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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Prezidento Carterio atsaky
mas į sovietų stiprinimasi Ku
boje buvo visai logiškas: JAV 
žada akyliau sekti įvykius toje 
saloje, daugiau rūpintis padė
timi visoje Karibų jūroje ir pa
siruošti bet kokiems eventua
lumams. Neramina tačiau bū 
das kaip visa tai buvo pristaty 
ta tautai. Juk atrodo, lyg pre
zidentas tik dabar pastebėjo 
galimus pavojus, nepaisant 
kubiečių žygių Angoloje, Eti
opijoje ir kituose pasaulio kraš 
tuose, neramumų Karibų jū
roje ir sustiprėjusio teroro sąs-

LIETUVIŲ KONGRESAS 
CLEVELANDE

Kongrese dalyvaus dau
gelis iškilių asmenybių: 
abudu lietuvių išeivijos vys
kupai, Clevelando vyskupas 
James E. Hickey, JAV se
natorius Robert Dole, žy
mūs paskaitininkai, ir kiti 
veikėjai bei tautybių atsto
vai.

Pirmąją sesiją šeštadie
nio ryte pasveikins Ohio 
vicegubernatorius George 
Voinovich. šeštadienį pa
skaitas skaitys: VLIKo 
pirm. dr. Kazys Bobelis, 
Lietuvos generalinis konsu
las Anicetas Simutis iš New 
Yorko ir Jaunimo organiza
cijų veikėjas dr. Viktoras 
•Stankus.

šeštadienį vakare, baliaus 
metu, kalbės advokatas 
Spencer Oliver, Europos 
Saugumo ir Kooperavimo 
Jungtinių Valstybių komi
sijos direktorius. Operos 
arijų ištraukų programą at
liks mūsų žymus Čiurlionio 
ansamblis, vadovaujamas 
kompozitoriaus Alfonso Mi
kulskio. Po programos bus 
vaišės ir šokiai.

Sekmadienį, 12 vai. vyks 
Šv. Mišios Šv. Jono katedro
je. Mišias atnašaus vysku
pas Vincentas Brizgys, pa
mokslą pasakys vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupas An
tanas Deksnys. Iškilmingų 
Mišių metu tautines mišias 
už kenčiančią Lietuvą gie
dos Čiurlionio ansamblis, 
vadov. kompozitoriaus Al
fonso Mikulskio. Visos or
ganizacijos yra kviečiamos 
dalyvauti Mišiose su vėlia
vomis, ir visuomene yra 
prašoma gausiai dalyvauti.

Sekmadienį popietinėje 
sesijoje kalbės neseniai iš 
komunistų ištrūkęs Romas 
Giedra, tema "žvilgsnis į 
okupuotą Lietuvą". 

maukoje Tarp Siaurės ir Pietų 
Amerikos. Apie tai jau daug 
buvo rašyta laikraščiuose ir 
sunku patikėti, kad to nebūtų 
žinojusios atitinkamos valsty
bės įstaigos. Prezidentas pats 
sakė, kad sovietų kautynių 
junginiai (net brigados dy
džio) Kuboje jau buvo kelis 
metus. Jei taip - kyla klausi
mas, kodėl tai nebuvo pastebė
ta ir tuojau pat nesigriebta ty
lių diplomatinių žygių nepa
tenkintam ‘status quo’ paša
linti? Vietoje to buvo laukta 
kol tai iškėlė atskiri senatoriai, 
kuriuos lengvai galima įtarti 
siekiant padidinti savo popu
liarumą ateinančių rinkimų 
progai. Nelabai rimtai atrodo 
ir nesančių administracijoje 
užsienio politikos žinovų sušau 
kimas patarti ką daryti, kai 
sovietai paneigė savo dalinių 
Kuboje paskirtį. Maskva aiš
kino, kad tų uždavinys esąs 
tik treniruoti kubiečius. Aiš
ku, kad du ar trys tūkstančiai 
sovietų karių išsikėlę, kaip juo
kiamasi, į Miami galėtų pasi
mesti to didmiesčio trafike, 
tačiau jų egzistencija Kuboje 
padeda Fideliui Castro išsilai
kyti ir daryti šunybių visame 
pasaulyje.

Tai turėtų būti žinoma ir 
be patarimų tų ekspertų, ku
riuos spauda ir Washingtono 
politikai praminė ‘išminčiais’. 
Jų tarpe buvo adv. Clark Clif- 
ford, daugelio prezidentų 
patarėjas, pirmininkavęs tam 
išminčių klubui, buvę Valsty
bės Sekretoriai: Kissingeris, 
Dean Rusk ir William Rogers 
bei kiti žinomi asmenys, kaip 
buvęs (Nixono) Gynybos Pa- 
sekretorius ir prieš metus susi
dariusio komiteto prieš SALT 
II sutartį narys David Pack- 
ard, ir senasis W. Averell Ha- 
riman. Išminčiai nepadarė 
bendro nutarimo, tačiau turė
jo progos savo asmeniškas nuo
mones pareikšti pačiam prezi
dentui. Nesunku įspėti ką jie 
sakė: keli tūkstančiai sovietų 
Kuboje nesudaro tiesiogio pa
vojaus JAV-bėms, tačiau jie 
gali būti tik ledo kalno iškyšu
lys, po kurio slepiasi kitos so
vietų machinacijos.

Žodžiu - kaip nežiūrėsi - 
krizė, kurią daug laiko dirbti
ne, pasibaigė Carterio pralai
mėjimu. Gandonešis kolum- 
nistas Jack Anderson net pri
leido, kad ji buvusi tyčia su
galvota, kad parodžius Carte
rio ‘šaltumą’ krizėje, kai tuo 
tarpu jo važovas į prezidentus 
šen. E. Kennedy pasidavė pa
nikai, įvažiavęs su automobi
liu į vandenį nuo tilto į Chap- 
paąuiddick salą!

