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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

CENTRINE AMERIKA 5 JAV ir toliau nepripažįsta Lietuvos
Padėtis ir kas toliau?

Vytautas Meškauskas
inkorporavimo | Sovietų Sąjungą

‘Ir mes neturime palaužti 
tikėjimą tų, kurie rizikuoja sa
vo gyvybėmis - kiekviename 
kontinente nuo Afganistano 
iki Nicaragvos - besipriešin
dami sovietų remiamai agre
sijai ir užsitikrinti sau teises, 
kurias mes turime nuo gimi
mo dienos.’

‘Sandinistų diktatūra Nica- 
ragvoje, Kubos ir Sovietų Blo
ko remiama, ne tik persekioja 
savo tautą, bažnyčią, drau
džia laisvą spaudą, bet gink
luoja ir duoda bazes komunis
tiniams teroristams, puolan
tiems kaimyninius kraštus. Pa 
remti laisvės kovotojus yra sa
vęs gynyba (selfdefence) ir pil
nai sutinka O.A.S. ir UN char- 
tomis. Būtina, kad kongresas 
pritartų visiems mūsų pagal
bos būdams Centro Ameri
kai.’

Taip kalbėjo prezidentas 
Reaganas savo tradiciniame 
pranešime kongresui apie JAV 
federacijas stovi vasario 6 d. 
Už kelių dienų NY Times pa
skelbė, kad administracija ža
danti paskelbti ‘Baltąją Kny-

gą’ apie padėti Centro Ameri
koje. Jos įžangoje Gynybos 
Sekretorius Weinberger cituo
jąs Gromykos pareiškimą buv. 
Grenados min. pirmininkui 
Bishop, kad toji sritis esanti 
‘verdantis katilas’, pribrendęs 
‘revoliucijos praplėtimui’. 
Mat, administracijai yra svar
bu įrodyti sovietų pirštus po 
tuo ‘katilu’, kuo šiame krašte 
daug kas abejoja. Girdi, prie 
dabartinių neramumų tame 
rajone daugiau prisidėjo var
gas ir socialinė neteisybė, ne
gu revoliuciniai kurstymai iš 
šalies. Be abejo, čia yra nema 
žai tiesos, bet toli gražu ne vi
sa. Tikra tiesa yra tokia, kad 
Sovietijai labai niežti nagai iš
naudoti susidariusią situaciją 
visai vistiek, ar ji prie jos susi
darymo prisidėjo ar ne. Pagal 
būsimą ‘baltąją knygą’, Sovie- 
tija sau naudą įžiūri štai ka
me:

1. Ji čia įrodo pasauliui, 
kad gali pasiųsti savo militari- 
nes jėgas (establish a military 
presence) į bet kurį žemės 

(Nukelta į 2 psl.)

THE SECRETARY OF STATĖ 

VVASHINGTON

February 11, 1985

Dear Mr. Chargė d*Affaires:
It is with great pleasure that I ertend to you and to the 

Lithuanian people sincere greetings and warmest best wishes on 
the sirty-seventh anniversary of the independence of Lithuania.

I am also pleased to take this occasion to reiterate 
the longstanding United Statės policy of non-recognition of the 
forcible incorporation of the Statės of Lithuania, Latvia and 
Estonia into the Soviet Union which took place in 1940. The 
United Statės remains committed to the principle that the 
Baltic people should have the freedom to determine their own 
national destinies free of outside influence or coercion.

As President Reagan stated in hia proclamation on 
Captive Nations Week, the United Statės and its people 
draw "strength from the actions of the millions of freedom 
fighters in Communist - occupied countries, such as the 
signers of petitions for religious rights in Lithuania..." 
We commend the efforts of all Lithuanians who are struggling 
to maintain their national identity and look forward to the 
day these efforts prove to be successful.

Sincerely yours,

George P. Shultz

Dirvos 70 metu sukakties 
minėjimo ruoša

Dr. Stasys Backis,
Charge d1Af faires of Lithuania.

Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos ir Vilties 
draugijos valdybų sudary
tas Dirvos 70 metų sukak
čiai paminėti komitetas, 
vadovaujamas tautinės są
jungos pirm. dr. Leono 
Kriaučeliūno, š. m. vasario 
4 d., LT Namuose, Chica
goje, turėjo posėdį ir apta
rė minėjimo renginius. Po-

Dirvos 70 metų sukakčiai paminėti komitetas. Sėdi iš k.: vicepirm. Jonas Jurkūnas, Ma
tilda Marcinkienė, pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas, sekr. Verutė Lenkevičienė, Karolis Milko
vaitis. Stovi: Mečys Valiukėnas, ižd. Onutė Daškevičienė, Salomėja Endrijonienė, Kazimieras 
Pocius, Jolanda Karelienė, Rasa Plioplytė ir Antanas Juodvalkis. Trūksta: Petro Bučo, dr. 
Daneliaus Degėsio, Jurgio Janušaičio ir Alekso Laikūno. Jono Tamulaičio nuotr.

sėdžiui pirmininkavo 
Leonas Kriaučeliūnas,

dr. 
o se

kretoriavo Verutė Lenkevi- 
čiėnė. Posėdyje dalyvavo 
šie komiteto nariai ir atski
rų renginių vadovai: kon
certo — Salomėja Endrijo
nienė, vajaus atidarymo 
vakarienės — Matilda Mar
cinkienė, pabaigtuvių po- Antanas Juodvalkis, 
kylio — Jolanda Kerelienė, Pirm. dr. Leonas Kriau

JAV valstybės sekretoriaus George P. Shultz laiškas, atsiųstas Lietuvos atstovui Wa- 
shingtone dr. Stasiui Bačkiui, Vasario 16 šventės proga.

loterijos — Karolis Milko
vaitis, aukų rinkimo — Jo
nas Jurkūnas, ižd. Onutė 
Daškevičienė ir Verutė Len- 
kevičienė, nariai — Rasa 
Plioplytė, Kazimieras Po
cius, Mečys Valiukėnas ir 

/ Valstybės sekretorius 
/George Shultz Vasario še
šioliktosios proga atsiun
tė Nepriklausomos Lietuvos 
atstovui dr. Stasiui Bačkiui 
sveikinimo raštą (spausdi
namas viršuje) kuriame ra
šo:

"Gerbiamas pone Charge 
d’affaires, Lietuvos Nepri
klausomybės 67-ose metinė
se su dideliu malonumu 
siunčiu jums ir lietuvių 
tautai nuoširdžiausius svei- 

čeliūnas ir vicepirm. Jonas 
Jurkūnas supažindino su 
jau padarytais ėjimais ir 
nusmaigstė gaires arti
miausioms atliktiniems dar
bams. Atspaustas laiškas, 
kuris bus išsiuntinėtas 
spaudos bičiuliams, prašant 
paremti Vilties draugijos 
pastangas, ištesėti tolimes
nį Dirvos leidimą. Prie laiš
ko yra atkarpa ir grąžina
mas vokas. Maloniai prašo
me užpildytą atkarpą su če
kiu, išrašytu Dirvos ar Vil
ties draugijos vardu, grą- 

(Nukelta į 4 psl.) 

kinimus ir geriausius lin
kėjimus.

Man taip pat malonu šia 
proga pakartoti ilgalaikę 
JAV politiką nepripažinti 
1940 m. įvykdytos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valsty
bių prievartinės inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą. 
JAV tebėra įsipareigojusios 
principui, kad Pabaltijo 
žmonės privalo turėti laisvę, 
patys lemti savo pačių vals
tybinį likimą būdami laisvi 
nuo įtakos ar prievartos iš 
svetur.

Kaip prezidentas Reaga
nas yra pareiškęs Paverg
tųjų Tautų savaitės prokla
macijoje, JAV ir jų žmo
nės semiasi "stiprybės iš 
milijono laisvės kovotojų 
veiksmų komunistų okupuo
tuose kraštuose, tokių kaip 
pasirašančių peticiją už re
ligines teises Lietuvoje..."

Mes vertiname pastangas 
visų lietuvių, kurie kovoja 
išlaikyti savo tautinę tapa
tybę ir laukiame tos dienos, 
kai tos pastangos pagaliau 
bus sėkmingos.

Nuoširdžiai Jūsų
George P. Shultz”.
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savaimė politį^^

Dar apie Centrinę Ameriką. - Opozicija krašte prezidento 

politikai. - Kaip Gvatemala išsigelbėjo be JAV pagalbos. 

_______ * Sprendimas Lenkijoje. - Rudolpho medalis. —
Prezidentas Reaganas, pa

sikalbėjime su keturiais NY 
Times reporteriais vasario 11 
dieną, pakartojo savo pažiū
rą, kad Nicaragvos dabartinė 
vyriausybė yra smurtu įsiga
lėjusi ir sukilėliai prieš ją (‘con 
tras’) daugelyje atveju atsto
vauja visos tautos norą nusi
kratyti sandinistų vyriausybės. 
Į klausimą, tačiau, kaip padė
ti sukilėliams, prezidentas at
sakė, kad tikįs į slaptą (covert) 
pagalbą - bet jei ji yra slapta, 
nėra ko apie ją kalbėti. Tuo 
tarpu padėtis Salvadore esanti 
kitokia. Čia vyriausybė siekia 
demokratijos įsiviešpatavimo, 
ir ji pati gali būti rinkimais 
pakeista.

Tą pačią dieną kongreso 
abejų partijų narių neoficia
lus sambūris (caucus) Ginklų 
kontrolės ir Užsienio politikos 
klausimams, kuriam priklau
so apie 130 kongresmanų, pa
skelbė raportą, tvirtinantį jog 
administracijos pagalba EI 
Salvadorui faktinai padėtį 
tame krašte pablogino. Iš 557 
milijonų dolerių paskirtų šiem 
metams, didžiausia dalis buvo 
sunaudota kariniams reika
lams ir tik 15% jos - ūkinių 
bei socialinių problemų spren
dimui. Tuo tarpu administra
cija teigianti, kad toji propor
cija yra priešinga - karo reika
lams skiriama tik ketvirtada
lis pagalbos. Administracijos 
politika vedanti prie vis dides
nio įsikišimo į Salvadorą, pa
našiai kaip į Vietnamą. Nors 
oficialiai EI Salvadore turėtų 
būti tik 55 kariniai patarėjai, 
tačiau iš tikro jų esą daug 
daugiau, dalį jų užmaskavus 
kaip ambasados sargybinius.

• ••
Economist’o duomenimis, 

per paskutinius pusantrų me
tų komunistų partizanų skai
čius Salvadore pašoko nuo 6 
iki 9 tūkstančių; Panašia pro
porcija padidėjo ir vyriausy
bės kariuomenė iš 19,000 iki 
30,000 karių. Pusė jų yra ap
mokyti amerikiečių. Atvirose 
kautynėse tie kariai yra daug 
pranašesni už partizanus. Ka
riai dabar veikia ir mažais bū
reliais, ko anksčiau vengė, tuo 
būdu versdami partizanus vi
są laiką judėti. Veiksminges
nė pasidarė ir vyriausybės 
aviacija.

EI Salvadoro prezidentas 
Jose Napoleon Duarte faktinai 
turi kovoti dviem frontais: su 
komunistais bei jų šalininkais 
ir dešiniųjų opozicija, kontro
liuojančia kongresą. Jo nauji 
rinkimai turėtų būti kovo mė
nesį. Duartes krikščionys de
mokratai tikisi per rinkimus 
laimėti bent pusę vietų, smul
kesnių partijų sąskaiton, nors 
pati didžiausia dešiniųjų par
tijų - Arena - išlaikytų turi
mus atstovus. Duarte žada 
nesigriebti jokių naujų refor
mų, tačiau palikti veikiantį 
1979 m. žemės reformos įsta
tymą, kurio atšaukti negrąsi- 

no ir Arena. Jei Duartei pasi
sektų grąžinti ūkinį stabilu
mą, daug turtingų salvadorie- 
čių, kurie su savo kapitalais 
rado prieglobstį Floridoje ir 
remia Arena, gal apsispręstų 
grįžti. Armijos programa am
nestuoti grįžtančius partiza
nus kol kas dar nedavė dides
nių rezultatų. Taip pat mo
kama po 600 dol. premija už 
pristatytą partizanų minosvai
dį ir po 5 centrus už šovinius. 
Diplomatiškai Duarte sten
giasi nuo komunistinių parti
zanų atskirti socialdemokra
tus, bet tie nori būti dar prieš 
rinkimus priimti į valdžią.

• ••
Kalbant apie Centrinę Ame 

riką ... Toje srityje yra dar 
dvi valstybės, turinčios gal
vosūkį su komunistiniais par
tizanais: Guatemala ir Hon
dūras. Pirmoji su jais, galima 
sakyti, susitvarkė pati. Mat 
dėl joje buvusios karinės dik
tatūros ji negavo pagalbos iš 
JAV. Nors Gvatemalos kariai 
giriasi atsigynę patys vieni, iš 
tikro jie gavo patarimą ir šiek 
tiek pagalbos iš Taivvano, Iz
raelio, Columbijos ir Argenti
nos. Šiuo metu kraštas, gali 
sakyti, yra ramus. Komunis
tinių partizanų dar priskaito- 
ma apie 2,500 , tačiau jie dau
giau slapstosi negu puola. Ar
mija savo pusėn patraukė in
dėnų mases ‘fusiles y frojeles’ - 
šautuvai ir pupos - programa, 
kuri davė maisto ir suorgani
zavo savisaugą nuo siaučian
čių partizanų. Ji taip pat pri
sidėjo prie naujų kaimų staty
bų, į kurias sutelkta per 
300,000 pilietinio karo aukų. 
Armija yra decentralizuota į 
23 karines apygardas ir veikia 
mažais būreliais bei patruliais. 
Nustatyta tvarka palaikoma 
labai griežtai. Per mėnesį bu
vo sušaudoma po 500 žmonių, 
dabar tas skaičius kritęs iki 
100.

Po truputį krašto režimas 
reformuojamas, duodant dau
giau laisvės spaudai ir prave
dant steigiamojo seimo rinki
mus, kuriuose dalyvavo 72% 
gyventojų. Seime daugiausiai 
vietų (23) turi dešinysis Tau
tinio Išvadavimo Sąjūdis, dau
giau į centrą linkusi Tautinio 
Centro Unija turi 21 vietą, o 
krikščionys demokratai 20. Li
kusias 24 vietas pasidalino 
smulkesnės partijos. Steigia
masis seimas rašo naują kons
tituciją, bet tas darbas per 
pusę metų netoli pažengė. Lie
pos mėn. turėtų įvykti prezi
dento rinkimai.

