tuo tarpu 70 metų sulaukęs 
vienoje papiloje jų turi ma
žiau negu 90. Siame amžiuje 
nervinė sistema irgi atbunka, 
refleksai sulėtėja ir skausmo 
pojūtis sumažėja. Senesni 
žmonės mėgsta skųstis įvai
riais negalavimais bei skaus
mais, bet tie skundai išplau-

"Paskutinis Vagonėlis”, Rimo Laniausko padovanotas paveikslas loterijai, Dainavos sto
vyklai paremti. Laimėjimų traukimai ir meno paroda įvyks Clevelande Dievo Motinos parapi
joje, lapkričio 17-18 dienomis. Meno parodoje Gintaro Galerijos menininkai išstatys virš 40 
savo kūrinių. Visas pelnas skiriamas Dainavos stovyklai. Loterijos bilietai yra platinami JAV 
ir Kanados lietuvių kolonijose. Andriaus Venclausko nuotr.

kia daugiau iš nekantrumo, 
negu iš skausmo. Žmogus, su
laukęs 70 metų sveikame sto
vyje, gali tikėtis sulaukti 80 
metų. Statistiniai daviniai 
rodo, kad žmogus sulaukęs 70 
metų, jeigu tuo metu jis yra 
sveikas, daugumoje išgyvena 
dar vienuoliką metų.

Žmogui senstant, ypač po 
aštuoniasdešimt metų, smege
nų mitybe darosi prastesnė, 
nes kraujo pritekėjimas dėl 
pakitusių kraujo indų darosi 
mažesnis ir smegenys pradeda 
atrofuotis. Atmintis pradeda 
silpnėti. Su šiais pakitimais 
pradeda keistis ir žmogaus pro 
tinis pajėgumas. Bet protinis 
pajėgumas ne pas visus vieno
dai silpnėja. Smegenys, lygiai 
kaip ir raumenys, juos dau

VEIKSMAŽODIS BŪTI IR JO FORMOS
Vėliausiame žurnalo Li- 

tuanus numeryje mūsų kal
bininkas dr. Antanas Kli
mas savo straipsnyje Uni- 
que Featurės of Lithuanian 
rašo apie kai kuriuos lietu
vių kalbos ypatumus, kurių 
nepažįsta kitos indoeuropie
čių kalbos.

O tie straipsnio autoriaus 
nurodytieji mūsų kalbos 
ypatumai yra: būtasis daž

(aš) esmi esu būnu būvu
(tu) esi esi būni būvi
(jis) esti yra būna būva
(mes) esame esame būname būvame
(jūs) esate esate būnate būvate
(jie) esti yra būna būva

Tačiau, be straipsnio nu
rodytųjų keturių veiksma
žodžio būti esamojo laiko 
formų, yra ir penktoji. Bū
tent: 

(aš) 
(tu) 
(jis) 
(mes) 
(jūs)

asčiu 
asti 
asti 
astime 
astite 

giau juos vartoji - tuo ilgiau jų 
pajėgumas išsilaiko. Dirban
tieji protiniai, protinį pajėgu
mą išlaiko ilgiau. Daugelis žy 
mių žmonių, politikų, bei me
nininkų buvo produktingi su
laukę gilios senatvės. Tik pri
siminkime Goethe, Bemard 
Shaw, DeGaulle, Picasso, 
Adenauer, bei Churchill. Yra 
ir daugiau visa eilė asmenų, 
kurie, nežiūrint gilios senat
vės, yra aktyvūs, darbingi ir 
kūrybingi.

Tokie kūno anatominiai ir 
fiziologiniai pakitimai yra va
dinami senėjimu. Senėjimas 
yra neišvengiamas ne tik žmo
gui, bet ir kiekvienam gyvam 
sutvėrimui. Todėl šio natūra
laus proceso mes ir negalime 
išvengti.

ninis laikas, veikiamosios 
ir neveikiamosios rūšies 
dalyvių gausumas, kelios 
viętininko linksnio formos, 
būdvardžio geras laipsniavi- 
mas ir veiksmažodžio būti 
esamojo laiko formos.

čia tačiau stabtelėsime 
tiktai prie veiksmažodžio 
būti formų. Jų A. Klimas 
nurodo keturias:

(jie) asti
šios veiksmažodžio būti 

esamojo laiko formos reikš
mė yra tokia pati, kaip ir 
formų būna ar būva. Kaip 
plačiai ji yra vartojama, 
nežinau. Tačiau, be mano 
gimtosios apylinkės (6 km 
į šiaurę nuo Alytaus ir apie 
2 km nuo Nemnno), ji yra 

pažįstama Alovės ir Veisie
jų valsčiuose.

O tai pasiteiravus pa
tvirtino ir mano kolegos — 
mokytojai Antanas Tamu- 
lionis (Alytaus apskr., Alo
vės valse.) ir Juozas Žilionis 
(Seinų apskr., Veisiejų 
valsč.). A. Tamulionis davė 
ir gyvą ir labai būdingą pa
vyzdį: Pas jį šeimyna ne- 
paasti.

Pažymėtina dar ir tai, 
kad nei Alovės, nei Veisiejų 
apylinkėse netaria dzūkiš
kai asci, bet asti, nors tos 
abu vietovės yra kone pa
čiame dzūkų tarmės vidury.

V. Kavaliūnas

TOOL MAKER
EXPfRIENCfD

TM Antenno SoeckHIsts Co. H 
seekinę o perion with 5-10 yri. 
exp. with rodi. dl»s. (buHdfnę 
ond mamtomlno). fiktures. spe- 
ętol mochlre bulldlno ond moin- 
tointno ond troubleshoollno to 
work In our tool room Tire 
condfdote ihoutd nove tire oblIF 
ty to work from orinti, 
sketetres ond verbol orderi. 
Mušt possess own tooii. Com-

dūles should MJbmit resume or 
lob hlsotrv to: Suson Sknlore

The Antenna 
Specialist Co.

12435 Euchd 
Cleveland, Ohio 44106 

Eąwl opportutvty ernpkryer 
Malė'Female/Hanikapped/Veteran

(39-41)

WANTED EXPER1ENCED 

UPHOLSTERERS 
For quality fumiture manufacturing 
growing company. Excellent benefits 
and steady work.
GILBERT INTERNATIONAL 

2945 STUART DRIVE 
FT. WORTH, TEXAS 76104 

817-921-5331
(40-44)

MA1NTENANCE 
PACKAG1NG

MACH1NE MECHAN1C

Lare Limited, a manufacturer oi 
premlum smokinę tobaccos, hai 
an immediate operinę for a Pack- 
asinę Machlne Mechanic. We pre- 
ler an individual wlth 3 years ex- 
perience workino with Form Fili & 
Seal machinery, pouch equipment, 
scales, conveyors, with soma elec- 
trical & trouNeshoolinę back- 
ęround. We will consider candi- 
dates with relaled rrechancial 
ikHli
Lare Limited otters a career oo- 
porlunlty, a competitive salary, 
wilh exceHant company-paid berre- 
tils. i
lt you deiire cpnsMeratlon. please 
contact the Panonnel Manaoar: 
22*0 Mounfaln Ind. Btvd. Tuckor, 
Ga. 30014. «M «4 «540.

E.O.E. M/F
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBAI
SUSIRENKANT

šių metų ruduo gausus 
lietuvių pagrindinių veiks
nių renginiais: PLB, VLIK, 
ALTos ir JAV LB šaukia
mų suvažiavimų, kongresų, 
seimų, tarybų sesijų, o jei 
pridėsime lietuvių tautinių 
šokių šventę, katalikų kon
gresą ir JAV prezidentinius 
rinkimus bei partijų kon
vencijas, įvykusias vasaros 
metu, tai gausime pilnesnį 
politinio ir visuomeninio 
gyvenimo vaizdą. Patys su- 
lėkimai gal nieko naujo ne
duoda, 'bet pajudina visus 
lietuvius, o vadovus priver
čia pasiruošti pranešimams 
ir įrodyti, kad ne veltui bu-< 
vo užėmę jiems patikėtas 
pozicijas. Būtų įdomu iš
girsti ne tik vienašališkus 
pranešimus ir nepadarytu 
darbų pasigirimus, bet de

batus tarp atskirų veiks
nių, kaip ir prezidentiniuo
se rinkimuose.

PLB valdyba rugsėjo 22- 
23 d. d. Dainavos stovykla
vietėje, sušaukė plačios ap
imties bendruomenininkų ir 
jaunimo veikėjų darbo kon
ferenciją, kurioje dalyvavo 
apie 50 asmenų.

Spalio 26 d. Burbanke 
(prie Chicagos prisiglaudu- 
siame priemiestyje), įvyks 
ALTos atstovų suvažiavi
mas, o spalio 27 ir 28 d. d. 
šaukiamas dešimtasis Ame
rikos lietuvių kongresas su 
paskaitomis, baliais ir pri
ėmimais.

Už savaitės, lapkričio 3-4 
d. d. Hartforde, Ct., šaukia
ma JAV LB dešimtosios 
tarybos trečioji sesija, dau

‘An>ber H°l’days”
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ 
išvyksta GRUODŽIO 26 d. — $1247.00 (su įdomia 
NAUJŲJŲ METŲ programa VILNIUJE). Kelio
nės maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningra
das, Helsinkis.

1985 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ pra- 
sidedada BALANDŽIO 17 d. REGISTRUOJAME 
JAU DABAR.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

I’RICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
savings & Loan Association

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

Willowbrook, III. 60521

FSLK

JOSEPH F. GRIBAUSKAS
EXECUTIVE SECRETARY
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Phones: Chicagu: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777

Dennis N. Gribauskas
Senor Viee-President/ 
Willowbrook Manager

4
4
4
4
4

O|M-n Mm. 9-8; Tues.. Thurs.. Fri. 9-3; Sat.. 9-1; Clo^ed Wed. 1

giausia skirta išgirsti va
dovų pranešimus ir priimti 
ateities veiklos gaires.

Ketvirtasis šio rudens 
svarbus įvykis bus VLIKo 
seimas, šaukiamas gruodžio 
mėn. 1-2 d., Chicagoje, pa
čiame Jaunimo centre. At
rodo, šio seimo rengėjai la
biausiai pajuto lietuvišką 
trauką ir glaudžiasi prie di
desniųjų renginių vietos — 
Jaunimo centro, sustiprin
dami dirbančiųjų pastangas 
jį išlaikyti.

Grįžtant prie JAV LB 
X-sios tarybos trečios se
sijos, įvykstančios rytinia
me pakraštyje, informaciją 
suteikė tarybos prezidiu
mas, sušaukęs š. m. spalio 
10 d. spaudos konferenciją, 
Jaunimo centre, PLB būsti
nėje.

Konferenciją vedė ir in
formaciją teikė pirm. dr. 
Kazys Ambrozaitis, o taip 
pat ir vicepirm. Mykolas 
Drunga bei sekretorė Biru
tė Jasaitienė.

JAV LB dešimtąją tary
bą sudaro: 59 rinkti nariai, 
Krašto valdybos nariai (12) 
ir apygardų pirmininkai 
(10). Tarybos posėdžiai tei
sėti, jei dalyvauja bent du 
trečdaliai narių, šios tary
bos pirmojoje sesijoje, įvy
kusioje St. Petersburg 
Beach, Floridoje, dalyvavo 
56 atstovai iš galimų 78, o 
antrojoje — įvykusioje Cle
velande, Ohio, dalyvavo 58 
nariai. Taigi, abi pirmosios 
tarybos sesijos turėjo rei
kiamą kvorumą ir visi pa
daryti nutarimai yra tei
sėti.

Paprastai, baigiantis se
sijos darbams, yra paren
kama vieta ateinančiai ta
rybos sesijai, kad tos vieti
nės apylinkės ir apygardos 
galėtų pasiruošti ją priimti.

Trečioji šios tarybos se
sija buvo nutarta šaukti 
rytiniame pakraštyje, veik-, 
lioje Hartfordo aplinkėje, 
kurios pirmininku yra I. 
Budrys, o apygardos vado
vė A. Lipčienė. Darbotvar
kė paskirstyta dviejų die
nų posėdžiams, kurių pir
moji dalis skirta Krašto 
valdybos pranešimams, o 
antroji — tarybos komisi
jų siūlymų priėmimui.

JAV LB taryba yra įsta
tymų leidimo institucija, o 
Krašto valdyba — vykdo
masis organas. Tarybos nu
tarimai yra privalomi Kraš
to valdybai. Tikslesniam 
darbų pasidalinimui, pirmo
joje sesijoje yra sudaromos 
atitinkamos komisijos, ku
rios paruošia veiklos planus 
ir pateikia plenumui priim
ti. šiuo metu veikia 8 ko
misijos: švietimo, kultū
ros, socialinė ,religinė, po
litinė - informacinė, ekono- 
minė-finansų, jaunimo ir 
organizacinė. Komisijos su
daromos iš tarybos narių,

Pirmieji Lituanistikos katedros Chicagoje studentai: Alma 
Jakimavičiūtė, Danutė Račiūnaitė ir Vilius Dundzila.

J. Tamulaičio nuotr.

į kurias įeina ir atitinkamų 
Krašto valdybos tarybų pir
mininkai. Paprastai, šios 
komisijos posėdžiauja tary
bos sesijos metu, darbotvar
kėje skirtu laiku.

Ateinančioje tarybos se
sijoje, tarp kitų eilinių rei
kalų, bus svarstomos JAV 
LB įstatų ir taisyklių pa
pildymas ir tvirtinami Lie
tuvių Fondo suvažiavimo 
priimtų įstatų pakeitimai.

Dr. K. Ambrozaitis pažy
mėjo, kad šio susirinkimo 
tikslas yra painformuoti 
lietuvių visuomenę apie LB 
struktūrą ir sudėtį. Tary
bos prezidiumas renkamas 
pirmojoje sesijoje iš 5 na
rių. Jį sudaro: pirm. dr. K. 
Ambrozaitis, vicepirm. M. 
Drunga, sekretorė B. Jasai
tienė, ižd. K. Sušinskas ir 
narė jaunimo reikalams E. 
Sakadolskienė. Taip pat iš
renkamas Krašto valdybos 
pirmininkas ir korespon- 
denciniu būdu tvirtinama 
sudaryta valdyba.