♦ ♦ ♦

Bet ir palankiausiai Carte- 
riui žiūrint, prezidentas tapo 
‘Showbiz diplomatijos’ auka, 
apie tą reiškinį visai nesenai 
Washington Post rašė vienas iš

Popiežius Jonas Paulius II Amerikoje buvo friumtališkai sutiktas, visur dalyvaujant 
milijoninei miniai. Washingtone Apaštališkoje delegacijos būstinėje diplomatinių misijų šefams 
suruoštame priėmime, kur dalyvavo ir Lietuvos atstovas dr. Stasys Bačkis su ponia, popiežius 
ypatingą dėmesį skyrė Lietuvos atstovui, kurį paėmęs už rankos ir pasivedęs į šalį pasakė: ”Aš 
kasdieną meldžiuos už Lietuvą. Ji man taip yra brangi ir aš negaliu nesimelsti už ją.”

'Kasdieną meldžiuosi už
Lietuvą... pareiškė popiežius Jonas Paulius II

Lietuvos atstovui dr. S. Bačkiui
Prezidento J. Carterio su

rengtame priėmime Baltųjų 
Rūmų sodelyje spalio 6 d. 
popiežiui Jonui Pauliui II 
pagerbti dalyvavo virš 6000 
kviestų svečių. Jų tarpe 
Amerikos valstybių parei
gūnai, diplomatai, bei kultū
rinio ir ekonominio gyveni
mo atstovai.

Tarpe jų buvo kviesti ir 
sekantys lietuviai: F. And- 
riūnas, I. ir R. Bubliai, R. 
ir R. česoniai, A. ir T. Ge- 
čiai, dr. L. ir I. Kriaučeliū- 
nai, kun. K. Pūgevičius ir 
Br. Vaškaitis. Priėmime 
priekyje teko vietos Ingri
dai ir Romui Bubliams ir 
dr. Leonui ir Irenai Kriau- 
čeliūnams.

Esant galimybei popiežiui 
asmeniškai pasisveikinti tik 
su prieky sėdinčiais, buvo 
gera proga prieky sėdin- 
čiams lietuviams su juo pa
sisveikinti ir trumpai pri
minti mūsų tautos rūpes
čius. Ingrida Bublienė po
piežių pasveikino žodžiais 
"Garbė Jėzui Kristui", dr.

tų 15 išminčių, buvęs Valsty
bės Pasekretorius (Johnsono 
laikais) George W. Bali. Pa
gal jį, nūdienė diplomatija grį
žo atgal bent 500 metų. Anks
čiau karaliai ir kunigaikščiai 

(Nukelta į 4 psl.)

L. Kriaučeliūnas ir ponia iš
reiškė jų prašymus padėti 
Lietuvai, o popiežius pa
ėmęs Ingridos Bublienės

PARAMA LIETUVOS DIPLOMATUOS 
TARNYBOS IŠLAIKYMUI

JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pa
stangomis, kongresmanas 
Charles Dougherty (res
publikonas iš Pennsylvani- 
jos) į JAV Atstovų Rūmus 
š. m. rugsėjo 26 d. įnešė 
įstatymo projektą (H. R. 
#5407), kurį JAV Kongre
sui priėmus, pradedant 1981 
metais, Lietuvos Atstovy
bės Washingtone ir Lietu
vos konsulatų JAV-se išlai
kymui kas metai būtų ski
riama $250,000 suma. Mini
mus fondus administruotų 
Lietuvos atstovas Washing- 
tone ir jie būtų naudojami 
įstaigų išlaikymui ir Lietu
vos atstovo paskirtų diplo
matų atlyginimui. Atstovo 
paskirti asmenys privalės 
būti lietuvių kilmės (nega
lės būti JAV-ių piliečiais) 
ir jiems bus teikiamos visos 
privilegijos ir imunitetas, 
kuriuo naudojasi panašaus 
rango kitų valstybių diplo
matiniai atstovai.

JAV LB Visuomeninių 

ranką rimtai susitelkęs pa
reiškė : "kad lietuvių ir len
kų akys tos pačios ir žiūri 
į tą pačią pusę".

Reikalų Taryba minimo 
įstatymo pravedimui šiuo 
metu mobilizuoja darbuoto
jus ir greitu laiku planuoja 
pradėti plačią akciją JAV 
Kongrese ir lietuvių visuo
menėje dėl minimo įstaty
mo pravedimo.

Tenka pastebėti, kad įsta
tymo pravedime kongres
manas Dougherty artimai 
bendradarbiauja su kaden
ciją baigiančiu JAV LB 
Krašto valdybos pirmininku 
inž. Alg. Gėčių. A. Gečio 
šeimos nariai (žmona Tere
sė ir jaunesnioji duktė) ak
tyviai buvo įsi j ungusios į C. 
Dougherty į JAV Atstovų 
Rūmus išrinkimo kampani
ją. Dougherty nurungė pa
skutiniaisiais metais lietu
viams buvusį nepalankų 
kongr. Jashua Eilberg ir 
šiuo metu yra vienintelis 
respublikonas atstovaująs 
d i d m iestį (Philadelphia) 
JAV Atstovų Rūmuose.

LB Inf.
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SAVAIMĖ POLITIU^^

Pas audžiu ros momentas busimoje JAV rinkiminėje kovoje. - Nauja 

sovietu strategija: nepasitikėti sąjungininkais, bet tvirtai paimti valdžia 

į savo rankas. - Vysk. Marcinkus popiežiaus viešnagės vadovas.