Naujo prezidento laukia du 
sunkūs uždaviniai: grąžinti 
armiją į kareivines (per karą ji 
labai išsipūtė - turi net savo 
banką ir orinio susisiekimo 
b-vę) ir atstatyti pairusį krašto 
ūkį. Skola užsieniams siekia 
per 2.5 bil. dolerių, o 1978 m. 
- prieš pilietinio karo pradžią - 
Gvatemala turėjo 740 milijo

DIRVA

nus svetimos valiutos atsargas. 
Skaičiuojama, kad pabėgėliai 
iš krašto per paskutinius 
keturis metus išsivežė apie 700 
milijonų kapitalo. Jis būtinas 
krašto atkutimui.

•••
Iš kitų Nicaragvos kaimynų 

Hondūras, nuo 1981 m. turįs 
demokratinį režimą, yra ra
miausias. Ten telkiasi ‘con- 
tras’ veiklai Nicaragvoje ir yra 
pastovi 800-900 amerikiečių 
įgula. Kas keli mėnesiai pra
vedami didesni manevrai, 
JAV kariams pratintis džiung
lių karui.

Pats Hondūras turi apie 
25,000 vyrų armiją, kurios 
apginklavimas gerokai page
rėjo. Kol Nicaragva turi ko
voti savo teritorijoje su ‘con- 
trais’, ji negali siųsti savo ka
rių į Hondūrą.

• ••

Sprendimas kunigo Pope- 
liuszkos žudikų byloje - vienas 
nuteistas 25 metams, kiti du 
po 14 metų kalėjimo - nebuvo 
staigmena Lenkijoje. Kaž ko 
panašaus buvo laukiama po 
to, kai vyriausybė apsisprendė 
kelti bylą, nors optimistai ti
kėjosi mirties bausmės pulk. 
Piotrovvskiui, kuri būtų pakeis 
ta kalėjimu. Lenkijoje šneka
ma, kad vyriausybė ryžosi by
lai norėdama kiek aptramdyti 
vidaus reikalų ministerijos sa
varankiškumą, kuri tikėjosi 
užtarimo Maskvoje.

X •••
Arši ‘karo nusikaltėlių’ me

džiotoja, Brooklyno prokurorė
E. Holtzman prašė prezidento 
Reagano atimti Distinguished 
Service medalį, duotą raketų 
specialistui Arthur Rudolph, 
kuris, kaip žinia, grįžo į Vo
kietiją ir atsisakė JAV piliety
bės, nenorėdamas aiškintis dėl 
kaltinimų, kad jis kankino 
koncentracijos stovyklos kali
nius, kasusius slėptuves rake
tų fabrikams. Po trijų mėne
sių Holtzman gavo atsakymą 
iš NASA, kad Rudolphas buvo 
apdovanotas už savo pasitar- 
navimus NASA’i (Saturn V 
raketą, kuri nuskraidino ame
rikiečius į mėnuli). Atimti tą 
žymenį nebūtų jokios prasmės 
nes jis neturi nieko bendro su 
jam iškeltais klausimais.

CENTRINĖ 
AMERIKA...

(Atkelta iš 1 psl.) 

kampą, ir kad JAV yra bejė
gės sulaikyti sovietų agresiją 
net prie savo sienų.

2. Sovietų pajėgos čia labai 
komplikuoja JAV gynybos pla
navimą aprūpinti NATO są
jungininkus karo atveju.

3. Jos sudaro bazes teroris
tinei veiklai pačiose JAV-bėse.

Kaip yra iš tikro?
Prileidžiant, kad adminis

tracija, norėdama daugiau lė-

______  1985 m. vasario 21 d.

■ Iš kitos pusės
Vincas Trumpa, anot J. Jakšto AKIRAČIUOSE — 

'mąslus istorikas’, to mėnraščio pirmame š. m. Nr. savo 
skiltyje vėl paliečia ’kazimierinės Lietuvos’ temą. Pa
neigdamas katalikų manifesto teigimus, jis abejoja, kad 
jos trokštų dabartinė Lietuva, o tuo labiau — ką galime 
geriau žinoti — išeivijos dauguma. Tai aiškindamas, jis 
duoda labai gerą pavyzdį:

"Džiaugėmės mes, kai kard. Vojtylą išrinko 
popiežium Jono Povilu II. Esu tikras, nei vienas 
lietuvis tuo būtų nesidžiaugęs anais Nepriklauso
mybės laikais."

Jis taip pat teisingai pastebi, kad, Lietuvai po karo 
atsistačius nepriklausoma valstybe, Vilniaus krašte vei
kusios ’Armia Krajovva’ vadai būtų traukiami atsakomy
bėn, nes savo laimėjimų, atveju jie būtų išpjovę ar tikrai 
išvarę lietuvius, dabar su vienu jos vadu pasikalbėjimą, 
kaip su lietuvių draugu, skelbia Pasaulio Lietuvis. Tais 
pavyzdžiais V. T. įrodo Valančiaus posakio, kad laikams 
keičiantis 'viskas persimaino’, teisingumą.

Prie to man norėtųsi pridėti 'kartų problemą’. At
gal žiūrint, Lietuvos-Lenkijos santykiai po I-jo pasau
linio karo neatrodo logiški, bet mums, patiems juos per
gyvenus, jie atrodo suprantami. Visiška izoliacija nuo 
Lenkijos buvo reikalinga savo tautinės identifikacijos 
atstatymui. Tai, žinoma sunku suprasti jaunesnei kartai, 
pav. jau išeivijoje gimusiam ir subrendusiam DRAUGO 
redaktoriui, karingai šokusiam ginti 'manifestą’. Juk ja
me išreikštas ’kazimierinės Lietuvos’ pasiilgimas sukėlė 
tik nemalonių prisiminimų apie lenkinimo (ir per baž
nyčią) laikotarpį, šovinistiniai žiūrint, gali būti net pik
tą, kad anas lenkinimo laikotarpis turi savo šventąjį, o 
tautinio atgimimo — ne. Gal tai nedidelė bėda. Juk krei
pimasis į kokį šventąjį dar nereiškia pasisekimo. Pvz. 
pranciškonų leidžiamo DARBININKO redaktorius kun. 
K. Bučmys sausio 11 d. Nr. šv. Kazimiero garbei para
šytą ir pastatytą Dux Magnus operą pavadino ... BARš- 
KALYNE. (vm)

šų iš kongreso, piešiamus ho
rizontus gal kiek daugiau pa
tamsina, paklausykime dau
giau neutralaus liudininko, 
londoniškio The Economist ko 
respondento paskutinio paty
rimo tame rajone. Jis daugiau 
-mažiau sutinka su ‘baltąją 
knyga’, kad Nicaragvoje ‘san- 
dinizmo kaukė nusmuko, už
leisdama savo vietą komuniz
mo kaukei’.

Tai labai įdomus konstata
vimas, nes sandinistų režimas 
buvo susilaukęs Carterio admi 
nistracijos pagalbos, kuri dar 
tęsėsi pirmais Reagano admi
nistracijos metais. Kitaip sa
kant - vien ūkine pagalba ir 
gerais patarimais demokrati
jos neatstatysi.

Korespondentui teko daly
vauti naujo prezidento Daniel 
Ortega inauguracijoje sausio 
10 dieną. Joje dalyvavo Cas- 
tro, kuris, traukdamas sovietų 
dainą įspėjo, kad tik ‘tarako
nai pergyvens atominį karą, 
ir Rytų Vokietijos, Bulgarijos 
bei Mongolijos Aukš. Tarybų 
vicepirmininkai, bet nesimatė 
Amerikos valstybių svečių.

Rinkimai buvę slapti, ta
čiau opozicijos atstovams ne
buvo leista dalyvauti balsų 
skaityme. Sostinėje daug kas 
balsavo, bet provincijoje rin
kėjų buvo mažiau kaip 2/5 
visų turinčių teisę balsuoti. Bū 
dingą, kad prieš pat rinkimus 
staiga buvo surasta dar 
400,000 turinčių teisę balsuoti. 
Be to mistiško skaičiaus sandi- 
nistai būtų surinkę tik apie 
trečdalį balsų. Jie, tarp kitko, 
prisipažino, kad rinkimų tiks
las buvo ne pakeisti režimą, 
bet tik išrinkti prezidentą iš 6 
metus kraštą valdančios gru
pės. Žodžiu, pakeisti režimą 
galima tik ginklu.

Iš tiesų nuo 1983 m. spalio 

mėn. iki šių metų sausio mėn. 
partizanų, vad. ‘contras’, skai 
čius iŠ 9 ar 10 tūkstančių pašo
ko iki 15,000, nepaisant kong
reso nubalsuoto JAV pagalbos 
nutraukimo. Sandinistų armi
ją sudaro apie 50,000 karių ir 
per 60,000 milicininkų, kurie 
yra blogai apmokyti ir daugu
ma labai jauno amžiaus. Įve
dus griežtesnį naujokų šauki
mą į kariuomenę, kas mėnesį 
200-300 šaukiamųjų stoja į 
partizanų eiles. Partizanai, 
kaip ir komunistai kaimyni
nėse valstybėse, nepuola 
miestų, bet pasitenkina kon
troliuodami sunkiau prieina
mas vietas ir darydami kraš
tui didžiulius ekonominius 
nuostolius.

(Nukelta į 4 psl.)

PRESSPERSON 
for Hektelberp GTO, 2 color. Posi- 
tlon locotlon fn Portlond, Oreoon. 
Mušt be experlenced & copoble of 
produdns onlv top ouolitv work. 
Good ottltude 4 hussle o mušt.

CIVIL ENGINEERS
Graduate civil engineers, permanant 
position with consulting firni specia- 
Jizing in municipai & privalė work. 
3 to 5 years experience in design of 
under ground utilities, paving, sub- 
divisiong and »ight development 
planą.
Excellent benefit program.
Resumc to:

ORCHARD, H1LITZ & 
McCLIMENT, INC.
34935 SCHOOLCRAFT 

LIVONIA, MICH. 48150

An Equal Opportunity Employer 
_____  (7-9)

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED

AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 

SETUP/OPERATORS 
Muši be ablc to sel up work from 
blu« prints & cloae lolcrance. Exper- 
ienced Davenport Screw Machine 
Operators needed, tirai and second 
shlfts, pleasnnt workinĮĮ environment, 
fui! benafits. Apply ai:

KAMINGA MFG.
1337 JUDD AVĖ. SW 

CRAND RAPIDS, MICH. 49509 
(7-13)
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PALANKOS MOSTAI 
LIETUVOS ATŽVILGIU

Lietuvos atstovo, dr. 
S.. A. Bačkio žodis Va- 
sąrio 16 dienos proga, 
pasakytas per Ameri-_ 
kos Balsą.

Brangios Sesės ir
Brangūs Broliai,

Vasario šešioliktąją, Lie-. 
tuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo sukak
ties dieną, nuoširdžiai svei
kinu visus Lietuvos Diplo- 
matinės Tarnybos ir Lie
tuvos Pasiuntinybės Wa- 
shingtone vardu.

ši diena buvo džiaugsmo 
šventė, nes 1918 m. vasario 
16 dienos aktu Lietuva lai-, 
mėjo tai, ko amžiais lietu
vių tauta siekė — būti lais
va ir nepriklausoma valsty
be, kurią pasaulio bendruo
menė pripažino. Bet 1940 
m. Sovietų Sąjunga apgau
le ir smurtu, nepaisydama 
savo iškilmingų pasižadėji
mų, okupavo Lietuvą ir ją 
inkorporavo j Sovietų Są
jungą.

Ta padėtis vėl šaukia 
mus visus kovoti dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklauso
mybės. Mes esame labai dė
kingi JAV vyriausybei, kad 
nuo 1940 m. ji nepripažįsta 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos neteisėtos inkorporaci
jos į Sovietų Sąjungą ir tai 
nuolat pareiškia Sovietų Są
jungai tarptautiniuose fo
rumuose, ką taip pat daro 
ir kitos Vakarų valstybės 
nepripažįstančios Sovietų 
okupacijos. Tai yra didelė 
parama mūsų byloje dėl 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės. JAV laikosi 
savo principų, kaip š. m. 
sausio 31 d. Valstybės se
kretorius George Shultz yra 
pareiškęs Senato užsienių 
santykių komisijai:

"Amerikiečiai turime il
gą ir garbingą tradiciją pa
laikyti kitų tautų pastangas 
dėl laisvės, nepriklausomy
bės ir išsivadavimo iš tiro
nijos.” Baltųjų Rūmų, Val
stybės Departamento laiky
seną Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atžvilgiu remia JAV 
senatoriai ir Atstovų Rūmų 
nariai, kurie dažnai pabrė

žia, jog jie laiko privole pri
minti Sovietų įstaigom, kad 
jų tironija turi baigtis ir 
svarbiausios laisvės bei 
žmogaus teisės neturi būti 
niekinamos.

Vasario 16 dienos proga 
kasmet mes susilaukiame iš 
JAV vyriausybės palankių 
Lietuvos atžvilgiu mostų, o 
Senate ir Atstovų Rūmuo
se Vasario 16 diena yra 
kasmet paminima.. Toji 
JAV laikysena suteikia mū
sų Tautos šventei reikšmin
gumo bei oficialumo. Dėka 
lietuvių pogrindžio leidinių, 
ypač LKB Kronikos, kuri 
pasiekia 138 valstybes ir 
dėka laisvųjų lietuvių veik
los — mūsų tautos aspira
cijos ir pavergtų tautiečių 
kančios ištrėmime, kalėji
muose, psichiatrinėse ligo
ninėse yra plačiai pasaulyje 
žinomos.

Vakarų pasaulyje gyve
ną lietuviai minėdami Va
sario šešioliktąją sustiprina 
savo ryžtą veikti dėl Lietu
vos nepriklausomybės ir 
laisvės, nes kaip pogrindžio 
leidinyje "Aušroje” para
šyta: ”. ..jokie okupantai 
negali pagrobti iš žmogaus, 
sielos laisvės ilgesio, nepri
klausomybės troškimo — 
to gyvojo Laisvės Varpo. 
Jis šiandieną ypač garsiai 
aidi iš lietuvių širdžių visa
me pasaulyje.”

