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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuviai ir žydai
Prieš naują antisemitizmo bangą?

Pora savaičių prieš dideli 
triukšmą dėl numatomo pre
zidento Reagano vizito Vokie
tijos Bitburgo kapinėse, Pašau 
linis Žydų Kongresas, vienas 
iš daugelio žydų organizacijų, 
apkaltino lietuvius, latvius, 
ukrainiečius, estus ir kitus eu
ropiečius talkininkavus vokie
čiams 6 milijonų žydų nužu
dyme. VVashington Post re
portažą apie tai jau pereitame 
numeryje paskelbėm.

Balandžio 21 d. The New 
York Times paskelbė Stuart 
Taylor jr. straipsni apie baltų 
ir ukrainiečių organizacijų ba
landžio 19 d. spaudos konfe
renciją Washingtone (žiūr. 2 
psl.). Joje vienintėlis pavarde 
paminėtas kalbėtojas Antony 
B. Mažeika pareiškė, kad jo 
atstovaujamos organizacijos 
pritaria karo nusikaltėlių per
sekiojimui, tačiau tik konstitu
cijos nustatyta tvarka. Jis rei
kalavo kongreso kvotos apie 
dabartinę procedūrą. Kores
pondentas cituoja, nežinia 
kuria proga padarytą Eli M. 
Rosenbaum - Pasaulinio Žydų 
Kongreso patarėjo, buv. OSI 
prokuroro - pareiškimą, kad 
‘kampanija trukdyti Teisingu
mo D-to pastangas patraukti 
nacių karo nusikaltėlius atsa
komybėn yra PERSUNKTA 
(fraught) ANTISEMITIZMU’.

Toks teigimas reikalauja il
gėlesnio apsvarstymo. Visų 
pirma - nėra tokio dalyko, 
kaip visos tautos kolektyvinė 
kaltė. Taip teigia net patys žy
dų veikėjai su paskutinėm die
nom pagarsėjusiu Eli Wiesel 
priešakyje. Ypač iš teisininkų 
norėtųsi tikslesnės, daugiau 
preciziškos kalbos.

Antra — antisemitizmas yra 
jausmas. Tiesa - nedoras. Ne
kęsti žydo vien dėl jo tautybės 
yra skandalas, tačiau kaip visi 
kiti geri ir blogi jausmai jis 
nesiduoda įstatymais tvarko
mas. Paprastai jis kyla tam 
tikrom aplinkybėm susidėjus. 
Mūsų nesena istorija tai gali 
pailiustruoti.

Caro laikais Lietuvoje pro
porcingai gyveno daugiau žy
dų, negu kitos Rusijos imperi
jos dalyse ne dėl to, kad čia 
jiems būtų geriau, bet dėl to, 
kad valdžia neleisdavo jiems 
įsikurti kitur, ypač Maskvoje 
ar Petrapilyje.

Žydai pas mus sudarė atski
rą, uždarą bendruomenę, ku
ri neturėjo nieko bendro su 
gimstančiu lietuvių tautos na
cionalizmu. Pagal mūsų 1922 
m. konstituciją, visom tauti
nėm mažumom buvo garan
tuota autonomija, nes nuo to- 
tarp kitko - priklausė priėmi
mas į Tautų Sąjungą.

Vytautas Meškauskas

Kaip dauguma Rytų Euro
pos valstybių, Lietuva vėliau 
pasuko tautinės valstybės ke
liu. 1938 m. konstitucijoje kal
bama apie lietuvių tautą, ‘ku
ri, senosios Lietuvos didingos 
praeities gaivinama, yra atsta
čiusi nepriklausomą Lietuvos 
valstybę ir ginklo kovoje ją ap
gynusi, kad vykdydama savo 
amžinąją teisę būti laisvai ir 
nepriklausomai savo tėvų že
mėse, vieninga valia sergėtų 
kas jai nuo amžių priklauso...’ 
Tuo lietuvių tautai lyg duo
dama pirmenybė, nors 18 str. 
skelbė: ‘Negali būti mažina
mos piliečio teisės dėl jo tiky
bos ar tautybės’.

Prie nūdienių nuotaikų tą 
pacituotą įžangą nebūtų pato
gu prisiminti, jei ji neprimin
tų ... Izraelio santvarkos. Iz
raelis yra žydų, o ne ten nuo 
seniau gyvenančių palestinie
čių, tautinė valstybė.

Kaip ten buvo — Lietuvos 
žydai niekados nebuvo taip 
susilieję su valstybės gyvento
ju dauguma, kaip Vokietijos 
ar Prancūzijos žydai, kurie pir
miausia jautėsi vokiečiai ar 
prancūzai ir tik po to žydai. Iš 
senovės paveldėtas tas skirtu
mas tarp žydo ir lietuvio virto 
jau praraja, kai HITLERIS, 
SUSITARĘS SU STALINU, 
pradėjo karą.

Stalinui, gavusiam per tą 
susitarimą Lietuvą, pradėjus 
lietuvius masiniai vežti į Sibi
rą, vokiečiai lietuviams atrodė 
tikras išgelbėjimas, bet žydam 
jie buvo pražūtis. Toks intere
sų skirtumas privedė prie 

(Nukelta į 2 pal.)

Clevelando miesto meras George Voinovich keliaudamas po Europą, buvo sustojęs Vati
kane, kur popiežius Jonas Paulius II priėmė ir suteikė palaiminimą mero šeimai ir Clevelando 
miestui. Nuotraukoje meras George Voinovich su žmona Janet ir motina Josephine gauna pa
laiminimą.

Ilgametė Balfo centro valdybos pirmininkė Marija Rudienė.

BALFas ruošiasi Seimui
Washingtone

Bendro Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo seimas 
jvvks š. m. spalio 12-13 die
nomis Washington, D. C. 
Tai nėra atsitiktinumas, 
kad šis seimas rengiamas 
JAV sostinėje — šiais me
tais BALFas mini savo 40 
metų veiklos sukakti ir di-_ 
rektorių nutarimu Wa- 
shingtonas buvo parinktas 
kaip tinkamiausia vietovė 
susirinkti balfininkams ir 
atžymėti BALFo Jubiliejų, 
pagerbiant BALFo steigė
jus ir jų sėkmingas pastan
gas išsirūpinant gausią 
JAV valdžios įstaigų para

mą ir jų prielankumą pra
dinės veiklos darbams.

Bendras Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondas buvo 
įsteigtas 1944 metais, taigi, 
1984 metais suėjo 40 metų 
nuo įsteigimo, ir daugelis 
BALFo skyrių savo vieto
vėse šią sukaktį gražiai 
paminėjo. Tačiau dėl gau
sių ir svarbių lietuviškų mi
nėjimų ir jubiliejų pereitais 
metais, BALFas atidėjo sa
vo pagrindinį minėjimą ir 
Jubiliejinį seimą šiems me
tams.

BALFas buvo įsteigtas 
įvairių pažiūrų Amerikos 

lietuvių grupių bendromis 
pastangomis su vienu bend
ru tikslu ■— padėti ir gel
bėti nelaimės ištiktą lietu
vių tautą. Pradinėje veik
loje buvo siekiama padėti 
Sovietų okupuotoje Lietu
voje esantiems tautiečiams, 
tačiau Sovietams užkirtus 
kelią tokiai pagalbai, pa
grindinis BALFo veiklos 
tikslas liko suieškoti ir gel
bėti karo nelaimių išblašky
tus lietuvius pabėgėlius 
Vakarų Europoje.

Išsirūpinus JAV valdžios 
paramą ir veikiant su kita- 
mis JAV karitatyvinėmis 
organizacijomis, BALFas 
suteikė milijoninės vertės 
šalpą lietuviams pabėgė
liams ir tūkstančiams pa
dėjo atvykti ir įsikurti 
Amerikoje. Pasibaigus ma
sinei pabėgėlių imigracijai, 
pasibaigė ir JAV kariniai 
fondai ir nuo to laiko 
BALFo veikla yra išlaiko
ma ir tęsiama vien Ameri
kos lietuvių pastangų, dar
bo ir aukų dėka.

Susidarius galimybėms, 
buvo pradėta teikti gausi 
BALFo šalpa lietuviams už 
Geležinės Uždangos, kuri ne 
tik palengvino jų materia
linių trūkumo naštą, bet 
taip pat stiprino moraliai. 
Buvo pradėta siųsti šalpos 
siuntiniai Suvalkų Trikam
pyje ir Lenkijoje gyvenan
tiems lietuviams — naudo
ti rūbai, avalynė, vaistai, o 
pablogėjus ekonominei pa
dėčiai — buvo nupirkta

(Nukelta į 4 psl.)
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Kongresas šiaušiasi prieš pagalbą Nikaragvai. - Mažeikos 
spaudos konferencija Washingtone. - Latvio suėmimas.

■ Iš kitos pusės

Per diskusijas Atstovų Rū
muose, dėl administracijos 
prašytos 14 milijonų dolerių 
paramos Nikaragvos ‘contras’ 
sukilėliams, Illinois atstovas 
Hyde trečiadienį labai tiksliai 
apibūdino JAV užsienio poli
tiką. Girdi, mes elgiamės 
kaip pamišęs šuo: lojame ant 
draugų - uodegą vizginam 
priešams.

Prezidento prašymas susi
laukė pritarimo senate, kur už 
balsavo 53 senatoriai, prieš 46 
Už, šalia 43 respublikonų, bal 
savo dar 10 demokratų. Li
kusieji demokratai ir 9 respub 
likonai senatoriai balsavo 
prieš. Senatas pasisakė ‘už’, 
prezidentui pakeitus savo 
pirmą prašymą.

Lietuviai ir žydai
(Atkelta iš 1 psl.) 

priešžydiškų, švelniai tariant, 
išsišokimų.

Tokios aplinkybės, turbūt, 
ir paaiškina garsiai smerkian
čių tuos įvykius pareiškimų iš 
lietuvių pusės trūkumą. Kaž 
kaip 200,000 Lietuvos piliečių 
išnykimas apeinamas tylomis. 
Žinia, netrukus vokiečiams 
įvedus savo tvarką, žydai jau 
nepriklausė labai ribotos lie
tuvių savivaldos kompetenci
jai.

Atrodo, kad visa tai visai 
nežinoma, ar sunkiai supran- 
tama šių dienų amerikiečiams 
pasiryžusiems po 40 metų at
statyti teisybę. Kiek paaiškin
ti galėtų padėti kilęs triukš
mas dėl prezidento Reagano 
numatytos dienotvarkės, 
numatytos dienotvarkės.

Amerikos žydus labai papik 
tino pramatytas lankymas Bit 
burgo, prie Luxenburgos sie
nos, karių kapinių, kur - kaip 
vėliau tik paaiškėjo - yra pa
laidoti ir 47 esesininkai. Gir
di, reikia pagerbti aukas, o ne 
jų kankintojus. Prezidento pa
aiškinimas, kad ir vokiečių 
kariai buvo Hitlerio aukos, tą 
pasipiktinimą tik padidino.

Iš tikro — prezidentas yra 
teisus. Pabandyk totalinėje 
valstybėje nebūti ‘savanoriu’!. 
Pvz. nuo įstqimo į SS buvo 
sunku išsisukti jauniems repa- 
trijantams, kurie atvažiavę į 
Vokietiją ar jos užimtą Lenki
jos dalį, praktiškai buvo 
laikomi uždarose stovyklose jų 
viršininkų malonėje ar nema
lonėje. J karo pabaigą į SS ei
les buvo pervesti įvairių pa
galbinių dalinių, kaip gaisri
ninkai, dalyviai. Žinoma, tuo 
nenorima teisinti visų SS na
rių, o ypač vyresnių vadų, tik 
pridurti, kad kai sykį duodi 
priesaiką aklai kausyti savo 
vadų - anksčiau ar vėliau at
siduri bėdoje ... Pagaliau, ar 
mirtis neišvaduoja? Civilizuo 
tame pasaulyje su mirusiais 
nebekovojama. Net leidžia
ma juos žmoniškai palaidoti.

Holocaustas istorijos nepra
dėjo ir nepabaigė. Kaip tik 
vienu laiku Holocaustu armė
nai minėjo 70 metų jų skerdy-

Savo laiške senato respubli
konų vadui Dole, Reaganas 
pažadėjo tuos 14 milijonų dol. 
panaudoti ne kariniams tiks
lams, bet tik maistui ir apran
gai. Pažadėjo taip pat tikslią 
atskaitomybę, derėtis toliau 
su Nikaragvos vyriausybe tie
siogiai (anksčiau jis reikalavo 
vyriausybės-sukilėlių derybų 
dėl paliaubų ir naujų parla
mento rinkimų Bažnyčios prie 
žiūroje). Jei Nikaragvos da
bartinė vyriausybė priešintųsi 
paliauboms, tada Reaganas 
pažadėjo pirmiausia griebtis 
ūkinių sankcijų.

Nepaisant tokio administra
cijos pirminio prašymo pra
skiedimo, Atstovų rūmai pe
reitą trečiadienį atmetė, ta

!■■■
nių Turkijoje sukaktį, kur žu
vo pusantro milijono žmonių! 
Jie iki šiol dar keršija Turki
jos pareigūnams užsienyje. O 
kas vyko ir vyksta Sovietijoje? 
Mano brolis, Lietuvos kariuo
menės kapitonas, prieš pat ka
rą buvo išvežtas į Sibirą. Ki
lus karui kaliniai pradėjo dis
kutuoti kas gi bus toliau. Ma
no brolis samprotavo, kad ka
rą turėtų laimėti vokiečiai. Ki 
tas kalinys - kriminalinis nusi
kaltėlis, lietuvis - jį įskundė 
stovyklos vadovybei, kuri jam 
paskyrė tokį rėžimą, kad jis 
netrukus, galima sakyti, badu 
numirė, kaip žmonės mirdavo 
ir Vokietijos kacetuose. Liūdi 
ninku parodymu, jį prie pro
gos duonos kąsneliu sušelpda
vo kitas kalinys, žydas, ėjęs 
lyg sanitaro pareigas. Žmones 
reikia vertinti individualiai.

Panašias istorijas gali išgirs
ti iš daugumos Amerikoje gy
venančių baltų. Ir negali su
prasti, kaip OSI gali prašyti 
kaltinamosios medžiagos iš 
KGB, t.y. tokių pat žmogžu
džių kaip esesininkai ...

Rašau šias eilutes nusiminęs 
nes matau ir čia susidarančias 
sąlygas, vedančias prie tauti
nės neapykantos ir anti-semi- 
tizmo. Prileiskime, kad Rea
gano užsispyrimas aplankyt 
tas kapines, nepaisant žydų 
sukelto triukšmo, kaip nors su
sijungs su kitais jam gręsian
čiais nepasisekimais: dėl pa
galbos Nikaragvos sukilėliams 
biudžeto subalansavimo ar, 
kraštutiniu atveju, vokiečių 
susidėjimo su sovietais. Ar ne
atsiras žmonių, kurie dėl viso 
to apkaltins žydus, kurie tarp 
kitko už jį nebalsavo. Kai pra
dedama ieškoti kaltininkų, 
paprastai visados baigiama 
kaltės primetimu visai tautai, 
kaip kad ir OSI su Žydu 
Kongreso atstovais dabar daro.

Tai veda prie klausimo — 
kodėl pasaulyje, kuriame yra 
tiek daug netiesos, reikia rū
pintis tik žydams padaryta 
skriauda, o neieškoti geresnės, 
visiems naudingesnės ateities, 
pasimokant iš kartaus praei
ties patyrimo?

čiau turėjo dar balsuoti už de
mokratų pasiūlymą, kuris - 
nors duoda tą sumą - norėtų ją 
išdalinti pabėgėliams iš Nika
ragvos per Jungtines Tautas 
ar Raudonąjį Kryžių, bet jo
kiu būdu ne per ČIA. Rašant 
šias eilutes diskusijos dar ne
buvo pasibaigusios. Vėliau Se 
nato ir Atstovų Rūmų versijas 
kaip nors sutaikins ir išlygins 
abejų institucijų mišri komi
sija.