Lietuvių Bendruomenė 
yra gyva ir jos veikloje da
lyvauja apie 20,000 lietu
vių, nors balsuoja tik arti 
pusės šio skaičiaus. Didžio
ji dalis tarybos narių yra 
jauni žmonės ir daugiau 
dėmesio kreipia į kultūrinę 
veiklą, švietimo reikalai yra 
pirmoje vietoje ir, mažė
jant lituanistinių mokyklų 
skaičiui, bandoma ieškoti 
naujų metodų, kad galima 
būtų pasiekti toli nuo mo
kyklų gyvenančias lietuvių 
šeimas. Reikia paruošti 
naujus vadovėlius, pritai
kytus namams, o ne mokyk
lai. Reikalas svarstomas ir 
studijuojamas, bet yra nuo
monių skirtumas tarp tra
dicinių mokyklų šalininkų 
ir reformatorių. Projektuo
jama reforma yra išlaidin- 
ga, nes reiks paruošti iT at
spausdinti naujus vadovė

lius bei kitas mokslo prie
mones. Bendrai, švietimo 
reikalai yra degantys ir 
reikia ieškoti atitinkamų 
sprendimų, kad neįvyktų, 
kaip Pietų Amerikoje ir ki
tuose kai kuriuose kraštuo
se. Užsidarius mokykloms, 
kitokio lituanistinio orga
nizuoto švietimo nebeliko. 
Baiminamasi, kad ir Ame
rikoje taip neatsitiktų. Na
minis mokymas lituanisti
nių dalykų yra skirtingas 
nuo spaudos draudimo me
to, kada motinos prie rate
lio išmokė savo vaikus iš 
maldaknygės melstis. Da
bar, aukštos technikos dr 
komunikacijos amžiuj, var
gu ar motinos ras laiko 
mokyti lietuvišką abėcėlę, 
žiūrėdamos TV.

JAV LB Krašto valdybos 
veikla labai priklauso nuo 
turimų išteklių. Pajamas 
sudaro solidarumo mokes
čiai, įvairiom progom gau
namos aukos, Lietuvių Fon
do parama ir kitokios įplau
kos. Išlaidos priklauso nuo 
gaunamų pajamų. Liūto da
lis atitenka švietimo ir kul
tūros reikalams, nemažas 
dėmesys teikiamas ir visuo
meninei veiklai. Lietuvių 
Fondo parama beveik išim
tinai tenka švietimo ir kul
tūros taryboms, o Vasario 
16 minėjimų proga, gautų 
aukų didžioji dalis eina vi
suomeninių reikalų tarybai. 
Sąmata siekia iki 185,000 
dol.

Pagal JAV LB tarybos 
prezidiumo suteiktą infor
maciją, Lietuvių Bendruo
menės veikla yra gyva ir 
šakota. Tai vienintelė orga
nizacija, sugebėjusi prie 
lietuvybės išlaikymo darbo 
pritraukti jaunesniąją ir 
jaunąją kartą. Ii' ši LB ta
ryba yra jauna, įsitraukusi 
į lietuvišką darbą ir teikian
ti gražių vilčių ateičiai.
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BALSUOKITE 
UŽ

REAGANBUSH

Mes, Kalifornijos Lietuvių REAGAN BUSH komiteto nariai, balsuojame už 
REAGAN BUSH ir už visus respublikonų kandidatus į Senatą ir Kongresą, nes 
jų pagelba yra labai reikalinga REAGAN užsibrėžtiems darbams įvykdyti.

Prašome visus lietuvius pasekti mūsų pavyzdžiu ir vienbalsiai pabalsuoti 
už juos.

Kalifornijos Lietuvių REAGAN BUSH komiteto nariai: 
Rūta Lee - Garbės pirmininkė 

Liucija Mažeikienė - Pirmininkė

Vytautas Vidugiris 
Antanas Skirius 
Vincas Bernotą 
Albinas Markevičius 
Vincas Skirius

Aldona Vasaitytė-Sehgal 
Vincas Juodvalkis 
Nijolė Trečiokienė 
Romas Nelsas
Felicija Prekerytė-Brown

Paid by Lithuanian American Republican Association of California.

Tnasurv K Juodvalkis, 14659 Limedak St., Panorama City, Ca. 91402
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Žvilgsnis į Aštuntąjį Kongresą (2)

Mylėsi Lietuvą iš tolo, visa širdim, visais jausmais...
Jūrate Statkutė de Rosales

Aštuntojo Pietų Ameri
kos Lietuvių kongreso obal- 
sis buvo "Visi ryžkimės 
Lietuvai”. Entuziazmu ir 
energija degančio pirminin
ko Dambravos raginami, 
ką jau darysi, visi mes 
truk plyšk, ryžomės ne tik
tai Lietuvai, bet ir išsinė- 
rimui iš kailio. Jei garsiai 
kartojamas obalsis buvo 
''ryžkimės Lietuvai”, tai ty
liai pridėta buvo "tik nie
kam nesakyk, kiek mažai 
mūsų yra”.

Gal svarbiausias Kongre
so atsiekimas buvo retos 
apimties propagandinis dar
bas. Dar prieš kongresą bu
vo užvesta dviguba ofenzy
va: televizijoje ir spaudo
je. Televizijoje buvo įrašy
ta įprastinėje vietinių TV 
mišių programoje pamaldos 
su lietuviškomis giesmėmis, 
kurias atliko tautiniais rū
bais marguliuojantis Cara- 
cas lietuvių choras. Mišias 
laikė populiarus, žmonių la
bai mėgiamas, vyskupas M. 
Delgado, Venezuelos kardi
nolo dešinioji ranka. Tele- 
vizuotame pamoksle, vysk. 
Delgado atžymėjo, kad mi
šios yra skirtos lietuviams, 
Aštuntojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso proga, 
šv. Kazimiero 500 metų ju
biliejui ir Mindaugo 730 m. 
vainikavimo sukakčiai pa
minėti. Sekė paaiškinimai 
apie Šv. Kazimierą ir Min
daugą. Po mišių, didelį žiū
rovų skaičių turinti sekma
dieninė kunigo Diaz pro
grama buvo skirta išimtinai 
Lietuvos reikalui atpasako
ti, specialiai akcentuojant 
tautinio ir religinio perse
kiojimo temą. Mišių ir tėvo 
Diaz programa buvo tą sek
madienį transliuojama ke
liuose kanaluose, įvairio
mis valandomis, visam 
kraštui. Programos žiūri 
nemažiau keturių milijonų 
nuolatinių žiūrovų. Kai sek
madieninės pamaldos pasi

Mirus buv. A.L.T. S-gos Centro valdy

bos vicepirmininkui

JURGIUI SIRUSUI, 
žmonai ELENAI, dukrai DANUTEI, sūnums 

SAULIUI ir VITALIUI prislėgtiems gilaus 

skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą 

reiškia ir kartu liūdi —

Salomėja ir Petras Dideliai, 

Genovaitė ir Algis Dilbai, 

Bronė Impolienė,

Jane ir Kazimieras Kauliniai, 

Irena ir Vytautas Matoniai

taiko ypatingos, pvz. kai 
jas laiko svarbesnis dvasiš
kis, kai yra specialios gies
mės ar muzika, ar ypatingi 
tautiniai drabužiai, — o 
šiuo atveju visa tai buvo 
duota —, klausytojų skai
čius dar padidėja.

Spaudoje buvo pradėtas 
irgi specialus vajus. Prieš 
kongresą ir kongreso metu 
pasirodė Venezuelos spau
doje straipsniai rišantieji 
Lietuvą su įvairiomis die
nos temomis: olimpiada, 
sovietai, branduoliniai gink
lai ir panašiai. Kiekvienu 
atveju, centrinė vieta buvo 
duota Lietuvai: kas atsiti
ko su Kalifornijos pabaltie- 
čiais ir olimpiada, kiek 
branduolinių ginklų yra Pa- 
baltyje, kaip yra traktuo
jami lietuviai kaliniai So- 
vietijoje, kodėl buvo nuteis
ti lietuviai gunigai ir pana
šiai. Viso apie aštuoni 
straipsniai didžioje sosti
nės spaudoje.

Dalinimui skirta propa
gandinė medžiaga buvo pa
ruošta V. Dambravos rū
pesčiu gana gausi. Ją apipa
vidalino įgudęs "publicity” 
srities veteranas, dailinin
kas Kostas Jezerskas. Po 
to, kai pro jo rankas praėjo 
propagandinė medžiaga, ne
teko nustebti, kad vietiniai 
žmonės į ją atsiliepė vis 
daugiau jos prašydami. Per 
didžiąsias Kongreso iškil
mes miesto centre prie Ka
tedros ir vėliau šv. Kazi
miero miestelyje suvažia
vusiai iš visos apylinkės 
publikai lietuvių jaunimas 
išdalino tūkstančius propa
gandinių lapelių, vaizduo
jančių sovietinę mešką, ku
ri nepajėgia paglemžti plė- 
vesuojančios Lietuvos tri
spalvės ir vyties. Lapelyje 
trijų žodžių užrašas ispa
niškai: "Lietuva bus lais
va!” Be to, buvo išdalinta 
specialiai Jezersko apipavi
dalintas informacinis lanks

tinukas apie Lietuvą ir at
skiras lapas su Svarinsko, 
Tamkevičiaus, Petkaus, Ga
jausko ir Terlecko biogra
fijomis. Iš Kanados buvo 
gauta nemažas kiekis ispa
nų kalba Grincevičiūtės 
"Ledo pragaro” knygučių. 
Jų buvo išdalinta apie trys 
tūkstančiai.

Nemažai paklausos turė
jo ispanų kalba atspausdin
ta, šv. Kazimiero komiteto 
rūpesčiu, V. Dambravos 
94-ių puslapių iliustruota 
knygelė apie Šv. Kazimie
rą. Ji buvo dalinama tik 
tiems, kurie specialiai jos 
prašė, o tokių buvo daug, 
ypatingai švento Kazimie
ro miestelyje.

Iškilmingas Kongreso ati
darymo pamaldas Katedro
je atlaikė Popiežiaus Nun
cijus Venezueloje, arkivys
kupas Luciano Storero. Sa
vo pamoksle arkivyskupas 
daug kalbėjo apie Lietuvą 
ir Lietuvos padėtį. Po pa
maldų Katedroje, PLB vi
cepirmininkė Milda Len
kauskienė ir JAV Baltųjų 
Rūmų etninių reikalų ryši
ninkas Linas Kojelis padėjo 
trispalvį vainiką prie Boli
varo paminklo, vietiniam 
miesto orkestrui (80 muzi
kantų) grojant Venezuelos 
ir Lietuvos himnus. Iškil
mes filmavo televizijos ka
nalų žinių skyriai.

Atskirą Ir stambų propa
gandinį darbą atliko iš Wa- 
shingtono specialiai atvykęs 
Linas Kojelis. Kongreso ko
miteto pirmininkas V. Dam- 
brava suruošė specialius 
spaudos pietus su Kojelių. 
Jei pasikalbėjimų su žuma- 
litsais temos lietė daugiau
siai prezidento Reagano 
perrinkimo klausimus ir 
Centro Amerikos politiką, 
tai kiekvienas interview 
prasidėjo su paaiškinimu 
"Aš atvykau specialiai į Aš
tuntąjį Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresą”. Kai vie
nas korespondentas pasakė: 
"Jūs, amerikiečiai, negali
te suprasti kaip jaučiasi ir 
galvoja mažos Centro Ame

rikos tautos žmonės", Ko
jelis jam atsakė: "atleiski
te, aš esu kilęs iš mažos 
tautos, kuri tikrai nemažiau 
nukentėjo, negu Centro 
Amerikos valstybės". Vien 
atžymėjimas Lino Kojelio 
kelionės priežasties, jau bu
vo gera propaganda Kon
gresui ir lietuviams, nes pa
sikalbėjimai su Kojelių pa
sirodė trijuose televizijos 
kanaluose žinių skyriuose 
ir septyniuose svarbiausiuo
se krašto dienraščiuose.

Jei vienas iš svarbiųjų 
išeivijos uždavinių yra gar
sinti Lietuvos vardą ir kel
ti į viešumą kiekvieną 
skriaudą kurią okupantas 
daro lietuviams ir Lietuvai,

tai gal galima iškėlus galvą Lietuvių Kongresas, tą jau 
ne tik "pripažinti”, bet net užduoti su kaupu atliko, 
kiek pasididžiuoti, kad Aš
tuntasis Pietų Amerikos (Bus daugiau)
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UNION, INC

Jau ketvirti šimtmečio aptarnaujanti pabaltiečių 
bendruomenę Ohio valstijoje, mielai kviečia naujus 
narius, ypatingai lietuvius.

įstaiga atidaryta nuo 5 iki 7 v.v. antradieni, penkta
dieni ir šeštadieni, nuo 1 iki 3 vai. p.p. trečiadieni, tel. 
228-1996. Kitu laiku skambinti 486-4310.

Paskolos prasideda nuo 10%, naujų automobilių 12% 
Indėliai - $10,000 ir daugiau - neša 10%. Yra nuošim
čius nešanti čekių sąskaita ir kiti įvairūs patarnavimai.

Visos taupymo sąskaitos yra apdraustos NCUA (Na
tional Credit Union Administration). Visi taupytojai iki 
55 metų amžiaus gauna nemokamai gyvybės apdraudą 
iki $2,000. Vyresni taupytojai gali kvalifikuotis pilnai, 
ar mažesnei sumai.