Linkiu, kad mūsų sieki
muose mus visus jungtų 
1984 m. vasario mėn. "Auš
ros” numeryje paskelbtos 
idėjos: ”mūsų mintis, dar
bus, gyvenimą telydi bro
liška vienybė, santarvė ir 
meilė, testiprina mus kovo
tojų, didvyrių ir kankinių 
dvasia.”

BRANGUS AMERIKOS 
LIETUVIAI,

Okupantas Lietuvą pa
vertęs sava kolonija ją iš
naudoja, o keliančius balsą 
dėl žmogaus teisių ir lais
vių žiauriai kankina kalė
jimuose, beprotnamiuose. Ir 
šiuo metu, kai šias eilutes 
skaitysite, atminkite, kad

Kiekvieni rinkimai, tiek 
demokratinėse valstybėse, 
tiek net ir diktatūriniuose 
kraštuose sukelia dėmesį, 
diskusijas, priešrinkimines 
kampanijas ir skatinimą 
visus piliečius aktyviai bal- 
savime dalyvauti. Tuo de
mokratinėje santvarkoje pi
liečiai pareiškia savo valią, 
o diktatūroje patarnauja 
propagandos statistikoms. 
Tačiau nuneigti negalima, 
kad kiekvieni rinkimai turi 
didelę reikšmę. Todėl ir mū
sų visuomenė, nors neda
ranti pasaulinės reikšmės 
sprendimų, vistik yra savo 
gyvenimo gaires apspren
džiantis vienetas. Jo veiklą 
koordinuoja mūsų veiksniai, 
savo darbais kartais pasi- 
skirstydami, kartais juos 
duplikuodami, bet vistik da
rantys judėjimą tiek mūsų 
kasdieniniame gyvenime, 
tiek kovoje dėl Lietuvos 
laisvės tarptautinėje plot
mėje.

Š. m. gegužės mėnesyje 
įvyksiančių JAV LB Tary
bos rinkimais nuostatai jau 
yra paskelbti. Vyriausia 
rinkiminė komisija yra su
daryta iš Clevelande gyve
nančių veikėjų: Danguolės 
Vadopalienės, Neringos tun
to tuntininkė, ir skautinin- 
kių — Vilijos Nasvytytės 
ir Julijos Taorienės. Nuo- 

rvžtingiausi žmogaus teisių 
gynėjai: kun. Alfonsas Sva
rinskas, kun. Sigitas Tam- 
kevičius, Viktoras Petkus, 
Balys Gajauskas ir dauge
lis kitų kenčia vergų darbo 
stovyklose. Maskva nebesi- 
tenkina Afganistano užgro
bimu, maišaties kėlimu Ar
timuosiuose Rytuose, bet 
savo agentų, teroristų pa
galba siekia išplėisti savo 
kontrolę Centro Ameriko
je, palaipsniui sudarydama 
grėsmę ir šiaurės Amerikai.

Atėjo laikas dar daugiau 
sustiprinti Lietuvos laisvės 
šauksmą ir tvirčiau atkreip
ti dėmesį į grėsmę vakarų 
pasauliui. Aktyvesnė mūsų 
visų veikla reikalauja ne 
vien daugiau darbo, bet ir 
daugiau lėšų.

žinodami Jūsų idealizmą 
ir palankumą Lietuvos lais
vinimo reikalams, kviečia
me paremti šias visas pa
stangas, dalyvaujant Vasa
rio 16 minėjimuose, Lietu
vos laisvinimui skirtas au
kas perduodant vietiniam 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriui, gi nesant galimy
bių Jūsų gyvenamoje vie
toje įteikti auką, malonė
kite ją siųsti tiesiai į cent
rą: Amerikos Lietuvių Ta
ryba, 2606 West 63rd St., 
Chicago, III. 60629.

Esame dėkingi už Jūsų 
įsijungimą į Lietuvos lais
vinimo darbus.

Amerikos Lietuvių 
Taryba 

statai yra aiškūs, supran
tami ir visas techniškas pa
siruošimas planingai vyk
domas. Sekantis ir pats 
svarbiausias žingsnis yra 
kandidatų sąrašas.

Pagal esamus nuostatus, 
į Tarybą gali kandidatuoti 
kiekvienas lietuvis, sulau
kęs 18 metų amžiaus ir re
komenduojamas dešimties 
asmenų. Taip pat reikalin
gas ir paties kandidatuojan
čio raštiškas sutikimas. At
rodo, kad kandidatų sąra
šus nebus sunku padaryti, 
tačiau jų pristatymas bal
suotojams ir balsuotojų rin
kiminio entuziazmo sukėli
mas yra iki šiol apleista 
mūsų rinkiminės procedū
ros dalis.

Juk ne paslaptis, kad ei
linių visuomenės narių tar
pe yra gyvai diskutuojamas 
mūsų vadovaujančių veiks
nių centro valdybų sąsta
tas ir kritikuojama jų veik
la. Pabrėždama, kad kurios 
vien pažiūrų grupės kandi
datai atsiranda valdybose, 
tuo lyg ir prikišant trūku
mą pažiūrų lygsvaros. Ant
ras priekaištas, kainavęs 
mums daug nemalonumų ir 
išlaidų, yra noras skaldyti, 
nesutinkant su valdybų ve
dama linija. Rinkimai ir 
yra tam, kad tokiems prie
kaištams būtų užkirstas ke
lias, o reformos, jei joms 
didelė dauguma pritaria 
balsavimo metu, galimos 
vydyti kandidatuojant iš 
vidaus, o ne kovojant ir 
skaldant iš šalies.

Prisimenu vienų rinkimų 
kandidatų sąrašų lapelius, 
šalia pavardės ir kandida
to amžiaus, vienu žodžiu 
buvo nurodyta jo profesija. 
Pavyzdžiui, mokytojas ... 
Asmeniškai pažinojau as
menį, kuris mokytojo pro
fesiją įsigijo Lietuvoje, o 
čia jau per kelis dešimtme
čius dirbo ir sau duoną pel
nėsi visiškai kitoje srityje, 
dirbdamas grynai techni
kinio pobūdžio darbą, net 
neišmoko anglų kalbos ... 
Jau laikas sumoderninti 
mūsų priešrinkiminę kam
paniją ta prasme, kad kan
didatų sąrašuose būtų su
rašyta ir dabartinė jo pro
fesija, asmens politinės afi- 
liacijos tiek Amerikos, tiek 
mūsų gyvenime (respubli
konas, demokratas ar ne
priklausomas, skautas, atei
tininkas, krikščionis demo
kratas, frontininkas, tauti
ninkas ir t.t.), eitos ar ei
namos pareigos organizaci
jose, spaudoje, lietuviško 
gyvenimo apraiškose. Taip 
pat būtų pravartu šaukti 
specialius priešrinkiminius 
susirinkimus, kurių metu 
būtų pristatyti kandidatai 
ir būtų balsuotojams suda
ryta proga juos klausinėti 
rūpimais ir aktualiais klau
simais. Tik tuo būdu būtų 
užtikrintas tikras demo

kratiškas procesas.
Taip vadinamas lietuviš

kas "kuklumas”, jau seno
kai nustojęs savo tikrosios 
prasmės, tapęs ne visai nau
dingu, hipokritišku bruožu, 
neturėtų sulaikyti kandida
tuojančius asmenis nuo vie
šo pareiškimo, kad jis nori 
kandidatuoti į tam tikrą 
postą, yra jam pasiruošęs, 
ir tuo pačiu pasisakyti, ką 
jis, eidamas numatytas pa
reigas, jei bus išrinktas, 
įneš į savo organizacijos 
nuopelnų aruodą.

Tai tiek dėl kandidatų. 
Antras svarbus momentas 
yra sukelti eilinių visuome
nės narių tarpe tinkamą 
rinkimams entuziazmą, kad 
balsuojančių skaičius pasi
darytų rekordinis, ne sim
bolinis. čia balsuotojo ne
varžys apylinkėje laikoma 
kartoteka, patikrinant na
rio mokesčio įnašą ar aukas. 
Svarbu, kad ir tie, kurie 
yra kritiškai nusiteikę LB 
veiklos atžvilgiu, ne tik 
balsuotų, bet ir kandida
tuotų. Balsavimui pravesti 
neužtenka pranešimo, kad 
balsavimas vyksta kurioje 
nors parapijoje. Rinkiminės 
komisijos atstovai ir visų 
vietovių bendruomenės apy
linkių valdybų nariai turė
tų lankytis kaip svečiai į 
visų organizacijų susirin
kimus ir posėdžius ir dary
ti priešrinkiminę propagan
dą. Nereiktų užmiršti ir 
mūsų jaunimo, jį skatinant 
balsuoti, nes turime nema
žą skaičių 18 metų suėjusių 
jaunuolių tautinių šokių 
grupėse, meno ansambliuo
se, skautuose, ateitinin
kuose ir kitur, kur jų li
tuanistinė mokykla ar ki
tos organizacijos nepasie
kia.

Artėjant rinkimams, 
kviečiu kiekvieną lietuvį 
jausti ne tik pareigą bal
suoti, bet ir įvertinti tą pri
vilegiją, kurios neturi mū
sų broliai ir sesės Lietuvo
je. Tiesa, kad tai nėra tau
tos likimą ir valstybės 
struktūrą s p r e ndžiantys 
lemtingi rinkimai, bet jų 
metu parodytas ir įauklėtas 
solidarumas mus pačius 
įtikins, kad suprantame de
mokratišką procesą ir įgy
vendiname lietuviškos vie
nybės būtinumo idealus. Su 
laiku, žvelgiant atgal, kitos 
kartos pasimokys ir mus 
statys pavyzdžiu tiems, ku
rie džiaugsis atgauta Lietu
vos nepriklausomybe. Bal
suokime visi!

Enolncer
STRUCTURAL ENGINEER

Structural Enolneer • Prolect 
Manaoor needed for relocatlon to 
bcautlful Sunbclt Las Vesas, 
Ncvada. Excellent suburban 
llvino. Good schools. elc. No 
Stata Income tax. PE and/or SE 
prefarred. Minimom 5 vaars cxpe- 
rlence In commerdal and reslden- 
tlal buildlnos.
Salarv commensurate wlth 
experlen<e.
Confact:

MARTIN & ASSOCIATES 
1001 Rancho Drlve Sovth 
Las Vesas, Nevada 891M 

702/385-5300
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Prieš Amerikos ■ Sovietą Sąjungos derybas DIRVOS 70 METŲ SUKAKTIS...

Pirmoji taikos konferencija Hagoje
(3) K Civinskas

Tarptautinė kontrolė — 
"absoliučiai nerealu”

ši konferencija buvo 
pasmerkta nepasisekimui 
anksčiau, negu prasidėjo, ir 
iš diskusijų atrodė, kad į 
Hagą suvažiavusiųjų vie
nintelis tikslas — ją pri
baigti galimai triukšmin
giau. Koki tik klausimai bu
vo svarstomi, visada jie su
tikdavo stiprią ir aštrą 
opoziciją, o kai kurie atro
dė, tartum jie užtaisyti 
sprogmenimis.

Rusų pastangos pravesti 
nutarimą, kad visi kraštai 
bent kelerius metus nedi
dintų ginklavimosi ir įšal
dytų militarinius biudžetus, 
dytų militarinius biudže- 

su anglų 
"O kas 
laikomasi

Nieko nėra

tus, susidūrė 
pasipriešinimu, 
patikrins, kad 
susitarimų ?
lengviau, kaip slaptai ga
minti ginklus ir juos krau
ti j sandėlius”. Bet kokia 
tarptautinė kontrolė ame
rikiečiams atrodė neleisti
nu kišimusi j kitų kraštų 

CENTRINĖ 
AMERIKA 
(Atkelta iš 2 psl.)

Kad tie nuostoliai yra sun
kiai pakeliami, pripažįsta pati 
Nicaragvos vyriausybė skelb
dama, kad per paskutinius 
keturis metus krašto nuostoliai 
siekė 1.1 bil. dolerių ir 40% 
viso biudžeto išleidžiama ka
riuomenei. Vyriausybė nu
mušė oficialia savo valiutos 
vertę nuo 28 kordobų už dole
rį iki 50, bet juodojoje rinkoje 
už dolerį toliau mokama 500 
kordobų.

Vyriausybė išsilaiko tik so
vietų ir Kubos pagalba, kurią 
The Economist koresponden
tas vertina apie 300 mil. dole
rių į metus. Pereitais metais į 
Nicaragvos uostus įplaukė 400 
sovietų ir sovietų bloko laivų. 
Sovietų a pristato % Nicarag
vos sunaudojamos naftos ir jos 
produktų. Pagal ‘baltąją kny
gą’, sovietai pristato ne tik 
naftą. Paskutiniuoju laiku jie 
atplukdė 110 vid. kovos tankų 
200 šarvuotų automobilių, 70 
patrankų ir 500 minosvaidžių 
bei priešlėktuvinių pabūklų.

Kaip žinia, Nicaragva re
mia komunistinius sukilėlius 
kaimyninėse valstybėse: Sal
vadore - kuriam pristato JAV 
ginklus patekusius į komunis
tų rankas Vietname (tai nu
statyta iš jų numeriu) - ir Hon 
dure bei Gvatemaloje. Ta
čiau jose, išskyrus gal Salva
dorą, sukilėliai nedaro jokios 
pažangos. (Ziūr. Apžvalgą.)

Žodžiu, padėtis centrinėje 
Amerikoje yra tokia, kuri rei
kalauja JAV intervencijos jų 
pačių naudai. Ne tik ūkinės, 
bet ir paramos ginklais tiems, 
kurie nenori nusileisti komu
nistams.

reikalus ir valstybių suve
reniteto pažeidimu. Rusai 
užsiminė, kad tai galėtų at
likti viešoji opinija ar par
lamentarinės institucijos, 
bet jų sugestijos buvo pa
lydėtos garsiu juoku. "Vie
šoji opinija, parlamentari
nės institucijos Rusijoje? 
Juk tai skamba, kaip ge
riausias anekdotas” — šai
pėsi prancūzai. — "Geriau 
jau atvirai prisipažinkit, 
kad jums būtinai reikalingi 
bent keleri ramūs metai, ir 
nebandykite gudrybių”.