Kaip galima buvo laukti, 
atstovų rūmų administracijos 
prašymo atmetimas buvo 
džiaugsmingai sutiktas Nika
ragvoje, kurios valdovas Orte
ga dar šią savaitę laukiamas 
Maskvoje pasitarti ką toliau 
daryti.

Paskutinėmis žiniomis, At
stovų Rūmai trečiadienį bal
savo tris kartus. Už demokra
tų pasiūlymą duoti Centro 
Amerikai 14 mil. dol. pagal
bos, bet nieko sukilėliams, bal
savo 219 prieš 206. Respubli
konų pasiūlymas duoti Nika
ragvos sukilėliams 14 mil., bet 
tik ne kariniams reikalams, 
nepraėjo pritrūkus dviejų bal
sų (213 prieš 215). Nenorėda
mi, kad demokratų pasiūly
mas praeitų, konservatyvai 
susidėjo su liberalais ir 303 
balsais prieš 123 balsavo prieš 
prezidento pasiūlymą. Tokiu 
būdu nereikalinga Atstovų Rū 
mų konferencija skirtumams 
išaiškinti.

Sukilėliai iki spalio 1 d., ka
da pradės veikti 1986 m. biu
džetas, liks be lėšų. Floridoje

Emigrės Denounce Nazi-Hunters 
In V.S. for UsingSovietEvtdence

Tokia antrašte New York 
Times bal. 21 d. paskelbė 
straipsnį apie Rytų Europos 
imigrantų grupių Washingto- 
ne sušauktą balandžio 19 d. 
spaudos konferenciją. Joje tos 
grupės puolusios Pasaulinį žy
dų Kongreso studiją, kurioje 
žydų grupė kaltino, kad Tei
singumo D-to nacių medžiok
lės vieneto kritika išplaukė iš 
anti-semitizmo ir skirta apgin 
ti žmones, kurie prisidėjo prie 
nacių žiaurybių Rytų Euro
poje II-jo karo metu.

‘Antonoy B. Mažeika’ - rašo
N.Y. Times - 'Baltic Ameri- 
can Freedom League vicepre
zidentas sakė, kad jo grupė sie
kianti ‘solidarumo su savo žy
dų broliais’ persekiojant karo 
nusikaltėlius, bet pagal ‘kons- 
tucijos procedūrą” ’.

‘Jis reikalavo kongresą ištir
ti jo kaltinimus, kad OSI var
tojamos procedūros yra nege
ros ir sudaro riziką, kad 
ištremti gali būti ir visai ne
kalti.’

‘Bet Eli M. Rosenbaum, p. 
Žydų Kongreso patarėjas, bu
vęs OSI prokuroras, sakė, kad 
“ta kampanija trukdyti Tei
singumo D-to pastangas pa
traukti atsakomybėn nacių

Tris kartus valio Toniui Mažeikai. Jis buvo paminė
tas didžioje spaudoje (WASHINGTON POST, N. Y. 
TIMES), tuo būdu pralenkdamas kitus mūsų veikėjus, 
žinia, kol kas dar sunku pasakyti, kiek tai turės įtakos 
j OSI veiklą ir jau užvestas ar dar ruošiamas kelti bylas. 
Palankus teismo sprendimas būtų, aišku, naudingesnis. 
Be to, Mažeikos ir kt. veikla iššaukė kažką panašaus į 
’mini’ lietuvių-žydų karą, kurio eigoje buvome apšaukti 
’anti-semitais’, kas, jei būtų tiesa, nedaro daug garbės. 
Bet jei buvo siekiama atkreipti didesnį dėmesį, sulaukta 
pirminių laimėjimų.

Juk beveik neįtikėtina, bet WASHINGTON POST 
iš tikro paskelbė, kad emigrantų veikla prieš OSI pasku
tinį mėnesį ypatingai sustiprėjusi Mažeikai suorganizavus 
koaliciją Los Angeles. Taip to laikraščio korespondentei 
tvirtinęs buv. OSI pareigūnas, dabar Pasaulio žydų Kon
greso patarėjas Eli Rosenbaum. O vienas OSI advokatas, 
kuris prašė jo pavardės neskelbti, net aiškino:

"Jie nori mus uždaryti. Jie turi žmonių, kurie 
nieko kito nedaro kaip tik mus puola. Jie labai 
aktyvūs ir persisunkę antisemitizmu.”

Net nejauku skaityti tokį valdžios pareigūno pareiš
kimą.

Būdinga, kad imigrantų organizacijom ir laikraš
čiams priekaištaujama vieša kampanija prieš OSI ir rin
kimas pinigų kaltinamųjų gynybai. Tik pavartyk laik
raščius ir beveik visados rasi savo krašto vyriausybės 
kritiką. Ir taip turi būti demokratiškam krašte. Bet jei 
galima kritikuoti krašto valdžią, kodėl negalima kritiškai 
vertinti vienos įstaigos veiklą? Jei šiam krašte kiekvie
nas gali sau samdytis gynėjus, kodėl neleistina rinkti 
tam reikalui pinigų?

OSI vadas Sher teigia:
"Absurdiška sakyti, kad mes esame apgau

nami KGB. Tai tik skraistė paslėpti, kad tie žmo
nės yra įvelti į baisiausius nusikaltimus ...”

Jei jis taip tiki — negali būti nešališku vertintoju.
(vm)

gyvenantieji pabėgėliai iš Ni
karagvos yra užsimoję tuos 14 
milijonų surinkti iš savo tarpo. 
Administracija, žinoma, gali 
dar kartą prašyti lėšų, jei 
kongreso nuotaikos pasikeistų. 
Sekantiems metams adminis
tracija norėjo prašyti 28 mili
jonų.

karo nusikaltėlius yra persunk 
ta anti-semitizmu” ’.

‘Jis pakartojo nacių me
džioklę puolančius pareiški
mus, kuriuos pavadino anti
semitiškais, bet ne tuos, pa
darytus penktadienio spaudos 
konferencijoje’.

Ginčas sukasi apie Teisin
gumo D-to vieneto panaudoji
mą dokumentų ir liudininkų 
parodymų, gautų Sovietų Są
jungoje, bendraujant su sovie
tų organais, kaip įrodymus 
prieš žmones, kaltinamus pri
sidėjus prie nacių persekioji
mų.’

‘Penktadienio konferencijos 
kalbėtojai pareiškė, kad daug 
tų įrodymų yra sovietų “disin- 
formacija”, skirta sukompro
mituoti imigrantų grupes. 
Konferencijoje dalyvavo dar 
Amerikos estų tautinės tary
bos, ukrainiečių informacijos 
tarnybos ir Amerikos etninių 
grupių konfederacijos atsto
vai.’

‘Kalbėtojai citavo du fede
ralinio teismo sprendimus, at
metančius sovietų parodymų 
teisingumą, bet negalėjo duo
ti konkrečių pavyzdžių tokių 
neteisingų liudijimų.’

‘Neal Sher, OSI galva, yra 

sakęs, kad jo prokurorai nau
doja mokslinius metodus ir ki
tus būdus patikrinti, kad pa
rodymai yra patikimi.’

•••
Balandžio 19 d. Miami vieš 

būtyje buvo areštuotas 72 m. 
latvis Konrads Kalejs už tai, 
kad neatvyko į savo deporta
cijos bylos svarstymą. Jis kal
tinamas — buvęs Salaspilio 
koncentracijos stovyklos vado
vybėje su vyr. leitenanto laips
niu, taip vadovavęs kuopai, 
kuri išžudė Sannikių kaimo ir 
apylinkių civilius gyventojus.
K. Kalejs teigia, kad karo me
tu jis buvęs tik darbininku. 
Nuo 1959 m. jis yra JAV-bių 
nuolatinis rezidentas.

NURSE
RN’s

Needed immediatly to work in 42«bed* 
Rural Hospital. Shifln 3 p. m. to II 
&m. and II p. m. to 7 a. m. in OB, 

ed.-Surg., ICU. We offer excellenl 
benefits along with movint allowance. 
Please send resume to, or call: to 
Administrators

Also needed

RADIOLOGIST
DUCHESNE COUNTY

HOSPITAL
250 WEST 300 NO. (75-2) 

ROO3EVELT, UTAH 84066 
PHONE (801) 722-4091

Equnl Opportunity Employer 
(18-20)

TOOL & DIE
SUPERINTENDENT

(OR MASTER MECHANIC) 
Mu«t have a atrong background in 
tool & die for automotive atamplng 
plant. Contact Personnel Office.

Lapeer Metai Prodacts Co.
930 SAGINAW ST. 

LAPEER, MICH. 48446 
313-664-8508 or 963-8376 

(18-22)

WANTED JOURNEYMEN
MACHINE BUILDERS 

SENO RESUME TO: 

TURNER BROS., INC. 
2625 HILTON ROAD 

FERNDALE. MICH. 48220 
313-544-2456

(18-21)
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BENDRUOMENES RINKIMAMS 
ARTĖJANT

Turime džiaugtis, kad 
gyvename laisvame ir de
mokratiniame krašte. Ir lie
tuviška visuomenė turi ga
limybę savo vadovaujančius 
organus, tokiu pat demokra
tiniu būdu išsirinkti. Kan
didatai nesiremia kokiais 
tai "įgaliojimais” ar specia
liomis privilegijomis, bet 
remiasi tik savo darbu ir 
noru dirbti lietuviškai vi
suomenei.

LB vadovauja lietuviš
kam švietimui ir kultūrinei 
veiklai, darbo dirvonai yra 
platūs ir reikalingi dauge
lio rankų. Net tie, kurie yra 
LB priešingai nusistatę, ne
norėtų matyti tų dirvonų 
apleistų. Kas nors juos turi 
purenti ir kas nors tiems 
darbams turi vadovauti. 
Gal ne visi tą darbą dirban
tieji mums patinka, gal ir 
veiklos'metodai galėtų būti 
kiek skirtingi. Iš šalies žiū
rint daug kas skirtingai at
rodo, tačiau iš šalies žiūrin- 
tieji lietuviško vežimo ne
veža! Jeigu visi tik iš ša
lies žiūrėtų ir op! op! rėktų
— tai nebūtų lietuviškų mo
kyklų, kultūrinės veiklos ar 
spaudos! Ta veikla ne tik 
nebūtų geresnė, bet jos gal 
visai nebūtų. Kad lietuviš
kas vežimas pirmyn riedė
tų, tam reikia daug rankų, 
širdžių ir protų! Reikia ben
dros talkos! Kiekvienoje 
talkoje, ar darbus dirbant
— ar baigus ... ir dainas 
dainuojant, kas nors dar
bams, ir dainoms vadovau
ja. Jeigu balso neturįs pra
dėtų dainą vesti, tai iš to
kios dainos niekas neišeitų, 
nebent visos apylinkės šu
nis sukeltų.

Tad artėjant LB Tary
bos rinkimams, turime žiū
rėti, kad būtų išrinkti į Ta
rybą tokie asmenys — ku
rie sugeba LB darbams va
dovauti. žvelgiant į- toli
mesnę ateitį ir norint išlai
kyti mūsų veiklos tęstinu
mą, turime išrinkti į Tary
bą ir jaunesnės kartos at
stovų. Turime parengti kad
rus ateičiai! Jeigu neįtrauk
sime jaunesnės kartos at
stovų dabar, tai ateityje jų

savo eilėse neturėsime. Gal 
praeityje per mažai dėme
sio buvo kreipta naujų 
kadrų parengimui. Praei
ties klaidų nereikėtų kar
toti!

Kandidatuojančių į Tary
bą yra gražus skaičius, tad 
galima pasirinkti tinka
miausius.

Rinkimai vyksta 1985 m. 
gegužės mėnesio 18-19 die
nomis.

Apie rinkimų būstines ir 
smulkesnė informacija bus 
pranešta per lietuvišką 
spaudą ir per lietuviškas 
radijo, valandėles. Taip pat 
bus duota smulki informaci
ja, kaip balsavimą atlikti 
paštu. Yra daug išsimėčiu
sių po tolimas vietoves, ku
riems balsavimas paštu yra 
veik vienintelis būdas.

Juozas žygas

VISUOMENĖS 
DĖMESIUI

Okupuotoje Lietuvoje 
Maskvos patikėtiniai šiais 
metais liepos mėn. ruošia 
trijų dienų "respublikinę 
dainų ir šokių šventę”, skir
tą, kaip jie sako: "Perga
lės 40-mečiui ir Tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje 
45-mečiui paminėti”.

Tai yra sukaktis mūsų 
Tėvynės laisvės praradimo, 
mūsų Tėvynės pavergimo ir 
visų žmogaus principų ir 
teisių paneigimo ir panie
kinimo.

Todėl Amerikos Lietuvių 
Taryba tautiniai susipratu
sią visuomenę kviečia atsi
spirti prieš Maskvos patikė
tinių visokias propagandi
nes užmačias ir prašo šiuo 
metu giminių lankymui ke
liones atidėti kitam laikui.

Neprisidėkime prie oku
panto plačiai skelbiamo ta
riamo "išsilaisvinimo” pro
pagandos !

Palaikant ryšius su gi
minėmis, nors ir nežmoniš
kai suvaržytose aplinkybė
se, reikia vadovautis savo 
tautiniu sąmoningumu, ven
giant bet kurių veiksmų, 
kurie galėtų pakenkti Lie
tuvos valstybiniam tęstinu-

Dar Vokietijoje laikinai 
gyvendami pradėjom rūpin
tis į kurį, pasaulio kraštą 
pateksim gyventi. Visų 
mintys buvo Amerika vien 
jau todėl, kad daugelis tu
rėjo ten savo giminių. Vė
liau sužinojom, kad gavus 
leidimą vykti Amerikon, 
geriausias miestas yra taip 
vadinamas išeivijos lietu
vių sostinė — Chicaga. De
ja, ne visiems buvo lemta 
toj sostinėj apsigyventi. 
Atvykę pastebėjom, jog tai 
buvo tiesa ir toli nuo Chi
cagos gyvenančius ėmė pa
vydas spaudoje skaitant 
apie taip aktyviai ten besi
reiškiantį išeivijos lietuvių 
politinį, kultūrinį gyveni
mą ir veiklą.

Nors ir kituose miestuose 
apsigyvenę, mes, naujai at
vykusi karta įsijungėme į 
lietuvių organizacinį judė
jimą, bet didieji įvykiai, 
šventės, suvažiavimai daž
niausiai vyko Chicagoje, 
kur daugiausia gyveno lie
tuvių, kur yra daug savų 
didelių ir mažesnių įvai
riems renginiam patalpų, 
bažnyčių, organizacijų cen
trų, lietuviškų laikraščių ir 
įvairių lietuvių išlaikomų 
prekybų.

Radome pirmųjų lietuvių, 
imigrantų didelį palikimą 
mums tęsti toliau jų dar
bus ir mes, ypač Chicagoje 
jų neapvylėm. Cbicaga bu
vo-JAV-se lietuvių sostinė 
ir liko. Negreit likimas lė
mė tą sostinę man pamaty
ti, kada jau buvau susipa
žinusi su daugeliu didžiųjų 
JAV miestų lietuvių gyve
nimu ir jų veikla. Tautinis 
judėjimas vyko visur, bet 
Chicagoje gyviausiai visose 
srityse. O gerai žinome, kad 
joks organizacinis darbas 
neįmanomas be spaudos ir 
radijo talkininkavimo. Chi
cagoje jau tada veikė nė 
viena lietuvių radijo valan
da. Gi spaudos atžvilgiu 
Chicaga turtingiausias iš
eivijos lietuvių miestas. 
Ten jau atvykę į šį kraštą 
radome ir iki šių dienų te
bėra dideli spaudos lobiai. 
Vienas iš didžiausių buvo ir 
tebėra dienraštis — Drau
gas, Laisvoji Lietuva, Laiš
kai Lietuviams, Laivas, 
Ateitis, Skautų Aidas, Nau
jienos, Akiračiai Pasaulio 
Lietuvis, Vytis — anglų 
kalba, Lituanus — anglų 
k., Medicina, Sėja, Naujoji 
Viltis, Observer — anglų 
k., Vai-pas, Technikos žodis, 
Plieno sparnai ir kiti Taip 
pat yra lietuvių jėzuitų ir 
Jaunimo centro leidžiamas 
mėnesinis biuletenis Mūsų 
žinios kas mėnesį trumpai 
informuojančios apie visus 
Chicagos lietuvių įvykius.