Smulki informacija anglų kalboje galima gauti 
5-tame Baltų Draugystės Vakare šeštadieni, spalio 13 d.
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A. A.
Agronomui JURGIUI SIRUSUI

mirus, žmonai ELENAI, dukrai DANUTEI, 
sūnums SAULIUI ir VITALIUI su šeimomis 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Aldona ir Vincas 
Stasiūnai

St. Petersburg, Floridoje

Mielam agronomui

A. A.

JURGIUI SIRUSUI 
įhirus, jo žmonai ELENAI, dukrai DANAI, 

sūnums SAULIUI, VITALIUI ir jų šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškiame

Vincentina ir Jonas
Jurkūnai

Mielam Prieteliui,

A. A.

JURGIUI SIRUSUI
mirus, žmoną ELENĄ, dukrą DANUTĘ ir 

sūnus SAULIŲ ir VITALI su šeimomis gi

liai užjaučiame ir kartu liūdime

Bronė, Antanas ir Jonas 
Re rentai
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DrJokūbas Stukas atšventė tik 60 metu sukaktį
Gyvenimo tempas taip 

greit pirmyn bėga, jog nuo
lat girdime sakant, kad nė
ra laiko skaityti, nei orga
nizacinių pareigų atlikti, 
nėra laiko net savo gyve
nimo metų pajusti. Tačiau 
yra žmonių, kurie neatsilik
dami nuo to greito gyveni
mo tempo suspėja atlikti ne 
vien savo asmeninio gyve
nimo pareigas, bet ir labai 
daug skirti laiko savo tėvų 
gimtojo krašto Lietuvos 
naudai.

Vienų iš tokių asmenų 
šiandien prisiminkim dr. 
Jokūbų Stukų, "Lietuvos 
Atsiminimų’’ radijo direk
torių, kurio vadovaujama 
lietuviška radijo valanda 
New Yorke 1981 m. pami
nėjo 40 metų sukaktį, o šie
met spalio 8 dienų žmonos 
Loretos iniciatyva artimų 
bičiulių tarpe jam buvo su
rengta dar tiktai 60-jo gim
tadienio šventė. Reiškia tų 
tautinį lietuviškų darbų jis 
pradėjo dar tiktai 16 metų 
būdamas jaunuolis, čia gi
męs ir augęs, bet puikiai 
lietuviškai kalbantis Jokū
bas Stukas, kurio pastangų 
dėka 1941 m. rugpiūčio 2 d. 
New Yorko ir N. J. lietu
viai išgirdo radijo bango
mis skrendantį į-jų namus 
lietuviškų žodį ir svetimam 
krašte gyvenančių lietuvių 
taip išsiilgtų dainų ir mu
zikų.

Klausant radijų, viena 
valanda labai greit prabė
ga, bet niekas nepagalvoja, 
kiek daug laiko reikia tos 
valandos paruošimui. Bet ir 
šiuo atveju Jokūbas Stu
kas rankų nenuleido. Kad 
programa būtų gyvesnė, 
įvairesnė jis pasikvietė tal
kininkų: politikų, kūrėjų, 
muzikų, solistų, organiza
vo chorus, tautinių šokių 
grupes ir teikė proga pasi
rodyti ir lituanistinių mo
kyklų mokiniams.

Tuo pačiu laiku jis dir
bo ir studijavo siekdamas 
įgyti aukštojo mokslo dip
lomus. Savo visas svajones 
Jokūbas Stukas įgyvendino 
Baigė mokslus įsigydamas 
filosofijos mokslo daktaro 
laipsnį. Temų pasirinko taip 
pat lietuviškų; "Kaip kilo

AMBER 
STUDIOS, mc

Didelis pasirinkimas dovanoms 505 East 185 Street,

įvairių meno darbų. CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvienų dienų, išskyrus trečiadienius Tel. (216) 531-3500

Dr. Jokūbas Stukas

modernus lietuvių tautinis 
susipratimas”.

Radijo valandos mate
rialiniam išlaikymui orga
nizavo kultūrinius parengi
mus. Neilgai trukus 1948 
m. šalia lietuvių kalba pro
gramų dr. Jokūbas Stukas 
nutarė ir svetimuosius bei 
nemokančius lietuvių kal
bos lietuviukus supažindin
ti su lietuvių tautos kultū
ros lobiais, Lietuvos didin
ga praeitimi, pasiektomis 
vertybėmis nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime, o taip 
pat supažindinti ir su pa
vergtos jo tėvų žemės var
gais ir kančiomis, kas sa
vaitę šalia lietuviškos radi
jo valandos pradėjo skelbti 
pusvalandį ir anglų kalba, 
o šiuo metu jau labai senai 
girdime ir visų valandų ang
lų kalba iš Seton Hali uni
versiteto N. J., kur jis pro
fesoriauja jau 21 metai.

Bet jam ir to buvo per 
maža. Ieškojo didesnių dar
bų, nes jam ir sekėsi. 1956 
m. pirmų kartų lietuviai ir 
amerikiečiai išvydome Lie
tuvos nepriklausomybės Va

sario 16 dienos minėjimų, 
Vilniaus miesto, šv. Kazi
miero lietuviškumui pabrėž
ti programas televizijoje. 
Kiekvienas lietuvis tada 
pirmų kartų pajuto didį 
dvasinį džiaugsmų, kada 
milijonai žmonių pamatė 
baisiojo birželio minėjimus 
pagrįstus n e a p sakomais 
žiaurumais, Kalėdų lietuviš
kus papročius ir daug kitų 
mūsų tautiškų tradicijų.

Ir taip kas trys mėnesiai 
buvo reguliariai matoma 
lietuviška televizijos pro- 
programa per New Yorko 
WATV stotį 13-tų kanalų. 
Tai buvo neįkainuojamas 
įnašas į lietuviškos kultū
ros lobynų. Dėl stokos lėšų 
tos programos sustojo. Nors 
tie darbai iš J. Stuko pa
reikalavo didelio ryžto ir 
ištvermingumo, bet jis 
energijos nei pasišventimo 
nestokojo, vien aukščiau 
minėtais lietuviškais dar
bais nesiribojo. Jis priklau
sė ir organizacijoms: Ame
rikos Lietuvių Tarybai, 
VLIKui, Lietuvos Vyčiams, 
BALFui, Lietuvių Bendruo-

LIUDUI DAMBRAUSKUI LIETUVOJ
GRESIA KALĖJIMAS

Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, kad iš 
Lietuvos gauta žinia, jog 
Liudo Dambrausko teismas 
turi įvykti š. m. spalio mė
nesį. Kaltinimas suformu
luotas pagal BK 68 str., 
už antitarybinę veiklų ir 
agitacijų ir grasinama nu
bausti? metais kalėjimo.

LKB Kronika Nr. 63 pra
neša, kad 1984 m. kovo 20 
d. "Liudo Dambrausko bute 
Vilniuje, jo žmonos bute 
Kaune ir sodo namelyje bu
vo padaryta krata.” Kratos 
priežastis neaiški. Dam
brauskas turi namų Kaune 
ir dėl darbo Vilniuje išsi
nuomavęs butų. Chemijos 
mokslų kandidatas Liudas 
Dambrauskas, gimęs 1921 
balandžio 25, buvo termoi- 
zoliacijos instituto vedėju.

Kovo 20 d. apie 8 vai. ry
to, į darbų einantį Dam
brauskų Vilniuje sulaikė 
KGB pulkininkas Liniaus- 
kas, kuris liepė jam grįžti 
j butų, nes su juo kaip liu
dininku nori pasikalbėti. 
Prie buto jau laukė 4 kiti 
sau gumiečiai. Liniauskas 
liepė Dambrauskui parody
ti visų jo turima antitarybi
nę literatūrų. Kai šis pa
aiškino, kad jis tokios ne
turi, prasidėjo krata. Kra
ta tęsėsi 6 valandas. Tuo 
pačiu laiku vyko kratos 
Dambrausko name ir sode 
Kaune. Antitarybinės lite
ratūros nerasta.

Kratos metu saugumie
čiai paėmė Dambrausko ma
šinėle rašytus atsiminimus 
iš kalėjimo bei priverčiamų
jų darbų stovyklos. Anot 
Kronikos Nr. 63, ”L. Dam
brauskas Stalino valdymo 
laikotarpiu buvo nuteistas 
mirties bausme, kuri vėliau 
buvo pakeista kalėjimu”. 
Jis kalėjo nuo 1945 iki 1955 
metų, šalia atsiminimų sau
gumiečiai konfiskavo jo ra- 

menei ir vis dažnai vado
vaujamose pareigose, ku
rias aktyviai atlieka.

Nors dabartinė jo sukak
tis 60 metų dar gana jau
nas amžius, bet palyginus 
su nueitu tokiu neilgu gy
venimo keliu ir tiek daug 
nesuskaičiuojamai atliktų 
Lietuvos ateičiai darbų, ne
galime tyliai praeiti vien 
šeimos ir artimųjų tarpe 
paminėję, nes tikime jo di
deliu visuomeninės veiklos 
patyrimu sulaukti dar dau
giau lietuvių tautai naudin
gų darbų. Ta proga "Lietu
vos Atsiminimų” radijo va
landos direktoriui dr. Jokū
bui Stukui tenka palinkėti 
stiprinti ir plėsti, nenuilsta
mai ir toliau sėkmingai 
dirbti lietuvybės skleidimo 
dvasioje, kol mūsų Tėvynė 
Lietuva vėl prisikels lais
vam nepriklausomam gyve
nimui.

E. čekienė 

šomų mašinėlę, kurių buvo 
įsigyjęs oficialiu leidimu.

Dambrauskui uždėjo na
mų areštų ir kasdien tardė. 
Balandžio mėn., nuo nuola
tinių tardymų bei grasini
mų, Dambrauskų ištiko šir
dies infarktas. Tai jau ant
ras: 1977 m. jis turėjo šir
dies operacijų. Nors Dam
brauskas buvo paguldytas į 
ligoninę, jis buvo toliau tar
domas. Dambrauskas taip 
pat serga džiova, šiuo metu 
jis dar gydosi.

Vieno tardymo metu 
Dambrauskas, primindamas 
Helsinkio susitarimus, rei
kalavo grųžinti atsimini
mus kaip asmeniškų turtų. 
Pulkininkas Liniauskas at
kirto : "Tu negyveni Helsin
kyje, o Tarybų Sųjungoje 
ir ne Helsinkio, bet Sovietų 
Sųjungos įstatymai čia ga
lioja”.

Liudas Dambrauskas yra 
a. a. prel. A. Jakšto-Dam
brausko brolėnas.

MACHINIST 
N/C PROF1LE MILLING 

OPERATOR 
1ST & 2ND CLASS 

DAY & NIGHT SHIFT 
Aerospace machined parts cp., 
steady heavy overtime. 15% night 
shift premium company benefits. 
Program. Union shop. Paid hospi- 
talization, Paid major medical, 
Family dental, Eyeglasses. Two 
life insurance policies, siek days 
& vacation 12 paid holidays. At* 
tendance bonus, etc.

GENERAL 
MECHATRONICS 

60 Milbar Blvd., 
Farmingdale, N. Y.

(516) 249-7900
Equal Opportunity Employer 

(41-47)

MEDICAL
PSYC1ATR1C NURS1NG POSITION, 
avail. on 3*11, 11*7 shifts, for schizo- 
phrenic research, management, and 
chidren*s programa. Dynamic multi 
disciplinary approach encourages pro- 
fessional growth. Orientation and 
in-aervice provided EOE Employer. 
Contact D1RECTOR OF NURS1NG,

McFARLAND MENTAL 
HEALTH CENTER, 

901 SOUTHWIND ROAD, 
SPRINGFIELD ILL. 62703. 

217-786-6994
(41-47)

Medical
Positions ore currentfy ovoMtlk h pregrenive 
JCAH hospital neor Komas City. Mooeont wcrt- 
ing conditions. Competitive compensotion and 
benefit pockoge.
* CONTlOUf* • Mušt have o degree in oc- 
counting and 3 yn. min. experience os on 
oudltor or consultont In heolth care field witt> 
esperience in MIS and >y>tem> conversion. Thi» 
position reports to Corporote Contreller.
* MSHOU MCOSM MNRVBM -A.lt.T. with 
3 yn. min. supervisory/mgt. experlence, good 
physician rapport, fomilior withORG ossignment 
and PSRO revlew.
* MMma MTTSCA1 TMUMH - In l Out- 
potient worttlaod. New Home Health program 
will inereose department octivity.
Resume or coli

lAMimi Komui Nuin cmm
a Research Health Systems Servlces off iliote 

Personnel, 15th t Statė 
lesingtan, MO 44067 

816/259-2203 f.O.E.

Nurse
RMBTIRfD NURSES

Considered Relocating?
Come to lesington, Mo. I enjoy an ontibellum 
atmosphere t rural living with KC minutes 
owoy.

LaFayette Regionai Health -Center 
Has openings for you in our progressive 
JCAH Hospitol.

'Our Hospitol offers:
• $2 per hour shift differential for 7 pm - 

7 om.
• 24 hr. .in-house physician coveroge.
• Primarily Meg-Surg
• Competitive compensotion

Call Cathy Baer, Personnel 
816-259-2203

LAFAYETTE REGIONAI HEALTH CENTER 
15th & Statė 

Lexington, MO. 64067 
EOE
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Thousands of letters, telegrama and telephone colis to the White House have gone unanawered.
We therefore wonder:

IS PRESIDENT REAGAN AWARE OF THE OSI / KGB PARTNERSHIP?
Telegram to President Reagan

Presldent Ronald Reagan
The Whlte House .
Nashlngton, D.C. 20500 ' August 30, 1984

Dear Presldent Reagan:

You have expressed interest ln ethnlca, and you have aeen the true nature 
of the Soviet propaganda and deceptlon caapalgns. We all adalre your courage 
and appreclate your stand. We agree vi th your assessaent that the Soviet Unlon 
ls an evil enplre.

The KGB teao vhlch has been so actlve in recent years agalnst your 
Adalnlstration and the ręst of the Pree World, has found unvlttlng partnere 
vlthln your ovn Justlce Department. I vrote to you about this on March 28, 
1984; to document these charges, I enclosed 140 pages of docuaents admltted as 
evidence ln our courts and other reliable naterials as to the llnkage betveen 
the Justlce Department, Office of Speclal Investlgatlons and the notorious KGB.

Unfortunately, lt appears that your aidės dld not brlng the matter to your 
attentlon, nor dld they see flt to even acknovledge the recelpt of the 
hand-dellvered letter and exhlblts.