Pasiūlius bent kelerius 
metus nedidinti ir nemoder
nizuoti karo laivynų, pasi
priešino britai ir amerikie
čiai. Adm. Fisheriui buvo 
neaišku, koks iš tikrųjų šio 
klausimo tikrasis tikslas, 
kai kiekvienam aišku, kad 
galingas britų karo laivy
nas esanti pati didžiausia 
taikos garantija. Pagaliau, 
jei britai ir sutiktų bent su 
laikinu status quo šioje sri
tyje, kas užtikrins, kad ir 
kiti kraštai laikosi susita
rimų? čia taip pat reika
linga tarptautinė kontrolė, 
o ji vokiečiams ir "absoliu
čiai nereali”, ir ausge- 
schlossen”. Rusai nedrąsiai 
patikino, kad gal užtektų 
vyriausybių pasižadėjimų, 
bet prancūzai priminė, kad 
jau visiems aiški rusų pa
sižadėjimų vertė. Kalbėda
mi karo laivynų klausimu, 
amerikiečiai iš viso nesu
prato, ko konferencija be 
reikalo gaišina laiką. "Ne
didinti laivynų? Niekados! 
— karštai kalbėjo kpt. Ma- 
han. — Priešingai, dabar, 
augant prekybai su Kinija, 
amerikiečiai priversti stip
rinti savo laivyną Pacifi- 
ke.” JAV pasisakė ir prieš 
kėisinimąsi sutrukdyti karo 
laivų modernizavimą, nors 
tai liestų šarvų storuma ar 
ginklų galingumą.

Prekybos, laivų neliečia
mumo klausimas, toks svar
bus amerikiečiams, buvo vi-_ 
sai nesuprantamas britams. 
Kpt. Mahan, dėstydamas 
amerikiečių šiuo klausimu 
nusistatymą, paminėjo to
kią iš pažiūros menką ga-. 
benamą į užjūrius prekę, 
kaip akmens anglys, bet 
britai ii’ čia turėjo kitokią 
nuomonę. "Jus norite man 
pasakyti, kad aš negaliu 
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čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos lemos — PasirinUmas didelio.
APSILANKĘ - ĮSITIKINSITE.

liesti laivų su anglimis? — 
pašoko adm. Fisher. — Nei 
jus, nei niekas kitas šioje 
žemėje man nepasakys, kad 
aš negaliu tokius laivus pa
leisti į dugną, jei nerasiu 
kito būdo, kad anglys nepa
siektų priešą”.

Arbitražo klausimas su
laukė griežtos vokiečių opo
zicijos. Jiems atrodė, kad 
jis specialiai nukreiptas 
prieš Vokietiją. Nes Vokie
tija ne tik geriausiai pasi
ruošusi karui, bet ir turinti 
tokią tobulą mobilizacijos 
sistemą, kad per 10 d. kraš
tas galįs būti pašauktas 
prie ginklų, ko negali pa
daryti nei Prancūzija, nei 
Rusija. Vokiečiams sutikti 
su arbitražu tai tas pats, 
kas leisti priešams laiku 
pasiruošti karui, atsisakant 
visų savo pranašumų. Vis 
dėlto kaizeris Wilhelmas II 
po kelių dienų svyravimų 
pasidavė spaudimui, ir šis 
klausimas pagaliau tapo 
vieninteliu reikšmingu kon
ferencijos atsiekimu.

Pasiūlymas įstatymais 
sušvelninti ar bent kiek su- 
humaninti karą vėl sublo
kavo britus su amerikie
čiais. ”Ką, suhumaninti ka
rą? — nustebo adm. Fisher. 
— Bet ar tai ne tas pat, 
kas reikalauti suhumaninti 
pragarą?” šį klausimą svar
stant, nesutarta nei tokiu 
dalyku, kaip dum-dum 
(sprogstančiųjų) kulkų už
draudimas. Tas buvo nepri
imtina ir anglams, tokias 
kulkas vartojusiems Indi
joje, ir amerikiečiams jas 
pradėjusiems naudoti prieš 
sukilėlius Filipinuose.

Rusai spaudė, kad nors 
kokiu svarbesniu klausimu 
konferencija rastų bendrą 
kalbą, skųsdamiesi, jog 
priešingu atveju caras galįs 
pasijusti įžeistas asmeniš
kai, bet visiems kitiems šis 
argumentas atrodė mažiau
sia vertas dėmesio.

ši konferencija, užtruku
si iki liepos 29 d., pasibaigė, 
susitarus tik trim klausi
mais: arbitražo, karo įsta
tymų sušvelninimo ir 1864 
m. Genevos konvencijos 
praplėtimo, o taip pat trim 
nieką neįpareigojančiomis 
deklaracijomis ir šešiais 
pageidavimais, tarp jų ir 
pageidavimu netolimoj atei-

(Atkelta iš 1 psl.) 
žinti iždininkei O. Daškevi
čienei, 7254 So. Troy St., 
Chicago, III. 60629. Aukų 
telkimas nėra maloni ir pa
sigerėjimą teikianti parei
ga, bet kartais tenka pasi
švęsti ir prisiimti atsako
mybę..

Dirva 70 metų ištesėjo 
lankydama skaitytojus ir 
atėjo laikas ją sustiprinti 
ir palengvinti leidėjų bei 
redaktorių darbą. Nedels
dami išrašykime čekius ir 
siųskime komiteto iždinin
kei. Ekonomiškai esame ge
rai įsitvirtinę, tad negailė
kime dolerio savai spaudai, 
išlaikančiai lietuvybę ir 
skelbiančiai Lietuvai išlais
vinimo viltis.

Artimiausio renginio, 
operos solsitės Reginos 
žymantaitės-Peters koncer
to rengimo komisijos pirm. 
Salomėja Endrijonienė pa
sidžiaugė spaudos ir radijo 
talka ir lietuvių visuome
nės dėmesiu. Solistės Regi
nos Žymantaitės dainų re
čitalis įvyks š. m. vasario 
24 d. 4 vai. po pietų Jauni
mo centro salėje. Bilietai iš 
anksto gaunami Gifts In- 
ternational — Vaznelių pre
kyboje, 2501 West 71st St., 
Chicago, 111. 60629, telef. 
(312) 471-1424.

Solistės R. Žymantaitės 
koncertu susidomėjimas yra 
didelis nes solistė Chicago
je koncertuoja pirmą kartą. 
Apie solistės pasirodymus 
kitose lietuvių nausėdijose 
ir amerikiečių tarpe, atsi
liepimai yra labai palankūs. 
Net iš tolimesnosios Itali
jos, kur solistė gilino daina
vimo studijas, mus pasiekę 
atgarsiai, džiugina kiekvie
ną lietuvį.

šiuo solistės Reginos Žy
mantaitės koncertu, prade
damas Dirvos 70 metų su
kakties minėjimas. Visi 
kviečiami dalyvauti ir pa
remti spaudą.

Antras svarbus renginys 
— Dirvai paremti vajaus 
vakarienė įvyks š. m. kovo 
16 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
tautiniuose namuose, Chi
cagoje. Programą atliks ži
nomas aktorius Vitalis Žu
kauskas. Vajaus vaka
rienės ruoša rūpinasi Ma
tilda Marcinkienė su pasi
kviestais talkininkais. Va- 

tyj ir vėl sušaukti tokią 
konferenciją.

(Bus daugiau) 

karienės metu bus pradėtas 
Dirvai paremti vajus, nes 
mūsų spaudai reikalinga 
rinkimo ir spausdinimo 
priemonių sumoderninimo. 
Spaudos technika šuoliais 
žengia pirmyn ir lietuviš
koji spauda negali atsilikti, 
į vajaus vakarienę pakvie
timai gaunami pas komisi
jos pirmininkę Matildą Mar
cinkienę ir visus narius. Už
sitikrinkime vietas ir sta
lus iš anksto.

Aptarus tolimesnius ren
ginius ir pasiruošimą, pir
mininkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas optimistiškai žvel
gė į ateitį, tikėdamas viso
keriopa visuomenės para
ma.

A. Juodvalkis

MIRĖ ARŠUS 
VOKIETININKAS

Tik dabar patirta, kad 
praeitų metų lapkričio 22 d.. 
Wuerzburge, Vakarų Vo
kietijoje, mirė Heinrich Al- 
bert Kurschat, ”Memeler 
Dampfboot” redaktorius.

H. Kuršaitis gimė 1918 
m. Tilžėje. 1920 m. jo tėvai 
išsikėlė gyventi Klaipėdon. 
čia jaunasis Kuršaitis lan
kė mokyklas. Dar gimnazis
tu būdamas, jis pradėjo ra
šinėti ”Memeler Dampf
boot” dienraštyje. Nuo 1935 
m. jis užėmė ”M. D.” redak
toriaus pareigas. Hitlerio 
laikais šis vokiečių bei vo
kietininkų leistasis dienraš
tis pavirto nacių organu, 
o "grynakraujis vokietis” 
Kuršaitis pasidarė pikčiau
siu kurstytoju prieš lietu
vius ir Lietuvą.

Po karo Kuršaitis vėl 
pradėjo reikštis Vakarų Vo
kietijoje atgaivintame ”Me- 
meler Dampfboot” ir kaip 
jo redaktorius varė toliau 
nuoseklią p •• i e šlietuvišką 
darbą. Lietuviai ir Lietuva 
pasiliko "Memeler Dampf- 
boot’ui” vyriausias priešas, 
kuriam juodinti visos prie
monės buvo leistinos.

šalia Kuršaičio prieš ku
rį laiką "Memeler Dampf- 
booto’’ redaktorium pradė
jo pasirašinėti kitas "šim
taprocentinis germanas”, 
kažkoks Bernhard Maskal- 
lis, gyvenantis Oldenburge, 
kur laikraštis spausdina
mas. Po Kuršaičio mirties 
(išeina kartą per mėnesį) 
antruoju redaktorium pa
skirtas Georg Grentz, bu
vęs Pabėgių vokiečių reali
nės mokyklos mokytojas.

Pagal "Memeler Dampf
boot” vedamą liniją Klaipė
dos kraštas (ir iš viso Ma
žoji Lietuva) "nuo amžių” 
buvusi vokiška. Bet kažko
dėl toji pati "Memeler 
Dampfbooto” leidykla iki 
pat 1939 m. pavasario, kai 
Hitleris kraštą atplėšė nuo 
Lietuvos, leido net dienraš
tį lietuvių kalba "Lietu- 
wiszkos Ceitungos” pavadi
nimu.
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Kartu su Karsavino Sali- 
gia pasitaikė skaityti ir 
Lietuvoje nuteistąją kuni
gų A. Svarinsko ir S. Tam- 
kevičiaus pamokslai. Nei 
vienas, nei kitas nekalbėjo 
nei prieš valstybę, nei prieš 
ateizmą, kaip jie buvo kal
tinami. Bet jie pabrėžtinai 
ir pakartotinai kalbėjo 
prieš valstybinj ateizmą. 
Ateistinė pasaulėžiūra šių 
dienų kultūros sąlygose ne
išvengiama ir būtų tuščios 
pastangos kovoti su ja. Ji 
pakęstina, kaip ir įvai
rios teistinės pasaulėžiū
ros: krikščionybė, judaiz
mas, budizmas, mahometa- 
nizmas ir daugybė kitų. So
vietų Sąjungos, kaip ir Lie
tuvos ateizmas tuo ypatin
gas, kad jis valstybinis. J j 
vis pabrėždavo savo pa
moksluose minėti disidentai 
kunigai. Negana, kad jis So
vietų Sąjungoje valstybi
nis, bet dar brukamas žmo 
nėms (ypač jaunuomenei), 
šia proga pravartu paminė
ti vienas pavyzdys.

Lietuvoje veikia draugi-

Kalbos vargai
T. K lyga

Pasitaisykim praeitą kar
tą šioj skiltelėj nutikusią 
klaidą. Ten rašant, jog daž
nai be reikalo pridedam žo
dį sumoje, buvo paduoti du 
pavyzdžiai, tik abu suplak
ti į vieną, praleidus keletą 
žodžių (galbūt netyčia 
spaustuvėj iškrito ta eilu
tė). Tai čia pakartojam 
tuos sakinius, kuriuose žo
džio sumoje visai nereikia, 
nes ir gramatiškai jis ten 
netinka, kai įkišam vieti
ninko linksnį, o jokios vie
tos nenurodom: Atsiuntė 
auką 10 dolerių sumoje. Vi
sas pelnas 140 dol. sumoje 
paskirtas Balfui. Turi būti: 
Atsiuntė 10 dolerių auką. 
Visas pelnas 140 dol. pa
skirtas Balfui. Trumpiau, 
sklandžiau ir atkrinta tas 
beprasmis vietininkas.