Jei šiandiena įvyktų rinki
mai, respublikonų kandidatu 
į prezidentus būtų Ronald 
Reagan, demokratų - senato
rius Edward Kennedy. Ryt, 
žinoma, galės būti kitaip, o iki 
pačių rinkimų dar turime vi
sus metus laiko, per kuriuos 
daug kas gali pasikeisti. Jei ta
čiau dabar pirmaujantieji kan 
didatai išlaikytų pozicijas, 
tarp jų nebūtų sunku įžiūrėti 
pasaulėžiūros skirtumus. Pir
masis aiškus konservatyvas, 
norįs sumažinti valstybės įta
ką kasdieniniame jos piliečių 
gyvenime, antrasis - nūdienis 
liberalas, kuriam valstybė tu
ri saugoti ne tik tvarką, bet ne 
aktyviai dalyvauti socialinia
me gyvenime. Tiesa, ir Ken
nedy paskutinėmis dienomis 
kalbėdamas kaip kandidatas, 
nors oficialiai neprisipažinda
mas, pakrypo aiškiai į dešinę. 
Taip New Yorko investorių 
konvencijoje jis pareiškė atme 
tąs idėją, kad valdžia žino ge
riausią išeitį, ir jos įsikišimas į 
ūkinį gyvenimą yr tik paskuti
nė galimų priemonių (lašt re- 
sort). Iki šiol, per 17 savo se- 
natoriavimo metų, jis taip ne
kalbėjo. Ir kadangi politikai, 
norėdami laimėti rinkimus, 
dažnai atsistoja ant galvos ir 
nesijaučia esą saistomi rinki
miniais pažadais, kuriuos la
bai retai gali suderinti su tik
rove, Kennedy ir toliau laiky
tinas liberalu - didesnio valsty 
bės įsikišimo į kasdieninį gy
venimą šalininku.

Tokios pasaulėžiūriniai ryš
kios kandidatūros duoda geros 
progos atitrauktai nuo kandi
datų pasvarstyti abejų pasau
lėžiūrų geras ir blogas puses. 
Konservatyvai, aiškindami 
valstybės įsikišimo blogas pu
ses, turi labai aktualų pavyz
dį. Valstybė, užsimaniusi 
tvarkyti energijos reikalą, 
dirbtinai neleido kelti naftos 
ir jos produktų kainų, bet 
rezultate jos vistiek kilo, vieti
nė gamyba mažėjo ir JAV vis 
daugiau darėsi priklausomos 
nuo importo, nors energijai 
tvarkyti buvo sukurtas atski
ras departamentas, mokesčių 
mokėtojams apsieinęs 11 bilijo 
nu dolerių į metus. Yra pavyz 
džių ir iš užsienio. D. Britani
ja, darbiečių valdoma, prisiė
musi labdaros valstybės formą 
smarkiai pradėjo eiti nuosmu
kio keliu. Ją, gal tik laikinai, 
išgelbėjo naftos šaltinių suradi 
mas Siaurės jūroje. Panašiai 
ir Švedijoje, kur socialdemo
kratai ir per paskutinius rinki
mus neatgavo ilgai turėtos 
daugumos.

Užsienyje tačiau galima ras 
ti ir pavyzdį, kuris turėtų tikti 
ir liberalams. Tai Vakarų Vo 
kietija, kuri turi visuotiną 
draudimą, nemokamą mokslą 
ir universitetuose, gerą aplin
kumos apsaugą, stiprias uni
jas, bet kartu ir sveiką, pro
duktyvią bei tarp savęs konku 
ruojančią ekonomiją, palygin
ti labai žemą infliaciją ir stip
rią valiutą. Jos gyventojų už
darbio vidurkis 1977 metais 

buvo tik truputį mažesnis už 
JAV - $8410 prieš $8670, o 
šiais metais bus turbūt aukš
tesnis. V. Vokietijos darbinin
kas pensijų fondui moka 18 % 
savo uždarbio (pusę tiesiogi
niai, kitą pusę per darbdavį). 
Sveikatos draudimas jam kaš
tuoja 11%. Su visais mokes
čiais darbininkas netenka 
45 % savo uždarbio. Vokieti
joje 41.3% visos tautos paja
mų už gaminius ir patarnavi
mus - GNP - atima vyriausy
bė, o tuo tarpu JAV-bėse tik 
32.6% . Nepaisant to, dau
gumas vokiečių susidariusia 
būkle yra taip patenkinti, kad 
opozicinė krikščionių demokra 
tų partija, atstovaujanti dau
giau konservatyvią pažiūrą, 
kol kas neturi daug šansų lai
mėti sekančių metų rinkimus.

Ar tai, kas įmanoma Vokie
tijoje, neįmanoma JAV-bėse? 
Tam yra daug kliūčių. Visų 
pirma psichologinio pobūdžio. 
Pergyvenę dvi infliacijas pasi
baigusias visišku valiutos kriti 
mu, vokiečiai labai bijo nau
jos infliacijos. Dėl to ir darbi
ninkų unijos savo atlyginimo 
pakėlimo reikalavimuose yra 
labi santūrios, nors turi savo 
atstovu įmonių valdomuosiuo
se organuose. Tuo tarpu Čia 
General Motors darbininkai iš 
siderėjo po 11% atlyginimo 
pakėlimo kas metai per atei
nančius tris metus, mažiausiai 
rūpindamiesi tuo, kiek tai pri
sidės prie infliacijos pasparti
nimo. Be to, ir pralaimėjimas 
abiejų pasaulinių karų vokie
čius vertė iš pradžių pasiten
kinti mažesniu gerbūviu, būti 
drausmingesniais. Viso to dar 
trūksta amerikiečiams, o be 
to - žiūrint į valstybę kaip į 
karvę, kurią gali melžti nešė- 
rus - sunku laukti daug pasise
kimo ir iš valstybės užsimoji
mų bent ką pakeisti. Nenuos
tabu, kad konservatyvizmas 
vėl susilaukė atgimimo. Abie
jų partijų kandidatai pradėjo 
traukti panašias giesmes. Nors 
jie gali pasikeisti, ir greičiau
siai dar pasikeis, pasaulėžiūri
nis momentas ir 1980 metų 
prezidento rinkimuose dar ne
vaidins tokio vaidmens kaip 
Europoje.