Your adalnlstration has been lnsensltlve to this lssue, vhlch ls dlrected 
excluslvely agalnst Eastern Europeans. Ukralnlans, Latvlans, Estonlans, 
Llthuanlans, Croatlans, Ruaanlans, and Ruaslans are vlctlalzed by the OSI ln 
lta search for alleged Nazi collaborators ln the United Statės. Whlle I an not 
agalnst the concept of deportlng Nazl collaborators, I feel that the KGB link 
vlth the OSI ls as lntolerable as vould be such a link vith the Gestapo. 
Eastern Europeans, vho suffer under the araed Soviet yoke, should not be 
slngled out for prosecutlon.

Eastern European coanunities have been shocked and outraged by the OSI*s 
collaboratlon vlth the KGB. The OSI-KGB partnershlp (so teraed by Fed. Judge 
D. Debevolse ln United Statės v. Kungys, 571 F. Supp. 1104 [1983]) ls slaply 
unconscionable, as I am sure you vili agree. Also lntolerable ls the 
slngle-mlnded focus on Eastern Europeans ~ primarily those vho emlgrated to the 
United Statės under the Displaced Persona Act of 1948. Why not seek out 
French, Itallan, or Spanlsh collaborators as veli? After all, those countrles 
had nllllons of sympathlzers, collaborators, and Fasclsts fornally vorklng for 
the Thlrd Relch. Why are the meabers of the Jevlsh Judenrat, vho profited fron 
the Holocaust and escaped Israell justlce, alloved to renaln free ln the United 
Statės and are not sought out by the OSI? Why does our government pereit 
ex-NKVD (KGB) agents to live ln the United Statės free of the threat of 
deportatlon? The Sovietą vere, after all, as vlclous as the Nazls; and they 
are, unllke the Nazls, štili operatlng agalnst their ovn dtlzens, imprisonlng 
lnnocent dissidents in concentratlon camps and psychlatrlc vards, and 
oppresstng entlre natlons.

I thlnk you vili agree, that the concepta of due procese and equal 
protectlon demand that unless the OSI ls expanded to trace all alleged Nazl and 
Soviet collaborators, lt should not be alloved to terrorlze only those ethnic 
communltles vhlch have been vocal ln their anti-cosnunism.

As a further ezample of the OSI*s attempt to placate their frlends at the 
KGB, you may vlsh to examlne the OSI’s position ln In the Matter of Llnnas. 
Mr. Llnnas vas found deportable from the United Statės. The merlts of the 
trlal procese salde, the OSI has taken it upon ltself to expressly revrlte your 
foreign pollcy as to the non-recognltlon of the Soviet occupatlon of Latvla, 
Estonla and Lithuania. It has requested in open court that Mr. Llnnas, a 
native and citlzen of lndependent Estonla, be deported to the USSR, because 
Estonla no longer exlsts. This ls ln cooplete contradlctlon of all 
presldentlal pronouncements on the lssue, beglnnlng vlth Presldent Truman and 
endlng vlth you, Mr. Presldent. The Baltic coamunltles supported your 
electlon, confldent that your Adminlstratlon vould contlnue the pollcy of 
non-recognltlon. They vere encouraged by your statement, vhlch vas lntroduced 
in the United Natlons by Ambassador Jeane J. Klrkpatrlck on July 29, 1983;

"... the government of the United Statės has never recognlzed the 
forced Incorporatlon of the Baltic Statės Into the Soviet Unlon and 
vili not do so in the future.

Dear Mr. Presldent:

In 1978, Congreaa enacted Public Lav 95-549, vhlch resulted in the establish- 
ment of Che Office of Speclal Inveatigattona under Cha U.S. Department of 
Juscice.

In January of 1980, ln Noacov, Valter Rockler and Allan Ryan of che O.S.I. 
negodated an agreement vlth che Soviet Unlon for che aubmlaalon of evidence 
and teatimony co be used ln our United Scatea courta.

In February 1983, "Izveacia" proclaimed che KGB to be che reaponalble organ 
for che colleccion of thia evidence and ceaciamny.

In Sepcember 1983, Federal Judge D.R. Debevolae acated in his deciaion on 
United Scatea va. Juozas Kungys: "If che government deputiaea a totalitarian 
etate to obtain for lt evidence co be used ln a Uniced Statei court, the 
governaMnc muat take vhatęver stepa are neceaaary to enaure that the evidence 
vaa not coerced or othervise tainted by improper praeaurea. The government 
haa not fulfilled lta reaponalbillcles in thla regard ln thia case."

On February 4-5, 1984, Americans for Due Proceaa aponaored a aeminar at 
Gcorgatovn Univeraity, Nashlngton, D.C., vhlch vaa attended by ethnic 
coaounity leadera from acrose the country. We deeply regret that Che U.S. 
Department of Juatice did not accept our lnvitacion to participate in a 
acholarly and vell-balanced program. The court proceedlnga overaeen by the 
O.S.I. are belng branded a nev vave of McCarthyiam by the American press. 
In light of the overvhelming evidence presented lašt veekend, ve have no 
choica būt to agree vith such an assessment.

Mr. Preatdent, it la our flrm belief that any peraon vho particlpated in 
crimea agalnst humanlty should be brought to Juatice. Oir Constitution and 
principlea of due proceaa should be the atandarda by vhlch American Juatice 
ia meted out. Persona prosecuted by the O.S.I. ahould have the right to a 
trlal by jury, legal counael ahould they not be able to afford tame and 
equal acceaa to evidence. KGB produced evidence ahould have no place in our 
courts.

AMERICANS FOR DUE PROCESS
February 9, 1984

CO-SIGNED BY SENIKAR ATTENDEES:

Amo r ic ana Againat Defaasatlon of Ukralnlans
American Croatian Defenae Aaaociation
American Latvian Aaaociation
American Latvian Youth Aaaociation
American Lithuanian Coonunity - Executive Commlttee 
American Lithuanian Coaounity - Public Affaira Council 
Assorican Lithuanian Youth Aaaociation.

Baltic Student Aaaociation
Byelorusaian Anti-Defamatton Federation 
Comolttee Agalnst the Ūse of Soviet Evidence 
Coalltion for a Free Ruaala
Congreaa of Rusaian Americans
Eatonlan American National Council 
Jolnt Baltic American National Commlttee 
Latvian Velfare Aaaociation

Legion of Estonlan Llberatlon 
Lithuanian World Revlev Radio 
Romanian Orthodox Brotherhood 
Ukrainian Congreaa Cotnnittee of America 
Ukrainian American Bar Aaaociation 
World Federation for a Free Latvla 
World Lithuanian Coorminlty
Vorld Lithuanian Youth Aaaociation

"On this occasion, ve vlsh to reafflrm this pollcy as ve nota the 
anniversary of the 1922 recognitlon by the United Statės of the three 
Baltic Republics. In so dolng, ve demonstrate our contlnulng 
coramltment to the prlnciples and purposes of the United Natlons 
Charter and to the cause of peace and llberty ln the vorld."

If the OSI ls successfui in deportlng a single Balt to the Soviet Unlon, 
hovever, all your proclamatlons are rendered meaningless. The Baltic 
communitles have been overvhelmed by these lnconslstent stands tovards the 
pollcy of non-recognltlon; būt sūrely lt could not have been your lntentlon to 
delegate the sensitlve lssue of non-recognltlon pollcy to the OSI. Your vords 
are clear and reassurlng, būt acte speak louder than vords, and lt appears that 
the OSI speaks for your Adminlstratlon.

RepresentatĮves of varlous Eastern European natlonallties met at Georgetovn 
University ln Vashington D.C. on February 4-5, 1984, and thereafter sent you a 
telegram vlth a plea for an afflrmatlon that due procesą standards «ist be 
applled ln OSI prosecutions and that KGB produced evidence haa no place in our 
courts. That telegram, as veli as thousands of letters to the White House from 
lndlvldual Ukralnlans, Rumanians, Llthuanlans, Estonlans, Latvlan6, Russians, 
Croatlans, and others, have gone unansvered.

Mr. Presldent, it is imperative for us to knov the true pollcy of the flrst 
term of your Adminlstratlon as to the United Statės* position on non-recognl
tlon. We have alvays belleved ln and trusted you. We asBume lt ls your aidės 
vho block these lssues from your conslderation, and ve hope that you vili at 
long lašt be addresslng these questlons yourself. Hundreds of thousands of 
American cltlzens of Eastern European orlgln are avaltlng your response, con
fldent that it vili be conslstent vlth your personai phllosophy of freedom and 
falrness.

(The letter has been reprinted with the permiuion 
of Mr. S. Paul Zumbaku)

Respectfully, 

(slgned)

S. Paul Zumbakls

WHO SPEAKS FOR THIS ADMINISTRATION?

Attorney General William French Smith
(Addreas before the DePaul University Convocation, February 5, 1984)

„A tyranmcai nation uses any and euery thing it wuhes to ūse. Nothing is 
important in iUelf būt only as a means to achieving the ends of the statė. If 
much has changed about the Soviet Union since the time of Stalin, this 
tyrannical character o f the statė has remained the šame. Whereas Stalin 
murdered political dissidents— millions lošt their lives this way — Soviet rulers 
noiv deal ivith them in ways that are less bloody, būt no less effective ... The 
Soviet Union, hoįvever, is a land of servitude, a totalitarian society. Whatever 
features the Soviets’ legal system may appear to have in common u/ith ours, the 
respective systems are as different in the finai analysis, as night and day."

Attorney General William French Smith
(Address before the American Bar Aaaociation, August 6, 1984)

„...We urere especially concerned by reports in the press that the K u Klux 
Klan had allegedly mailed threatening and abusive letters to some tu^enty 
Asian and African countries planning to take part in the 1984 Olympic Gamės.

have copies of these letters. They are openly racist and disgusting, and they 
threaten violence... Būt even mere reprehensible than the letters themselves is 
ujhat we nou> know about their origin ... They were ... manufactured and mailed 
by another organization devout to terror: the KGB ... they [the letters] are 
classical examples of a Soviet forgery on disinformation operation ... Through 
this plot, the Soviet Union, employing cynical falsehood, struck at both the 
Olympic ideal and the rule of law."

- OR -
■ ■ • Dr:' ■ ‘-u ■ ' • . • • , • ■ ... .
Deputy Assistant Attorney General, Mark M. Richard

(direct superviaor of OSI) in his letter of Ju)y 23, 1984 to Rep. Ray Kogovaek 
(U.S. House of Repreeentativea) I
[Reeponding to Mr. Zumbakia’ charge of OSI-KGB partnerahip]

„...our reliance on this [soviet] evidence is not misplaced. [and] the articles 
which Zumbakis assembled portray these men [ 'Procuratore Rudenko and 
Bakucionis] as suppressing of insurgent prisoners įin Vorkuta slave labor camp] 
and prosecuting religious dissidents ... may arouse our mdignation, [būt] they 
do not demonstrate that the evidence obtained in the Soviet Union is 
tainted... nor should they be used as anezcusefor failing to ūse legitimate 
evidence — ragardless of its origin ..."

Presldent Ronald Reagan
(Statement to the 38th United Nations General Assembly — July 29,1983) 
„...the government of the United Statės has never recognized the forced incor- 
poration of the Baltic Statės into the Soviet Union and tuiU not do so in the 
future."

- OR - 
OSI Trial Attorney

tn US. v. Linnaa hearing April 28, 1983 in Judge Howard Cohen’s Court Room: 
„Yes your Honor. It is the government’s [U.S.A.] position that the defendant 

[Mr. Linnas — an Estonian] is statėless and for that reason the government 
... designates the Union of Socialist Republics..." [ for deportation J.

We do not believe that Preaident Reagan would tolerate the actiona of the Office of Speclal Inveetigationa, if hia aidės informed him of the OSI’a linkage vvith the notorioua KGB. 

We need your support and your contributiona. Pleaae help ua inform the Presldent and the American people.

- We are AMERICANS FOR DUE PROCE88 -
P.O. Box 86

Woodhaven, New York 11421

Daugiau kaip 40 metų nesimatę susitiko Los Angeles mieste 
surengtoje draudžiamosios lietuvių spaudos parodoje — Br. 
Kviklys ir V. Aleksandrūnas. Ta proga V. Aleksandrūnas pado
vanojo Kviklio archyvui prez. A. Smetonos raštų komplektą.

E. Kulikausko nuotr.

JAV LB KULTŪROS
TARYBOS 1984 METŲ 
RADIJO KONKURSAI

Reportažo konkursas

TEMA: laisva apie lietu
višką įvykį, organizaciją, 
asmenį.

LAIKAS: neribotas, ne- 
trumpesnis kaip 15 minu
čių.

PREMIJOS: pirmoji — 
200 dol., antroji — 100 dol.

Gali dalyvauti visi radi
jo darbuotojai, bet kiekvie
nas tik su vienu reportažu.

Proginės programos 
konkursas

TEMA: Lietuvos, lietuvių 
tautos ar lietuvio asmens

istorinė ar kultūrinė proga.
LAIKAS: neribotas, bet 

netrumpesnis kaip 25 minu
tės.

Proginė programa turi 
būti transliuota per radiją 
tarp 1984 metų sausio 1 ir 
gruodžio 31.

Gali dalyvauti visos JAV 
lietuvių radijo programos, 
bet tik su viena progine 
programa.

PREMIJOS: pirmoji — 
500 dol., antroji — 200 dol. 
Premijų mecenatas — Lie
tuvių Fondas. Premijų Ver
tinimo komisija bus pa
skelbta vėliau.

Konkursui skirtas juos
tas arba kasetes siųsti ad
resu : Juozas Stempužis,

4249 Lambert Rd., Cleve
land, Ohio 44121.

GAVIMO DATA: 1985 
m. sausio 31 d.

JAV LB Kultūros 
Taryba

ENGINEER
TUBE MILL ROLLS 
ROLL FORM ROLLS 

Mušt have solid background in roll 
disign and manufacturing practices. 
Key position in a growing company 
in east Cleveland suburbs.

JOHNSTON MANUFACTURING 
CO. INC. 

2854 Som Center Rd. 
Willoughby, Ohio 44094 

216-585-1420, 2-6 p. m., weekdays 
(40-41)

PRINTING
Strippers needed for rapidly growing 
commercial and publications printer 
in Midland, Mich. 4 color -iourneyman 
preferred būt will also fili positions 
with talented 2 year apprentices and 
2-3 color »tripper8.

JIM HOUVENER. 517-496-3333 
PENDALL PRINTING INO. 