Šįkart pastebėkim dar 
vieną frazę. Pagal svetimas 
įtakas savą posakį Kartas 
nuo karto imam keisti į lai
kas nuo laiko — tai klaida. 
Mūsų kalboj laikas ir kar
tas — skirtingos sąvokos. 
Pvz. anglų k. Neturiu laiko 
ir Kiek kartų valgei šian
dien? — vis tinka žodis 
time. O mums būtų juokin
ga tarti Kiek laikų valgei? 
Tad kai kalbam ne apie lai
ką, o tik apie kartojimą, 
tas laikas nuo laiko netin
ka. Ogi posakį kartas nuo 
karto galim ir kitaip tar
ti: kartkartėm, retkarčiais, 
kartais, prarečiui. 

ja "Žinija”. Ji leidžia mė
nesinį žurnalą "Mokslas ir 
gyvenimas”, žurnalas rim
tas, turįs bendradarbius 
universi t e t o profesorius, 
Mokslo akademijos narius, 
teikiąs žinių iš įvairių mok
slo sričių, daug mokslinių 
naujienų. Jis vertas skai
tyti. Tačiau skaitytojas, 
kuriam rūpi mokslas, koks 
dabar sklinda pasaulyje, 
turės pripažinti, kad žurna
las ribotos srovės, įspraus
tos tarp dviejų krantinių: 
marksizmo-leninizmo ir ate
izmo. Jų nevalia peržengti 
jokiam mokslininkui bend
radarbiui. Pavyzdžio dėlei 
verta žvilgterėti į to žurna
lo 1984 m. 11 (lapkričio) 
nr. Jame eina vedamuoju 
specifinis straipsnis: "Dar
bas ir žmogaus dvasinis 
brendimas”. Jo autorius pa
lyginti jaunas (gim. 1951) 
Kauno mechanizacijos val
dyboje dirbąs ekskavatori- 
ninku Kazimieras Uoka, iš
ėjęs vidurinį mokslą ir stu
dijuojąs istoriją neakivaiz
diniu būdu Vilniaus univer
sitete. Reikia pripažinti, 
kad straipsnis gan subren
dusio autoriaus logiškai, 
nuosekliai parašyta apy
braiža. Ji liečia ne šiaip sau 
žmogų, bet darbininką įmo
nėje. Ir suprantama kodėl. 
Mat K. Marksas dideliame 
veikale "Kapitalas” kalbėjo 
apie fabrikų darbininkus. 
Uokos straipsnelis ir para
šytas pagal marksizmo ka
tekizmą, pavartojant jo 
nuvalkiotas frazes, k. a.: 
"Ideologinė kova tarp socia
lizmo ir imperializmo — tai 
kova už milijardo žmonių 
protus ir širdis”. Posakis 
pigus, propagandinis, bet 
beprasmis. Kaus galima ly
ginti socializmą su imperia
lizmu, jei abi sąvokos skir
tingos plotmės? Socializ
mas — ekonominė-sociali
nė doktrina, imperializmas 
— politinė-karinė. Toliau 
įmantriai kalba filosofas-is- 
torikas apie darbininką 
kaip kolektyvo (t. y. fabri
kinio) narį. Darbininkas 
taip absorbuojamas, kad 
"nebendraujantis kolektyve 
darbuotojas tapo net neti
piškas” — tvirtina filoso
fas. Toliau palaidai kalba 
apie sukolektyvintą darbi
ninką ir užsklendžia straip
snį tokia marksizmo doktri
nos ištarme: "Kova už so
cializmo idealus vyksta vi
sur — kiekvienoje darbo 
vietoje”.

Laikant straipsnį perdėm 
originaliu su naujoviškomis 
mintimis, prie jo priduria
mas "Post scriptum”, para
šytas filosofijos mokslo 
daktaro Romualdo Grigo. 
Jis, žinoma, be atodairos 
patvirtino Uokos socialisti

nio darbo sąvoką. Filosofas 
ir pritarė istorikui, sie
jusiam socialistinį darbą 
su dvasinėmis vertybėmis. 
Prie to dar pridurmai tei
gė: "Dvasingumo, dvasinių 
vertybių problema egzista
vo visais laikais. Buvo epo
cha ją, tegul ir mistika 
d v e 1 kiančiomis priemonė
mis, padėjo spręsti bažny
čia. Tačiau tą epocha ne
grįžtamai praėjo”. Taip iš
sireikšti tegalėjo filosofas, 
kuriam bažnyčia bei tikėji
mas jau pasibaigusi praei
tis ir dabar netikėjimas, 
tariant, ateizmas triumfuo
ja. Tačiau su tokia išvada 
filosofas pats sau priešta
rauja, kai toliau išvedžio- 
ja. "Ji (t. y. dvasinių ver
tybių problema — J. J.) eg
zistuoja pas mus ir egzis
tuos, tik kaskart keisdama 
išraišką, nes ji įrašyta kiek
vieno žmogaus unikalioje 
prigimtyje, jo įgimtame 
dvasiniame nerime”. Ar 
čia ateistinis filosofas ne
nusakė tos pačios minties 
apie kurią ir Maironis, sie- 
lodamasis apie žmogaus ne
rimą dainavo: "Taip sutvar
kyta, kad vien tik dangus 
jo begaliniams norams už
tenka”. Ir vienas ir kitas 
nerimo kasdieniniame gy
venime, ir siekė dvasinių 
vertybių bet skirtingų. Mai
roniui jos buvo dangus, tuo 
tarpu Grigui "kūrybinė sa
viraiška”. Maironiui dvasi
nis vertybės dangus yra 
trapscedenti n i s pasaulis. 
Grigui "kūrybiška saviraiš
ka” ir ideališka sfera, gali
ma sakyti pseudo transce- 
dentirtis pasaulis atitinkąs 
ateizmą, šis ir tikėjimas, 
nes peržengiąs mokslo ri
bas. Ateizmas tikėjimas iš 
neigiamos pusės.

Karsavinas, Svarinskas 
ir Tomkevičius priešinosi 
ateizmui teizmo vardu. Jie 
teigė transcedentinį pasau
lį, priešingą ateizmui. Jie 
visi trys buvo nubausti 
valstybės, kuriai ateizmas 
yra aukščiausias tikėjimas 
ir kur kiti tikėjimai suma- 
riškai pravardžiuojami ru
sišku žodžiu (berods neiš
verstu į lietuvių kalbą) 
mrakobesie. Sovietų Sąjun
gai kaip ateistinei valsty
bei svetimas yra Prūsijos 
karaliaus Friedricho 11 po
sakis: "Valstybė turi leisti 
kiekvienam piliečiui būti iš
ganytam pagal savo faso
ną”. Reikia tikėti, kad So
vietų Sąjunga kada nors 
susipras, jog tikėjimas ne
išraunamas administracinė
mis priemonėmis ir žiaurio
mis bausmėmis, ir pasuks 
tolerancijos keliu.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4
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Skirpstas

Metų pradžioj pasipila įvairių premijų paradai. Puiku, kad 
darbščiai prasigyvenom ir savai kultūrai nešykštūs, bendruo
meninis dosnumas klesti (anot vieno rašytojo, jau nesusigau- 
dom, kiek, kokių, kur ir kam tų premijų besą). Bet kai kas 
pasigenda jų daugiau: va, siūloma sustiprinti premijas jaunimui 
už spaudos — knygų skaitymą ir rašymus, esą tik taip lietu
vybės ateitis svetur bus tikresnė. Kiti dar atsimena kadais gana 
sėkmingas premijas — religinės temos novelei ir Famina — 
moterų autorių kūrybai.

• Ypatinga premija gauta Povilo Gaučio iš Brazilijos Meno 
Kritikų draugijos už lietuvišką jų poezijos antologiją ir kitus 
vertimus. Ši premija aukšto prestižo (ją teikianti draugija jau 
atšventė 100 metų sukaktį), bet nėra piniginė, tik iškilmingas 
medalio ir diplomo įteikimas. Kultūringa ir skaidru, nėra tiek 
ginčų ir pavydo varžybų, nepalieka tiek drumzlių. Iš tiesų gi 
kultūros darbų vertė ne auksu sveriama. Ir kilnesnis įspūdis, 
kai nėra įvelta pinigo transakcija. Ir nesvarstoma, didelė ar 
menka čia vertė, kur didesnė, kur mažesnė nauda.

• Kas kita, kur kultūros reikalam lėšų tikrai reikia, pvz., 
jaunimo tautiniam ugdymui, teatro meno globai, muzikos kūri
niam viešumon išvesti, išeivių mokslo įstaigų ir veikalų atramai, 
plataus masto užmojam, kaip muziejai, archyvai, meninės eks
pozicijos ir t.t. O rimtiem dalykam lėšų stokojant, kai kam 
atrodo, kad iš bendrinių iždų asmeninės dovanos teiktinos tik 
ten, kur jos būtinos, pvz. nuopelningų kūrėjų senatvėj ar sun
kioj ligoj (muzikas J. Žilevičius, rašytojai Jer. Cicėnas, Petras 
Babickas, Al. Merkelis ir k.). Visuomeninių aruodų lėšas skirs
tant, itin svarbu — būtinumas ir prioritetas, ir nėra nuoseklu 
apdovanoti asmenis, kurie gyvena kuone prabangoj. O kūrėjui 
svarbiau viešas įvertinimas, populiarinimas visuomenėj, bet ne 
pinigo pelnymas. Kitaip su gausiom smulkesnių vienetų ar as
menų teikiamom premijom: tartum bičiuliška dovana ir — 
abipusė nauda. Pvz. Dzūkų draugijos romano premija: autorius 
apdovanotas, o ypač ir draugijos nariai visi pagerbiami jiem 
skirtu specialiu kūriniu. Dramos sambūris konkursu išsirenka 
pjesę — autoriui atpildas už kūrybinį darbą, o sambūrio nariam 
įgytas naujas veikalas jų vaidinimam. Kai dienraštis sukursto 
kasmet parašyti keletą romanų, ne vien autoriui, o ir laikraš
čiui pelnas — puiki reklama ir medžiaga atkarpai. Tokiais atve
jais ir kritika būna pozityvi: svarstoma kūrinio vertė, o ne 
pats pinigo teikimas. Kitaip su visuomeninėm lėšom (LB ar 
L. Fondas), nes čia nariai skirtingų (net priešingų) interesų ir 
pažiūrų, kas vienam patinka, kitam visai ne. Todėl būtina žiū
rėti tik visuotinių tautos reikalų — pagal prioritetą ir pašalpos 
būtinumą. O kadangi kultūros srityse daug kas apleista dėl lėšų 
stokos, nevienam jautru, kur eina viešieji, suaukoti ištekliai. 
Gal todėl Vyt. Alantas, už kūrinius keletą premijų gavęs, R. LB 
skelbtos novelės konkurso premiją nedėjo kišenėn, o atidavė 
kultūriniam tikslui.

• 1985 metai — mus žiauriai palietusio karo 40 sukaktis. 
Tos praeities mūsų jaunimas nepatyrė, nežino. O reikia jam 
žinoti faktus ir smulkmenas, kas tada įvyko tėvynėj, kodėl tiek 
mūsų išsklido pasauly, o tauta tebekenčia nelaisvę? Kodėl įvyko 
didysis egzodas?

Deja, mūsų kultūros veiksniai per tiek metų neparuošė 
išsamios II pas. karo instorijos, kiek tas karas palietė Lietuvą. 
Taip mes lygiuojamės su "Trečiojo pasaulio” beraštėm tautom. 
Neatlikta išeivių pareiga — nenuplaunama nuodėmė, nes gyvi 
liudytojai svarbias žinias nusineša į kapus. Ta nuodėmė jau mus 
pačius plaka, kai okupantas (KGB su OSI pagalba) niekina 
ir šmeižia, net klastoja tautos istoriją. Tos gėdos nusipelnėm 
savo apsileidimu. Štai kur nukreiptinos visos visuomeninės lėšos 
ir jėgos (yra ir daugiau panašiai svarbių uždavinių). Argi nėra 
kas tėi suprastų? O svetur lietuvybės išlaikymo paslaptis yra 
čia: žinoti savo istoriją ir jos neužmiršti!

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
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Chicagos skautininkių draugovės vadija pernai po vėliavos įsigijimo iškilmių su svečiais. 
Iš kairės: ižd. H. Moliejienė, draugininke A. Palukaitienė, vėliavos krikšto tėvas S. Miknaitis, 
D. Eidukienė, draugininkės pavaduotoja J. Kerelienė ir parengimų vadovė I. Paulauskienė.

J. Tamulaičio nuotr.

REMKIME LIETUVIŠKĄ 
SPAUDĄ!

Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę 
dalyvauti savaitraščio 

"Dirvos" rėmėjų

SUSIPAŽINIMO POBŪVYJE
1985 m. kovo 3 d., sekmadienį, 5 v. p. p. 
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ 

VYTAUTO D. MENĖJE.
PROGRAMA:

1. Kalbės svečias iš Clevelando dr. Viktoras Stankus 
apie OSI ĮSTAIGOS KARO NUSIKALTĖLIŲ PA
IEŠKOS PAVOJUS IR SPAUDOS PROBLEMAS.

2. Meninę programą atliks LN dainos vienetas.

3. Loterija. Susipažinimo vaišės.

■ laiškai Dirvai
• Ūsienė, gyv. Clevelan- 

de mums rašo:
"Didžiausias laikas pa

gerbti kunigą Prunskį, 
Žumbakj, Aleksį ir Razgai- 
tienę ir visus kitus, kurie 
nuoširdžiai kovoja dėl žmo
gaus teisių. Manyčiau pir
moj eilėj turime pagerbti 
juos, o paskui ruošti paren
gimus ir premijas.”

/ PAREIŠKIMAS 

il'įl Iš kelių šaltinių esu pa- 
// informuotas, kad "Gimtasis 

kraštas” nr. 6, 1985 m. va
sario 7, ketvirtadienį, 5-me

puslapyje, skiltyje "Tautie
čiai sveikina” išspausdino 
tokį laišką:

"Gimtojo krašto 
redaktoriui,

Sveikinu redakciją ir 
'Tėviškės’ draugiją su Nau
jaisiais metais. Dėkojus už 
laikraštį, kuriame randu 
aktualių informacijų apie 
Lietuvą ir visą pasaulį. Ge
riausios sėkmės!

Bronius Nainys
Chicago, III. JAV”

Visuomenei viešai prane
šu, kad "Gimtojo krašto”

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ 

AGENTŪROS

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ: 
KELIONĖS Nr. 1 BALANDŽIO 12.D. IKI BALANDŽIO 27 D

11 dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš New Yorko. $1,481.00 
Iš Montrealio $1,850.00 Kanadiškais 

KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,788.00
Iš Montrealio $2,225.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,669.00

KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
11 dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(Miegant dviem kambaryje), įskaitant visas susisie
kimo išlaidas, viešbučius (Presidentti Hotel — Helsin
kyje). maistą, operos, teatro, arba baleto bilietus, įvai
rias ekskursijas ir daug kitų priedų Kelionės Nr. 2 DAI
NŲ ŠVENTĖ, Kelionės Nr. 4 GRANDIJOZINIS NAU
JŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS.