★★★
Dar grįžtant prie sovietų už

mačių Kuboje ... Tariamos 
krizės metu buvo sunku nusi
kratyti įspūdžio, kad sovietų 
pavojus apskritai būtų šiame 
krašte laikomas rimtu. Dau
gelis tikrų, ar tariamų žinovų 
laikosi pažiūros, kurią New 
York Times išreiškė Irano kri
zės metu: ‘Sovietų Sąjunga 
virsta daugiausiai konservaty
via galybe pasaulio reikaluo
se ... apsunkinta savo toli sie
kiančių politinių ir ekonomi
nių interesų gynimu’. Prieš to 
kią, deja, vyraujančią Vaka
ruose pažiūrą įdomų straipsnį 
paskelbė žydų Commentary 
žurnalas š.m. spalioNr. Jis iš- 
vedžioja, kad savo pačių sau
gumo sumetimais Maskva ir 
toliau siekia komunizmo visa
me pasaulyje. Sovietųnoras iš 

naudoti savo naudai lokalines 
komunistų partijas Trečiaja
me pasaulyje nėra naujas. Tie 
sa, buvo laikotarpis, kada 
Maskva - panašiai kaip vėliau 
kiniečiai - nesidomėjo užsienio 
komunistais, siekdami geres
nių ryšių su naujais, naciona- 
listinais valdovais ir jų partijo
mis. Chruščiovas 20-me parti 
jos kongrese pirmas viešai pa
sakė, kad kokia būtų Trečiojo 
pasaulio valdovų pažiūra, 
vistiek jie turės bendrų intere
sų su Sovietų Sąjunga.

Tuo pačių laiku, kai Chruš
čiovas bandė įgyti Trečiojo pa 
šaulio simpatijų ginklais ir ūki 
ne pagalba, jis taip pat bandė 
apsaugoti lokalinių komunis
tų interesus. Bet tai suderinti 
nebuvo lengva po to, kai Egip
to Nasseris ir Irako Kasem pra
dėjo likviduoti savo komunis
tus. Nuvertus Chruščiovą 
1964 m. sovietų vadai nutarė, 
kad vietinius komunistus rei
kia paaukoti gerų santykių su 
krašto valdovais naudai. Mask 
va patarė Egipto komparti
jai išsiskirstyti ir stoti kaip at
skiriems inidvidams į Nasse- 
rio Arabų Socialistų Uniją.

Dabar tačiau yra duomenų 
matyti,kad ta epocha pasibai 
gė. Iš dalies išėjo dėl to, kad 
nacionalistiniai valdovai nepa 
sirodė ištikimais sąjunginin
kais, o iš dalies todėl, kad 
praktiškai žiūrint Maskva 
laimėjo kovą dėl hegemonijos 
pasauliniam komunistų sąjū
džiui. Tai geriausiai paryški
na Kuba. Grynai ideologiškai 
Kubos doktrinos buvo daugiau 
maoistinės negu sovietų sti
liaus marksizmo. Bet labai 
sunki ekonominė būklė Kubą 
privertė klausyti daugiau 
Maskvos. 1970-71 m. Kuboje 
nustota kritikuoti sovietus ir 
jos slaptoji policija DGI buvo 
perimta KGB. Pagal tą pavyz
dį ne valdžioje esančios kom
partijos turėjo suprasti,kad - 
nepaisant jų simpatijų maoiz- 
mui - jas realiai gali paremti 
tik Sovietų Sąjunga. O ir pati 
Kinija po Vietnamo užpuoli
mo neatrodo esanti tokia ideo
loginiai ‘švari’ kaip anksčiau. 
Juo labiau, kad ji pati, bandy
dama modernizuoti savo ūkį, 
atsisuko nuo Mao ideologijos. 
Sovietų-kubiečių invazija į 
Angolą 1976-77 metais aiškiai 
parodė naują sovietų politiką, 
siekiančią valdžios atidavimo 
tik lokaliniams komunistams 
jų griežtoje priežiūroje. Tai 
paliudijo ir įvykiai Afganista
ne, Pietų Jemene, Irake, kur 
griežtomis priemonėmis buvo 
išvengta komunistinio pervers 
mo, ir Etiopijoje. Smulkiai ap 
rašęs įvykius tuose kraštuose 
autorius išveda, kad sovietai 
siekia tarptautinės karinės in
frastruktūros, kuri galėtų būti 
baze toimesnei ekspansijai. 
Jos pagalba sovietai patys ne
turi rizikuoti savo prestižu.

Viešpataujančias nuotaikas 
Amerikoje Fukuyama vadina 
‘self-Finlandization’. Kaip pa 
vyzdį jis nurodo Washington 
Post pasirodžiusi tūlo Selig

■ Iš kitos pusės
Triumfalinės popiežiaus viešnagės JAV-bėse proga 

sunku susilaikyti iš kitos pusės nepažiūrėjus į tikybos-po- 
litikos santykius. Kadaise vokiečių ordinai mus puolė 
norėdami apkrikštyti, o praktiškai sau pavergti. Iki šiai 
dienai negalime atleisti lenkinimo per bažnyčias... Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę katalikų tikyba tapo be
veik tautine, nors ne be išimčių. Aišku, tai per plati tema 
šioms kelioms eilutėms. Todėl čia pasitenkinsime priminę 
vieną, dabar gana pikantiškai skambantį epizodą.

Reikia pastebėti, kad mūsų kleras, bent jo politi
kuojantis sparnas, šnairiai žiūrėjo į tarptautinių vienuo
lynų atsikūrimą Lietuvoje, bijodamas jų geresnių san- 

" tykių su tautininkų vyriausybe. Už tat nenuostabu, kad 
ne koks kairysis, liberalinis ar tautinis laikraštis, bet 
pačių politikuojančių katalikų NAUJOJI ROMUVA 1935 
m. lapkričio 10 d. paskelbė straipsnį: VISI MŪSŲ VIE
NUOLYNAI TURI IŠSIVADUOTI Iš VOKIEČIŲ ĮTA
KOS.