1700 JAMES SAVAGE RD. 
MIDLAND. MICH. 48640 

(40-49)
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

Dainuojantieji olandai nustebino
Chicagos

Jau pora metų rodosi vie
na kita žinutė apie lietuviš
kai dainuojančius olandus. 
Jų atsiradimo istorija nėra 
komplikuota. Iš ok. Lietu
vos į Amsterdamą atvyko 
žurnalistas I. Kaplanas, ku
ris visą laiką domėjosi lie
tuvių liaudies dainomis. 
Olandijoje susitiko su jau
nimo grupe, mėgstančia, 
dainuoti. Parūpinęs lietuvių 
liaudies dainų tekstus ir 
vertimus, studentai bei jų 
vadovai jomis susidomėjo 
ir penkių studentų ansamb- 
liukas, pasivadinęs "DAI
NA”, pradžiai išmoko tris 
dainas, kurias atliko 1982 
m. sausio 23 d. lietuvių su
važiavime Leidschendame, 
Olandijoj. Po šio pasirody
mo DAINA buvo pakviesta 
(Gailiutės-Spies) j Liege, 
Belgijoje. Susidarė sąlygos 
kalbėti ir dainuoti per 
”Stad - Radio - Amsterdam” 
radijo laidą. Po to, buvo pa
sirodę Paryžiuje, Amster
dame ir Roterdame. Ansam
blis "Daina” išaugo j 8 as
menų grupę, vadovaujamą 
jauno kompozitoriaus Paul 
de Boer. Lietuviškai dai
nuojančiais olandais susido
mėjo ir Europos studijų sa
vaičių rengėjai, nes I. Kap
lanas atvežė jų įdainuotas 
juostas ir, per tėvynės va
landėlės programą, perdavė 
dalyviams su savo komen
tarais. Kadangi "Dainos” 
ansamblį sudaro jauni olan- 
dai-ės, tai JAV Jaunimo Są
jungos vadovams atėjo min
tis juos atsikviesti į Ame
riką.

Olandų ansamblio DAINA nariai savo krašte prie vėjinio 
malūno.

lietuvius
Lietuviškai dainuojančio 

olandų ansamblio "Daina” 
koncertas įvyko š. m. spa
lio 14 d. Jaunimo centro di
džioje salėje, Chicagoje. 
Chicagiečiai parodė didelį 
dėmesį ir užpildė salę. Ne
galėjusiems patekti į salę, 
rengėjai suruošė ekstra 
koncertą trečiadienį (X. 17 
d.), toje pačioje Jaunimo 
centro salėje. Ir čia atsilan
kė nemažas būrys chicagie- 
čių ir tuo prisidėjo prie iš
laidų sumažinimo.

DAINOS ansamblį suda
ro 4 moterys ir 4 vyrai, so
pranai — Marjolein Spren- 
gers, pedagogė, Marga 
Groff, aktorė, altai — Es- 
ther den Brinker ir Betty 
Hund, abi terapistės, teno
ras — Jan Sleumer, istori
jos studentas (kylantis dai
nininkas), bosai — Gosse 
Taekeme, mokytojas ir Han 
de Winde, studentas ir — 
ansamblio vadovas ir diri
gentas Paul de Boer.

Gražią talką atliko Ant
ro kaimo aktorius Juozas 
Kapačinskas, pasakodamas 
apie Dainelės ir Rimanto 
gyvenimą, sujungtą su at
liekamomis liaudies daino
mis. Koncerto metu išgir
dome 23 dainas, atliktas so
lo, duetu .keturiais balsais 
ir porą gabalų skudučiais. 
Girdėjome lietuvių raudas, 
meilės, karo, ūkio, linksmy
bių ir kitas dainas. Dainos 
harmonizuotos K. Čiurlio
nio, V. Paketuros, J. Bielio- 
nio, J. Naujalio, T. Brazio, 
J. Karoso ir daugiausiai pa
ties vadovo Paul de Boer.

Dainuojančių olandų ansamblis DAINA, atlikęs lietuvių liaudies dainų koncertą 1984. X. 
14 d. Jaunimo centre, Chicagoje. Iš kairės: Betty Hund, Esther Den Brinker, Marga Grooff, Mar
jolein Sprengers, Paul De Boer (dirigentas), Han De Winde, Gosse Tackema ir Jan Sleumer.

L. Meilaus nuotr.

Ypatingo dėmesio sulaukė 
antroje dalyje skudučiai. 
Publika buvo sužavėta an
samblio dainavimu ir nuo 
pat pirmos dainos užsimez
gė šiltas ryšys, nenutrūkęs 
per visą koncertą. Ansamb
lis yra gerai susidainavęs 
ir žodžių bei galūnių tari
mas buvo be priekaištų. Mū
sų turimieji chorai, ansam
bliai ir solistai galėtų iš jų 
pasimokyti ir išpildomų dai
nų žodžių nevelti burnoje, o 
tinkamai ištarti. Dalis an
samblio dalyvių, kai kurias 
dainas dainavo atmintinai, 
nežiūrėdami į gaidas. Susi
darė įspūdis, kad ansamblio 
nariai ne tik gražiai daina
vo, bet įsijautė į dainų turi
nį ir suprato dainuojamų 
tekstų mintį.

Bisui padainavo vieną 
olandišką dainą ir publikai 
neatlaidžiai plojant, koncer
tą užbaigė lietuviškai. Ren
gėjai visus ansambliečius 
papuošė gėlėmis.

Ansamblio dalyviai apsi
rengę kukliai, bet lietuviš
kų spalvų rūbais. Jie sva
joja apie lietuvių tautinius 
rūbus, tik neturi lėšų.

Po koncerto, rengėjų var
du Vytenis Rasutis pakvie
tė į kavinę arčiau susi
pažinti ir pabendrauti su 
lietuviškai dainuojančiais 
olandais. Pabendravi m a s 
vyko pilna to žodžio pras
me, nes ansambliečiai įsi
maišė į jaunimo tarpą, o ir 
vyresnieji rado gerą žodį 
jiems pasakyti ir išklausy
ti jų pasakojimų. Daininin
kai nėra kažkieno stumiami 
mokytis lietuvių liaudies 
dainų, bet jie patys jų mo
kosi, nes jiems patinka lie
tuvių liaudies dainos ir me
lodijos. Jie nėra pratę ma
tyti tokio gausaus klausy
tojų būrio ir džiaugėsii lie
tuvių dėmfesiu jų ansamb
liui. Gaila, kad kitos dides
nės lietuvių nausėdijos ne
susidomėjo jų koncertu ir 
nepakvietė į savo vietoves, 
tojų būrio ir džiaugėsi lie
tuvių dėmesiu jų ansamb- 
darbą ir sudarė sąlygas 
jiems pasirodyti. Visas ry
tinis pakraštys, pro kur at
skrido dainininkai, nesuge

bėjo jų viešnagės išnaudoti 
ir koncerto surengti. Gal 
stoka komunikacijos? Net 
toks St. Petersburg ir tas 
atsisakė lietuviškai dainuo
jančių olandų koncertą su
rengti. Gaila, labai gaila, o 
būtų ne vienam nostalgijos 
ašarą išspaudę.

Padėka priklauso Jauni
mo sąjungos vadovybei, 
kad suvokė šio ansamblio 
svarbą ir, nežiūrint milži
niškų kelionės išlaidų, ry
žosi juos atkviesti ir paro
dyti Amerikos lietuviams. 
Padėka jiems.

KORP! NEO-LITHUANIA 
ŠVENTĖ

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos skyriaus valdybos, 
pirmininkauja mos Rasos 
Plioplytės, ruošiamas kor
poracijos 62 metų veiklos 
sukakties minėjimas įvyks 
š. m. lapkričio 10 d. šia 
tvarka:

10 vai. r. pamaldos tėvų 
jėzuitų koplyčioje, žuvusių
jų už Lietuvos laisvę pager
bimas, mirusių korporantų 
kapų lankymas.

7 vai. vak. Lietuvių tau
tinių namų salėje iškilmin
ga sueiga, pakeltiesiems 
senjorams-ėms spalvų už
dėjimas, sveikinimai, vaka
rienė ir šokiai.

Korporantai su draugais 
ir pažįstamais bei visa lie
tuviškoji visuomenė kvie
čiama dalyvauti ir vietas ar 

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

stalus (po 10 asmenų) re
zervuoti šiuo telefonu — 
254-7450.

LIETUVIŲ FONDO 
VAJAUS VAKARIENĖ

Lietuvių Fondo vajaus 
vakarienė įvyks š. m. lap
kričio 17 d. (šeštadienį), 7 
vai. vak. Jaunimo centro 
didž. salėje.

Meninę programą atliks 
ii' šokiams gros ansamblis 
”Jinai ir trys gintarai” iš 
New Yorko.

Nauji nariai, įnešę į Lie
tuvių Fondą 100 dol. ar 
esantieji padidinę savo įna
šus, gauna vieną bilietą 
nemokamai. Stokime į Lie
tuvių Fondą ar didinkime 
turimus įnašus ir dalyvau
kime vajaus vakarienėje.

Lietuvių Fondo vadovybė 
yra užsimojusi sutelkti pen
kių milijonų kapitalą, kad 
gaunamomis pajamomis ga-< 
Įima būtų patenkinti visus 
pagrįstus prašymus.

TEXAS OPPORTUNITY FOR 
EXPERIENCED

FORKLIFT MECHANICS 
Wanted electric forklift experience a 
mušt steady work & benefits.

Apply, call or send resume 
METRO FORKLIFT CO.

P. O. BOX 6001 
ARLINGTON, TEXAS 7600S 

214-660-3377
(34-43)*

ENGINEERING TECHNICAL
Fire sprinkler design growing com- 
pany needs experienced designers & 
field construction personnel. Excel- 
lent benefits.
Apply or call to: DON M1TCHELL 

GULF FIRE SPRINKLER
3300 Dilido Road 

Dalias, Texas 75228 
214-328-3287

(37-46)
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FILATELIJA a,

N r. 7 Antanas Bernotas DLOC POSĖDIS

JAV liepos 13 d. išleido 
20 centų pašto ženklą pa-, 
minėti 400 metų sukakčiai, 
kai buvo įsteigta pirmoji 
britų kolonija Amerikos že
myne.

Anuometinė Anglijos ka
ralienė Elzbieta I 1584 m. 
kovo 25 d. pavedė Walter 
Raleigh’ui įkurti Anglijos 
koloniją "Naujajame Pa
saulyje”. Raleigh tokią eks
pediciją sudarė, kuri, vado
vaujama Philip Amades ir 
Arthur Barlow, išplaukė ir 
1584 m. liepos 13 d. pasie
kė šiaurinės Amerikos kran
tus ir išlipo Roanoke salo
je, dabartinės šiaurės Caro- 
linos pakrantėse. 1585 ir 
1587 m. buvo padarytos 
dar kitos kelionės, pasiun- 
čiant naujų kolonistų. Ta
čiau, kai 1590 m. į salą at
vyko aprūpinimo laivas iš 
Anglijos, čia nieko nebera
do : kolonistai arba buvo iš
sikėlę į sausažemę, arba in
dėnų išžudyti.

KANADA birželio 18 d.
išleido 32 c. pašto ženklą 
paminėti 200 metų sukak
čiai, kai buvo įkurta New 
Brunswicko provincija.

> i ■»
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šią teritoriją Anglija bu
vo atėmusi iš prancūzų jau 
nuo 1763 m., bet ji tada 
priklausė prie Nova Scoti- 
tijos. Anais laikais po Re
voliucijos karo, daugelis 
anglų kilmė gyventojų, va
dinamų lojalistais (yra ir 
jiems pagerbti išleistas paš
to ženklas), kurie kovojo 
britų karūnos pusėje ir ne
norėjo kitur pasilikti, ma
siniai kėlėsi ir kūrėsi šv. 
Jono upės baseine, taigi da
bartinio New Brunsvvicko 
provincijoje. 1784 m. Ang
lija gyventojų norą paten
kino ir atskyrė ją nuo Nova 
Scotijos. Provincijos sosti
nė yra St. John miestas to 
paties vardo upės žiotyse, 
turintis apie 89,000 gyven
tojų.

LENKIJA išleido seriją 
pašto ženklų su senoviniais 
Krokuvos miesto pastatais. 
Čia dedame tos serijos 5

zlotų pašto ženklą, kuriame 
parodyti vidurmiestyje esą 
Sukiennice rūmai.

Krokuva (lenkiškai Kra- 
kow), senoji Lenkijos sos
tinė, yra pietinėje Lenki
joje prie Vyslos upės. Kro
kuva visais laikais buvo 
Lenkijos istorinis, kultūri
nis ir religinis centras. 
Mieste nepaprastai daug se
novės istorinių pastatų. Yra 
Jogailos vardu pavadintas 
universitetas, antras senu
mu visoje vidurio Europo
je, Vavelio pilis su karalių 
kriptomis, viduramžių lai
kų bažnyčios ir kita. Kro
kuva įėjo ir į Lietuvos is
toriją, kai Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Jogaila vedė 
Lenkijos karalaitę Jadvy
gą, tapo Lenkijos karalium 
ir ten apsigyveno. Krokuvo
je gimė ir Lietuvos globė
jas šventasis Kazimieras, 
kurio 500 metų mirties su
kaktį švenčiame šiemet. 
Krokuvoje ir apylinkėse 
taip pat gausu ir pramo
nės. šiuo metu mieste gy
vena apie 583 tūkstančiai 
gyventojų.

UN (Jungtinės Tautos) 
šiuos metus paskelbė "Pa
bėgėlių Metais” ir, tam rei
kalui paminėti, gegužės 29 
d. išleido seriją pašto ženk-, 
lų su motto: ”A future for 
Refugee”.

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ
10 DIENŲ EKSKURSIJA LIETUVOJ

No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj 
gruodžio 28 - sausio 11 ........................................ $1,449.00

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEVVTON, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190 

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

BtlEOITO LlfTUVIAI
Antanas Grinius

Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro valdybos 
posėdis įvyko spalio 7 d. šv. 
Antano parapijos mokyklos 
klasėje. Posėdį pravedė pir
mininkas dr. Algis Baraus
kas, sekretoriavo Romas 
Macionis. Dalyvavo; Sau
lius šimoliūnas, Anta
nas Norus, Antanas Gri
nius, Antanas Sukauskas, 
Antanas Vaitėnas ir Euge
nija Bulotienė.