Emilija Cekienė

Kaip ir kiekviename sos
tine vadinamam mieste vi
suomet vyksta didieji suva
žiavimai, nes ten būna cen
trinių organizacijų vadovy
bės. Ten yra ALTo, PLB, 
R-LB, BALFo, LF ALT 
S-gos ir kitų organizacijų 
centrai. Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pirmi-? 
ninkais yra buvę taip pat 
daugiausia čikagiškiai: A. 
Olis, dr. S. Biežis, E. Bart? 
kus, T. Blinstrubas, J. Jur
kūnas, V. Mažeika ir šiuo 
metu vėl nesenai išrinktas 
čikagietis ALT S-gos pir
mininku dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas, kuris savo pirmuo
ju žodžiu paskelbė šūkį 
"Vienybėje stiprybė tegu 
lydi mūsų visus ALT S-gos 
darbus ir planus”. Tuo keliu 
jis ir eina.

Vienu iš didžiųjų planų 
buvo tautinės minties laik
raščio Dirvos iškilmingas 
70 metų sukakties dvigu
bas paminėjimas Chicago
je, kur taip sėkmingai pra
ėjo Reginos žymantaitės- 
Peters koncertas Jaunimo 
Centre ir aktoriaus V. Žu
kausko vakaras-balius Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se. Tą pačią dieną Jaunimo 
centre didžiojoj salėj vyko 
koncertas, kitoje salėje tur
tinga tautodailės ir liaudies 
meno darbų paroda, o tre
čioje madų paroda. Ir visos 
patalpos buvo pilnos žmo
nių. Alkaniems ir ištrošku- 
siems yra erdvi gražiai 
įrengta Jaunimo centro ka
vinė. Koncertas buvo su
rengtas ALT S-gos pirmi
ninko dr. Leono Kriaučeliū- 
no rūpesčiu, o madų paroda 
Jaunimo Centro pirminin
kės Irenos Kriaučeliūnienės 
pastangomis.

Važiuoji Chicagos gatvė
mis namo ir iš tolo matai 
lietuviško vardo ne vieną 
bažnyčią, lietuvių ligoninę, 
mokyklas, vieną po kito gy
dytojų lietuviškas pavardes,

restovanų* kavinių, tai vie
nos, tai kitos organizacijos 
namus, kur vyksta vispu
siškas lietuvių kultūrinis 
judėjimas. Nepamirštas nei 
menas. Chicagos lietuviai 
net savo operą turi, dailės 
parodų, net lietuviškų mu
ziejų. čia aktyviai veikia ir 
įvairios lietuvių jaunimo 
organizacijos. Nėra užmirš
ta nei vyresnioji karta, ku
ria ypatingai šiuo metu rū
pinasi ir vadovauja Dan
guolė Valentinaitė, o nuo 
anksčiau yra žinoma ir vy
resniųjų lietuvių sodyba.

Taigi, Chicagą tikrai ga
lime vadinti išeivijos lietu
vių sostine, nuo senų laikų 
jai duotu vardu. Bet, kad 
toji lietuviškoji Chicaga 
skleistų lietuvybės spindu
lius saviems ir vispusiškai 
skelbtų Lietuvos vardą sve
timiems, reikia daug darbo 
rankų ir protų, gryno pasi
aukojimo, ką mes nors ir 
trumpai pažvelgę matome, 
jog tokių lietuvių Chicago
je netrūksta. Nors, didelius 
darbus pradėjus,dažnai ne
išvengiamas ir nuomonių 
skirtumas ar stoka tam dar
bui vienybės. Tačiau, čika- 
giečiai gerai žino, kad ne 
ginčai apie vienybę, o di
desni darbai, jų vykdymas 
sujungia žmones. Taip ir te
ko pastebėti jų nuveikiamus 
didžius darbus bendru suta
rimu ir pinigine parama, 
įvairių organizacijų atsto
vų, vyresniųjų, jaunesnių ir 
jaunųjų lietuvių vienybe.

Con.*truclion
PROIECT MANAGER 

STRUCTURAL STEEL 
National fabricator erector hae open
ing for Project Manager to execute 
structural steel modification projeets. 
Mušt have Severai year conslruction 
and managemenl experience in the 
industrini inarket. Send resume to: 

W. H. Treharne. Vice President 
BROAD CORP.

195 Campbell 
River Rouge. Mich. 48218 

((18-20)

HOUSEKEEPER
Housekeeper needed live in. 5 days 
Tues. thru Sal. Duliea include house. 
keeping, laundry etc. No cooking. 
Mušt love doge. Send resume to: Li
thuanian Amencnn Newnpaper, P. O. 
Box N-3 1016 Cheanut Si.. Phaladel- 
pia. Pa. 19107. (18-20)

mui ar lietuvių tautos pa
stangoms išlikti ir išsilais
vinti iš okupacijos.

Amerikos l ietuvių 
Taryba

AKTYVAI 37,000,000 DOLERIU

TAUPYMO CERTIFIKATAIKASOS VALANDOS:

SUMAMARQUET1įE PARKE 
2615 Mest 71st St. 
Chicago, IL 60629 
312-737-2110

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00

Ketvirtadieniais 
, iki 7:00
Šeštadieniais: 

9:00-2:00

KASA Lietuvių Federalinė Kredito Unija
CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG

CICERO
1445 So. 50th Avė. 
Cicero, IL 60650 
312-656-2201

$500

-19,999

$20,000

-49,999

TERMINAS KURSAS

3
6
1
2
3

3
6 
a
2
3

mėn. 
mėn. 
metų. 
metu„ 
metu

mėn, 
mėn. 
metų, 
metų 
metu

8.80%
8.80%
9.25%

10.00%
10.15%

9.00%
9.00%
9.35%

10.10%
10.25%

$50,000 ir daugiau - pagal susitarimą.

New York tel.: 
718-441-6799

St. Petersburg: 
813-367-6304

Antr. 9:00-12:00
Ketv. 3:00- 6:00
Šešt. 9:00-12:00

TAUPOMOJI SĄSKAITA - 7.0% 
(metinis prieaugis 7.25%)

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000 
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

SKOLINA tik savo nariams žemejsniais 
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis.

IRA - 10% (metinis prieaugis 16.92%)
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■ laiškai Dirvai BALFAS RUOŠIASI SEIMUI...

žemiau spausdiname 
prel. L. Tulabos atsi
liepimą j Dirvos ”Pro 
mėlynus akinius” saty
ros puslapy atspausdin
tą straipsnelį ”Ar ne 
perdaug pasakyta?”

Gerb. Redaktoriau,
Jūsų redaguojame laik

raštyje vasario 28 d. laido
je atspausdinta atviras laiš
kas su titulu: ”Ar ne per
daug pasakyta?” Prie jo 
pridėta prieraštė: "Laiškas 
iš Floridos tiems, kuriuos 
tai liečia”. Tikrumoje tai 
liečia tik mane. Esu pratęs 
atsakyti į kiekvieną laišką. 
Gaila, kad autorius nesitei
kė pasirašyti pavarde, o 
padėjo tik inicialu, žinoda
mas pavardę būčiau atsa
kęs asmeniškai. Mat, pasta
bos plačiai visuomenei var
gu ar yra įdomios. Esu tad 
priverstas prašyti Jus at
spausdinti mano atsakymą.

Visų pirma apgailestauju 
autoriaus kai kuriuos išsi
reiškimus. Esame kultūrin
gi žmonės, todėl reikėtų 
vengti vulgarių išsireiški
mų. Manau, kad naudojami 
išsireiškimai nesiderina su 
Jūsų laikraščio stiliumi.

Kaip skaniai Dr. K. Bo
belis "nurijo” mano pasaky
tus žodžius korespondentas 
galėjo pasiteirauti pas pa
tį solenizantą. Juk sakosi 
jį pažįstąs, ir net esąs pa
cientas senatvės ligos atve
ju.

Korespondentą piktina, 
kad aš pasakiau, jog "turi
me būti dėkingi Dievui, kad 
jis mums davė Dr. K. Bo
belį”. šiuos žodžius drįstu 
kartoti. Esu juk kunigas. 
Tikiu į Dievą ir Jo Ap
vaizdą. žinau, kad ir žemiš
kuose reikaluose Dievas 
mums teikia savo palaimą. 
Kasdien dėkoju už visa Die
vui, ką iš jo asmeniškai pa
tiriu. Dėkoju taip pat už 
visus ir kiekvieną, kuris da
ro gera dvasiniuose ir že
miškuose reikaluose. .Dėko
ju taigi Dievui ir už Dr. K. 
Bobelį, kadangi jis ir kaip 
asmuo, ir kaip profesinin- 
kas, ir kaip politikas daro 
daug gero. Niekas negali 
neigti, kad Dr. K. Bobelis 
yra ne eilinė asmenybė, 
nors kai kam gali nepatikti, 
nors gali su jo Įsitikinimais 
ir taktika nesutikti. Didelės 
asmenybės visada kai kam 
kai kur užkliūva: iššaukia 
pavydo, tampa konkuren
tas. Man atrodo, kad ir mū
sų autorius savo pastabo
mis siekė ne tiek Dr. K. 
Bobelį žeminti bei mane kri
tikuoti, kiek save iškelti, 
primenant, kad yra karo in
validas ir Vyčio Kryžiaus 
nešiotojas, o taip pat daug 
vargęs ir mažai uždirbęs 
Omahos skerdyklose. Norė
čiau užjausti. Bet juk buvo 
įvertintas, gaudamas orde- 
ną. Neatrodo, kad būtų ir 
beturtis, galėdamas senatvę 

>1 * t* •» » *•» I

praleisti saulėtoje ir turtin
goje Floridoje.

Dr. K. Bobelis laikosi 
ateitininkiškos ideologijos, 
kurioje jis yra subrendęs. 
Tai Floridos korespondentui 
nepatinka. Jis net nesuvo
kia, kas yra tikrumoje atei
tininkai. Jis mato krupavi- 
činius ir kažkokius kito
kius ateitininkus. Tikrumo
je ateitininkai yra virš po
litinių partijų. Jie yra vie
ningi, nors politikoje turi 
skirtingų principų. Pati 
ateitininkų ideologija, ka
dangi yra krikščioniška, tuo 
pačiu įpareigoja pakęsti ki
taip manančius. Argi Dr.
K. Bobelis nesugyvena su 
VLIKe esančių skirtingų 
partijų atstovais?

Stebina, kad, užuot 
džiaugtis, kai ką erzina, 
kad popiežius pagerbė Dr.
K. Bobelį, ir jį pagerbė ne 
vien kaip asmenį ir Bažny
čios sūnų, bet ir kaip VLIK 
pirmininką. Juk tuo Kris
taus Vietininkas parodė sa
vo prielankumą mūsų tau
tai ir padrąsino mus visus 
kovoti dėl Lietuvos išlaisvi
nimo.

Iškėliau ir iškeliu pri
mygtinai gausių lietuviškų 
šeimų reikalą, šis reikalas 
yra tikrai gyvybinis. Netu
rėdami gausių šeimų, grei
čiau paskęsime išeivijos gi
liose jūrose. Be to, vieno ar 
dviejų vaikų šeimoje auklė
jimas yra daug sunkesnis. 
Mums reikia ir gausesnio ir 
geresnio lietuviško prie
auglio ir Lietuvoje ir išei
vijoje. Dr. K. Bobelio šeima 
visais atžvilgiais yra pa
vyzdys. Galiu suprasti ko
respondento pasiteisinimą, 
kad negalėjo išauginti prie
auglio, bet sunku suprasti 
jo ironizavimą, kam aš iš
kėliau Dr. K. Bobelio šeimą 
kaip pavyzdį. Norėčiau pri
mygtinai šaukti į visus lie
tuvius: rūpinkimės lietuviš
komis šeimomis, kad jos bū
tų gausios ir išaugintų lie
tuviškai susipratusią jau
nąją kartą.

Patikslinimas, kad buvo 
gavęs tokį pat ordeną Dr.
J. Leimonas, neturi pagrin
do, nes aš esu pasakęs, jog 
šiuo metu yra vienintelis iš 
lietuvių. Kai Dr. J. Leimo
nas, o taipgi Dr. P. Karve
lis jau yra amžinybėje. Ap
gailestauju, kad vietoj Ba
ranausko atsirado spaudo
je Maironis, cituojant poe
zijos posmą: "Kad tu, gu-

Viešėdami Chicagoje aplankykite DADIUA
MAISTO n LIKERIŲ KRAUTUVĘ — 1 illl/lllllą

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

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

K a i ų o s lemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĖ — ĮSITIKINSITE.

(Atkelta iš 1 psl.) 
naujų prekių, kaip lovos 
baltinių, skalbimui muilo, 
batų ir kita. Per eilę metų 
buvo pasiųsta kelių milijo
nu vertės šalpa.

Veikla yra tęsiama dabar 
toliau rūpinanti^ ir pade
dant tautiečiams visuose 
pasaulio kraštuose. Atsira
dus pabėgėliams, kuriems 
pasiseka laimingai prasi
veržti pro Geležinę Uždan
gą į vakarus, BALFas rū
pinasi jų gelbėjimu, globa 
ir atvykimu bei įkurdinimų 
Amerikoje.

šiuo metu veikia 55 
BALFo skyriai įvairiuose 
Amerikos miestuose.

Vyriausias BALFo orga
nas yra seimas. Seimai 
vyksta kas trys metai. Sei
me yra išrenkama direkto
rių taryba iš 32 narių. Tuoj 
po seimo, direktoriai iš sa
vo tarpo išrenka Centro 
valdybą, kurios kadencija 
tęsiasi iki sekančio seimo.. 
Centro valdyba yra vykdo
masis organas., šios kaden
cijos Centro valdybą suda
ro: Marija Rudienė — pir
mininkė ; vicepirmininkai: 
vysk. Ansas Trakis, kun. 
Antanas Zakarauskas, Al
dona Daukienė ir Albinas 
Dzirvonas; gen. sekretorė 
— Ona Jokūbaitienė, gen. 
sekr. atstovas Chicagoje — 
Vytautas Kasniūnas, iždi
ninkas — Kostas Čepaitis, 
prot. sekretorė — Faustina 
Mackevičienė. Direktorių 
Tarybos pirmininkas — 
Vladas Pažiūra.

Balfo Centro valdyba, di
rektoriai ir skyrių valdybos 
dirba be jokio atlyginimo, 
kaip savanoriai darbuoto
jai, ir jų kelionės išlaidos į 
suvažiavimus nėra apmoka
mos iš BALFo iždo, šias iš
laidas padengia patys vei
kėjai.

Jubiliejinio seimo sesijos 
vyks šeštadienį Key Bridge 
Marriott Hotel, 1401 Lee 
Highway, Arlington, Va. 
Viešbutis randasi patogio
je vietoje — arti Washing- 
tono National aerodromo ir 
greitkelių, prie Potomoc 
upės ir Washingtono mies
to.

de, nesulauktum ...” Rank
raštyje nebuvo minima pa
vardė, o buvo parašyta 
"drauge su Poetu”.