Jame, atkartojant taip pat katalikiško ŽIDINIO tei
gimus, aiškinama, kad jėzuitai, nors ir įsisteigę savaran
kišką provinciją, tačiau gal tik oficiališką — Lietuvos 
jėzuitai pasitenkiną viceprovinciolu, o visi priklausą Ber
lyno provincijai, reikalus tvarkąs vok. provincijos Tėvas 
Bley... Tėvai jėzuitai turį pakeisti savo taktiką, turi 
leisti lietuviams suaugti su savo kraštu. Vokiečiai jėzui
tai galėtų čia pasilikti kaip svečiai, bet ne kaip šeiminin
kai ... Lietuviai tėvai turėtų pamažu perimti ir jėzuitų 
ordino vadovybę Lietuvoje... Reikią nusiskųsti, kad 
nebuvo stengiamasi lietuvius kandidatus toms pareigoms 
paruošti. Galų gale jei ir taip esą, tai daug būtų geriau 
susirūpinti vokiečius viršininkus pakeisti kitų tautybių, 
pav. belgų, prancūzų, italų ir kt. Pritardama ŽIDINIUI, 
NAUJOJI ROMUVA baigia:

’Tš tiesų šiuo klausimu turėtų gyvai susirūpinti ne 
vien patys vienuolynai, bet ir lietuviškoji katalikų vi
suomenė.”

šiandien, rašant šias eilutės iš Chicagos, kur lietu
vybės išlaikymo fronte toki svarbų vaidmenį vaidina jė
zuitų Jaunimo Centras, lieka tik nusišypsoti. vm

Harrison straipsnį, Afganista
no eksperto, kuris įrodinėjo, 
kad sovietai turėję teisės pasta 
tyti komunistinį režimą tame 
krašte gindamiesi nuo Irano 
šacho - amerikiečių sėbro - už
mačių! Kitais žodžiais - sovie
tai gali teisėtai reikalauti, 
kad Trečiojo pasaulio valsty
bės nepalaikytų santykių su 
Amerikai palankiai nusiteiku
siais kraštais, kurie patys netu 
ri teisės imtis priemonių prieš 
komunistinę subversiją!

Kad tokie argumentai čia 
pateikiami ir rimtai priimami 
- parodo, kaip toli ‘self-Finlan 
dizacijos’ procesas yra pažen
gęs. Iki tam tikro laipsnio so
vietų nauja strategija laikyti
na jų įtakos silpnumu ir Vaka
rai gali tik save kaltinti už pas
kutinius komunistų pasiseki
mus.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489

185 N. Wabash Avė. 
Chicago, III. 60601 
Antrame aukšte. /

★ ★★
N.Y. Times spalio 1 d. pa

skelbė ilgą straipsnį apie arki
vyskupą Paulių Kazimierą 
Marcinkų, kuris ne tik tvarkąs 
Vatikano finansus, bet planuo 
jąs ir paruošiąs dabartino ir 
buv. Pauliaus VI vizitus į sve
timus kraštus. Dabartiniam 
popiežiui jis esąs ypatingai 
prie širdies dėl savo lietuviš

kos kilmės - Rytų Europoje ir 
Amerikos miestuose lenkai ir 
lietuviai esą kaimynai! Popie
žių ‘advance man’ yra gimęs 
1922 metais langų plovėjo šei
moje, Cicero (III.) miestelyje.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ
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DALYVAUKIME AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESE

Antrojo pasaulinio karo įkar
štyje, kai daugelis iš mūsų dar 
nebuvo šiame kontinente, 
1943 metų rugsėjo 2 d., Pit- 
tsburge rinkosi Pirmasis Ame
rikos Lietuvių Kongresas. įvai
rių pažiūrų lietuvių organiza
cijų atstovai vieningai jungėsi 
bendram darbui, būtent pa
dėti Lietuvai.

Padėtis buvo sunki ir užda
viniai dideli: karo metas, Lie
tuva pavergta, daug nukentė
jusių, o ir Amerikos sąjungi
ninkas - Sovietų Sąjunga - nuo
latos spaudė šio krašto vyriau
sybę, kad ji pateisintų Lietu
vos užgrobimą.

Kongresas svarstė šiuos klau
simus ir nutarė parduoti stam
bias sumas JAV Karo Pasko
los Bonų, tuo padedant Ame
rikai laimėti karą, šelpti lietu
vius tremtinius ir padėti nu- 
kentėjusiems tautiečiams, įstei
giant centrinį šalpos fondą 
BALF-ą; reikalauti, kad Lie
tuvai būtų pritaikyti Atlanto 
chartos dėsniai ir pareikšti 
Amerikos Lietuvių nusistaty
mą, kad Lietuva būtų atstaty
ta kaip nepriklausoma, demo
kratinė valstybė.

Praėjo 36 metai nuo to 
pirmojo Kongreso, buvo padė
ta daug pastangų ir kai kurie 
jo nutarimai virto realybe, bet 
dėl pagrindinio, būtent Lietu
vos laisvės, dirbame ir dirbsi
me tol, kol bus atsiektas tiks
las - ATSTATYTA NEPRI
KLAUSOMA LIETUVOS 
VALSTYBE.

Panašiai sunkiose sąlygose šį 
savaitgalį Clevelande susi
rinks devintasis penkmetinis 
Amerikos Lietuvių Kongresas. 
Reikia tikėtis, kad Kongresas 
bus skaitlingas dalyviais. Bet 
yra dar svarbiau, kad klausi
mai būtų svarstomi iš esmės, 
nes stovime prieš didelius už
davinius. Taip pat, paskuti
niu laiku pradeda ryškėti lie
tuvių išeivijos pasimetimas. 
Daugelis tautiečių nebežino 
kuriuo keliu sukti ir jiems da
rosi neaišku ko klausyti. To
dėl mes turime išsiaiškinti kas 
mes esame, ko siekiame, ir 
kaip mes pramatome įvykdyti 
savo tikslus.