Posėdyje patvirtintos Va
sario 16 minėjimo ir su
rengto prie Detroito upės 
festivalio apyskaitos, ku
rias pateikė valdybos finan
sų sekretorius Antanas Vai
tėnas. Nepamiršta ir spau
da. Draugui, Dirvai ir Nau
jienoms paskirta po 20 dol.

Į Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimą ir Ame
rikos Lietuvių kongresą 
vykti ir ten atstovauti 
DLOC išrinktas Antanas 
Norus. Taip pat vyksta ir 
ALT iždo globėjas Antanas 
Sukauskas.

Aptartos ateinančių me
tų Vasario 16 minėjimo 
gairės ir tam minėjimui 
pravesti išrinktas komite
tas į kurį įeina: Antanas 
Norus, Antanas Vaitėnas, 
Romas Macionis ir Eugeni
ja Bulotienė. Komitetui tal
kininkauja Saulius šimoliū
nas ir Antanas Sukauskas.

TRAGIŠKA MIRTIS

Rugsėjo 18 d. tragiškai 
žuvo Edvardas Telyčėnas 
sulaukęs 35 metų amžiaus.

Pašto ženklai išleisti 
taip: du amerikoniška va
liuta pačioms Jungtinėms 
Tautoms New Yorke; du 
šveicarų valiuta jų skyriui 
Ženevoje, Šveicarijoje, ir 
du austrų valiuta jų posky
riui Vienoje, Austrijoje. 
Pašto ženkluose parodyti 
įvairūs orientalų pabėgė
liai. Kiekvienas pašto ženk
las skirtingo piešinio.

Po atlaikytų pamaldų rug
sėjo 22 d. šv. Antano para
pijos bažnyčioje palaidotas 
šv. Kapo kapinėse. Nuliūdi
me pasiliko: tėvai Bolesla
vas ir Ada, sūnus Edvard 
Mickey, seserys Irena ir Li
lija.

KONCERTAVO 
CLEVELANDE

Detroito moterų vokali
nis kvartetas, vadovauja
mas muz. Stasio Sližio, at
liko meninę programą Žal
girio šaulių kuopos rudens 
baliuje Clevelande, spalio 6 
d. Kvartetą sudaro: B. Ja
nuškienė, č. Pliūrienė, N. 
Sližienė ir A. Tamulionienė.

KONCERTAS

1985 m. vasario 24 d. 3 
vai. po pietų Crestvrood au
ditorijoje įvyks solistės Li
li jos Šukytės koncertas.

Koncertą ruošia Lietuvių 
Fondas.

UŽDARYTA PILĖNŲ 
STOVYKLA

Spalio 14 d. į Pilėnų sto
vyklos uždarymą prisirinko 
gausiai žmonių, nežiūrint, 
kad tą dieną iš ryto buvo 
didelė migla. Nuvykęs į 
stovyklą jau radau pakel
tas Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas. Liudas Selenis ir 
Antanas šiurkus prie spe
cialiai pastatytos krosnies 
kepė viščiukus. Viščiukai ir 
jų priedai buvo Onutės ir 
Liudo Selenio dovana Pilė
nams. Buvo ir dovanų sta
las, kurių dalinimą prave
dė: Vladė šiurkienė, Liuda 
Macionienė ir Romas Ma
cionis.

Kuopos pirmininkas Bro
nius Valiukėnas padėkojo į 
stovyklos uždarymą susi
rinkusiems ir aukomis pa- 
rėmusiems stovyklą.

Stefanija Paulikienė pa
dėkojo sesėms šaulėms už 
talkininkavimą virtuvėje ir 
už iškeptus ir padovanotus 
pyragus.

★
Švyturio jūrų šaulių kuo

pa a. a. mirusio finansų se
kretoriaus ir iždininko Vin
co Rinkevičiaus atminimui 
Dirvai paaukojo 50 dol. 
Ačiū švyturiečiams.

★
• Lietuviškų Melodijų ra

dijo valandėlės Detroite 
programos, kurios yra per
duodamos per Tautybių ra
dijo stoties laidas 1460-AM, 
nuo lapkričio mėnesio 1 die
nos, bus perduodamos ant
radieniais ir ketvirtadie
niais nuo 1 iki 2 valandos 
po pietų.

WANTED EXPERIENCED
MACHINIST

Mušt read prints and make sėt ups. 
With some experience in mold mak- 
ing. Top wages and benefits. Ad- 
vancement opportunities. Located on 
Lake Michigan in southwestern Mi- 
chigan in recreational area. Reply in 
confidence to MONITOR MOLD & 
TOOL CO., 7373t County Rd. 380, 
South Haven, Mich. 49090. (38-40)

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

For more mformation 
write to

Supėrior Generil 
1220 Main Street
LemoM,lLW439

RAIL CAR REPAIR 
SUPERVISORS

Soulhern Calif. car repair ahop seek- 
ing responsible ai! around freight car 
repair plūs paint. blast & wash rack 
supervisors with a good track record 
for getting things done. Send resume 
to: LUNDEEN RAIL, P. O. Box 278. 
Daggett. Ca. 92327 or call 619-254- 
2934. ____________________ (34-40).

DRAFTSPERSON;
Store fbclure experience reauired in 
bolh metai & wood producls, prefer 
heavier experience in wood detailing 
& stock billing of cabinets, cojinters, 
etc. Mail resume & salary history to 
Chief Engineer

MERCHANDIS1NG EQU1PMENT 
GROUP

502 S. Green Street, 
Cambridge City, Ind. 47327 

317-478-3141
(39-41)

WANTED AT ONCE 
PRESSMAN

Exp., roll to roll, flexographic, 4 and
5 color. Desirable Rocky Mountain 
living. Established film and convert- 
ing plant. ED MULLER,

303-297-3711
(34-40),

PERSONS DESIRING to 
work in product devel- 
opment for automotive in- 
teriors. Work will include 
design and development of 
hana-sewn leather parts; 
develop sew patterns, re- 
view current methods and 
products. Apply at Fair 
Haven Industries, 7445 

• Mayer Rd., Fair Haven,
Mich. 48023. 39-43)

GAGE DESIGNER
Allractive opportunity for an exper- 
ienced mechanical designer with an 
expanding manufacturer of electronic 
gaging systems in centrai Connecti- 
cut. Location offers many recrea
tional and cultural benefits.

VALMET INC_
100 Production Ct., 

New Britain, Ct. 06051 
or call 203-223-6784

(36-42)

LABORS, BURNERS & SHEAR 
OPERATORS

For scrap metai co. Northeast Phila. 
Mušt be over 21 and hard worker. 
Apply in person.

THALHEIMER BROS.
5550 Whitaker Avė. 

Philadelphia, Pa. 19124 
(39-41)

GRINDER HANDS
I. D. AND O. D. 

N1GHT SHIFT ONLY
3 years minimum experience on air- 
craft parts.

NORWOOD PRECISION PROD. 
119540 Allen Rd. Melvindale, Mich.

313-383-5700
(37-43)

BOSTON PRECISION 
PARTS COMPANY 

Precision sheet metai fabricator is 
looking for a person who can fili a 
position as Production Manager. 
Duties will incl. shop-flow and 
scheduling. Mušt have good mecha
nical background in precision sheet 
metai fabrication. If you are in- 
terested call V1N M1COZZI at 617- 
361-1000, 8 am-5 pm,_______ (36-42)

BOSTON PRECISION
PARTS COMPANY

ALL AROUND MACHINIST 
with tool and die experience. Will 
train in our style of tooling. If you 
are qualified for this position call 
V1N MICOZZI at 617-361-1000, 8 
am - 5 pm. 36-42)

WANTED JOURNEYMEN 
or

1ST CLASS SK1LLED 
FIXTURE BUILDERS AND 

TOOL MAKERS
Exper. on Checking Fixtures of all 
types. Steel, plastic and wood. Grow- 
ing company, good working cond. 
Good benefit package. Competitive 
pay. Apply SM1TH BROS. TOOL, 
35430 Beattie, Sterling Hts., Mich. 
48077. 313-978-0800. (3-945)
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PASISEKĘS ŽALGIRIO ŠAULĮ!) 

KUOPOS BALIUS
Spalio 6 d. įvykusį Cleve- 

lando Lietuvių namuose Žal
girio šaulių kuopos balių 
reikia laikyti pasisekusiu, 
nors tą vakarą buvo ir kitų 
parengimų.

Kuopos pirm. St. Butri
mas atidarydamas balių 
pasveikino visus susirinku
sius ir ypač iš Detroito at
vykusias dainininkes su va
dovu St. Sližiu.

Po to, buvo iškviesti dau
giausiai pasidarbavę šaulių 
ir visuomeninėje veikloje

Nora Braziuilenė, Lilė čep- 
lickienė, Jadvyga Budrienė 
ir Jonas šarkauskas, ku
riems I. š. S. T. garbės na
rė O. Mikulskienė asistuo
jant Elenai šarkauskienei 
prisegė L.š.S.T. apdovano
jimo žymenius — šaulių 
žvaigždės medalius, o Jo
nui šarkauskui aukščiausią 
šaulių žvaigždės ordiną.

Taip pat buvo iškviesti 
geriausi šių metų šaudyto
jai, kuriems kuopos sporto 
vadovas Ig. Muliolis asistuo- Apdovanojant šaulius ordinais. Iš kairės: Butrimas, Šarkauskienė ir apdovanotieji šauliai

— Šarkauskas, Braziulienė, Budrienė ir Čaplickienė. V. Bacevičiaus nuotr.

Detroito moterų kvartetas su vadovu muz. St. Sližiu, .atlikęs 
baliaus programą. V. Bacevičiaus nuotr.

T * I I f) 1 VIENINTELIS LIETUVIŲU11P u KREDIT0 kooperatyvas I lt UI 11 OHIO VALSTIJOJE.

BŪSTINĖ: DIEVO MOTINOS PARAPIJOS PATALPOSE.
SKYRIUS: ŠV. JURGIO PARAPIJOJE.

Darbo valandos: sekmadieniais nuo 11:00-1:00 p. p.

PATARNAVIMAI

MOKAME: DUODAME PASKOLAS:
6% už indelius

($100 ar daugiau)
9% už ’Super’ share 

sąskaitą 
($2,500 ar daugiau)

Asmenines ir prekybines, 
nuošimčiai mažesni kaip 

kitose finansinėse 
institucijose.

Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS 
raštinėje. Visos santaupos apdraustos su National 
Deposit Guarantee Corporation.

SAVI — PAS SAVUS! VIENYBĖJE — GALYBĖ!

jant kuopos pirm. St. But
rimui įteikė lairpėjimų tro
fėjus ir kuopos pereinamą
ją taurę. I-je grupėje pir
mos vietos trofėjų laimėjo 
Algis Garliauskas, antros 
— Alis Benas ir trečios — 
Vikintas Garliauskas. Il-je 
grupėje pirmos vietos tro- 
fąją laimėjo Jonas Mulio
lis, moterų Berta Barstei- 
kienė. Kuopos pereinamąją 
taurę šiais metais laimėjo 
Algis Garliauskas. Po tro
fėjų ir atžymėjimų įteiki
mo, L.š.S.T. Centro valdy
bos sporto vadovas Br. Nai
nys, tarė trumpą žodį ir 
prašė šaulius toliau palai
kyti šaulių mėgiamą šaudy
mo sportą.

Po medalių ir trofėjų 
įteikimo, pirmą kartą CIe
velando scenoje pasirodė 
Detroito moterų vokalinis 
kvartetas, v a d ovaujamas 
komp. St. Sližio, kurį suda
ro Birutė Januškienė Čes
lovą Pliūrienė, Natalija Sli- 
žienė ir Aldona Tamulio- 
nienė. Visų dainininkių bal
sai stiprūs, tikslūs, sude
rinti, jų dikcija ryški. Pa
traukli išvaizda, daili sce
ninė laikysena ir A. Tamu- 
lionienės sklandus praneši- 
nėjimas prisidėjo prie gra
žaus vieneto pasirodymo 
įspūdžio.

Po meninės dalies vyko

Apdovanojimas šaulių pasižymėjusių šaudyme.
V. Bacevičiaus nuotr.

vaišės ir šokiai iki vėlyvos 
nakties.

E. Pranokus

1984 METŲ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

LITERATŪROS PREMIJA

JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos, 
Kultūros tarybai pasiūlius, 
1980 metais įsteigtoji 3000 
dolerių LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS Literatūros 
premija 1984 metais skiria
ma už lietuvių išeivijos gro
žinę kūrybą, išleistą 1984 
metais, arba už bet kada 
parašytus rankraščius. Te
begalioja praėjusiais metais 
skelbtos taisyklės bei są
lygos.

Pirma. Premija skiriama, 
atsižvelgiant tik į svarsto

%
LITHUANIAN RADIO PRDGRAM
4249 Lambert Rd., Cleveland, Olt 44121.
|216) 362-9268

CLEVELANDO
LIETUVIU
RADIJO
PROGRAMA

girdima sekmadieniais 
8 — 9 vai. ryto 

naujoje stotyje

g ) 9Q3 FM VCPN
M Bk CLEVELAND PUBUC RADO

CIevelando Tėvynės Garsų radijo pranešėja Dalia Staniš- 
kienė, lankydamasi Vatikane įteikė Sauliui Kubiliui LB Kul
tūros Tarybos plaketę, žyminčią, kad jis laimėjo jaunimo poezi
jos konkurse I-ją premiją. Saulius Kubilius yra Vatikano radijo 
lietuviškų laidų pranešėjas. Nuotraukos fone yra Lietuvos že
mėlapis ir kampe nuotrauka, kurioje popiežius Jonas Paulius II 
įdėmiai studijuoja Vatikano radijo įstaigoje iškabintą Lietuvos 
žemėlapį.

Lietuvško muzika, žinios, keliaujančio mikrofono reportažai, 
moters pasaulis, istorinės ir literatūrinės vinjetės.