Su tikra pagarba
Prel. L. Tulaba

Roma, 1985 balandžio 15

šeštadienio vakare, tame 
pačiame viešbutyje yra ren
giama iškilminga vakarie
nė pagerbti Lietuvos atsto
vą Washingtone Dr. Stasį 
Bačkį, atžymint jo einamų 
pareigų Amerikoje 25 metų 
sukaktį. Lietuvių visuome
nė yra kviečiama gausiai 
dalyvauti iškilmingoje va
karienėje.

Iškilmingesniam Jubilie
jaus paminėjimui buvo iš
sirūpinta ir susitarta su 
Washingtono bažnyčios vy
resnybe surengti iškil
mes Washingtono National 
Shrine of Immaculate Con- 
ception katedroje. Sekma
dienį, 2 vai. p. p., bus atlai
kytos iškilmingos Šv. Mi
šios, kurių vadovaujančiu 
celebrantu yra pakviestas 
Washingtono arkivyskupas 
James A. Hickey, koncele- 
bruojant lietuvių vysku
pams; vysk. Pauliui Balta
kiui, vysk. Vincentui Briz- 
giui, vysk. Antanui Deks- 
niui ir vysk. Charles A. Są- 
latkai.

BALFo Jubiliejinį seimą 
globoja Washingtono ir gre
timai esančio Baltimorės 
BALFo skyrių valdybos, 
kurioms sumaniai ir ener
gingai vadovauja pirminin
kai — Laima Platerienė —- 
Washingtone ir Cezaris 
Sufdokas — Baltimorėje. 
Jau vyksta parengiamieji 
seimo ruošimo darbai — 
yra sudarytas rengimo ko
mitetas, kurio sąstataą bus 
paskelbtas spaudoje arti
miausiu laiku. Smulkesnė 
seimo programa ir bendra 
informacija bus pranešta 
vėliau.

ALT VALDYBOS 
POSĖDIS

ALT valdyba posėdžiauja 
reguliariai kiekvieną mė
nesį. 1985 m. balandžio 12 
d. posėdyje, priėmus proto
kolų sekr. dr. V. Dargio 
skaitytą pereito posėdžio 
protokolą, vyko valdybos 
narių ir komisijų praneši
mai.

ALT pirm. Teodoras 
Blinstrubas p a i nformavo 
apie jo parašytus įvairiais 
reikalais raštus JAV prezi
dentui ir kongresmenams, 
apie ryšius su lietuvių or
ganizacijoms ir visuomenės 
veikėjais. ALT pirmininkas 
balandžio 10-11 d. d., VLIK 
reikalais būdamas Wa- 
shįngtone, turėjo progos 
aplankyti Lietuvos Pasiun
tinybę ir su diplomatijos 

šefu dr. St. Bačkiu pasitar
ti Lietuvos laisvinimo veik
los klausimais.

ALT pirm. pav. dr. J. Va
laitis, politinės komisijos 
pirm., pateikė informacijų 
apie Jungtinio Amerikos 
Pabaltiečių komiteto, Wa- 
shingtone, veiklą ir ryšį su 
latvių ir estų atstovais. Po
sėdžio dalyviams buvo išda
lintas šio komiteto leidinys 
— Joint Paltie American 
Nat'onal Commijtee, An
nual Report, 1984.

Visuomeninių reikalų ko
misijos pirm. dr. L. Kriau
čeliūnas pranešė, kad iš lie
tuvių gauti trys prašymai 
vasaros metu interno vietai 
Washingtone, Jungtiniame 
Pabaltiečių komitete. Pra
šymams siųsti terminas 
pratęsiamas dar vienam mė
nesiui, t. y. iki gegužės 15 
d. Prašymai siunčiami Ame
rikos Lietuvių Tarybai, 
2606 W. 63rd Street, Chi
cago, III. 60629.

Sekr. inž. G. Lazauskas 
pateikė gautus raštus svar
stymui.

Ižd. M. Pranevičiaus pa
siūlyta metinė ALT $78,000 
sąmata buvo priimta.

Sekantis ALT valdybos 
posėdis kuris įvyks gegu
žės 10 d., bus trumpas in 
informacinis, nes prieš pat 
posėdį vyks visų ALT pa
skirų komisijų pasitarimai.

Be minėtų, posėdyje da
lyvavo inž. V. Naudžius, 
inž. J. Talandis, inž. St. Du
bauskas, V. Gasparienė, R. 
Tričytė, adv. S. Kuprys (pa
vaduodamas adv. A. Do- 
manskį), J. Šiaučiūnas ir 
reikalų vedėja Irena Blins- 
trubienė.

LIETUVIŲ TEISĖMS 
GINTI REIKALAI

Kaip jau žinoma iš spau
dos, lietuvių teisių gynimo 
reikalai vis sunkėja, o 
mums reikia padėti dau
giau pastangų.

Kadangi apkaltintieji tu
ri pakelti didelę finansinę 
naštą, tai mūsų pagalba yra 
tik simbolinė, bet daug pa
dedanti ir morališkai per
gyventi mūsų tautiečiams 
vargus.

Padėčiai sunkėjant ir ap
kaltintųjų skaičiui augant, 
veiksnių įkurtasis Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas, kuris 
telkia lėšas nekaltai apkal
tintų gynimui ir dokumen
tacijai, šiuo kreipiasi į vi
suomenę pagal išgales pri
sidėti savo auka.

šis reikalas visiems lie
tuviams yra suprantamas, 
aiškus ir labai skubus, ginti 
ne tik pavienius tautiečius, 
bet ir visos tautos vardą.

Aukos siunčiamos Ameri
can Lithuanian Rights 
Fund, Ine., 2636 West 71st 
Street, Chicago, III. 60629.

(ALT)

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). Also 
delinąuent tax property.

Call (805) 687-6000, Ext. 
GH-5823 for information.

i ■ (16-23)
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Lietuviškoji daina atskambėjo 
į Bostoną st- Santvaras

Būna pragiedrulių. Su
švinta jie net ir tada, kai 
neviltis žmogų j žemę len
kia. Ir pavasariai grįžta, o 
kiekvieną pavasarį į saulę 
bėga nuostabūs žiedai. At
seit, upė teka be atvangos, 
teka iš nežinomų tolių ir 
neregėtų gelmių, kartais su-, 
žėrėdama nuostabiom ban
gom.

Bostono lietuviai dar ne
seniai garsėjo savo kultū
rinę veikla, pragiedruliai 
apliedavo daugelį širdžių. 
Atoslūgis pradėjo atkilti 
prieš keletą metų. Ir kar
tais čia jau tikrai nejauki 
tamsa užgriūna. Bet štai 
balandžio 14 d., Atvelyky, 
Lietuvių tautodailės institu
to Bostono skyrius suren
gė kultūrinę popietę (3 vai. 
po pietų Lietuvių piliečių 
draugijos jaukiai atnaujin
toje II a. salėje). Ir tai bu
vo viltingas ir jaunas pra- 
giedrulys, gaivūs malonių 
nuotaikų pluoštai.

"Tegu skamba mūsų dai
nos po šalis plačiausias!” — 
beveik prieš šimtą metų tą 
ilgesingą šūkį padainavo 
Maironis. Kai kada lietuvių 
dainos- jau ir suskamba pla
čiame pasauly. Jei neklys- 
tp, prieš 10 ar 12 metų Vil
niaus vyrų choras "Var
pas”, diriguojamas A. Kro- 
gerto, tarptautinėse chorų 
varžybose, surengtose Ita
lijoj, laimėjo dvi pirmąsias 
premijas — vieną už lietu
viškųjų liaudies dainų dai
navimą, o kitą — už tarp
tautinį repertuarą. Tai bu
vo nepaprasti laimėjimai. 
"Varpas’’ tada į Lietuvą 
parsivežė tokį italų spaudos 
atsiliepimą: "Italai dainuo
ja gerai, lietuviai — dar ge
riau dainuoja”...

Būna ir sunkiai patikimų 
įvykių, kurie tolimoj ir sve
timoj šaly garsina lietuviš
kąją dainą, štai šiaurės Ita
lijoj, prie Lecco ežero, niūk
so itališkosios Alpės, kurių 
viena grupė vadinama Re- 

AMBER 

STUDIOS, Ine. □e
505 East 185 Street, 

CLEVELAND, Ohio 44119

Tel. (216) 531-3500

Didelis pasirinkimas dovanoms 
įvairių meno darbų. .

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

zegonų (Resegoni) vardu 
(pjūkliniai kalnai, nes iš to
lo tos grupės viršūnė atrodo 
kaip pjūklas). Tų kalnų 
grupę ir jos apylinkes itin 
gražiai aprašė Al. Manzoni 
savo veikale "Sužadėtiniai’’, 
kurie yra išversti ir į lietu
vių kalbą. Tai, va, tuose 
kalnuose turbūt iki šiol sto
vi užuobėgos namai (alpi
nistai juose nakvoja, ilsisi 
ir slepiasi nuo audrų), ku
rių vardas "Daina”. Kai 
vieną kartą būrelis lietuvių 
prie to namo sustojo ir pa
matė jo vardą — visi iš 
karto beveik žado neteko. 
Pakalnėje, miestelio valdy
boje, buvo paaiškinta, kad 
namą pastatydino XVI ar 
XVII a. lietuvis didikas, 
tuose kalnuose patekęs į 
audrą. Jo testamento tebe- 
paisoma, namas Rezegonuo- 
se tebevadinimas "Daina”.

Lyg būtų į tokius ir kito
kius pasakojimus įsiklau
siusios, apie lietuviškąją 
dainą balandžio 14 d. Bosto
ne kalbėjo Zita Kruko- 
nienė ir Gitą Kup
činskienė, abi jaunos, 
dailios ir patrauklios mote
rys, abi auginančios šeimų 
prieauglį. Zita Krukonienė 
porą metų buvo Bostono Li
tuanistinės mokyklos vedė
ja, šiuo metu tos mokyklos 
mokytoja, kasdieninę duoną 
užsidirbanti John Hancocko 
kompanijoj; Gitą Kupčins
kienė, vid. mokyklos moky
toja, gražiai pasireiškusi 
vaidybos talentu ir dailiuo
ju skaitymu, Bostone suor
ganizavo folklorinį sambūrį 
"Sodauto”, kurio darbai ir 
užmojai dar nėra išblėsę, 
nors kasdienybė juos kar
tais ir labai negailestingai 
varžo. Vienu žodžiu, ir Gitą 
Kupčinskienė, ir Zita Kru
konienė yra nauja ir viltin
ga banga Bostono lietuvių 
kultūrinėje buityje.

Zita Krukonienė kalbėjo 
apie moterį lietuvių liaudies 
dainose, nuosekliai ryškino 

mergaitės ir moters pa
veikslą liaudies dainų poe
zijoj, savo paskaitą paįvai
rindama dainų įrašais į 
magnetofono juostą, pati 
paskaitydama vieną kitą 
gerai atrinktą senų ir bū
dingų dainų posmą. Pradė
jusi mergautinėm svajo
nėm, kai "pas motulę au
giau, valelę turėjau”, Zita 
apžvelgė moters pavasarį, 
vėliau sustodama prie mei
lės godų, kurios paprastai 
baigiasi svodbinės rėdos 
dainom, kur jau nestinga 
liūdesio, sielvarto ir žmo
gaus gyvenimo dramos at
spindžių. Turbūt yra tiesa, 
kad daugelį šio pobūdžio 
itin subtilių dainų amžių są
vartose sukūrė lietuvė mo
teris. Zitos Krukonienės pa
skaita buvo dalykiška, pa
skaityta su įkvėpimu, tuoj 
pat supratom, kad prele
gentė su liet, liaudies dai
nom ir jų poetika yra gerai 
susipažinusi. Ir gausūs 
klausytojai jai padėkojo 
tirštų plojimų šilima..

Gitą Kupčinskienė pasi
rinko kitą dainų žanrą — 
ji kalbėjo apie liet, liaudies 
sutartines. Sutartinės, pa
grįstos griežta ritmika, pa
prasta nesudėtinga melodi
ja ir kanoniniu dainavimu, 
yra seniausios ir savaimin- 
giausios liet, liaudies dai
nos, atkilusios į mūsų die
nas gal iš XII ar XIII am
žiaus. Lietuvių sutartinės 
domina ir stebina net ir 
modernų muziką. Tikrai pa
jutom, kąd tų dainų žanras 
žavi ir Gitą Kupčinskienę. 
Jos paskaita buvo irgi da
lykiška, plačiu ir jautriu 
žvilgsniu apžvelgianti lietu
vių sutartines, kurių turim 
net kelioliką variantų.

Gitą platė
liau panagrinėjo ir aptarė 
tik keturis sutartinių va
riantus. tai pati juos pa
dainuodama, tai leisdama 
pasiklausyti jų, atskam
bančių iš magnetofono juos
tų (daugiausia įdainuotų 
jos vadovaujamo "Sodau
to”), tai paryškindama dai
nos prasmę ir vertę atski
rais komentarais. Gitos pa
skaitos interpretacija buvo 
žavi — ji tiesiog žaidė tom 
senom ir nepaprastom lietu
viškom sutartinėm. Aišku, 
kad ir G. Kupčinskienės pa
skaitą palydėjo klausytojų 
plojimų šilima.

Kultūrinėj popietėj dar 
buvo tikrai puošnus ir tur
tingas Velykų stalas, kuriuo 
su savo talkininkėm rūpi
nosi Renata Špakevi- 
č i e n ė, toks pat puikus 
buvo velykinių margučių

Dvidešimt tretysis Dirvos 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1985 m. 
birželio 15 d.

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

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

Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato 
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

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

stalas, kurio puošnumu ir 
turtingumu pasirūpino Va
lentina Čepienė, ir 
tautodailės kertė, kurios 
globėja buvo dail. Ina Ne- 
n o r t i e n ė .

Minimą kultūrinę popie
tę, kaip jau minėta, surengė 
Lietuvių tautodailės insti
tuto Bostono skyrius, ku
rio valdybą sudaro tik mo
terys : pirm. Saulė š a t i e - 
n ė , ižd. Dana E i k i n i e - 
n ė , meno vad. Ona Ba
ru n a i t ė , reprez. Aldo
na Lingertaitienė, 
sekr. Liuda Šukienė. 
Anksčiau tos pačios mote
rys gražiai veikė skaučių 
židiniečių vardu. Jų rengi

MATAS A 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 
CAROL BAGGOTT
PATRICIA ŠAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 
HOWARD TURNER — Attomey
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

niai visada būna aukšto 
kultūrinio lygmens, nesto
koja gero skonio, jaukių 
nuotaikų, moterų dvasinės 
šilimos. Tų renginių lanky
tojai — daugiausia viduri
nioji mūsų šviesuomenės 
karta.

Ir čia apgraibom aptarta 
tų šaunių moterų surengta 
kultūrinė popietė buvo tik
ras ir viltingas pavasario 
pragiedrulys. Viltingas pra- 
giedrulys ta prasme, kad ir 
jaunesniųjų gretose dar tu
rim intelektualinių jėgų, 
kuriom vertinga ir įdomi 
yra lietuviškoji daina, emi
gracijoj vis rečiau dainuo
jama, vis daugiau pamirš
tama.
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KANADOS UfTUVIAI
IŠRINKTA NERINKTA 

TARYBA

KLB Toronto apylinkės 
bendruomenę sudaro per 
5000 lietuvių. Juos atsto
vauja bendruomenės veiklo
je taryba, kurią sudaro iš
rinkti bendruomenės narių 
25 atstovai dviems metams, 
apylinkėje veikiančių orga
nizacijų pirmininkai, apy
linkės valdybos ir revizijos 
komisijos nariai, ši taryba 
atlieka bendruomenės susi
rinkimo funkcijas. Tarybos 
atstovų rinkimus vykdo su
daryta 5 asmenų komisija, 
apie kurios sudarymą ir rin
kimų datą spaudoje skelbia 
Toronto apylinkės valdyba.