Tarpininkaujame nuperkant automobilius, koopera
tinius butus, bei sutvarkant dokumentus iškvietimams. 
Tolimesnėm informacijom ir visais kelionių reikalais pra
šom kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC.
P. O. BOX 29163
CHICAGO, ILLINO1S 60629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba 471-1702

Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais

niekada negaudavau ir da
bar negaunu, jo neskaitau 
ir juo nesidomiu. Jokio svei
kinimo nei šiam laikraščiui, 
nei "Tėviškės” draugijai 
niekada nerašiau. Kaip ma
no vardu ir pavarde pasira
šytas laiškas "Gimtajame 
krašte” atsirado, neturiu nė 
mažiausio supratimo. Gal jį 
parašė koks nors kitas Bro
nius Nainys, tačiau man 
neteko girdėti, kad Chica- 
goje toks mano bendravar
dis gyventojų. O jeigu to 
laiško autorius, jį rašyda
mas, turėjo galvoje mano 
asmenį, tai tokį jo pasiel
gimą laikau provokacija ir 
šmeižtu .nepaisydamas, ar 
jis buvo paruoštas okupuo
tame Vilniuje ar kur nors 
laisvajame pasaulyje, sa
kykim, kad ir Chicago j e 
gyvenančių Lietuvių Ben
druomenės griovėjų.

Bronius Nainys
Pasaulio lietuvio 

redaktorius 
Lemont, III.

1985 vasario 13

• Rūta ir Algis Jasaičiai, 
anksčiau gyvenę Chicagoje, 
prieš metus laiko išsikėlė į 
Floridą ir apsigyveno West 
Palm Beach. Šių metų pra
džioje atidarė savo biznį 
Contempo r a r y Property 
Managment C o n sultants, 
Ine., ir taip pat yra dalinin
kai R. J. V. Durhm and 
Assoc. Ine. Real Estate. Jie 
perka, parduoda ir prižiūri 
nuosavybes J u no Beach ir 
West Palm Beach rajone 
Floridoje. Rūtos ir Algio 
Jasaičių adresas yra 11499 
Sanderling Dr., West Palm 
Beach, Florida 33411, tel. 
(305) 793-6974.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED 

OCCUPATIONAL THERAPIST 
Keswick hoapital & nuraing horne, a 
218 bed long term care faciiity in 
active community seilinu aeeks parl 
time eolą. Will work wilh a staff of 
otr's in new feeding and ADL pro
grama and in OT clinic. New poaition 
with opportunity to participate in 
prograni development, geriatric and 
adult disabled populalions.
Appiy call or write to Mr. J AMUS 
SCHAP, PERSONNEL DIRECTOR,

KĖSWICK HOSP1TAL &
NURSING ČENTER

700 W. 40TH street. 
BALT1MORE, MD. 21211 

3O1-23S-886O 
EOEMF

(2-9)

ĮĖJIMAS — auka $5.00 „Dirvai” paremti ir 
išlaidoms apmokėti

Rengėjai 
”Dirvos” rėmėjų Toronto būrelis

iMMiifjiiMifiiiiiiiiaiifHiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiu

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

Itl. kr«tnk (312) 243-5326; (312) ,677-3439.

MAINTENANCE MECHANICS
One of the faateata growing plaatic firm in US haa immediate open- 
inga for experience maintenance mechanica. 5 plūs yeara experience 
in all phaaea of maintenance reųuired —- welding, mechanica, A 
hydraultcs.
Great career opporiunities. Sala r y commensurate with exper(ence & 
ability. Al! poaitiona require overtime. Non amokera only.

Appiy direct or aend reiume to:
POLY AMERICA
2000 W. MARSHALL 

GRAND PRAIRIE, TEXAS 75051 
Equal Opportunity Employer m/f

WANTED AT ONCE

JOURNEYMEN 
D1E MAKERS

With produetion stamping experience. Mušt 
posaess journeyman’s card, Appy or call

DAVIS TOOL & ENGINEERING 
19250 PLYMOUTH ROAD 
DETROIT, MICH. 48228 

313-835-6000
(5-9)
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Mielam Korp! Neo-Lithuania filisteriui 

DR. EUGENIJUI NOAKUI 
iškeliavus amžinybėn, skausmo prislėgtą žmo
ną EMILIJĄ, dukteris ALDONĄ, GIEDRĘ 
ir jų šeimas bei artimuosius nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Antanas Diškėnas
Aleksandra ir Vincentas Gruzdžiai 
Felicija ir Vytautas Izbickai 
Irena Jakštienė
Aloyzas Jančys 
Vincentina ir Jonas Jurkūnai 
Aldona Krulikienė 
Dalia ir Jonas Maurukai 
Bronė Paplėnienė-Miklienė 
Vanda ir Vacys Mažeikai 
Genė ir Cezaris Modestavičiai 
Jurgis Stravinskas 
Ona šiaudikienė
Elena ir Antanas Rūkai 
Leokadija ir Juozas žvyniai

A. t A.

EUGENIJUI NOAKUI

mirus, jo žmonai EMILIJAI, dukroms AL

DONAI ir GIEDREI su šeimomis ir kitiems

giminėms, nuoširdžią užuojautą reiškia

Genovaitė ir Petras Juodikiai 
Lydia ir Mindaugas Griauzdės 
Angelė ir Jonas Jadviršiai 
Genovaitė Juodikienė 
ir
Petras Jadviršis

Buv. Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos 
pirmininkui, teisių daktarui

A. A.

EUGENIJUI NOAKUI 
mirus, jo žmonai EMILIJAI, dukroms AL

DONAI ir GIEDREI, Korp! Neo-Lithuania 
filisterėms, nuoširdžiai užjaučia

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

A. A.

EUGENIJUI NOAKUI 
negrįžtamai atsiskyrus su šiuo pasauliu, reiš

kiame nuoširdžią užuojautą našlei jo žmonai 
EMILIJAI ir dukroms ALDONAI ir GIED

REI, anūkams, žentams ir visiems gimi
nėms

Genovaitė, Henrikas, Algis, 
Rimas Vytas ir Arūnas 

Bitėnai

RADIJO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Vasario 10 d. šv. Antano 
parapijos patalpose įvyko 
Amerikos Lietuvių Radijo 
Klubo narių metinis susi
rinkimas. Atidarė klubo 
pirmininkas Kazys Gogelis 
ir susirinkimui pravesti pa
kvietė Antaną Sukauską — 
pirmininku ir Birutę Ba
rauskienę — sekretore. At
sistojimu ir tylos minute 
buvo pagerbti mirę klubo 
nariai.

Klubo pirmininkas Kazys 
Gogelis padarė pranešimą 
apie paskutiniųjų metų vei
klą. Klubo iždininkas Leo
nardas Šulcas apibūdino 
klubo finansinį stovį.

J 1985 metų klubo valdy
bą pasiūlyta: pirmininku — 
Kazys Gogelis, vicepirmi
ninkai: Antanas Sųkaus- 
kas, Leonas Petronis, Juo
zas Račiukaitis ir dr. Algis 
Barauskas. Sekretorė Biru
tė Barauskienė, finansų se
kretorius - iždininkas Leo
nardas Šulcas.

Direktoriai: Vincas Kan- 
kalis, Albinas Pusdešris ir 
Antanas Pesys. Tvarkdarys 
Alfonsas Lukas.

Valdybos nariai: Ona ša- 
deikienė, Pranas Povilaitis, 
Magdalena Bernotaitienė, 
Jonas Bernotaitis, Juozas 
Mačiulaitis ir Pranas Vir
šila.

Revizijos komisija: Ka
zys Ražauskas, Jonas Mar
kus ir Stasys Račiukaitis.

Susirinkimas buvo sklan
dus ir Antano Sukausko 
gražiai pravestas.

RINKIMŲ KOMISIJA

LB Detroito apylinkės 
rinkimų komisija sudaryta 
tokia: Narimtas Udrys — 
pirmininkas, nariai: Myko
las Abarius, Stepas Sma- 
linskas, Jonas Svera, Jur
gis Jurgutis, Leonas Mat- 
vekas, Albertas Misiūnas ir 
Antanas Grinius.

L. FONDUI SURINKTA 
7,102 DOL.

Lilijos Šukytės koncerto 
proga nuo vajaus pradžios

LB Detroito apylinkės valdybos sausio 27 d. suruoštoje po
litinėje popietėje Algis Zaparackas, Lietuvių Melodijų radijo 
valandėlės vedėjas, rekorduoja pasikalbėjimą su Aušra Zerr, 
JAV LB visuomeninių reikalų tarybos vicepirmininke.

DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

Kandidatus į JAV LB XI 
Tarybą reikia pasiūlyti iki 
1985 m. kovo mėn. 15 d. ir 
pristatyti Michigano apy
gardos rinkimų komisijai. 
Kandidatus siūlo mažiausiai 
10 savo apylinkėje gyvenan
čių narių. Michigano apy
gardoje bus balsuojama už 
4 kandidatus.

KELKIS LIETUVIŠKAS 
JAUNIME! Gelbėkime mū
sų dvasinius vadus, Kun. 
Sigitą Tomkevičių ir kun. 
Alfonsą Svarinską, nuo be- 

• dievių rankų. Rinkime pa
rašus mūsų mokyklose, pa
rapijose, ir ypatingai tarp 
svetimtaučių. Pasiekim ge
ležinę uždangą su milijonu 
susijungusių balsų. Kartu, 
tikrai atsieksime savo tiks
lą. Esame junginiai tarp 
praeities ir ateities — kur
kime šviesų ir laisvą pa
saulį.

Įsigyti peticijas ir dau
giau informacijos bei pata
rimų parašų rinkimui, 
kreipkitės į: Lietuvos Lais
vinimo Lygą, Box 1, 7101 
West 80th St., Los Angeles, 
Cal. 90045, U.S.A.

jau surinkta Lietuvių Fon
dui 7,102 dol. Norima su
rinkti 10,000 dol.

Lilijos šukytės koncertas 
įvyksta vasario 24 d. 3 vai. 
p. p. Crestwood mokyklos, 
auditorijoje. Kviečia Lietu
vių Fondas.

• JAV LB Michigano 
apygardos valdyba sudarė 
šios sudėties Michigano 
apygardos rinkimų komisi
ją: pirmininkas — Alfon
sas Juška, 36590 Maas Dr., 
Sterling Hts., Mich, 48077, 
tel. (313) 264-7735, nariai 
— Antanas Janušis ir Kos
tas Juška.

TRUCK OWNER OPERATORS 
wlfh tandem axle fraclors, for 
m i d w e s t o p e r a t I o n , 
loaded.'empty mlleaoe paid, 
1-100-358-2617 oul oi stale; 
1-419-241-2663 Toledo, ask for 
Marv Austin

MEDICAL-LIke to movė up?? 
Seeklng a ręglstered record od- 
ministrotor (RRA) or on occrsdd- 
ęd record technlcon (ART). 
Someone In a 2nd posttion who 
may likę to movė to o •! position. 
Good opportunltv. Coli or send 
resume to: Communitv Memoriol 
Hospital, Personnel Otflce, P O. 
8ox 671. Sidney, MT 59270. EOE

A. A.

DR. EUGENIJUI NOAKUI

mirus, žmonai EMILIJAI, dukroms ALDO

NAI ir GIEDREI, seseriai Dr. ALISAI, gi

minėms ir artimiesiems reiškiame giliausią 

užuojautą.

Mieli ii- artimi mūsų gyvenimo ryšiai

gyvuos amžinai Jūsų ir mūsų širdyse nežiū

rint, kad Jis turėjo atsiskirti nuo mūsų.

Dr. Petras ir Danutė Tomkūnai
Dr. Jonas ir Regina Juodikiai
Jurgis Juodikis
Alfa Juodikis
Rūta Juodikytė

A. A.

Vyčio Kryžiaus Kavalieriui pulkininkui

VALDEMARUI ŠENBERGUI
iškeliavus amžinybėn, žmonai, vaikams, gi

minėms ir artimiesiems reiškiame giliausią 

užuojautą

Marija Jonas
Adomaičiai

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
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BALFO CLEVELANDO 
SKYRIAUS 1984 METŲ 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

(Tęsinys)
20 dol. — T. V. Degučiai.
Po 12 dol. — S. & S. Ma

čiai, E. & J. Malskiai.
Po 11 dol. V. Akelaitis, V. 

Andrušaitis, A. & V. Bar- 
tuškai, A. & V. Benokrai- 
čiai, E. & A. Bliumentaliai, 
J. Citulis, J. čiuberkis, V. 
Civinskas, J. Kaklauskas,
A. J. Kasulaitis, S. & L. 
Kežėniai, L. Montvilaitė- 
Tabbert, V. Palūnas, A. 
Rukšėnas, J. Stempužis, A. 
& J. Šiaučiūnai, J. Žilionis,
B. Žiugžda.

Po 10 dol. — E. Alšėnie- 
nė, A. & V. Bakūnai, V. 
Blinstrubas, M. Blynas,. M._ 
& I. Damušiai, Z. Dučma- 
nas, E. & K. Gaižučiai, B. 
& S. Garlauskai, A. P. Ge
lažienė, St. & J. Ignatavi- 
čiai, S. Jankauskas, I. Jo
naitienė K. K. Kliorys, P. 
Kudukis, K. & A. Laikūnai, 
J. Lozoraitis, S. Lukas, A. 
& E. Lūžai, H. Macijauskas, 
A. Malėnienė, G. Masilionis, 
VI. Matulionis, P. Milašius, 
V. & A. Miškiniai, L. & L. 
Nagevičiai, K. & B. Narbu- 
taičiai, G. Natkevičienė, A. 
Penkauskas, S. Radzevičiū
tė, J. Skavičius, P. šūkis, 
M. & I. Stankai, Dr. D. Ta- 
mulionytė, A. Tamulionis, 
V. Stuogis, P. Tamulionis, 
V. Taraška, P. Turulis, D. 
Vaičiūnas, O. & J. Vaškai,

M.. Vinclovas, M. Aukštuo
lis M. & L. Baliai, E. & R. 
Balaišiai, K. & S. Bieliniai, 
čipkus Realty, Paul P. 
Chalko, S. Juozapaitienė, 
G. & A. Karsokai, F. Navic
kas, A. Spirikaitis, J. ža- 
garskas.

Po 7 dol. — K. & E. šir- 
vinskai, A. & O. Vašiai.

Po 6 dol. — V. Bačiulis, 
M. Barniškaitė, J. Kaunas, 
VI. Kaunas, V. Matulionis, 
V. Rutkauskas, J. & E. Sai
kai, B. Smetonienė, M. Bu- 
jokienė, D. & S. Jurgaičiai, 
A. Kavaliūnas.