^KLAUSYKITĖS TĖVYNĖS GARSU KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ!^

mojo kūrinio meninę vertę. 
Jei nebūtų gauta premijuo
ti no lygio veikalo, vertini
mo komisija pasiūlys Kultū
ros tarybai tris išeivijos ra
šytojus, premijuotinus už 
bendrąjį įnašą į grožinę lie
tuvių literatūrą. Vienam iš 
jų Kultūros taryba, susita
rusi su vertinimo komisija, 
skirtų 1984 metų premiją.

Antra. Premijai veikalus 
atsiųsti paskutinė data — 
1984 m. gruodžio 31diena.

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

Apie gautus rankraščius 
bus pranešta siuntėjams. 
Už paštuose užkliuvusias ar
dingusias siuntas Kultūros 
taryba neatsako. Spaudi
nius siųsti tik paprasta 
siunta, nereikalaujančia ga
vėjo parašo.

Ketvirta. Renkraščių pa
kanka atsiųsti po vieną 
nuorašą. Jie bus grąžinami. 
Knygų atsiunčiama po pen
kias. Pageidautina, kad ran
kraščiai būtų rašyti maši
nėle. Bet bus priimami ir 
lengvai įskaitomi ranka ra
šyti kūriniai. Nebus svars
tomi slapyvardžiais pasira
šyti veikalai.

Penkta. Prie siuntos pri
dedama autoriaus pavardė, 
adresas ir telefono numeris.

šešta. Vertinimo komisi
jos sudėtis bus paskelbta 
vėliau.

Pastabos. Premiją laimė
jusio rankraščio autorius 
galės tartis su Kultūros ta
ryba dėl jo išleidimo.

JAV LB Kultūros 
Taryba
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VISUS KVIEČIAME Į 

CLEVELANDO VYRŲ OKTETO

25 VEIKLOS METŲ

JUBILIEJINĮ BALIŲ
Šeštadienį 1984 m. lapkričio 3 d.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE
Programa:

7:30 v. Kokteiliai
8:00 v. Vakarienė
9:00 v. Naujos Okteto plokštelės pristatymas
9:15 v. Oktetas dainuoja mėgiamiausias dainas 

10:00 v. šokiai ir žaidimai.

25 dol. auka padengia — šokius, programą, vaka
rienę ir VISUS gėrimus, bei prisideda prie Okteto 

kelionės į Australiją ! ! !

Stalus prašome rezervuoti pas V. Butkuvienę — 
732-8250 ar pas V. žiedonienę — 481-8023.

NATIONWIDE 
INSURANCE Nat><x>wide o on your *«oe

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 442-6810.

• Gytis Motiejūnas Cleve- 
vęlando Vyrų Okteto ant
ras tenoras. Oktete dainuo
ja net 24 metus. Gytis pri
klausė LTM Čiurlionio an
sambliui, buvęs LSK žaibo, 
lengvosios atletikos žvaigž
dė. Jį girdėsite su Oktetu 
dainuojant š. m. lapkričio 
mėų. 3 d. šv. Jurgio para
pijos salėje.

i
|

=
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I

i

MATAS & TURNER 
REALTY

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

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

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

• Raimondas Butkus, Cle
velando Vyrų Okteto ant
ras tenoras, Oktete eina iž
dininko pareigas. Raimon
das taip pat yra LTM Čiur
lionio ansamblio vienas iš 
pagrindinių dainininkų-so- 
listų. Jį girdėsite su Oktetu 
dainuojant Okteto 25 veik
los metų jubiliejiniame ba
liuje š. m. lapkričio mėn. 3 
d. šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

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

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotu 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.

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr., 
W iii i am 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.

PACKAGES 
TO POLAND

Lowest Prices 
Best Service 

Shipments every week. 
Largest dealer in Ohio. 

Since 1967
POLISH IMPORT CENTER 

6301 Fleet Avė.
429-1010

I
■■■

I
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PLASTIC INJECTION 
MOLDING SUPERVISOR 

needed by by growing molding com- 
pany. Candidate mušt be "handa-on" 
and strong in mechanical ability. We 
are an aggressive ęuality injection 
molding company. Send resume or 
contact, Jim Minix, Riviera Plastic 
Ine., 795 36th Si. SE, Grand Rapids, 
Mich. 49508. 616-243-4716. (41-42)

PLASTIC INGINEER
GRAND RAPIDS INJECTION MOLD- 
ING COMPANY has an opening for 
an experienced plastic engineer. Can- 
didate will be involved in tooling, 
paris design, progresą improvement, 
automation, trouble shooting, and 
quality control. Send resume to 
RIVIERA PLASTIC INC., 795 36th 
St. S. E., Grand Rapids, Mich. 49508.

(41-42)

• Paulius Nasvytis yra 
pats naujausias Clevelando 
Vyrų Okteto narys. Dainuo
ja baritonu. Paulius taip 
pat priklauso LTM Čiurlio
nio ansambliui ir šv. Jurgio 
parapijos chorui. Ji girdė
site su Oktetu dainuojant 
Okteto 25 veiklos metų ju
biliejiniame baliuje š. m. 
lapkričio mėn. 3 d. šv. Jur
gio parapijos salėje.

OPPORTUNITY FOR 

CRNA’S
IMMEDIATE OPENING for CRNA's 
to join group of 4 anesthesiologist 
and 15 CRNA’s. Advanced nurse 
anesthetist studenls encouraged. Ex- 
cellent salary and benefits. Imme- 
diate reply requested. Appiy call or 
write to: ANESTHESIOLOG1ST AS- 
SOCIATED of Rome, Pa., 13A John 
Maddox Drive, Rome, Ga. 30161. 
404-235-2621 or 404-235-9536.

(41-43)

---------------- -------------------------------
FOLDER OPERATORS 

Experience runnlng Pifr« glulng 
mschine a mušt. Best salerv/oene- 
fifs package in the industrv. Send 
resume to: Perfect Books. Ine., 1784 
Union Avė., Baltimore, MD. 21211 

EOE 

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

fold/rS^rators 
FOLDER FO«£MAN/W 

Comercial Binderv reaulres top 
dualilv Stalu set-up oeorHe for d»v 
and evenini shifts. Best salarv/be- 
nefils package in the industrv. Send 
resume to: Perfect Books. Ine., 1784 
Union Avė., Baltimore, MD. 21211 
EOE

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

| Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
Į $ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zoving/
Pagrindinis skyrius

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

| DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30. Your Savin®* Inusrad to 840.000

MEMBER

FSLIC
Federal Savingn A Lx>nn tneronca Corp
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REGINOS IR BRONIAUS 
SNARSKIŲ IŠLEISTUVĖS

LB Krašto valdyba ir 
Lietuvių Centro komitetas 
maloniai kviečia dalyvauti 
Reginos ir Broniaus Snars- 
kių išvykstančių nuolati
niam gyvenimui į Floridą 
išleistuvėse, šį sekmadienį, 
š. m. spalio 28 d. 4 vai. p. p. 
Lietuvių Namu salėje. Vie
tas užsisakyti pas Joaną 
Račylienę telef.: 381-7621. 
Pietų kaina $10.00 asme
niui. Bronius Snarskis yra 
Lietuvių Centro Komiteto 
pirmininkas, labai daug pa
sidarbavęs Lietuvių Sody
bos įkūrime Clevelande.

• Tėvynės Garsu radijo 
35-rių metų sukaktis bus 
švenčiama gruodžio 9. šven
tinį koncertą atliks toron- 
tiečiai menininkai — mezzo- 
sopranas Slava žiemelytė, 
baritonas Vaclovas Verikai
tis ir pianistas Jonas Govė
das. Dainininkai ruošia įdo
mią solinių dainų ir duetų 
programą. Sukakties šven
tėje bus pagerbti Tėvynės 
Garsų ilgamečiai rėmėjai. 
Apie Tėvynės Garsų sukak
tį plačiau bus rašoma se
kančiose Dirvos laidose.

MIRĖ ŽYMI VEIKĖJA
Spalio 17 mirė žymi vy

resniosios kartos veikėja 
Paulina čeraukaitė-Glugo- 
dienė, sulaukusi 89 metų. Ji 
buvo kilusi iš Vabalninku

RE-ELECT

GERALD T.

McFAUL
FOR SHERIFF

Gerald T. McFaul, Sheriff of Cuyahoga County for the 
past eight years has faced and successfully coped with 
many new challenges in this the ninth largest county in 

the nation.

• HONEST
• EXPERIENCED

Vote for 

X Gerald T. McFAUL
FOR SHERIFF

on November 6th, 1984

Paid for by Friends of Sheriff McFaul. 
1710 Ohio Savings Plaza, 

Cleveland, Ohio 44114

valsčiaus, Biržų apskrityje, 
ir j Ameriką atvyko dar 
prieš I-jį pasaulinį karą. 
Savo veikla ypatingai pasi
žymėjo Vyčiuose, kuriems 
priklausė jau nuo 1915 me
tų. Paulina Glugodienė taip 
pat dirbo R. K. Susivieniji
me, Moterų Sąjungoje, Bal
te ir kt. organizacijose. 
Daugeliui tremtinių padarė 
afidavitus ir rūpinosi jų 
globa, jiems atvykus į Cle- 
velandą. Clevelande gyvena 
velionės giminaitis Petras 
Vyšniauskas. Palaidota spa
lio 20 Kalvarijos kapinėse.

• Lietuvių Sodybos ofi
cialus atidarymas, numaty
tas šį sekmadienį, spalio 28 
d., neįvyks. Jis nukeliamas 
į ateinančių metų pavasarį.

ŠALFASS 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis š. Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto S-gos suvažiavimas 
įvyks š. m. gruodžio 8 d., 
Clevelando Lietuvių Na
muose, 877 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 4419. Tele
fonas (216) 531-2131. Su
važiavimo pradžia 11 vai. 
ryto.

Pagal ŠALFAS S-gos sta
tutą, suvažiavime spren
džiamuoju balsu dalyvauja 
sporto klubų rinktieji atsto
vai ir rinktieji bei skirtieji 
ŠALFAS S-gos pareigūnai. 
Patariamuoj u balsu kvie-

• RESPONSIBLE

DIRVA

CUYAHOGA APSKRITIES KOMISIONIERIUS 
VIRGIL E. BROtfN LIETUVIU BIČIULIS

Per 18 metų valdžios tar
nybose Cuyahoga apskrities 
komisionierius Virgil E. 
Brown yra glaudžiai dirbęs 
su įvairiomis grupėmis dėl 
bendrų visuomeninių siekių.

”Aš esu žadėjęs kai tik 
pradėjau eiti valdžios tar
nybos pareigas, kad mano 
svarbiausias uždavinys bus 
darbščiai tarnauti bendruo
menės labui ir išpildyti jų 
bendrus pageidavimus”, sa
ko komisionierius Brown. 
Tai mano filosofija liečianti 
lokalinę valdžią.

”Aš jaučiu ypatingą pa
reigą pagelbėti tiems, kurie 
negali patys sau pagelbėti: 
tie, kuriems reikia šalpos, 
seneliai, jaunuoliai be šei
mų, sužaloti, bedarbiai, ir 
kiti”, aiškina komisionie
rius Brown. Gi Cuyahoga 
apskrities valdžios uždavi
nys yra administruoti mul- 
ti-milijonų dolerių vertės 
programas, kurios taikomos 
į socialinių problemų nuga
lėjimą.

”Aš taip pat noriu pa
brėžti, kad esu gerai susi
pažinęs su įvairiomis tau
tybėmis mūsų apskrityje, ir 
ypač su lietuviais”, pabrėžė 
komisionierius Brown.

Tautybių Sąjūdis, kuris 
susidaro iŠ daugumos etni
nių grupių gyvenančių 

čiami dalyvauti sporto dar
buotojai, fizinio auklėjimo 
mokytojai, sporto vetera
nai, lietuviškų organizacijų 
bei spaudos atstovai in vi
si lietuvių sportiniu gyve
nimu besidomį asmenys.

Organizacijos ar asme
nys norį gauti smulkesnių 
informacijų ar patiekti pa
siūlymų, prašomi kreiptis į 
ŠALFAS Slgos Centro val
dybos vykd. vicepirmininką 
Rimantą Dirvonį, 8913 So. 
Leavitt St., Chicago, III. 
60620, Tel. (312) 239-2179.

šiame suvažiavime bus 
renkama nauja ŠALFAS 
S-gos Centro valdyba, Re
vizijos komisija ir Garbės 
teismas.

NEFF ROAD
Close to church. Beatiful 

double. Recroom. 2 car gar
age. Excellent condition. 
Asking $71,500.

Call and ask for
Lili or Anton Matic 
CAMEO REALTY 

261-3900 
Matic Residence 

531-6787
(40-42)

PRODUCTION MANAGER 
Local manufncturer of small preci- 
sion springti is seeking individual 
with slrong technical and engineer- 
ing background to manage spring 
production department. Experience in 
supervision of production personnel 
and manufacturing processes re- 
quired. Excellent wagcs and benefits. 
]f interested, send resume to Person- 
nel Department, 
KERN-LIEBERS USA, INC., 

P. O. BOX 396.
HOLLAND, OHIO 43528 

An EOE 
___ ________________________ (34-39).

Cuyahoga apskrities komisionierius Virgil E. Brown nuo
širdus lietuvių bičiulis.

Clevelande ir apylinkėje, 
yra visados komisionierių 
Brown rėmęs kai jis kandi
datavo į valdžios postus.

”Aš remiu tautybių aspi
racijas ir ypatingai prijau
čiu lietuvių ir kitų tautybių 
norus atsikratyti nuo sovie
tinio jungo”, sako komisio
nierius Brown.

"Nuoširdžiai prašau ir to
limesnę paramą iš lietuvių 
kolonijos mano aspiracijose 
būti perrinktų vėl j Cuya
hoga Apskrities komisionie
rius lapkričio 6 d. ir priža

A. A.

ONAI PULKAUNINKIENEI

mirus, dukrai DANGUOLEI BARTKUVIE-

NEI, jos šeimai ir artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime

Jane ir Balis Steponiai
Alfa Juodikis

Didžiai lietuvei patriotei ir nepailstamai 

visuomenės veikėjai
A. A.