"Tėviškės žiburių" 1985.
III. 5 laidoje buvo paskelb
tas rinkiminės komisijos 
vardu pranešimas, kad rin
kimai j KLB Toronto apy
linkės tarybą įvyks š. m. 
balandžio 21 d., sudaryta 
rinkiminė komisija iš 5 as
menų (išvardintos pavar
dės) ir sutinkantieji kan
didatuoti turi kreiptis iki 
kovo 24 d. į bet kurį komi
sijos arba valdybos narį. 
Daug bendruomenės narių 
buvo nustebinti rinkiminės 
komisijos skelbimu "Tėv. 
žib.” 1985. IV. 2 laidoje, ku
riame išvardinti 25 kandi
datai ir pranešama: "Ka
dangi iki nustatyto laiko 
pavyko surasti tik tiek kan
didatų, kiek reikia sudaryti 
tarybai, laikome juos visus 
išrinktais sekančiai kaden
cijai ir numatytieji balan
džio mėn. 21 d. .rinkimai 
neįvyks”..

Savaime aišku, kad iš
vengti rinkimų, rinkiminė 
komisija sąmoningai sudarė 
tik 25 kandidatų sąrašą, į 
kurį įrašė tik vieną valdy
bos narį, neatsiklausdama 
kitų valdybos narių, ir mi
nėtus kandidatus paskelbė 
išrinktais. Taigi, išrinkta 
be jokių rinkimų nauja ta
ryba.

Tokia rinkimų tvarka 
prieštarauja KLB Toronto 
apylinkės ir valdybos rinki
mų taisyklėms, kurių & 2a 
aiškiai pabrėžia, kad tary
bą sudaro bendruomenės 
narių i š r n k t i 25 atsto
vai. Jei rinkiminė komisiją 
sudaro "tik tiek kandidatų, 
kiek reikia sudaryti tary
bai", tai ji neturi teisės pa
skelbti juos išrinktais, nes 
ji atlieka tik technišką rin
kimų darbą ir neturi balsa
vimuose sprendžiamos ga
lios. šiuo atveju kandidatų 
išrinkimą aklamacijos tvar
ka turi patvirtinti bendruo
menės nariai tiesioginiu 
slaptu balsavimu pagal ta
rybos rinkimų taisykles. 
Rinkiminė komisija igno
ravo ne tik minėtas taisyk
les, bet ir pažeidė demokra
tinių rinkimų principus.

Rinkiminės komisijos sa
vo nuožiūra sudaryta be

J. Varčius

rinkimų Toronto apylinkės 
naujoji taryba yra žalingas 
precedentas ateičiai, nes pa
naikintas tarybos ir valdo
mųjų organų ryšys su ben
druomenės nariais, kurių 
apie 600 dalyvaudavo bu
vusiuose rinkimuose, sumo
kėję metinius solidarumo 
mokesčius. Rinkimai yra 
reikalingi, nes jie sukelia 
susidomėjimą bendruome
nės veikla ir balsavimais 
išrinkti tarybos nariai gau
na įgaliojimą vykdyti ben
druomenės narių susirinki
mų funkcijas.

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
BALIUS

Kiekvienų metų pavasarį 
savaitraščio "Tėviškės ži
buriai” leidėjai rengia spau
dos balių ne vien tik sukel
ti daugiau lėšų, bet ir su
daryti progą susitikti ben
dradarbiams, rėmėjams ir 
sukelti visuomenės susido
mėjimą šio laikraščio rei
kalais. šiais metais šis ba
lius įvyko balandžio 13 d., 
šeštadienį, Anapilio salėje 
Toronte-Mississaugoje, ku
riame dalyvavo apie 600 
tautiečių iš Toronto, Ha
miltono, St. Catharines, 
Londono ir kitų kolonijų.

Leidėjų vardu susirinku
sius pasveikino KLK kultū
ros draugijos "žiburiai” 

■ pirm. dr. S. Čepas, pakvie
tęs "Tėviškės žiburių” re
daktorių kun. dr. Pr. Gaidą 
įteikti Lietuvių žurnalistų 
sąjungos centro valdybos 
paskirtas dovanas šio sa
vaitraščio jauniesiems ben
dradarbiams, kurie anks
čiau laimėjo premijas. Rūta 
Girdauskaitė ir Darius čup- 
linskas- laimėjo pirmąsias 
premijas. Marytė Balaišy- 
tė, Jūratė Biretaitė-Kakne- 
vičienė, Indrė čuplinskaitė 
ir Mirga šaltmiraitė — tre
čiąsias premijas. Premijų 
čekius laimėtojai gavo 
anksčiau paštu ir baliuje 
jiems buvo perduota dova
na — knyga "žurnalistika”.

Koncertinę programą at
liko Toronto lietuvių vyrų 
choras "Aras”, šis populia
rus choras, kurį sudaro per 
40 dainininkų, diriguojamas 
jo vadovo V. Verikaičio, 
akompanuojant J. Govėdui, 
publiką supažindino su nau
jų dainų repertuaru. Naujas 
repertuaras ruošiamas iš
vykai į Angliją š. m. liepos 
mėn. kur "Aras” aplankys 
lietuvių kolonijas Škotijoje, 
vidurinėje Anglijoje ir Lon
done.

Po koncerto, užtrukusio 
apie valandą, "Tėviškės ži
burių" bendradarbiai ir rė
mėjai buvo pavaišinti šilta 
vakariene.

VELYKŲ STALAS

Velykų stalas yra Toron
to Lietuvių namų pavasario 
svarbi šventė, kuri šiais me

tais buvo surengta balan
džio 14 d., Atvelykio sekma
dienį, nuo 1 iki 5 vai. p. p. 
Mindaugo menėje. Dalyva
vo apie 400 svečių iš Toron
to, Hamiltono ir apylinkių. 
Salės centre ant didžiulio 
stalo buvo sukrautos vely
kinės gėrybės. Jo priekyje 
stovėjo apsišarvavęs raguo
lis, viso stalo karalius, o 
antroje pusėje tupėjo di
džiulė balta gulbė, stalo ka
ralienė, išdidžiai žvelgdama 
į blizgančiais šarvais pasi
puošusius paršiukus, vište
lių sukrautus velykinius 
margučius, įvairiaspalvius 
avukus, ežiukus, beržo ša
kas, baravykus ir daugybę 
tortų, pyragų, žybčiojo foto 
aparatai, dideli ir maži stu
dijavo velykinio stalo pa
puošimus ir stebėjosi LN 
moterų būrelio sugebėji
mais, kurios paruošė šį sta
lą.

Velykų stalo puotą pra
dėjo LN moterų būrelio 
pirm. A. Jucienė svečių pa
sveikinimu, priminus lietu
viškus velykų papročius. 
Sukalbėjus kun. A. Simana
vičiui, OFM, maldą, svečiai 
sujudo prie apvalių puoš
niai parengtų stalų, tikrin
dami margučių stiprumą, 
vaišinosi šaltais velykiniais 
mėsos ir daržovių užkan
džiais, užgerdami nestipriu 
vyneliu. Apie pusę publikos 
sudarė jaunimas, ypač daug 
buvo mažųjų, kurių links
mumas buvo jaučiamas prie 
kiekvieno stalo.

Užkandus, scenoje pasi
rodė Kristina Baršauskai- 
tė, apie 10 metų amžiaus 
graži mergytė, kuri profe
sionališkai, be jokių gaidų, 
paskambino fortepijonu tris 
muzikos kūrinius. Ją papil
dė Indrė Viskontaitė, apie 6 
metų amžiaus, Velykų šven
tei skirtu eilėraščiu. Jauni
mo programą užbaigė Dai
vą Baršauskaitė fortepijo
nu paskambinus pora mu
zikos kūrinių. Jų vietą ne
trukus užėmė LN dainos 
vieneto 7 dainininkės, ku
rios, vadovaujant muz. D. 
Deksnytei-Powell, atliko 5 
dainų pynę. Jų dainas dar 
papildė T. Regina, pagrojęs 
fleita trejetą muzikos kū
rinių. Jiems visiems publi
ka nepagailėjo širdingų plo
jimų. įvairus koncertas, už
trukęs 45 minutes, užbaig
tas LN visuomeninės veik
los komiteto pirm. A. Jan- 
kaitienės padėka rengėjoms 
LN moterų būrelio narėms, 
valdybai ir programos 
atlikėjams, kurie scenoje 
buvo pagerbti gėlių žiedais.

Netrukus atvyko ir Vely
kų bobutė (L. Mačionienė) 
su pilnu zuikučių ir dova
nėlių vežimėliu, lydima bū
rio mažųjų jaunimo. Apsi
stoję scenoje mažieji dekla
mavo, dainavo ir Velykų bo
butė jiems atsilygino dova
nėlėmis. Salėje svečiai vai
šinosi nuo didžiojo Velykų 
stalo atsineštais pyragais, 
visi pergyveno vienos lietu
viškos šeimos velykinę nuo
taiką, kurie pamažu išsi

skirstė į namus, palinkėję 
vienas kitam pavasariško 
džiaugsmo ir nepamiršti lie
tuviškų tradicijų išeivijoje.

"DIRVOS” RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

"Dirvos” rėmėjų Toron
to būrelio susirinkimas įvy
ko 1983. IV. 21 Lietuvių 
namuose. Būrelis padidėjo 
naujais aktyviais rėmėjais, 
kurių skaičius jau peršoko 
20 narių. Susirinkime daly
vavo 12 rėmėjų: pirm. B. 
Abromaitienė, M. Abromai
tis, V. Daugelavičienė, A. 
Jucienė, A. Jucys, V. Ka- 
lendrienė P. Kvedaras, A. 
Kuolas, V. Matulevičius, V. 
Skrinskas, V. Petraitis, J. 
Varanavičius.

Buvo svarstyta įvykusio 
1985. III. 3 "Dirvos” pobū
vio pajamų-išlaidų apyskai
ta. Pajamų gauta $1,935.00, 
kurias sudarė įėjimo ir as
meninės aukos, loterija ir 
prenumeratos mokesčiai. Iš
laidų buvo $271, kurias su
mažino Lietuvių namų val
dyba paaukojus "Dirvai” 
salės nuomą $320 ir dr. V. 
Stankus honoraro ir kelio
nės išlaidas $300. Po pobū
vio "Dirvai” buvo pasiųstos 
surinktos asmeninės aukos 
$390.00 ir prenumeratorių 
mokesčių $320.00. Iš viso 
pasiųsta kanadiškais $710. 
Susirinkimas apsvarstęs pa
jamų-išlaidų apyskaitą nu
tarė pasiųsti "Dirvai" iš 
gauto pelno papildomai 
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185 N. WABASH AVĖ CHir

$700.00, o likučius palikti 
būrelio sąskaitoje ateities 
renginiams.

Diskutuoti ateities pla
nai. Nutarta š. m. liepos 
mėn. pabaigoje Vasagos va
sarvietėje surengti "Dir
vos" rėmėjų šeštadienio va
karonę, rudenį — popietę ir 
1986 m. kovo-balandžio 
mėn. koncertą.

JOURNEYMAN IST CLASS 
TOOLMAKER 

opportunity for Firat Clasa TOOL
MAKER/SURFACE GRINDER. 
LANDMARK TOOL & GAGE 

1210 W. ALAMEDA. SU1TE III 
TEMPE. ARIZONA 85282 

<602> 967-5131
<16 18)

TOOL & CUTTER GRINDER
EXPERIENCF.D ONLY NEED APPLY 

MUŠT HAVE:
• FLAT FORM F.XPERIENCE

• OWN TOOLS 
DAY SHIFT 
OVER-TIME 

APPLY
9 AM-NOON & I PM-4 PM

DAILY
ŽALO MANUFACTURING CO.

6255 HALLF. DRIVE 
VALLEY VIEW, OHIO 44125 
 06-20)

OPPORTUNITY FOR 
RNS

Proureaaive akilled nursing facility i» 
looking for an.bįtioua dedicated - RNa. 
who are interested in relocating. Com 
pctitive salnry. Mušt have nuritini? 
home experience. Send resume to JOSEPH WOOD, ADMINIŠTRATOR.
Canterbury Vilią of Hanforri, 

1007 LACF.Y BLVD 
HANFORD. CA. 93230 

.. ________ (18-21)

IST CLASS SKILLED 
FOREMAN needed for Jrd »hift 
Wilh through knowledge in nmnufac- 
lunnK of culting IooIh, «uch „„ drille. 
reamera and etc. Pleaaa call 808-922. 
8222 or writ« to
SEMCO TWIST DRILL AND 

TOOL CO. INC.
2936 INDUSTRIAL PKWY.

SANTA MONICA. CALIF 9345$ 
---------------------------------- ' <18-21) 
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CHICAGOS LIETUVIAI

PASKIRTA EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

VARDO PREMIJA

Jaunu o 1 i o Eugenijaus 
ankstyva mirtis, apgaubė 
visą Kriaučeliūnų šeimą gi
liu liūdesiu. Skaudžiai per
gyvenę sūnaus ir brolio Eu
genijaus išsiskyrimą iš šio 
pasaulio, Kriaučeliūnų šei
ma ryžosi įamžinti jo atmi
nimą ne tik granitiniu pa
minklu, bet daug vertinges
nių ir laiko kandžių nesu
naikinamu jo vardo jauni
mo premijos įsteigimu.

Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo 1984 metų jaunimo 
premijos įteikimas įvyko š. 
m. balandžio 13 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje. Sumaniai 
ir oriai programai vadova
vo Jolita Kriaučeliūnaitė, 
prie garbės stalo pakvietusi 
jury komisiją ir laureatą.

Jolita pirmiausiai supa
žindino su premijos skyri
mo taisyklėmis ir pakvietė 
jury komisijos narį Vitą 
Plioplį perskaityti komisi
jos aktą. Premijai skirti ko
misiją sudarė: PLB švieti
mo ir tautinio auklėjimo 
vicepirm. Birutė Jasaitienė, 
PLJ S-gos atstovė dr. Da
nutė Saliklytė, JAV LJ 
S-gos pirm. Vitas Plioplys 
ir šeimos atstovai kun. An
tanas Saulaitis, S. J., tėvų 
jėzuitų provincijolas ir Ire
na Kriaučeliūnienė. Posė
džiui pirmininkavo kun. A. 
Saulaitis, SJ, o sekretoriavo 
Birutė Jasaitienė. Komisi
ja peržiūrėjo visus siūlymus 
ir rekomendacijas (nepra
nešė kiek ir kokių kitų siū
lymų buvo), vienbalsiai nu
tarė Eugenijaus Kriaučeliū
no vardo jaunimo premiją 
— 1000 dol. skirti Linui Ko
jeliui, už jo 1984-tų metų 
išskirtiną reprezentavimą 
lietuvių ir Lietuvos reikalų 
savųjų ir svetimtaučių tar
pe.

Su laureatu supažindino 
ir Linui Kojeliui premiją 
įteikė Vida Kriaučeliūnaitė- 
Jonušienė. Apie ankstyves
nius laureatus prisiminė 
programos vedėja Jolita. 
Anksčiau jaunimo premijas

Eugenijaus Kriaučeliūno vardo jaunimo premijos laureatas 
Linas Kojelis su jury komisijos nariais ir Kriaučeliūnų šeima. 
Iš kairės: kuh. A. Saulaitis, S. J., dr. D. Saliklytė, Linas Ko
jelis, Irena Kriaučeliūnienė, Vitas Plioplys, Vida Jonušienė, dr. 
L. Kriaučeliūnas ir B. Jasaitienė.