6.05 dol. — šv. Kazimie
ro lit. mokyklos mokiniai.

Po 5 dol. — V. Bacevi
čius, M. Bajoraitienė, V. & 
G. Bučmiai, K. Gaižutis, B. 
V. Gedvilas, E. Jocius, F. 
Juras, O. Kašiubienė, O. & 
V. Kavaliūnai, J. Kazėnas, 
P. Marcinkus, O. Mažeikie
nė, A.Mikoliūnienė, T. Min- 
kūnienė, Brigitte Nasvytis, 
J. Naujokaitis, E. Raziūnie- 
nė, L. & K. Tamošiūnai, M. 
Titienė, K. Bruožis, F. Ju
ras, B. & P. Maineliai, J. 
Grantas, A. Rastauskas J. 
F. Thompson, U. Verbylai- 
tė, I. Verbyla.

3 dol. — O. Mikulskienė.
Po 2 dol. — Vera Drobi

nius, Trainiauskaitė, Vely- 
kis..

60 dol. — A. A. J. Augus- 
tinavičiaus Atminimui, Va
sario 16 gimnazijai per A. 
Alkaitį.

Jauni taupytojai Biliūnas ir Beržinskas įstojo į taupymo 
bendrovę Taupą. Prie stalo sėdi: B. Stepas, V. Apanius ir A. 
Nasvytytė. V. Bacevičiaus nuotr.

Papildomi aukotojai: L. 
V. S. Ramovės Clevelando 
skyrius — 50 dol., ”Patria” 
sav. L. ir H. Kripavičiai — 
15, Lietuvos Vyčiai 25 kuo
pa — 50, Ateities klubas ir 
studentai ateitininkai — 
40, SLA 20 kuopa — 10, 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugiją — 50, Clevelando 
Lietuvių Pensininkų klubas
— 25, ALT S-gos Clevelan
do skyrius — 20, Tėvynės 
Garsų radijo programa (J. 
Stempužis) — 10, LKD Są
junga Clevelando skyrius
— 15, SLA 14 kuopa — 40, 
SLA 136 kuopa — 20, JAV 
LB Clevelando apylinkė — 
40, LTM Čiurlionio ansamb
lis — 25, L.R.K. Moterų są
jungos 36 kuopa — 40, Žal
girio žaulių kuopa — 25, 
Jakubs and Son Funeral 
Home — 100, Superior Sav
ings Assoc. — 150 dol.

PADĖKA

Balfo Clevelando sky
riaus valdyba dėkoja vi
siems aukotojams ir rėmė
jams.

Atskira padėka priklauso 
visiems, kurie apart aukų 
vienu ar kitu būdu prisidė
jo prie Balfo 40 metų su
kakties minėjimo pernai 
spalio 20 d.

Visoms organizacijoms ir 
asmenims, kurie sveikino ir 
įrašyti minėjimo progra
moj.

Kleb. kun. Gediminui Ki- 
jauskui, kun. Leonui Za
rembai, kleb. kun. J. Bace
vičiui, menininkei Daliai 
Miškinytei, programą išpil- 
džiusioms Kristinai ir Ilo
nai Kuprevičiūtėms, prane
šėjai Mirgai Bankaitytei, 
Draugo atstovui V. Pociū
nui, Dirvos red. V. Gedgau
dui, Tėvynės Garsų radijo 
ved. J. Stempužiui ir vi
siems minėjimo dalyviams.
Teklesti, testiprėja kilnus 

pasišventimas. Teplinta vi
sų mūsų kenčiančių sesių ir 
brolių globojimas ir guodi
mas. Ačiū.

Balfo Clevelando 
Skyriaus Valdyba

TAUPA VIENINTELIS LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS 
OHIO VALSTIJOJE.

18022 Neff Road, Cleveland, Ohio 44119 

BŪSTINĖ: Dievo Motinos parapijos patalpose. 
SKYRIAI: adv. A. širvaičio įstaigos patalpose, 

(Lietuvių Namai) ir šv. Jurgio parapijoje.
Tel.: 692-3253, 531-8687, 442-90-91.

PATARNAVIMAI
MOKAME Už

Reg. indėliai 6% 
($100 ar daugiau) 
’Super-Share’ 9% 

($2,500 ar daugiau)

SKOLINAME
Asmeninės paskolos 

Automobiliams 
Namų pagerinimui 
Nuošimčiai mažesni 
Sąlygos geresnes.

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

TAUPOS DARBO VALANDOS
Treč. ir šeštadieniais nuo 10 iki 1 vai. p. p. 

adv. A. širvaičio įstaigos patalpose.
Sekmadieniais nuo 11 iki 1 vai. p. p.

Dievo Motinos ir šv. Jurgio parapijose.
TAUPYKITE IK SKOLINKITES TIKTAI TAUPOJE
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1AUMKHI DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. MATAS & TURNER

St.Anthony
Savings & Loan Associatlon

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

Willowbrook, III. 60521

fslk?
Phones: Chicago: (312) 242-4395 

Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777

JOSEPH F. GRIBAUSKAS
EXECUTIVE SECRETARY

Dennis N. Gribauskas
Senor Viee-President/ 
Willowbrook Manager

4
4
4
*
4

O|M>n Moiu 9-8; Tues.. Thurs.. Fri. 9-5; Sat.. 9-1; Closed W«d. £
4

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A 
(CERTIFIE1) RESIDENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL BAGGOTT 
PATRICIA ŠAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 
HOWARD TURNER - 
Ach. VYTAS MATAS

Attorney
- teisinis patarėjas

SS
AMBER 
STUDIOS, Ine.

Didelis pasirinkimas dovanoms ^ast 1®5 Street,
įvairių meno darbų. CLEVELAND, Ohio 44119
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius Tel. (216) 531-3500

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

EAST SHORE REALTY

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

Mums reikia namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road.

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis į mano įstaigą.
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CLEVELANDO
L PARENGIMAI _

• VASARIO 24 D. 6:30 vai. 
vak. Balfo Clevelando skyriaus 
metinis susirinkimas Lietuvių 
Namuose.

• VASARIO 24 Lietuvių na
mų bendrovės (Lithuanian Vil
lage Inc.) akcininkų metinis 
susirinkimas.

• KOVO 24 D. Clevelanudo 
skautų KAZIUKO MUGĖ. 
Rengia Neringos ir Pilėnų tun
tai.

• KOVO 9-10 D. Čiurlionio 
ansamblio 45 metų sukaktis. 
Akademija-koncertas.

• KOVO 9-10 D. vyks gra
fikos ir medžio dirbinių paro
da Lietuvių Namuose. Ruošia 
Ateitininkų Korp! Giedra.

• BALANDŽIO 14 D. Dievo 
Motinos parapijoje popietė su 
Grandinėle.

• BALANDŽIO 21 D. Dievo 
Motinos parapijoje popietė su 
Grandinėle ir parapijos choru.

• BALANDŽIO 20-21 D. D. 
dail. Domšaičio paroda Dievo 
Motinos parapijos auditorijoj.

• BALANDŽIO 27 D. Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos parengimas.

• GEGUŽĖS 4-5 D. Ateiti
ninkų šeimos metinė šventė.

• GEGUŽĖS 1\D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
Motinos dienos minėjimas.

• GEGUŽĖS 18-19 D. Skau
čių. Židinio parengimas.

• BIRŽELIO 2 D. Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų baigimas.

• BIRŽELIO 16 D. Onos 
Mikulskienės kanklių muzikos 
studijos 20 metų veiklos su
kakties mokinių rečitalis..

TERRIFIC SAVINGS on BOOTS 
for style, comfort and winter warmth.

SAVE 25% on all 
WINTER BOOTS ond WINTRE 

SHOES
for ladies and gentlemen.
We have a large selection in 

SALAMANDER shoes 
imported from West Germany.

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

The name SALAMANDER is known around the 
world for style and ųuality^—_

SALAMANDER
SHOE STORE

4164 Lorain Avė. Phone 281*7003 
Cleveland, Ohio 44113

Mo. 9-4; Tues. closed; Wed. & Thur. 9*4; 
Fr. 8-6; Sat. 8-S

KN’S 
SUPERVISOR

3-11
Are you interesled in developing the 
PR1MARY SUPERVISOR ROLE*
Keawick is a nursing home vvhich 
pridės itself on delivery of quality 
nursing care for the elderly & dis- 
abled palient.
Localed in Northeast Baltimore City 
WE. Look for some one interested in 
primary nursing as a delivery mode 
of care, implementing creative Sched- 
uling practices and coordinating staff 
development activities.
Call Mr. JAMES J. SCHAP, PERSON
NEL DIRECTOR 301-235-8860 for 
interview and tour of our facilitiea. 
M-F. EOE

(2-9)

/uperior /avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namu 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.

ra

MCMBER

ĮSI. K
Mdmi Seotnusa Um InsaranM tep.

Bevinpc Ineured te MO.OOO

PRANEŠIMAS
LITHUANIAN VILLAGE 

INC. AKCININKŲ

METINIS SUSIRINKIMAS
išrinkti keturis direktorius, kontrolės ir nomina
cijų komisijas, priimti finansų apyskaitą ir bal
suoti susirinkimui teisėtai pristatytą konstitucinį 
pakeitimą įvyksta

1985 vasario 27, Sekmadienį, 12 vai. 
Lietuvių namų salėje, 873 East 185 gatvė, 
Cleveland, Ohio.

Akcininkų registracija ir balsavimo lapų iš
davimas pradedamas prieš susirinkimą 11 vai. 30 
min. Akcininkai, negalį susirinkime dalyvauti, at
siunčia Direktorių tarybai tiksliai užpildytą ir pa
sirašytą įgaliojimą (proxy) balsuoti arba tokį įga
liojimą suteikia kitam akcininkui.

LITHUANIAN VILLAGE INC. akcininkų su
sirinkimai pasibaigus, tuojau pat įvyksta AME
RIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO narių susi
rinkimas, kuriame balsavimo teisę turi tik tie na
riai, kurie yra susimokėję 1985 metų nario mo
kestį ir turi bent vieną Lithuanian Village Inc. 
akciją.

Lithuanian Village Inc. 
Direktorių Taryba

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo 
Patikėtinių Taryba

Pilėnų tunto suruoštame blynų baliuje vasario 9 d. skautai 
suvaidino vaidinimėlį "Pupa”. Rež. A. Miškinis.

V. Bacevičiaus nuotr.

Dalis svečių Pilėnų tunto surengtame blynų baliuje. Dr. 
Gruzdys, dr. Skrinska, Milda ir dr. Edmundas Lenkauskai Ir 
dr. S. Matas. V. Bacevičiaus nuotr.

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Deliu E., William J. Sr., 
Willi<NH J. Jakubs Jr. ir 
Barbaru Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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LIETUVIŲ NAMŲ 
AKCININKŲ 

SUSIRINKIMAS

Sekmadieni, vasario 24 
dieną įvykstančiame Lithu- 
anian Village Ine. akcinin
kų metiniame susirinkime 
j direktorius kandidatuoja 
Edvardas Klimas, Vidas Ta- 
tarūnas, Gytis Motiejūnas 
ir Vytautas Jokūbaitis. Il
gamečiai ir patyrę bendro
vės direktoriai Povilas Šū
kis ir Raimundas Kudukis 
pasitraukė ir atsisakė kan
didatuoti naujam trijų me
tų terminui.

Lithuanian Village Ine. 
direktorių taryba pirmą 
kartą nuo bendrovės įstei
gimo (1961) nutarė šiais 
metais išmokėti 50 c. divi- 
dento už kiekvieną akciją. 
Iš viso parduota apie 900G 
akcijų. Bendrovės akcinin
kų nuosavybėje yra Lietu
vių namų pastatas sų skly
pu, o direktorių taryba pa
tikėtinių teisėmis adminis
truoja Lietuvių klubą.

1985 metais užplanuota 
padaryti didesnį pastato re
montą, įsigyti naujus įren
gimus ir padidinti Lietuvių 
namų bei klubo operacijas.

1984 metais bendrovės 
pirmininkas buvo Romual
das Bublys, pirmininko pav. 
Zenonas Dučmanas, vicepir
mininkas operacijoms Vy
tautas Sniečkus, finansų se
kretorius ir iždininkas Al
gis Matulionis, protokolų 
sekretorius Vladas Plečkai
tis, kiti direktoriai įvairio
se pareigose — Vytautas 
Jokūbaitis, Vytautas Ra- 
monis, Povilas Šukys, Rai
mundas Kudukis, Juozas 
Duleba ir Juozas Stempu- 
žis. Romas Zylė metų vidu
ryje iš direkcijos pasitrau
kė. Direkcija dirbo sklan
džiai, tvarkingai vedama 
namų ir klubo operacijų at
skaitomybė, lietuvių orga
nizacijos veltui ar už labai 
mažą atlyginimą naudojasi 
visomis patalpomis. Tik la
bai pageidaujama, kad lie
tuviai skaitlingiau lankytų

I GEORGE V. VOINOVICH, MAYOR

'J'rurfamafiim

Designating February 16, 1985 as

"LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY"

The Lithuanian Community of Greatex Cleveland marka the 67th 
anniversary of the independence of Lithuania, proclaimed in the 
ancient capital of Vilnius on February 16, 1918. The commemorative 
program, sponsored by the Cleveland Chapter of the Lithuanian 
American Council, will be held at Our Lady of Perpetual Help 
Auditorium on Sunday, February 17, 1985.
Lithuanian sovereignty is recognized by the United Statės, although 

that sovereignty has for 45 years been violated by occupany of the 
Soviet Union.
The freedom loving people of Lithuania never accepted the domination 

at the hands of their Soviet oppressors. Despite harsh persecution, 
attempts of forced Russification, loss of religious freedom and basic 
human rights, the Lithuanian people are valiantly fighting for the 
reestablishment of their independence.
The hi.storical meaning of February 16, 1918 has been kept alive in 

the hearts of those of Lithuanian birth and descent throughout the 
world, including more than one million patriotic American-Lithuanians 
who have notably contributed to the culture and progress of this 
nation.