ONAI PULKAUNINKIENEI
mirus, jos dukras LAIMUTĘ ir DANGUOLĘ 

bei jų šeimas liūdesio valandoje giliai užjau

čiame ir kartu liūdime

Bronė ir Feliksas 
Masaičiai

Nr. 41 — 15

du, kiek tik sąlygos leis, 
būti toliau ištikimas drau
gas lietuvių bendruomenės 
ir Jūsų siekiuose”, tarė 
komisionierius Virgil E. 
Brown.

(k)

OWNER/OPERATORS
Centrai Transport special handling 
division has lease purchase trucks 
available w/minimum down payment 
for those who qualify.
We also need quali(ied owners opera* 
tors with tandem tractors to pull 
company trailers. Guaranteed milcager 
paid empty miles, return loads. Trac- 
tor jnsurance & hospitalization at 
fleet rates 48 statė authority, run- 
ning primarily east of the Mississippi. 
Check our rates.

800-247-0047
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KONGRESĄ

Amerikos Lietuvių De
šimtasis Kongresas įvyks 
spalio 27-28 d. Quality Inn 
Midtvay patalpose, 5001 W. 
79th Street, Chicagoje, ten 
pat, kur spalio 26 d. vyks 
metinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimas. Ši 
vieta pasiekiama autobusu, 
ji yra du blokai į vakarus 
nuo Cicero Avė., taigi gali
ma važiuoti arba Cicero, ar- 
va 79 gatve į Chicagos piet
vakarius. Kongreso atida
rymas spalio 28 d. bus 9 
vai. 30 min. ryto, o regis
tracija jau prasidės nuo 8 
vai. ryto. Kviečiami visi 
lietuviai.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga į Amerikos 
Lietuvių Tarybą sekančiai 
kadencijai skiria šiuos as
menis: Teodorą Blinstrubą, 
Petrą Buchą, Vytautą Ab- 
raitį, Eugenijų Bartkų, 
Praną Kašiūbą, Aleksą Lai- 
kūną, dr. P. Švarcą.

Į Amerikos Lietuvių Ta
rybos valdybą deleguojami: 
Teodoras Blinstrubas ir 
Petras Buchas.

Į iždo globėjus deleguo
jamas Vytautas Abraitis.

• O. Daškevičienė, A. 
Juodvalkis, V. Lenkevičie- 
nė, A. Paškonis, P. Vėbra 
ir J. žemaitis atstovaus 
Amerikos Lietuvių Tautinę 
Sąjungą X Amerikos Lie
tuvių Kongrese, kurį rengia 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
š. m. spalio 27-28 dienomis 
Chicagoje.

Mylimai motinai, močiutei ir uošvei
A. A.

ONAI PULKAUNINKIENEI 
mirus, dukterims DANGUOLEI BARTKU- 
VIENEI, LAIMAI WHEELER ir jų šeimoms 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū

dime

Dalia ir Kazys Bobeliai 
su šeima

A. A.

ONAI PULKAUNINKIENEI

mirus, dukroms DANGUOLEI BARTKU- 

VIENEI, LAIMAI WHEELER bei jų šei

moms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū

dime

Ada ir Pranas
S u t k a i

• Dr. P. Švarcas, žinomas 
visuomeninkas, ALT Sąjun
gos St. Louis skyriaus pir
mininkas, sutiko įeiti sekan
čiai kadencijai j Amerikos 
Lietuvių Tarybą.

• Mykolas ir Lijolė žido- 
niai. New Haven, Ct., reikš
dami širdingą užuojautą 
gerbiamiems Danguolei ir 
Eugenijui Bartkams dėl jų 
motinos a. a. Onos Pulkau- 
ninkienės mirties, atsiuntė 
Dirvai paremti 25 dol. Ačiū.

• Vincenta Burneikienė, 
Hartford, Ct., pagerbdama 
savo vyrą a. a. Alfonsą Bur- 
neiką, jo atminimui padidi
no Vilties draugijoje įnašą, 
atsiųsdama 100 dol. Ačiū 
už paramą.

• Aldona Rimienė, Chica
goje, prisimindama savo 
vyrą a. a. Alfonsą Rimą, 
mirusį prieš metus, spalio 
19 d., Vilties Draugijai pa
skyrė 100 dol. Ačiū.

• Los Angeles Lietuvių 
Tautiniai Namai, per ižd. 
V. Juodvalkį, Dirvai parem
ti atsiuntė 100 dol. Ačiū.

• Maironio Parko, Lie
tuvių labdaros draugija, 
Srevvsbury, Mass., Dirvai 
paremti atsiuntė 30 dol. 
Ačiū.

• JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdyba pra
neša lietuvių visuomenei, 
kad rinkimai į LB XI-tą ta
rybą įvyks JAV 1985 metų 
gegužės mėn. 18-19 dieno
mis. Rinkimo taisyklės bus 
paskelbtos vėliau.

Clevelando ir apylinkės tautybių atstovai spalio 19 d. Lietuvių Namuose buvo susirinkę 
prez. Reaganui paremti. Ta proga iš Washingtono buvo atvykęs tautybių komiteto pirm. M. Sotirhos. 

V. Bacevičiaus nuotr.

DIRVAI PARAMA
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
J. Vinciūnas, Chicago ..10.00
B. Flynn, Madeira ..........20.00
J. Mockaitis, Lansing .. 25.00
K. Jankūnas, Lodi.........5.00
V. Stimburienė,

Willowick ....................10.00
B. Sklaris, Philadelphia 20.00 
E. Krygerienė,

Missouri City ............. 5.00
L. Lendraitis, Boston .... 10.00
J. Šepetys,

Farmington Hills......... 30.00
M. Vaišnys, Philadelphia 20.00
R. Žymantaitė-Peters,

New York ................. 133.00
R. Vasys, Schaumburg .. 5.00
G. Radvenis, Los Angeles 15.00 
J. Statkevičienė,

Melbourne Beach .... 5.00 
G. Stančienė, Mt. Vemon 30.00 
Dr. V. Maurutis, Kirtland 15.00 
M. Blynas, Cleveland .. 5.00
A. J. Simučiai, Rockaway 20.00
K. Kvedaras, Hamilton ..10.00
J. Kriaučiūnas, Putnam 15.00 
A. Ambražiūnas,

Los Angeles .................25.00
K. Grigas, Šalinas ..........10.00
Dr. J. Jurgilas,

Rancho Sante Fe..........30.00
Z. Obelenis,

Richmond Hts................ 30.00
S. Gruzdytė, New York . .10.00
K. Mažonas, Parma..........20.00
A. Pesys, Dearborn..........10.00
Daumanto Šaulių kuopa

Los Angeles ................20.00
E. Keresevičienė,

Miami Beach ............ 3.00
L. Kaulinis. Philadelphia 20.00
B. Urbonavičius, Cleve. 10.00
M. Jakulis, Greenvvich .. 15.00
J. Gudėnas, Euclid......... 20.00
T. Mečkauskas, Lansing 15.00 
J. Veselka, Evergreen Pk. 25.00 
Dr. J. Bartkus, Chicago 25.00 
A. Gleveckas, Chicago .. 20.00
A. Ramanauskas, Buffalo 3.00
A. Andriušienė,

Dorchester.....................23.00
P. Žolynas. Chicago ....15.00
O. Dorn, Corming ..........10.00
V. Senuta, Brockton ....20.00 
M. Valiukėnas, Chicago 20.00
J. Paalksnytė, Chicago .. 5.00
H. Stasas, Cleveland .... 5.00
A. Staniulienė, Bloomfield 5.00 
Pr. Sidzikauskas,

San Jose........................ 10.00
A. Lingienė, Redford .... 10.00
K. Naudžius, Los Angeles 10.00 
D. Mikoliūnienė, Cleve. 15.00 
R. Gintautas Caseyville 10.00 
A. A. Kašubai, Deltona 40.00
D. Giedraitis, S. Elgin ..40.00 
Dr. J. ir D. Maurukai,

St. Petersburg ..........100.00
A. Jančys, Gulfport .... 100.00 
Br. Tvarkūnas, Bensalm 20.00
E. Bobelienė, Hartford 25.00 
Pr. Mickevičius, Chicago 30.00

Inž. J. A. Rasys,
Cambridge .................50.00

A. Idika, Palatine ......... 5.00
A. Griauzdė, Avon ....10.00
S. Petokas, Chicago .... 10.00
Ed. Mazys, Stanton ....10.00
M. Petokas, Upland ....20.00
P. Žilinskas, Hemet .... 10.00 
Detroito Lietuvių

Organizacijų Centras . .20.00 
Švyturio jūrų šaulių

kuopa Detroite............. 50.00
A. Pintsch, W. Milford 20.00
S. Vilinskas, Windsor ..25.00 
A. Vaičaitienė, W. Nyack 25.00 
A. Dragašius, Toronto .. 13.00
J. Graužinis, Chicago ..25.00 
A. Lapinskas, Chicago .. 3.00
K. Gražienė, Chicago ..25.00 
K. Bartys, Elizabeth ....15.00
D. Čipkienė, Willowick 10.00
P. Didelis, Philadelphia 10.00
T. Jurčys, Palos Hills ..25.00
E. Bliudnikas, Centerville 10.00
G. Meilus, Chicago........ 5.00
V. Graužinis, Chicago .... 10.00 
A. Rimienė, Chicago,

a. a. Alfonso Rimo mirties
sukakčiai prisimenant 100.00 

A. Navikas, Wilkes Barre 10.00 
E. B. Juodėnai, Cleveland 20.00 
V. Čyvas, Cleveland .... 8.00 
J. Lepeška, Port Orange 20.00
L. M. Židoniai,

New Haven ................35.00
P. Vasiliauskas,

Woodhaven ................ 3.00
O. Leparskas, Warren .. 5.00
F. Valentukevičius,

Nashua ....................... 3.00
A. Cenfeldas,

Santa Monica ............ 10.00
G. Balanda, Warren ... .100.00 
A. Balsys, Kensington .. 10.00 
A. L. Mažeikos,

Marine dėl Rey ..........50.00
A. Liutkus, Euclid ..........10.00
S. Virpša, Chicago..........20.00
B. Paliulionis, Cicero .... 10.00
Dr. V. Bložė, Ctrongsville 50.00
R. Pužauskienė, Chicago 3.00
A. Andriulionis, Boston 10.00
V. Džigas, Omaha ......15.00
C. Modestas, Chicago ... .20.00 
J. Tallat-Kelpšienė,

Cleveland .................... 5.00
P. Kriščiūnas,

Canton Tw...................... 3.00
V. Mieželis, Sun City ... .10.00
K. Ripskis, Chicago ....18.00
Ign. Janavičius, Cleveland 5.00
W. Hoffman, Oak Lawn 15.00
Br. Nasvytienė, Cleveland 10.00 
Los Angeles Lietuvių

Tautiniai Namai.........100.00

A. Simontis, Lakevvood 25.00
A. Rukšėnas, Mentor .... 15.00
D. Kinnavy, Ravena ....25.00
V. Grigaliūnas, Chicago 10.00
P. Račiukaitis, Baltimore 10.00
Dr. V. Tauras, Chicago .. 20.00
K. Ralys, Cleveland .... 10.00
J. Černius, Los Angeles 10.00
F. Masaitis, La Mirada .. 20.00
S. Baltūsis, Dorchester .. 7.00
S. Vaškys, St. Petersburg 10.00

J. Vedegys, Chicago .... 20.00
R. Guzulaitis, Speedway 10.00
J. Bernot, Union............. 38.00
V. Burneikienė, Hartford,

a. a. Alfonso Burneikos 
atminimui................... 100.00

L. Dargis, Meųuon.......20.00
M. Vinclovas, Cleveland 10.00
A. Smelstorienė,

Cleveland .....................10.00
J. Palukaitis, Harbert ..15.00
A. Tumas,

Newbury, Park ..........20.00
Dr. A. Grušnys, Wichita 25.00
S. Augaitis, Watertown ..15.00
Pr. Lekutis, Fruitport ... .10.00 
R. Valiukėnaitė-Reilly,

Laramie ..........................8.00
J. Matusevičius, Evanston 20.00
B. Bacevičius, Warren ..20.00 
Tautos Fondas, Brooklyn 25.00
K. Bačauskas,

W oodha ven ................ 20.00
V. Paliulis, Gansevoort .. 5.00
B. Klovas, Chicago......... 8.00
N. Mockuvienė, Yucaipa 25.00
A. Bliūdžius, Southfield 25.00
J. Pupininkas, St. Pete. .. 7.00
J. Gelažius, Chicago .... 25.00
B. T. Rymantai, Chicago 10.00
B. Čepauskienė, Gulfport 20.00
S. Berkiel, Antioch......... 10.00
K. Dabulevičius, Chicago 25.00
A. Augustinas, Chicago .. 3.00
T. Palionis, Madison .... 25.00 
A. J. Šiaučiūnai,

Cleveland .....................25.00
A. P. Petraičiai, Cleveland 15.00
B. Auginąs, Lynhurst .. 20.00
J. Kiznis, Brooklyn......... 13.00
E. Antanaitis, Hamilton . .20.00 
M. R. Jauniškiai,

Northport .....................15.00
A. Kuolas, Oakville ....20.00 
Maironio Parko Lit.

Charitable Soc.,
Shrewsbury .................30.00

V. Matulaitis, Marion .... 15.00 
A. Venckūnas,

Santa Monica ............. 15.00
M. Gilvydis, Farmington 8.00 
D. Gatautienė, Cleveland 8.00
X. Y., New Jersey........20.00
V. Petkus, Lakeline ... .15.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• Tautos Fondas, per ižd. 
Pr. Povilaitį, Dirvai parem
ti, atsidėkojant už dedamas 
informacijas apie Tautos 
Fondą, atsiuntė 25 dol. 
Ačiū.

UPHOLSTERER-Min. 5 yrs. 
exp. Montgomeryville area: 
Call 215-242-0618.

MECHANIC/MAINTENAiNCE.
FiELD WORKEXTENSIVE TRAVEL. 
PUMP1NG OPERATORS AND HELP- 
ERS. EXPER1ENCED IN MECHAN1CS 
AND ELECTR1C1TY. ONLV NON- 

SMOKERS. EOE
CALL NDP 215-237-0700

(41-45)
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