Antanas Juodvalkis

gavo: 1977 m. Viktoras Na
kas, Washington, D. C., 
1978 m. Gabija Juozapavi- 
čiūtė-Petrauskienė, Toron
to, Canada, 1979 m. Joana 
Kuraitė-Lasienė, Hamilton, 
Canada, 1980 m. Jūratė ir 
Rimantas Stirbiai Philadel- 
phia, Pa., 1982 m. Vidas 
Puodžiūnas, Londonas, An
glija, 1983 m. Gintė Damu- 
šytė, New Yorkas, N. Y. ir 
Violeta Abariūtė, Detroi
tas, Mich. Jolita pasidžiau
gė, kad visi premijų gavė
jai tebėra aktyvūs lietuviš
koje veikloje.

Laureatą sveikino kun. 
A. Saulaitis SJ, priminęs, 
kad šie metai yra tarptau
tiniai jaunimo metai, PLB 
valdybos vardu — Birutė 
Jasaitienė ir PLJ S-gos at
stovė dr. Danutė Saliklytė.

Ilgesnį žodį tarė premijos 
laimėtojas Linas Kojelis. 
Jis dėkojo Kriaučeliūnų šei
mai už prasmingą sūnaus- 
brolio Eugenijaus įamžini
mą ir komisijai už jo įverti
nimą. Prisiminė vaikystės 
metus, praleistus šeimoje, 
Los Angeles mieste, mokyk
las ir organizacijas. Jam gi
lų įspūdį paliko šeimoje vy
kę posėdžiai Lietuvos lais
vinimo reikalais, vėliau vei
kla ateitininkuose, jaunimo 
sąjungoje, stovyklose. Pa
darė išvadą, kad lietuvių 
kalbą išmokti ir j lietuvių 
organizacijų veiklą įsijung
ti pagrindą sudaro šeima. 
Be šeimos pastangų ir rū
pesčio lietuviškais reikalais, 
niekas kitas lietuvybės vai
kams neperduos. Padeda 
liet. mokyklos, organizaci
jos ir ypač jaunimo stovyk
los.

Padėkojęs už jo įvertini
mą, paprašė jam skirtą 
1000 dol. premiją padalinti 
į dvi dalis: vieną dalį skirti 
ateitininkams ir antrą dalį 
— Baltų laisvės lygai, nes 
jo kaip Baltųjų Rūmų tar
nautojo padėtis neleidžia, 
premiją priimti.

Meninę programą atliko 
viešnia iš Clevelando, kank
lininkė Mirga Bankaitytė, 
pakankliavusi penketą Al-
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Margučio koncerto rengėjai ir programos atlikėjai: Margučio bendradarbis Leonas Nar- 
butaitis, sol. Nelė Paltinienė, muz. Arvydas Paltinas ir Margučio vedėjas Petras Petrutis.

J. Tamulaičio nuotr.
fonso Mikulskio ir jos pa
čios pritaikytą muziką.

Po programos visi daly
viai, kurių buvo pilna Jau
nimo centro kavinė, buvo 
pavaišinti šilta vakariene ir 
vyneliu.

Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo premijų įteikimą rū
pestingai ir kruopščiai su
organizuoja dr. Leonas ir 
Irena Kriaučeliūnai su savo 
veikliomis dukromis: Jolita 
ir Vida Jonušiene bei jos 
šeima. Negailėdami išlaidų, 
kiekvieną kartą suranda ir 
atsikviečia vis naujus meni
ninkus, kurie atlieka neat- 
kištines menines progra
mas. Eugenijaus vardo 
įsteigta jaunimo premija, 
yra nuolatinis, nors ir 
skausmingas prisiminimas 
per anksti iškeliavusio vie
nintelio sūnaus.

PASISEKĘS MARGUČIO 
RENGTAS KONCERTAS

Lietuviškų radijo laidų 
Margučio vedėjas Petras 
Petrutis, kiekvienais metais 
suruošia keletą koncertų ar 
šiaip kultūrinių renginių, 
šių metų balandžio 21 d. 
Jaunimo centre Chicagoje, 
įvykęs Arvydo ir Nelės Bal
tinų pramoginių dainų kon
certas visapusiškai pavyko. 
Prigužėjo pilna salė lietu
viškos publikos, mėgstan
čios linksmesnio pobūdžio 
programą.

Programai vadovavo pats 
Margučio vedėjas Petras 
Petrutis, pranešimuose įter
pęs ir linksmesnį žodį. Iš jo 
visos laikysenos jautėsi pa
sitenkinimas ir pasigėrėji
mas vykstančia programa ir 
susirinkiusia publika. Pro
grama buvo ilgoka ir užtrū
ko dvi su puse valandos, bet 
susirinkusieji prašė dau
giau ir daugiau. Solistė Ne
lė Paltinienė savo balsu ir 
dainavimo būdu, įjungiant 
ir šokį, įtraukė ir visus da
lyvius. Prie elektroninių 
muzikos instrumentų nepa
mainomas talkininkas buvo 
Arvydas Paltinas.

Petras Petrutis, trumpų 
pertraukėlių metu, keičiant 
aprangą (pakeitė net 4 kar

tus), papasakojo apie Pal- 
tinių gyvenimą ir persikė
limą į Vakarus. Dabar Ar
vydas Paltinas yra orkestro 
ir choro vedėjas Vasario 16 
lietuvių gimnazijoje ir da
lyvauja minėjimų ar jubi
liejų programose.

Kalbėjo ir pats Arvydas 
Paltinas, perdavęs padė
ką gimnazijos direktoriaus 
Andriaus Smito, už nuola
tinį gimnazijos rėmimą, 
šiuo metu Vasario 16 gim
nazijoje mokosi 81 mokinys 
iš visų pasaulio kraštų. Va
karų Vokietijos valdinės 
institucijos remia gimnazi
ją didelėmis sumomis. Lie
tuviams reikia sudėti vieną 
trečdalį lėšų, o du trečdalius 
prideda federalinė ir vietos 
valdžios. Berniukų bendra
bučio statyba, kuri jau pra
sidėjo kainuos apie 3,5 mi
lijono DM, o pilies remon
tas — pusantro milijono. 
Taigi, šie metai pareika
laus ir lietuvius pasitempti, 
kad savo dalį galėtumėm 
įnešti ir gauti vokiečių pa
ramą.

Rengėjai solistę apdova
nojo gėlių puokšte, o ir iš 
salės buvo įteikta gyvų gė
lių, kaip pasitenkinimo iš
raiška. Po programos buvo 
pabendrauta ir pasivaišinta 
kavinėje.

P. Petrutis patenkintas, 
kad galės išlyginti skolą, 
susidariusią po instrumen
talistų koncerto, nes į tokį 

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė.. Cicero, III.

Te!.; 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

aukšto lygio koncertą, per-- 
mažai atsilankė publikos.

THE VOICE OF AMER- 
ICA, Washington, DC, is 
recruiting continuously for 
ųualified International Ra- 
dio Broadcasters in the Li
thuanian language. Salary 
rangės from $17,824 to 
$26,381. VOA representa- 
tives will be in Cleveland 
interviewings and testing 
potential candidates during 
the months of May and 
June. Candidates with a 
fluency in Lithuanian and 
English, and exper\ence in 
journalism, translatfng, and 
or academic research may 

obtain an interview by 
sending a resume to: Voice 
of America, Recruitment 
and Placement Division, 
Room 1192, 330 Indepen- 
dence Avė., SW. Washing- 
ton, D. C. 20547. VOA is 
an Equal Opportunity Em- 
ployer. (15-18)

MACHINST neadad (or N. Carollne 
Alumlnum Fabricalora, Also: 5ET- 
UP PERSON3, FOREMEN, TOOL 
MAKF.RS. Husl liave good knowledge 
or millins equip., punch presses, elc. 
1-800 221-0998 Mon.-Fri. aak for Mr. 
Kelliher (18-22)

Clay & Metai 
Modelmaken

Experienced. Send resume to: 
Donna Kutylowski, N.A.E.L., 
Suite 208, 4917 Schaefer, Dear- 
bom, MI 48126, or phone (313) 
581-7160.
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LOS ANGELES LIETUVIAI
METINIS ALTO 

SUSIRINKIMAS LOS 
ANGELES MIESTE

Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyrius, 
kuriam priklauso daugumas 
vietinių lietuvių organiza
cijų, savo metinį susirinki
mą šaukė š. m. kovo 31 d., 
sekmadienį, lietuvių šv. Ka
zimiero parapijos mokyklos 
patalpose. Kiekvienos ALT 
priklausančios organizaci
jos kvietime buvo paminė
ta, kad prašomi dalyvauti 
du atstovai ir kad kelioms 
o r g anizacijoms priklausą 
gali atstovauti tik vieną or
ganizaciją. Taip pat kvieti
mo lape, kaip ir visuomet, 
buvo dėkojama visoms or
ganizacijoms už darnų su 
ALTu bendradarbiavimą.

Skyriaus pirmininkas inž. 
Antanas Mažeika susirinki
mą atidarė, pasveikindamas 
organizacijų atstovus ir pa
kviesdamas Edviną Balcerį 
pirmininkauti, o sekretoriu
mi — skyriaus sekretorių 
Arnoldą Kungį. Mandatų 
Komisijon pakviesti: dr. A. 
Milaknis, M. Vaičienė ir K. 
Reivydas. Pereito susirin
kimo protokolą perskaitė 
sekretoriavusi skyriaus vi
cepirmininkė Daina Petro- 
nytė. Protokolas su pagyri
mu priimtas. Pirmininkas 
inž. Antanas Mažeika per
skaitė metų veiklos prane
šimą iš kurio paaiškėjo, kad 
pirmininkas ir kiti valdybos 
nariai veikliai dalyvavo 
įvairiuose savų organizaci
jų ir kitų tautų renginiuo
se bei minėjimuose. Inž. A. 
Mažeika pereitais ir šiais 
metais ėjo Pabalti jos Komi-

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų nariui

A. A.

VACLOVUI PUŽAUSKUI

mirus, Jo žmonai ir artimiesiems reiškiame

nuoširdžią užuojautą

Los Angeles Lietuvių 
Tautinių Namų 

Valdyba

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų narei

ALDONAI HOYOS-JANUS,

Jos vyrui mirus, reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

Los Angeles Lietuvių 
Tautinių Namų 

Valdyba

■■■ Rūta Šakienė

teto pirmininko pareigas, o 
drauge su vicepirmininke 
Petronyte lietuvius atstova
vo Pavergtų Tautų Komi
tete.

Dešimtame Amerikos 
Lietuvių Kongrese, Chica
goje, be ALTo pirm. inž. A. 
Mažeikos, kuris pirmininka
vo Kongreso antros 'dienos 
sesijai, dalyvavo dar penki 
asmenys: p. Alena Devenie- 
nė-Grigaitienė, Liucija Ma
žeikienė, Bronius Dūda, Jo
nas Kutra ir Rūta Šakienė.

Kaip kad ir kiekvieną ru
denį, pereitą lapkričio mė
nesį sušauktas visų organi
zacijų pirmininkų ar jų at
stovų posėdis - pasitarimas 
Vasario 16-tos iškilmių rei
kalu.

OSI bylų reikalais net ke
letą kartų organizacijoms 
bei pavieniams asmenims 
išdalinta daugybe laiškų pa
vyzdžių kopijų, su prašymu 
laiškus siųsti atitinkamiems 
valdžios atstovams. Taip 
pat platinta medžiaga ry
šium su pabaltiečių planuo
jamu Taikos ir Laisvės 
Ryžto žygiu Skandinavijo
je.

Vasario 17-tą įvykęs Ne
priklausomybės minėjimas 
pavyko labai puikiai. Išsiun
tinėtos rezoliucijos, į ku
rias jau gauti gražūs atsa
kymai iš Baltųjų Rūmų ir 
kitų pareiRŪnų. Pavėluotai, 
Vasario 16-tos proga iš Los 
Angeles miesto burmistro 
gauta graži lenta, o iš Bal
tųjų Rūmų — proklamaci
ja.

Susirinkimas plojimu pri
ėmė pirmininko pranešimą, 
padėkojo jam, daugiausia

DIRVA

Žmogaus teisių konferencijoje, kuri buvosušaukta Baltų lygos Los Angeles mieste, Amba- 
sador viešbutyje kovo 23 d. kalbasi Eugene Pell — Amerikos Balso direktorius, Aristids Lam- 
bergs — Latvių informacijos tarnybos direktorius (Boston), dr. Olgerts Pavlovskis — Pasau
lio Latvių Federacijos pirmininkas (Washington), Valdis Pavlovskis — Baltų Laisvės Lygos buv. 
pirmininkas ir Liucija Mažeikienė — Kalifornijos lietuvių respublikonų pirmininkė.

darbo įdėjusiam, už ypatin
gai puikiai pavykusią Va
sario 16-tos šventę, nežiū
rint į didelius ir nenumaty
tus, kelią pastojusius, sun
kumus.

Iždininko pranešimą pa
skaitė iždo sekretorius Si
mas Kvečas, o Revizijos 
Komisijos — Algis Rauli- 
naitis. Viskas priimta be 
pataisų.

Priėjus prie valdybos rin
kimų, pirmininkas pranešė, 
kad valdyba sutinka kandi
datuoti sekančiai kadenci
jai ir prašo dar prijungti
R. Paškauskų, kuris, pirmi
ninko pakviestas, sutiko 
grįžti valdybon, kurioje jis 
keletą metų pasireiškė kaip 
nepamainomas ryšininkas 
amerikiečių tarpe. Susirin
kimas mielai tam pritarė, 
užgyrė ir valdybą perrinko 
vienbalsiai.

Taigi, ALTo Los Ange
les skyriaus valdybą šiems 
metams sudaro: pirm. inž. 
Antanas Mažeika, Elena 
Gedgaudienė, Daina Petro- 
nytė, Antanas Skiriu*, Ra
mūnas Bužėnas, Simas Kve
čas, Arnoldas Kungys ir 
Rimvydas Paškauskas.

Revizijos komisija lieka 
ta pati: Algis Raulinaitis, 
Vladas Pažiūra ir Edvinas 
Balceris.

Trumpai padiskutavus 
keliais rūpimais klausimais, 
susirinkimas, netrukęs nei 
valandos laiko, baigtas pa
dėka darbščiam ir suma
niam pirmininkui inž. A. 
Mažeikai bei labai gerai val
dybai ir ačiū jiems, kad pa
siliko dar metams nešti 
sunkius j s i p areigojimus. 
Susirinkime, pagal manda
tų komisijos pranešimą, da
lyvavo trisdešimt penki pil
nateisiai dvidešimt vienos 
organizacijos atstovai. Bu
vo dar ir nemažas būrelis 
suinteresuotų svečių — ne 
atstovų. (rs)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

H©Wdays”
1985 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
ii BOSTONO ir NEW YORKO

RUGPIŪČIO 21 — 10 DIENŲ
LIETUVOJE — $1,675.00

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: 1-617-268-8761.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

Telefonas: (617) 268-8764

MCMBtn393 Wcst Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS Jr ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

I’RH 13 ARE BASEI) ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
IO CHANCE3 REGISTERED TRAVEL AGENT #TA0J24

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Dalia I., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbora Jakubs Scbmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185th Street, Cleveland, Olio 44119 
Tel. 1216) 531-7770

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

liams pastatyti.

1985 m. gegužės 2 d.

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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Antaniną Mačiuikienę • Vaitelytę 
atsisveikinant

Antanė Mačiuikienė-Vai- 
telytė, daugelio organizaci
jų aktyvi narė ir lietuviškos 
veiklos rėmėja, eidama sa
vo amžiaus devintą dešim
tį metu, mirė 1985 m. ba
landžio 9 d. Palaidota Ever- 
green kapinėse, Chicagoje.