NOW, THEREFORE, I, George V. Voinovich, Mayor of the City of 
Cleveland, do hereby proclaim Saturday, February 16, 1985 as 
"LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY" in Cleveland. I have issued an 
executive order that the Lithuanian flag be properly diBplayed above 
the City Hali on that day and on Sunday, February 17th. I urge all 
citizens to join me in this salute to our galiant Lithuanian brothers 
and sisters. I join you in your fervent hope, aspirations and prayers 
that your beautiful homeland on the shores of the Baltic Sea may soon 
live free again.

IN KITNESS NHEREOF, I have sėt my hand 
and caused the Corporate Seal of the 
City of Cleveland to be affixed on this

Clevelando miesto meras George V. Voinovich vasario 16 d.. Clevelande paskelbė prokla
maciją “Lithuanian Independence Day”.

Vasario 15 d. Clevelando Lietuvių Namuose įvykusioje 
skautininkių draugovės sueigoje Neringos tunto tuntininkei D. 
Vodopolienei, davusiai skautininkės įžodį, rišamas skautinin
kės kaklaraištis. Iš kairės draugovės pirm. J. Budrienė, Vyr. 
skautininke S. Gedgaudienė ir D. Vodopolienė.

Neringos tunto tuntininkė D. Vadopolienė, davusi skauti
ninkės įžodį, tarp sesių skautininkių draugovės sueigoje Lietu
vių Namuose vasario 15 d. Iš kairės: E. Nainienė, N. Juškėnie- 
nė„ N. Rukšėnienė, D. Vadopolienė, I. Civinskeinė ir V. Nas
vytytė.

Gintaro restoraną ir klubą, 
o organizacijos daugiau 
rengtų pelningų parengimų.

MENO PARODA

Kovo 9-10 dienomis Lie
tuvių Namuose Clevelande 
vyks grafikos ir medžio 
dirbinių paroda. Dailinin
kės : Danguolė Stončiūtė- 
Kuolienė iš Peekskill, New 
York ir Regina Petrutienė 
iš District Heights, Mary- 
land. Parodą ruošia Ateiti
ninkų Korp. Giedra. Oficia
lus parodos atidarymas bus 
šeštadienį, kovo 9 dieną, 7 
vai. vak. Parodos valandos: 
šeštadienį nuo 7-11 vai. vak. 
ir sekmadienį nuo 11 vai. 
ryto iki 3 vai. p. p.

Visi Clevelando lietuviai 
mielai kviečiami atsilanky
ti.

VASARIO 16-SIOS 
VAKARONĖ

A. L. Tautinės S-gos Cle
velando skyriaus tradicinė 
Vasario 16-sios vakaronė 
šiemet ruošiama kovo 2 d. 
Clevelando Lietuvių na
muose, Čiurlionio ansamb
lio patalpose. Programoje: 
Dr. Juozo Jakšto paskaita, 
Dirvos praėjusio rudens rė
mėjams dovanų paskirsty
mas, prie kuklaus vaišių 
stalo pasižmonėjimas. Pra
džia 7 vai. vakaro.

Kviečiami ir laukiami 
ALTS skyriaus nariai ir 
prijaučiantieji su savo ar
timaisiais — atskiri kvie
timai nesiuntinėjami.

• Septintoji dainų šventė 
įvyks 1986 m. liepos mėn. 
6 d. JAV-se. Ją rengia JAV 
ir Kanados lietuvių bend
ruomenių krašto valdybos.

Kovo 16 d., 2 vai. p. p., 
Clevelando lietuvių namuo
se (877 East 185 gatvė), 
kviečiamas chorų dirigen
tų, vadovų ir valdybų at
stovų susirinkimas.

Darbotvarkėj e: miesto 
parinkimas kuriame įvyks 
Dainų šventė; organizacinio 
komiteto sudarymas; šven
tės repertuaras; muzikinio 
veikalo konkursas, bei kiti 
su švente susiję reikalai.

švente suinteresuoti as
menys kviečiami šiame su
sirinkime dalyvauti ir apie 
atvykimą iki kovo 12 d. 
pranešti JAV LB Krašto 
valdybos ‘pirmininkui Dr. 
Antanui Butkui, 2370 Can- 
terbury Rd., University 
Hts., Ohio 44118, arba pa

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IS 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114

skambinti telefonu (216) 
932-9944.

I NATIONWIDE I 
■ llNSURANCEI Nal.onwi0« is on you.’’ į
APDRAUDOS rei

kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfieid 
Road, Suite 203, Mayfieid 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

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

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4



DIRVA
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS METINĖ 

PREMIJA
1984 metų grožinės lite

ratūros premijai atrinkti 
JURY komisija sudaro iš 5 
narių New Yorke ir jo apy
linkėje gyvenančių rašyto
jų bei kvalifikuotų asmenų.

Rašytojų Draugijos val
dyba ir toliau laikosi prin
cipo — nepirkti knygų, iš
leistų 1984 metais, savo lė
šomis, o svarstyti tiktai 
tas, kurios bus atsiųstos jas 
išleidusių leidyklų ar auto
rių. Todėl maloniai prašo
mos leidyklos arba patys 
autoriai jas atsiųsti žemiau 
nurodytu adresu po 5 egz. 
kiekvienas knygos iki š. m. 
balandžio 15 dienos. Kny

A. A.
JUOZAS MILIŪNAS

ALT S-gos Los Angeles skyriui priklau
sęs nuo 1950 metų ir dirbęs valdybose, bu
vęs pirmuoju Tautinių Namų šimtininku, 
sulaukęs 96 metų amžiaus, šių metų vasario 
septintą dieną iškeliavo amžinybėn.

Užuojautą reiškiame žmonai VERAI, 
gyvenančiai New Jersey, sūnui JUSTINUI, 
dukrai ELENAI, anūkams, proanūkams ir 
kitiems artimiesiems.

Los Angeles Tautinių 
Namų vadovybė

ALT S-gos
Los Angeles Skyrius

Mūsų brangiam jūrų skautininkui

BRONIUI MICHELEVIČIUI

netikėtai mirus, jo mielai dukrytei ASTRAI, 

vaikaitei ALDONĖLEI nuoširdžią ir gilią 

užuojautą reiškiame

LSB Jūrų Skautininkų
Grandis

gos, išleistos 1984 m. data 
ir atsiųstos iki nurodyto 
laiko, turi teisę j šių metų 
literatūros premiją. Knygas 
siųsti šiuo adresu: Rev. L. 
Andriekus, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, New York 
11207.

Kasmetinės Lietuvių Ra
šytojų Draugijos premijos 
$2,000 mecenatas yra Lie
tuvių Fondas.

š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS

35-sios Jubiliejinės šiau
rės Amerikos lietuvių spor
to žaidynės įvyks š. m. ba
landžio 13-14 dienomis, De
troite, Mich.

žaidynių programoje bus 
krepšinio, tinklinio, šach

matų, stalo teniso, ledo ri
tulio, raketbolo, plaukymo 
ir kegliavimo (bowling) pir
menybės.

Preliminarinė registraci
ja visoms varžyboms priva
lo būti atlikta iki š. m. ko
vo 1 d. šiuo adresu: Algis 
Rugienius, 30717 Lund Dr., 
Warren, Mich. 48093. Tel.: 
(313) 573-9448.

• Danguolė ir Algis Rat- 
keliai, gyv. Kalifornijoje, 
išvyko atostogų 2 savaitėm 
į Europą. Lankysis Prancū
zijoje, Šveicarijoje ir Ita
lijoje.

• Kun. Antanas Saulai
tis, S. J., Lietuvių jėzuitų 
provinciolas, buvo pakvies
tas pasakyti pagrindinę kal
bą Vasario 16-sios minėji
me ir atlaikyti lietuviškas 
Mišias Grand Rapids, Mi., 
š. m. vasario 17 dieną.

Vasario 9 d. kun. A.. Sau
laitis pravedė rekolekcijas 
jaunimui Clevelande ir tą 
pačia proga, vasario 12 d., 
susitiko su LSS Vyriausia 
Skautininke Stefa Gedgau
diene, aptarimui programi
nių klausimų artėjančios 
vasaros stovykloms..

Kun. A. Saulaitis daly
vaus š. m. gegužės 25-27 
dienomis LSS rengiamose 
'Skautiškose Susitiktuvėse’ 
Dainavoje.

•Mirus Kostui Tvarkūnui 
ir Antanui Norušiui, lietu
viškos dainos mylėtojams, 
ramovėnams, Leonas Kauli
nis, gyv. Philadelphijoje, 
jų atminimui atsiuntė Dir
vai 40 dol. Ačiū.

• E. Jonušienė, Omaho- 
je, atnaujindama Dirvos 
prenumeratą pridėjo auką 
laikraščiui paremti 75 dol. 
Ačiū už paramą.

• K. Žukauskas, Sunny 
Hills, Fla., atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
Dirvai paremti 23 dol. Ačiū.

« L. Puskepalaitienė, 
Dearborn, Mich., atnąujin- 
dama prenumeratą pridėjo 
Dirvai paremti auką 33 dol. 
Ačiū.

• Inž. J. Rasys, Cam- 
bridge, Dirvai paremti prie 
prenumeratos pridėjo auką 
23 dol. Ačiū.

• G. Gražienė, Chicagoje, 
atnaujindama Dirvos pre
numeratą pridėjo auką au
ką 25 dol. Ačiū už paramą.

• Amerikos Balso lietu
vių redakcija ieško tarnau
tojų. Kandidatai turi lais
vai kalbėti ir rašyti lietu
viškai, gebėti versti tekstus 
iš anglų į lietuvių kalbą ir 
turėti žurnalistinę arba ra
dijo patirtį. Besidomintys 
kviečiami skambinti Ame
rikos balso lietuvių tarny
bos vedėjui Alfonsui Petru- 
čiui, kuris suteiks daugiau 
informacijos. Telef. (202) 
475-2276.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo*.
G. Musteikienė, Chicago 13.00
V. Butkys, Great Neck .. 3.00 
Dr. D. Giedraitis,

So. Elgin i.................... 13.00
S. Petravičius,

Rancho Palos Verdes 25.00
O. Merkienė, Boston ___ 5.00
D. Gaurilius, Chicago .... 10.00 
Daytona Beach ir Apyl.

Lietuvių Klubas ...........50.00
P. Pagojus, Detroit .... 3.00 
K. Gasparaitis,

St. Petersburg .............. 3.00
S. Virpša, Chicago ............ 8.00
Dr. J. Juodikis,

St. Petersburg.............. 10.00
A. Daugirdas, Willowick 8.00 
A. Matūzas, La Grange .. 3.00 
K. Pažemėnas,

Palos Verdes.................. 18.00
Dr. V. Bložė, Cleveland 20.00 
Kun. Dr. T. Žiūraitis,

Washington .................. 3.00
R. Guzulaitis, Indianapolis 8.00
M. Vaišnys, Philadelphia 8.00
V. Šniolis, St. Petersburg 21.00
K. Žukauskas,

Sunny Hills ....................23.00
P. Ambraziejus, West Rox 8.00 
A. Misiūnas, Chicago .. 3.00 
K. Naudžius, Los Angeles 3.00 
V. Paulionis, Chicago .... 8.00 
V. Misiulis, Chicago .... 1.00 
A. Vabalas, Venezuela .. 3.00
M. Vilutis,

Baverly Shores ..........15.00
Prof. R. Vaišnys,

Mt. Carmel .................  8.00
A. Penkauskienė, Cleve. 3.00 
P. Mitalas, Jacksonville 8.00..
M. Taylor, Oakland .... 3.00 
G. Gražienė, Chicago .. 25.00
K. Aukštkalnis, Eugene 3.00 

.V. Stanulis.
Downers Grove .......... 3.00

L. Puskepalaitienė.
Dearborn .....................33.00

V. Šalčiūnas,
Port St. Lucia ............. 8.00

V. Barauskienė, Glendale 3.00

Arpber H©l*days”
1985 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

LIEPOS 14 DAINŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ 
LIETUVOJE — $1765.00

Balandžio 17 — $1135.00
Gegužės 8
Gegužės 8
Gegužės 14
Gegužės 27 
Birželio 10 
Birželio 19 
Liepos 17 

—$1135.00
— $1395.00
— $1368.00
— $1389.00
— $1692.00
— $1401.00
— $1514.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados; 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

Telefonas: (617) 268-8764

MLMBCn393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
JO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

V. Šeštokas, Los Angeles 8.00 
P. Mekas, Hyanisport .. 3.00 
E. Blinstrubas,

Oak Lawn .................. 13.00
S. Aūgaitis, Watertown 13.00 
V. Varneckas, Waterbury 8.00 
Inž. J. Rasys, Cambridge 23.00 
R. Jurkūnas, Lomita .... 3.00 
V. Augustinas. .

St. Petersburg .............. 8.00
L. Kaulinis, Philadedphia 40.00 
J. Gumbelevičius,

Winston ..........................13.00
E. Jonušienė, Omaha ... .75.00 

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

ST. PETERSBURG
• St. Petersburgo vai

dintojų trupė "žibintas” 
klubo salėje kovo mėn. 8
d. suvaidins A. Rūko trijų 

veiksmų linksmą nutikimą 
" "Bubulis ir Dundulis”, da

lyvaujant dainininkams ir 
tautiniams šokiams. Veika
lą režisuoja A. Ulbinas. De
koracijos dail. V. Vaitekū
no. Vaidina: B. Ginčauskas,
K. Grabnickaitė, V. Lašins- 
kas, E. Krasauskienė, M. 
Krasauskas, S. Juozapavi
čius, V. Račkauskas, S. Vaš
kienė ir S. Vaškys. Pradžia 
6 vai. vakaro. Įėjimas auka 
$5.00. Bilietai gaunami pas 
platintojus ir prie įėjimo.

• "Saulės” lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas 
ruošia mokyklos tradicinę 
šventę balandžio mėn. 20 d. 
4 vai. p. p. Lietuvių klubo 
salėje. Programoje: moki
nių pasirodymas, tautinių 
drabužių paradas, tautiniai 
šokiai ir visiems atsilankiu
siems vaišės bei laimės šu
linys.

Liepos 22 —$1706.00
Liepos 31 — $1465.00
Rugpiūčio 6 — $1698.00 
Rugsėjo 3 — $1679.00
Rugsėjo 18 — $1212.00 
Rugsėjo 23 —$1173.00 
Spalio 1 —$1279.00
Gruodžio 26 — $1309.00
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