Pačioje pradžioje atmeski
me pakartotinius teigimus, 
kad mes esame kankinių tau
ta, nors tas turi daug tiesos. 
Pagrindiniai mes, Amerikos 
lietuviai, esame dalis tos gar
bingos ir kovingos lietuvių tau
tos, kuri savo laiku laužė Mas 
kvos vartus, apgynė Europą 
nuo totorių antplūdžio, prieš 
kurios valdovus ant kelių klau
pėsi eilė kitų tautų vadųkuri 

Žalgirio slėnyje sutriuškino va 
karų Europos imperializmą ir 
sustabdė vokiečių veržimąsi į 
rytus penkis šimtus metų. Tau
tos, kuri išdrįso atmesti gerai 
organizuotų ir bažnyčios re
miamų vakarų Europos ban
ditų kardu ir ugnimi peršamą 
kryžiaus ženklą, bet kuri tik 
vėliau - ir savo pasirinkimu - 
priėmė krikščionybę ir liko iš
tikima jai. Tautos, kuri kilo iš 
griuvėsių ir per trumpą laiką 
atkūrė modernią valstybę! Ku
ri 1941 metais gaivališko suki
limo išdavoje išvijo okupantą 
iš savo krašto ir dabartiniu 
metu tebetęsia pasipriešinimą 
tik kitais būdais. Tautos, kuri 
nesutinka žūti ir neturi sau ly
gios ant šios žemės paviršiaus.

Antra. Mes be jokių komp
romisų siekiame nepriklauso
mos Lietuvos valstybės, su vis
kuo kas jai priklauso. Nuo 
Vyslos iki Dauguvos, ir nuo 
Baltijos Jūros iki Lietuvos Bras 
tos yra Lietuvos žemė, kuri 
privalo būti sujungta į vieną 
valstybę po V y ties ženklu. T o 
viso gal mes ir negausime, bet 
negalime iš anksto to išsižadėti.

Trečia. Mes turime liautis 
elgęsi kaip Kristijono Donelai
čio mužikai, bet drąsiai pa
reikšti savo nusistatymą, neat
sižvelgiant ar tas patiks ar ne
patiks JAV Vyriausybei ar 
mūsų kaimynams. Labai pra 
vartų prisiminti Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino 
pasakymą: ‘Jeigu, susvyruotų 
manoji ranka išvydusi priešą - 
aš ją nukirščiau’.

Taip pat mes klystame, 
kaip papūgos kartodami ir pa- 
bėždami vienybę, lyg ji būtų 
mūsų tikslas, visiškai pamirš
dami Vinco Kudirkos pagrin
dinę mintį: ‘Tegul dirba Tavo 
naudai...’ . Jeigu mes pasek
sime tuo, vienybė savaime at
siras. Gal tik liks nuomonių 
skirtumai dėl taktikos, kas yra 
visai natūralu demokratinėje 
santvarkoje.

Nepamirškime, kad laisvės 
mums niekas veltui neduos. 
Kaip ir praeityje, bus reikalin 
gas sunkus darbas, tvirtas nu
sistatymas ir kraujo auka. Tik 
tuo mes atsieksime savo 
tuo mes atsieksime savo pa
grindinį tikslą, Lietuvos laisvę

Šiandien mes stovime prieš 
didelius ir svarbius uždavi
nius : kitais metais įvykstančią 
Madrido konferenciją, kurios 
sprendimai palies Lietuvos 
likimą, tebesitęsiančią Lietu
vos okupaciją ir tautiečių prie 
spaudą, stiprėjančią komunis
tų akciją prieš lietuvių išeivi
ją ir eilę kitų svarbių reikalų.

Vilniaus universiteto 400 m. sukaktis buvo iškilmingai paminėta DMNP parapijoje rugsėjo 
29 ir 30 d. Šeštadienį buvo atidaryta Br. Kviklio suorganizuota VU paroda, o sekmadienį iškil
mingos pamaldos ir akademija, kurioj pagrindiniu paskaitininku buvo kun. prof. P. Rabikauskas. 
Meninę programą atliko Čiurlionio ansamblis, vadovaujamas muz. A. Mikulskio ir sol. D. 
Petronienė, kuriai akompanavo R. Babickas. Sukakties proga buvo išleistas leidinėlis apie 
Vilniaus universitetą, parašytas B. Gaidžiūno. Nuotraukoje Čiurlionio ansamblis atliekant pro
gramą. J. Garlos nuotr.Pranešimai apie Jaunimo Kongresą

Rugsėjo 20 d. 7:30 v. v. 
į mažąją DMNP parapijos 
salę gausiai rinkosi visuo
menė išgirsti jaunimo įspū
džių iš sėkmingai praėjusio
IV-jo Jaunimo Kongreso.

Tai buvo pirma šio se
zono vakaronė, kuria atida
rė V. Mariūnas, pakviesda
mas vadovauti Ingridą Bub
lienę. Pasidžiaugta, jog 
kongreso atstovų skaičius iš 
Clevelando padaugėjo, nes į 
kongresą iš mūsų kolonijos 
vyko tik trys atstovai, o 
grįžo keturi. Mat Andrius 
Kazlauskas atstovo teises 
įsigijo jau kongrese.

Simpoziumą pradėjo Ni
jolė Lenkauskaitė pasidalin
dama įspūdžiais apie kon
greso stovyklą Anglijoje.

Kristina Rociūnaitė ir 
Andrius Kazlauskas supa
žindino su svarbesniais stu
dijų savaitės punktais, ku
ri įvyko Altenberge.

Saulius čyvas, naujai iš
rinktas PLJ Sąjungos vice
pirmininkas, apibūdino kon
greso uždarymą — Koenig- 
steine.