Liet, dantų gydytojų 
draugijos rūpesčiu įvyko 
akademinio lygio atsisvei
kinimas su Velione Donald 
A. Petkaus šermenynėje. 
Atsisveikinimą darniai pra
vedė dr. Alicija Ruibienė.

Atsisveikino šių vienetų 
atstovai: Valdas Adamkus, 
Velionės šeimos bičiulių 
vardu atskleidęs Velionės 
asmenybę, polėkius ir ryž
tą didesniems ėjimams, dr. 
O. Bakaitienė, (L. dantų 
draugija), Stasiūnienė (L. 
Gailestingų Seserų draugi
ja), Adelė Izokaitienė (L. 
Skaučių Seserija), dr. V. 
Tauras (Korp! Fraternitas 
Lituanica-Patria), Ivašaus- 
kienė (D. Kung. Birutės 
draugija), J. Lintakas 
(šviesos-Santaros federaci
ja), Marija Remienė (Lie
tuvių Fondas) ir dr. J. Ado
mavičius, paskutiniuosius 
Velionės Antanės gyveni
mo metus mediciniška prie
žiūra lengvinęs liguistas 
dienas, kaip ir aną metą 
globojęs jos vyrą av. pik.
lt. A. A. Mačiuiką Panemu
nės sanatorijoje.

Atsisveikinimo valandėlė
je dalyvavo pilnutėlė šer
meninė Velionės gerbėjų, 
bendradarbių ir pažįstamų. 
Kai kurie kalbėjusieji savo 
mintis perpynė Velionės 
sūnaus poeto, skulptoriaus 
poezijos citatomis.

Atsisveikinimo kalbos, 
jose iškelti Velionės ėjimai 
bei jos šeimos narių gyve

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO wadovau|amo« kelionių agentūros 

1985 METŲ KELIONĖS l LIETUVĄ:
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.
U dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), ĮSKAITANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PRESIDENTTI HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ.

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KO
OPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVARKANT DOKUMENTUS 
IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS 
KELIONIŲ REIKALAIS PRAŠOME KREIPTIS Į:

G.T. INTERNATIONAL, INC. 
P.O. Box 29163
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TELEFONAI: (312) 471-1700 ARBA 
471-1702

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI 
LĖKTUVAIS

I

nimo momentai, dalyviams 
sudarė ryškų vaizdą, kokia 
didi savo asmenybe, ener
gija ir ryžtingumu buvo 
taurioji lietuvė, Vilnijos 
dukra Antanė Mačiuikienė.

į mano rankas valandė
lei buvo patekusi dr. J. 
Adomavičiaus kalba, kurios 
santrauka čia teikiu.

"Gyvenime kiekvienas 
mūsų privalome atlikti dve
jopą uždavinį; Turime su
sitvarkyti savo dvasioje 
taip, kad pajėgtume atsi
spirti blogų žmonių nuro
dymams ir sava dvasia pri
valome sutvirtėti tiek, kad 
pajėgtume žmoniško as
mens darbais puoštis. Dak
tarė Antanė šitas dvejas 
būtiniausia žmogaus parei
gas su kaupu atliko ir 
mums rfepakartojamo žmo
niškumo pavyzdį paliko.

Ji nesididžiavo iš namų 
būdama bajoraitė - dvasinė 
aristokratė, dabartinio Po
piežiaus Jono-Pauliaus II 
giminaitė. Jos mergautinė 
pavardė Voitelytė buvo pa
keista į Vaidel.vtę, o dauge
liui jos dėdžių išvykus Len
kijon, atsirado giminystė 
su dabartiniu Popiežiumi.

Kreipdamasis į Velionę, 
dr. J. Adomavičius kalbėjo: 
"Tamsta pajėgei iš abiejų 
gimdytojų pasisavinti žmo
niško gyvenimo geriausį 
pavyzdį ir per visą netrum
pą gyvenimą elgeisi, kaip 
pavyzdingiausia krikščionė, 
tokia pat lietuvė, žmona, 
motina, profesionalė med. 
sesuo, gydytoja ir visuome
nininkė. Ačiū Tamstai už 
dviejų kūrybingų sūnų, tik
rų jaunosios kartos dvasi
nių milžinų, sveiką pagim
dymą, užauginimą, išauk
lėjimą ir išmokslinimą.

Iki pat savo amžiaus ga
lo, net liguista būdama, vi
sas savas jėgas vien kitiems 
(šeimos nariams ir sveti
miems) atidavei ir mums 
išsimoksliniusios moters lie
tuvės pavyzdį palikai"

Mečys Valiukėnas

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
S. Graužinis, Cleveland .. 3.00 
M. Balys, Cleveland .... 3.00 
Martyno Jankaus šaulių

kuopa Brocktone..........25.00
J. Kukanauza, Valencia .. 6.00
A. Juškevičius, Cicero .. 5.00
B. Bugenis, St. Clair .... 3.00 
E. Čigas. Lakewood .... 8.00 
Johanna Kedys, Wickliffe 5.00
J. Saladžius, Chicago .... 8.00 
A. Giedraitienė, Halifax 0.50
I. Meilė, Chicago.............. 5.00
E. Janulis. Cleveland .... 10.00 
P. Putrius, Livonia .... 3.00 
P. Nevulienė, Eastlake . . 3.00 
V. Urbonas, St. Petersburg 8.00 
R. Vasys, Schaumburg .. 3.00 
Ada Friedrich,

Lagūna Niguel.............. 8.00
A. Mockus, Miami .......... 5.00
G. Leonienė, Bradford .. 20.00 
Simas Augaitis,

Watertown......................10.00
E. Krištaponis, San Angelo 3.00
O. Kremeris,

La Grange Park .......... 23.00
Br. Dūda, Valencia......... 8.00
A. Penkauskas, Willowick 3.00
C. Modestas.

St. Petersburg .............. 3.00
Tautos Fondas,

St. Petersburg skyrius 20.00 
A. Aglinskas. Chicago .. 3.00
H. Misliauskas, Media ..13.00
V. Karalius, Baltimore .. 3.00
D. Venclauskaitė. Wolcott 16.00 
Br. Jacikevičlus.

Ridgewood...................... 3.00
D. Adomaitis, Chicago ..33.00
VI. Janušauskas.

Longuenil .....................  3.00
Z. Brazauskas. Baltimore 8.00 
V. Aukštuolis, Munster .. 10.00 
V. Gruzdys,

St. Petersburg .............. 10.00
Dr. R. Dovydaitis, Dalton 13.00 
A. Repšienė. Chicago .... 3.00 
M. Petraitis. Homosassa 5.00
L. Krajauskas, N. Buffalo 13.00 
A. Sederavičienė, Omaha 5.00
K. Zaronskis. Cleveland 5.00
E. Kronas. Dundas .......... 3.00
J. Chernetzky, Cleveland 3.00 
A. P. Muliolis, Euclid .... 5.00
M. Aglinskas, W. View .. 3.00 
Dr. Šarūnas Lazdinis,

Dayton .................... 33.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

• Vacys Urbonas, Tautos 
Fondo Floridos skyriaus 
vykd. .vicepirmininkas, už 
reklamavimą TF popietę, 
kuri praėjo dideliu pasise
kimus, atsiuntė Dirvai pa
remti 20 dol. Ačiū.

• Pr. Dovydaitis, Los An
geles, Gal., atsiliepdamąs j 
Dirvos platinimo vajų, už
prenumeravo Dirvą savo 
sūnui Dr. Romui Dovydai
čiui, Dolton, Pa., ir'pridėjo 
auką 13 dol. Ačiū.

NAMAS FLORIDOJE

J u no Beach lietuvių ko
lonijos centre pigiai par
duodamas geras namas ne
toli jūros. Skambint: 1-305- 
626-0303. (16-19)

LB Krašto valdybos pirmininkas 
Dr. A Butkus aktualiais klausimais

įsteigdamas - jau ar nori

— Jūs esate ilgametis LB 
darbuotojas, o taip pat ir 
platesne prasme kitose or
ganizacijose. Kuriuos savo 
veikloje atliktus darbus lai
kote Lietuvos ateičiai svar
biausiais. naudingiausiais?

— Iš šio klausimo lyg ir 
turėčiau susidaryti nuomo
nę, kad jūs mano veiklą 
vertinate. Tiesa, kad LB-je 
buvau visokiose pereigose, 
įskaitant ir vykdomojo vi
cepirmininko pareigas PLB 
valdyboje. Manau, kad įne
šiau savo kuklų įnašą suor
ganizuodamas pirmąjį jau
nimo sąjungos skyrių Ohio 
valstybėje ir
Ohio LB apygardą bei LB 
Naujoje Zelandijoje.

Ekonominėje srityje bu
vau pradininkas, steigda
mas Socialinių reikalų ta
rybą ir išrūpindamas fede
ralinės valdžios paramą Cle
velande pastatyti Lietuvių 
sodybą už tris su puse mi
lijono dol. Tie namai liks 
LB nuosavybe.

— Jūs dalyvavote š. m. 
kovo 30 d. New Yorke jvy- 
kurioj JAV LB Rytinio pa
kraščio apygardų ir apylin
kių bei atstovų suvažiavi
me. čia buvo svarstoma 
daug įvairių nuomonių, 
klausimų ir pasiūlymų JAV 
LB Krašto vadovybei. į ku
riuos jums teko atsakyti, 
ar buvo kokių nesutarimų 
ar skirtingų pasisakymų dėl 
Krašto valdybos nuomonės 
bei metodų?

— Daugiausia diskusijų 
sukėlė specialių investigaci- 
jų įstaigos (OSI) KGB fal
sifikatais dokumentais ap
kaltintų lietuvių gynimas. 
Klausimas labai jautrus ir 
rimtas, tai be abejo, sukėlė 
daug diskusijų. Išvadoje 
buvo priimtas nutarimas 
prašant visas suinteresuo
tas organizacijas vieni kitų 
veiklą paremti.

— Suvažiavime buvo dis
kutuojama apie PLB ir JAV 
LB veiklą pasigendant ben
dradarbiavimo. Skaityto
jams būtų įdomu, kas juos 
skiria ir kokią tuo atveju 

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor 
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 j mano įstaigą.

nuomonę pareiškė suvažia
vimas?

— PLB konstitucija sako, 
kad PLB valdyba koordi
nuoja veiklą tarp kraštų 
valdybų, ši PLB valdyba 
yra labai judri ir mums at
rodo, kad ji jau pradėjo eiti 
egzekutyvo pareigas JAV 
lietuvių tarpe. To pasėkoje 
jie kai kada užmina mums 
ant kojos, pav., tiesioginio 
aukų rinkimo JAV-se ir Li
tuanistikos katedros vajuje.

— Buvo kelta mintis apie 
LB politinę veiklą. Gal galė
tumėte trumpai atsakyti, 
ar JAV LB ir PLB veikia 

pereiti į politinę
darbo sritį?

— JAV LB penktosios ta
rybos metų Philadelphijos 
sesijoje buvo nutarta ak
tyviai dalyvauti politinėje 
visuomeninėje veikloje. Ta 
veikla jau virš 10 metų yra 
vykdoma, šiuo metu LB 
aktyviai reiškiasi Specialių 
Investacijų Įstaigos (OSI) 
KGB suklastotais dokumen
tais apkaltintų lietuvių gy
nime. Ta akcija jau kuris 
laikas yra suderinta su 
ALTo valdyba. LB visuome
ninių reikalų tarybai vado
vauja Jonas Urbonas, šio
je srityje veiklą stengiama
si nedublikuoti su kitais 
veiksniais. Tas klausimas 
yra nukentėję nuo to ir pa
tys. Rasa Razfraitienė atlie
ka nepaprastai didelį darbą.

— Ką laikote savo di
džiausiu laimėjimu nors ir 
daugiausia jėgų dėl to pra
radus?

— Daugiausia išvargino 
ir laiko atėmė buvusi Tau
tinių šokių šventė Clevelan- 
iande, bet ir daug malonu
mo suteikė pamačius, kad 
tiek jaunimo iš viso laisvo
jo pasaulio, o taip pat ir vy
resniųjų dėmesys. Dabar 
mums rūpi artėjanti dainų 
šventė, kuri, tikime, taip 
pat pasiseks visai lietuvių 
visuomenei talkinant.

(e«)

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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Velykinio stalo organizatorės: Nagevičienė, Nasvytytė, Bud'
rienė, Tarutienė ir Strechl.

DAR VIENA ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS TRADICIJA

šiais metais Člevelando 
Šv. Jurgio parapijas švenčia 
savo įsikūrimo 90 metų gar
bingą sukaktį, kuri bus at
žymėta specialiu parapijos 
istoriniu leidiniu. Būdama 
viena iš seniausių lietuvių 
parapijų JAV, šv. Jurgio 

V. Nasvytytės nUotr. 

parapija tęsia savo senas 
tradicijas ir sukūrė naujas, 
kurios turi didelį pasiseki
mą. šalia proginių minėji
mų su trumpa menine pro
grama ir dar trumpesnėmis 
kalbomis, bendra Kūčių va
karienė ir Atvelykio stalas 
sutraukia parapijiečius į 
vieną didelę šeimą ir jungia 
savo jaukia šeimyniška,

DIRVA

darnia nuotaika.
Sekmadienį, balandžio 14 

dieną po pamaldų, per ku
rias buvo džiugu klausytis 
puikiai paruošto parapijos 
choro, kuriam vadovauja 
Rytas Babickas ir vargo- 
mais palydi Jūra Blynaitė, 
parapijos salė vos sutalpino 
parapijiečius ir svečius. 
Tradiciniais patiekalais ir 
kepiniais papuoštas parapi
jos šeimininkių stalas, išdi
džiai pąsidabinęs lietuviš
kais margučiais ir žalumy
nais, priminė Velykas Lie
tuvoje. Trumpa malda pa
laiminęs stalą, kun. Juozas 
Bacevičius kvietė visus pri
siminti šv. Jurgį ir parapi

Gražiai išpuoštas velykinis stalas šv. Jurgio parapijoje. J. Velykio nuotr.

iMM /uperior Avino/
ASSOCIATION ,

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

S

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 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

jos jubiliejaus metų reikš
mę. šalia įprastų dekoraci
jų, .scenoje stovėjo didžiu
lis, šakotas medis su šim
tais margaspalvių margu
čių. Loterija su "ežiukais” 
ir "beržo šaka” įnešė įvai
rumo ir humoro.. (amb)

OPERATORS
Riss International has ooenings 
for owner operators wtth ton- 
dem tractors to pull company 
eauipment. Prompt weeklv sėt- 
tlements. Generous trip od- 
vonces. Qulcl< turnoround. For 
more detolls coli Lindo from 9 
o.m to 4 p.m. of 414-345-6677 or 
1 -400-282-2350.

1985 m. gegužės 2 d.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

INJECTION MOLD 
DESIGNERS

OVERTIME 
FULL BENEFITS 
INSURANCE 
PENSION AND MORE

CAD training available for experi- 
enced mold designers.

DELTA MODEL& 
MOLD COMPANY 

1360 E. Big Beaver Rd.
Troy.MI 48083 
(313) 689-5482

A. A.

VACLOVUI KASAKAIČIUI

mirus, jo brolį BRONIŲ KASAKAITĮ, duk

rą ROMUTĘ, jų šeimas, bei artimuosius nuo

širdžiai užjaučiame.

Vytautas ir Jada 
G i r n i a i

RUMFORD COMMUNITY HOSPITAL. o 97 bed
JCAH occredifed acute core facflily ex1ends an in- 
vitotion to you to join our progressive nursing staff. 
if you believe thot caring is not old-fashioned.
Immediate *ull and parl-time openings iri our 
Maternity. Medicol and Surgical Departments for 
the professionol who is chollenged by change. 
At RCH. you make it happen!