Studijų savaitės metu 
jaunimas parašė laišką Lie
tuvos jaunimui. Buvo pri
rašyta 18 puslapių nutari
mų, kurie suskirstyti į po- 
politinę, visuomeninę ir kul
tūrinę sritį. Politinės srities 
nutarimuose iškelta žmo-

Tam reikės gerai pasiruošti 
ir jų vykdymui reiks daug tal
kos bei stambios aukos. Todėl 
kviečiu visus tautiečius kurie 
tiki į Lietuvos prisikėlimą, 
skaitlingai ir aktyviai daly
vauti šiame IX-jame Amerikos 
Lietuvių Kongrese.

A. Pautienis, ALT 
Clevelando Skyr i a u s 
Valdybos ir Clevelando 
Kongreso Rengimo Ko
miteto pirmininkas. 

gaus teisė, Lietuvos pogrin
džio spauda, talka Lietuvos 
tikintiesiems, jaunimo poli
tinis sąmoningumas, ryšiai 
su tauta, ryšiai su kitatau
čiais, sovietinės pilietybės 
įstatymas, informacija. Vi
suomeninės srities dalyje 
figūruoja lietuvių kalba, 
šeima, spauda, organizuota 
veikla, profesinės organiza
cijos. Kultūrinę sritį ap
ima švietimas, ryšiai su 
Lietuvą, liaudies lobynas.

Buvo įdomų išgirsti jau
nimo įspūdžius, bei patirti 
kas juos praturtino. Visi 
keturi atstovai grįžo pozity
viai nusiteikę ir stengsis už
degti veikla šios kolonijos 
jaunimą. Neužmiršt omas 
momentas jų širdyse liko 
eisena Londono gatvėmis 
prie Nežinomojo Kareivio 
kapo, gera kongreso nuo
taika, užmegstos draugys
tės, pajutimas lietuvių kal
bos vertės, nes ji buvo vie
nintelė ir pagrindinė ryši
ninkė. Andrius Kazlauskas 
sako, kad "Laikas praleis
tas Studijų Dienų paskaito
se ir diskusijose davė mums 
dvasios, davė lietuviško są

Simpoziumo dalyviai. Iš kairės pašnekesiui vadovavusi I. 
Bublienė, K. Rociūnaitė, S. Čyvas, N. Lenkauskaitė ir A. Kaz
lauskas. V. Bacevičiaus nuotr.

moningumo, davė tikrą 
jausmą, kad esu lietuvis ir 
be mano darbo Lietuvių 
tauta gali truputį susilpnė
ti, tai stebėkite 120 atstovų 
pabertus po platų jų pasaulį, 
nes užsidegusio lietuvybe 
lietuvio pasekmės gali būti 
milžiniškos”.

Andrius Razgaitis parodė 
visą eilę skaidrių.

Džiaugiamės mūsų kolo
nijos atstovais. Kiekvienas 
puikiai pasiruošė šiam sim
poziumui. Įgytos žinios bei 
kongreso dvasia tegu lydi 
jų tolimesnius darbus mūsų 
pavergtos tėvynės labui.

(ib)

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN 
For Connomatics & New Britain 

Machines.
1ST & 2ND SHIFTS.

Muši be able to sėt up work from 
blue prints and elose tolerance. Excel- 
lent wages and fringe ber^efits. Apply: 

HORTON COMPANY
2335 E. HIGH ST. 

JACKSON, MICH. 49203 
(33-41)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

or 
L.P.N’S 

For 3-11 & 11-7 shift. 
With supervisory experience helpful. 
Direct patient care. Apply or call 

ST. LUKE’S EPISCOPAL HOME 
224 Highland 

Highland Park, Mich. 48203 
- 313-868-1445

(33-42)
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Žalias medis ir sausos sakos (2)

Kai dingsta prieštaravimai
? Statkute de Rosaies

JAV ir UN diplomatiniai 
atstovai yra išlaikomi kiekvie
name krašte dvejus metus, 
kartais tris. Niekad, beveik 
niekad, atstovai nėra palieka
mi ilgiau viename krašte. Ko
dėl?

Si tvarka nėra nustatyta at
sitiktinai. Dažni pakeitimai 
priverčia atstovus išlaikyti 
tam tikrą dinamizmą darbe 
bei apsaugoja juos nuo per ar
timo įsivėlimo į vietinių inte
resų tinklus.

Tarp vieno paskyrimo ir ki
to, atstovai grįžta į savo cent
rą, dalyvauja pasitarimuose, 
gauna informcijas, susipažįsta 
su vėliausiais įvykiais savo 
krašte.

'DIRBTINA KRIZĖ...'
(Atkelta iš 1 psl.) 

valstybių reikalais tarėsi as
meniškai susitikę, kiek vėliau 
per specialius pasiuntinius, ta
čiau 1455 metais daugelis 
smulkių Italijos valstybių pra
dėjo siųsti nuolatinius atstovus. 
Tuo papročiu vėliau pasekė ir 
kitos valstybės. Tačiau pasku 
tiniuoju metu visus didesnius 
susitarimus pasiekia pats pre
zidentas ar Valstybės Sekreto
rius asmeniškai. Maža to, su 
visokiom misijom į kitus kraš
tus išsirengia ir jokių pareigų 
neinančios žymesnės asmeny
bės, kurias lydi televizijos ka
meros ir žurnalistų būriai. Vi
sa tai praturtina vakarines te
levizijos naujienas, bet fakti- 
nai kliudo rimtam užsienio 
politikos vedimui. Kissingerio 
pamėgimas teatralinių efektų 
diplomatiją pavertė ‘showbiz’. 
Kaip koks ‘supermanas’ jis 
skraidžiojo tarp Viduriniųjų 
Rytų sostinių.