Please submit resume in confidence to:
Joyce Perkins 

Adminiltrativo Oflice
RUMFORD COMMUNITY HOSPITAL

420 Franklin Street 
Rumfcrd, ME 04276

An £quol Opportunity įmployer M £ *

....................................—.................. ......... ■ 1 ■■■■■■....... i' ■■ ■ —’

JEI .11 MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR
PAŠALIMI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams. Hot roofs. Tvarkomo 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės da/cus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS I.akeuood. Ohio

/uperior /oving/
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.

linui
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JAV LB KILTOMIS TARYBOS PIKTOJI PREMIJŲ TOTO
Laureatų pristatymas ir premijų įteikimas.

Meninę programą atlieka
* 

sol. Anita Pakalniškyte,
akomp. muz. Jonui Govėdui.

1985 m. gegužės 11 dieną, 
šeštadienį, 7:00 vai. vakare
Dievo Motinos Auditorijoje

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 441 19.

Maloniai visus kviečiame susitikti su mūsųkūrėjais ir pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių kultūrą.
Globoja LB CLEVELANDO APYLINKĖS VALDYBA Rengia JAV LB KULTŪROS TARYBA

V

BUS PAGERBTOS 
MOTINOS

Gegužės 12 d., sekmadieni, 
po mišių Sv. Jurgio parapijos 
salėje, kavutės metu, ruošia
mas kuklus minėjimas Moti
nos dienos proga.

Visi maloniai kviečiami da
lyvauti.

PASIRODYMAS 
KITATAUČIAMS

S. Euclid biblioteka, May
field ir Green Rd. rajone, pa
kvietė lietuvius dalyvauti Įvai
rių tautų šventėje, ruošiamoje 
gegužės 18 d., šeštadieni. Bus 
įvairių tautų pasirodymas sa
vo liaudies kūriniais ir valgiais 
bei jų pardavimais. Kazė Vai. 
čeliūnienė, organizatorė, kvie
čia visus, kas tik turi dailių 
liaudies dirbinių ir rankdar

T* A R I n A VIENINTELIS LIETUVIŲ A 11 P A KREDITO KOOPERATYVAS I flUI fl 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, 442-9091.

PATARNAVIMAI 
METINIS 

MOKAME: KURSAI PRIEAUGLIS
Galioja nuo bal. 1, 1985 

TAUPYMO CERTIFIKATAI.

mui, asmeninės paskolos.

($3,000 ar daugiau)
12 mėn. 9.5% 9.84%
6 mėn. 9.0% 9.31%

SUPER-SHARE
($2,000 ar daugiau) 8.5% 8.77%
Reg. indėliai 6.0% 6.14%
($100 ar daugiau)
SKOLINIAME: Automobiliams, namų pagerini-

NUOŠIMČIAI MAŽESNI, SĄLYGOS GERESNES. 
Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS raštinėje. 

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

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

Dievo Motinos ir šv. Jurgio parapijose. 
Taupykite ir skolinkitės tiktai TAUPOJE 

Visos santaupos apdraustos su National Deposit 
Guarantee Corporation.

bių parodymui ar pardavimui 
paskambinti jai, tel. 464-9513

• Bilietai j premijų šven
tę gegužės 11 d. 7 vai. vak. 
Dievos Motinos parapijos 
auditorijoje, po 3 ir 5 dol., 
gaunami abiejose parapijo
se tuoj po pamaldų.

DRIVERS
Pioneer 1 rHiisportation. n wholly 
own«d Hubsidinry of Prenton Corpo- 
ration, it* neeking DRIVERS to ope. 
rate company tractori* with f lai bed 
trailera.

ALSO NEF.DED 
OWNER OPERATORS 

WJTH OR WITIIOUT TRAILERS.
Apphcanl* muMt be 23 yenrs of age 
hnve one year ateel hauling experi- 
ence, and have a uood driving record. 
We offer top pay and company 
benefits.
If you want to join a financially 
sound oruanization that cąres about 
ils Drivers, contact:

JEFF JENK1NS 
800-824-8104 (OHIO ONLY) 
800-2311151 (Outaide Ohio) 

or (2l6i 369-6151
Equal Opportunity Employer

(15-18)

Sol. Anita Pakalniškytė iš Toronto atliks meninę programą 
Kultū’ros Tarybos penktoje premijų šventėje Clevelande, Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje, š. m. gegužės 11 d. 7 vai. vak.

• LB Clevelando apylin
kės narių metinis susirinki
mas Įvyks gegužės 19 d. 4 
vai. p. p. Dievo Motinos pa
rapijos kavinėje.

Bus dalinai perrenkami 
valdybos nariai ir statomi 
nauji kandidatai j valdybą.

Kviečiami gausiai daly
vauti susirinkime.

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203. Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 112-6810.

• PATRIA prekybos na
muose, 791 E. 185 Street. 
Clevelande. yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
Įvairių skanumynų, lietuvis, 
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

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

CUSTODIAN
C O U P L E

Full time poaition in one of Shaker 
Hl». mosi desirable condommiuma. 
Mušt be capable of Yard and building 
maintenance. Lovely l-bedroom aulte, 
Blue Crosa and Rood pay- No chlldren 
or peta. Please Call:

Mr. Miliai* 
464-9150 — Days 

731-4223 — Eves. & Sun.
L. M. Gunderson Co.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
To work & live in a amai congenląl 

communily.
PHYSICAL THERAPIST 

100-bed acute care communily hospl* 
tai wilh home health department is 
seeking full-lime or part-time Thera- 
piHt(ii). Salary negoliable/benefits ex- 
cellent.Northvvestern Penna. historic 
communily located approximalely 10 
milen from Pittsburgh, Cleveland, and 
Buffaio. Contact the: Peraonnel Of- 
fice TITUSVILLE HOSPITAL, 406 
West Oak Street. Tiluaville. Penna. 
16354. (814) 827-1851.

Equal Opportunity Employer

1985 METŲ GEGUŽES 11-TĄ DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ,
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 

ČIURLIONIO ANSAMBLIO PATALPOSE,
877 EAST 185TH STREET, CLEVELAND, OHIO 44119, TEL. (216) 531-2131

ŠAUKIAMAS
LIETUVIŲ MUZIKŲ IR MUZIKOS DARBUOTOJŲ

SUVAŽIAVIMAS
Šiame suvažiavime kviečiami dalyvauti visi chorvedžiai, solistai, 

instrumentalistai ir muzikos darbuotojai.
Darbotvarkėje:

Lietuvių Muzikų Sąjungos kūrimas ir VII-sios JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventės reikalai.

Pradžia 9:30 vai. ryto.
Smulkesnių informacijų norintieji ir apie savo dalyvavimą pranešti 

skambinkite p. Ritai Kliorienei telefonu (216) 531-6459.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBOS ĮGALIOTI INICIATORIAI
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• Dirvos novelės konkur-• 
sui gauta Justino Butko 
novelė Epizodas. Galutinas 
terminas novelėms atsiųsti 
iki š. m. birželio 15 d.

• Martyno Jankaus šau
liu kuopa Brocktone, per 
pirm. J. Stašaiti ir sekr. St. 
Gofensienę, Dirvai parem
ti atsiuntė 25 dol.., linkint 
Dirvai sėkmės ateityje. 
Ačiū.

• Danutė Venclauskaitė, 
Wolcott, Ct., didelė visuo
meninių reikalų rėmėja, ap
mokėdama už dvi Dirvos 
prenumeratas, dar pridėjo 
aukų 1G dol. Ačiū.

• Domas ir Sofija Ado
maičiai, Chicago, III., at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką laik
raščiui paremti 33 dol. Ačiū.

PADeKA
A. t A.

EDVARDAS VAREKOJIS
Mirus mūsų mylimam vyrui, tėvui ir seneliui, dė

kojame visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo į poilsio vietą.

Nuoširdi padėka visiems užprašiusiems Šv. Mišias, 
pareiškusiems užuojautą asmeniškai, raštu ir per spaudą 
bei aukojusiems Tautos Fondui.

Dėkojame klebonui kun. V. Zakarui, kun. J. Ga
šlūnui ir kun. Ad. Stašiui už atlaikytas gedulingas Šv. 
Mišias bei maldas ir palydėjimą j poilsio vietą.

Ypatinga padėka kunigams už lankymą jo ligos 
metu namuose, ligoninėje ir suteikus jam dvasinį su
stiprinimą.

Nuliūdę:
ŽMONA ALDONA, 
DUKTĖ TERESĖ IR 
SŪNUS EDUARDAS 
SU ŠEIMOMIS

A. A.

VACLOVUI KASAKAIČIUI 

mirus, dukterį ROMĄ ČEPULIENĘ ir jos 

šeimą nuoširdžiai užjaučiame

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Pagelbinis Moterų 

Vienetas

A. A.

VACLOVUI KASAKAIČIUI 
mirus, brolį BRONIŲ ir jo žmoną Dr. BIRU

TĘ, gimines bei artimuosius, atsiskyrimo 

skausmo prislėgtus užjaučiame ir apgailes- 

taujam.

Elena ir Antanas
Rūkai

• Simas Augaitis, Water- 
town, Ct., įvertindamas Dir
vos bendradarbio Toronte J. 
Varčiaus straipsnius, Dir
vai paremti atsiuntė 10 dol. 
Ačiū.

• Dr. Šarūnas Lazdinis, 
Davton, Ohio, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką laikraščiui pa
remti 33 dol. Ačiū.

• Genovaitė ir Albinas 
Karsokai, gyv. Clevelande. 
užprenumeravo Dirvą kaip 
dovaną savo sūnui Kęstu
čiui Karsokui, gyv. Kalifor
nijoje.

Sveikiname naują skaity
toją.

• Inž. Birutė Kazlauskai- 
tė-Vitenienė, Midletown, N. 
J., kartu su savo vyru Al- 
mių, eina aukštas pareigas 
Heli kompanijoje — Assis- 

tant to the Vice-President 
of Customer Services. Tai 
vienintelė moteris užimanti 
tokią svarbią vietą. ”Who 
ir Who of American Wo- 
men” (1981-82) įtraukta 
kaip sistemos inžinierė ir 
plačiai išvardinta jos išsi
mokslinimas bei eitos ir ei
namos pareigos. Tokio laips
nio inžinierių visame alma
nache tėra pažymėta tik 
trys moterys.

Birutės tėveliai Vincas ir 
Valerija Kazlauskai gyve
na Los Angeles, Ca., ir 
džiaugiasi savo dukros at- 
siekimais.

BOSTON
LB TARYBOS RINKIMAI

Lietuvių Bendruomenės 
XI Tarybos rinkimai Bos
tono apylinkėje balsavimai 
vyks sekančiomis dienomis: 
gegužės 18 d., šeštadienį, 
nuo 11 vai. iki 2 vai. "Tau
pos” patalpose 368 W. 
Broadway, So. Bostone. Ge
gužės 19 d., sekmadienį, nuo 
11 iki 12 vai. po .pamaldų 
šv. Petro lietuvių parapijos 
salėje, o nuo 2 vai. iki 6 
vai. p. p. "Taupos” patal
pose.

Visi lietuviai, sulaukę 18 
metų amžiaus, kurie jaučia
si esą lietuviais ir priklausą 
Lietuvių B-nei ir nori pagy
vinti Bendruomenės veiklą, 
kviečiami dalyvauti balsavi
muose ir tokiu būdu atlikti 
bent minimaline moralinę 
bendruomeninę pareigą.

Kas negali asmeniškai at
vykti į rinkiminę būstinę, 
gali savo balsą pasiųsti paš
tu. Rinkiminę komisiją su
daro : Danielius Averka, 
Bronius Paliulis ir Romas 
Veitas.

NEW YORK
VELYKINIS STALAS

Lietuvių Moterų Federa
cijos New Yorko klubas, va
dovaujamas dr. Marijos Žu
kauskienės, š. m. balandžio 
14 d. Kultūros židinyje, 
Brooklvne, N. Y. surengė 
tradicinį Velykų stalą. Ati
darymo žodį tarė klubo pir
mininkė dr. Marija Žukaus
kienė ir pakvietė Tėvą Leo
nardą Andriekų, OFM su
kalbėti invokaciją. Rašyto
jas Paulius Jurkus skaitė 
paskaitą apie poetą Antaną 
Baranauską.

Po programos pirm, pa
kvietė visus svečius, kurių 
buvo pilna didžioji salė, 
prie turtingo valgiais, puoš
niai ir meniškai papuošto 
Velykinio stalo.

LMF New Yorko klubas 
šios mūsų tradicijos nie
kuomet neatsisako nors šis 
parengimas pareikalauja iš 
jų daug laiko, geros vaiz
duotės maisto paruošimui 
ir stalo meniškam papuoši
mui. Klubo valdybą sudaro: 
Dr.. M. Žukauskienė, pirm.,
M. Klivečkienė, vicepirm., 
M. Ulėnienė, sekr., E. Noa- 
kienė, M. Karečkienė ir J. 
Vytuvienė. (eč)

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

minėti atsišaukimą, sukelti Dirvai paremti 70,000 
dol., aukojo šie asmenys:

(Pradžia Dirvoje Nr. 13)

Vytautas ir Bronė Volertai, Delran ............ 50.00
Mečislovas ir Valerija Meiliūnai. Weston .... 50.00 
Henrikas ir Marta Macijauskai,

Mayfield Hts., Ohio ........................   50.00
Br. šilas, Elizabeth, N. J.... .............................. 30.00
Vladas Matulionis, Cleveland, Ohio ............. 10.00
P. žolynas, Chicago, II...................................... 50.00
Jonas ir Anna Liorentai, Hollywood .....  25.00
Dr. Emil Stanat, Chicago, III........................... 10.00
Stasys šimoliūnas, Detroit. Mich .......... 35.00
Vacys ir Stasė Urbonai. St. Petersburg EI. 50.00 
Petras Petrušaitis, Racine ir Vytautas 

A. Račkauskas, Cicero,
a. a. K. Žilėno atminimui .........................200.00

Antanas Rūkas, St. Petersburg, Fla. ........... 75.00
J. Vizgirda, Aurora .......................................... 25.00
Jonas šepetys, Farmington Hills ................ 20.00
Juozas čėsna, St. Petersburg, Fla............... 15.00
L. Raslavičius, Eik Grove .....................   10.00
Aleksas ir Kazimiera Laikūnai,

Cleveland, Ohio ..........................................200.00
Jonas Vedegys, Chicago, III. ......................... 30.00
Elzbieta Ribokienė, Brockton, Mass. ............ 15.00
Stasė Kasnickienė, Harbert ........................  20.00
Dr. T. Rymantienė, Chicago, III....................... 20.00
Jonas šalna, Graslane ...............................  25.00
Eugenija ir Bronius Blinstrubai,

Oak Lawn, III............................................. 50.00
Bronius Gelažius, Chicago, III. .......................100.00
Vincas Jonikas, St. Petersburg, Fla. ............ 15.00
Jonas Vaičaitis, St. Petersburg, Fla. ............ 25.00
Dr. Frank Jaras, Highland ................................... 50.00
Antanas Grinius, Detroit, Mich. .................. 25.00
Kazys čėsna, Worcester, Mass........................ 25.00
Mikalojus Ivanauskas, St. Petersburg, Fla. 10.00 
Andrius Bliudžius, Southfield, Mich...........  25.00
Liucija Petrikonis, Juno Beach, Fla....... ....... 20.00
Danutė Senikienė, Monticello ......................... 50.00
Alpas Gilvydis, Detroit, Mich.......................... 50.00
Jonas Žostautas, N. Redington Beach .......  50.00
Juozas Juška, Warren .............   40.00

(Bus daugiau)

Prie Velykinio stalo, suruošto LMF New Yorko klubo ba- 
Ižio 14 d. Kultūros Židinvie.

Prie Velykinio stalo dalis svečių: Ščiukaitė, LMF pirm. Al
dona Pintsch, A. Povilauskienė, L. Vakšellenė, J. Simutienė 
ir kt.
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