‘Showbiz’ diplomatija turi 
daug trūkumų. Ji sunaikina 
galimybes ir tyliems pasitari
mams bei manevrams, ku
riuos gali atlikti tylūs derybų 
partneriai. Be to ji būtinai tu
ri vesti prie sutarimo, bet ko
kio sutarimo. Tam gerą pa
vyzdį duoda Camp David su
tartis, kuri iš esmės vis tiek ne
išsprendė Palestinos klausimo.

Po to negalima stebėtis, kad 
savo atskirą politiką pradėjo 
vesti ir mažesni pareigūnai, 
kaip Andi Young ar specialus 
ambasadorius Robert Strauss, 
kuris grįžo iš paskutinės misi
jos į Vid. Rytus pareikšdamas, 
kad jis iš pat pradžių netikėjęs 
savo misijai - negirdėtas atsi
tikimas diplomatijos istorijoje.

Gaila, kad tas straipsnis 
buvo parašytas dar prieš juo
džių veikėjo Jesse Jackson ‘dip 
lomatines pastangas’ Vid. Ry
tuose, kurios susilaukė didelio 
spaudos dėmesio. Jacksonas 
aiškinosi, kad jis griebėsi ini
ciatyvos sutaikyti žydus su ara
bais, nes jei kiltų karas, juo
džiai pirmieji mirtų, o jei ara
bai sulaikytų naftos eksportą, 
15 milijonų Amerikos juodžių, 
kaip neturtingesni, daugiau
siai nukentėtų ekonomiškai. 
Akivaizdoje tokios visuotinės 
diplomatijos ir prezidentui, at
rodo, neliko kito kelio. Bet kas 
laukia krašto rimtu atveju?

O kaip yra su lietuvių kata
likų misijų vadovais Pietų 
Amerikoje? Dauguma lietu
vių kunigų-vienuolių buvo pa 
skirta misijų vadais po antrojo 
pasaulinio karo ir iki šiai die
nai daugelis kunigų nepajudė
jo iš savo paskirties krašto.

Atvykęs į savo paskirties vie 
tą kunigas-vienuolis žino, kad 
jis turi toje vietovėje įsitvirtin
ti ilgam ir - jei įmanoma - su
daryti sau ekonomines sąlygas 
pragyvenimui. Pradžioje jis 
gauna pilną išlaikymą iš vieti
nės, ne lietuviškos kongrega
cijos, pav. iš vietinių salezie
čių ar vietinių jėzuitų. Tačiau 
norėdamas įgauti tam tikrą 
ekonominę nepriklausomybę 
lietuvis kunigas bando įsigyti 
lietuvišką turtą, kuris padės 
jam pragyventi. Tokiu būdu 
užgimsta lietuvių saleziečių ar 
lietuvių jėzuitų nuosavybės - 
dažniausiai būstinės - Pietų 
Amerikoje.

Tokia tvarka išugdo keletą 
rimtų pavojų. 1. Ilgam atvy
kęs kunigas pastoviai įsijun
gia į vietini krašto gyvenimą, 
jojo vedama misija nustoja di
namikos, nes dingsta atsinau
jinimo galimybės. 2. Vietinio 
gyvenimo reikalavimai pa
mažu absorbuoja atvykėlį ku
nigą ir praveria nematomą, 
nesąmoningą spragą tarp lie
tuviškų siekių pasaulyje - įskai 
tant ir pačios Lietuvos katali
kų gyvenimas - ir toli esančios 
lietuviškos misijos Pietų Ame
rikoje. 3. Įgytas turtas ilgai
niui yra administruojamas ne 
kaipo vietiniams lietuviams 
tarnaujanti katalikų misijos 
būstinė, o kaip privati vieno 
asmens nuosavybė, nes per il
gą metų skaičių misijos ir 
misijos vado asmens sąvokos 
suauga ir susiplaka - psicholo
giniai imant - į vieną.

Kiekvieno iš šių trijų punk
tų atskirai pilnai pakaktų tam 
kad ilgainiui išrausti nepasi
tenkinimo ir nesantaikų pra
rają tarp misijos vado ir vieti
nių lietuvių katalikų. Pasku
tiniu laiku prie šių punktų pri 
sidėjoketvirtas punktas: būti
nybė apsispręsti, ar misija lai
kysis griežtai anti-komunisti- 
nės linijos, ar ji prisijungs prie 
kairiuoj ančių Pietų Amerikos 
kunigų srovės, ar ji bandys lai
kytis neutraliai.

•••

Popiežiaus kelionė į Meksi
ką dalinai supažindino pasau
lį su vidinėmis įtampomis, ku
rios palietė Pietų Amerikos ka
talikų dvasiškiją. Tikrumoje, 
pietinio Amerikos žemyno dva 
siškių padėtis yra žymiai sun
kesnė negu ta, kurią, labai su
švelnintoje formoje, pavaiz
davo Popiežiaus kelionė. Pa
imkime keletą pavyzdžių ir 
pagalvokime apie juos.

Guatemalos sandininkų su
kilėlių vadovas, katalikų ku
nigas Cardenal, atvykęs į Ve- 
necuelą viešai pareiškė Cara- 
cas miesto savivaldybės aukš
tiems pareigūnams, kurie jam 
įteikė miesto duotą stambią 
piniginę paramą: ‘Aš esu ka
talikų kunigas, komunistas, 
marksistas, leninistas’. Miesto 
Savivaldybės Pirmininkė, mo

teris, užklausė - irgi viešai - ku 
nigo, kokiu būdu jis suderinąs 
ateistinę komunizmo doktriną 
su katalikybe. Kun. Carde
nal atsakė: ‘Aš tame nematau 
jokio prieštaravimo’. Sis jo pa 
reiškimas buvo plačiai komen
tuotas Venezuelos spaudoje.

Kituose Pietų Amerikos kraš 
tuose irgi nestinga kunigų, 
kurie nemato minėto priešta
ravimo. Pav., Columbijoje 
yra nereta girdėti apie katali
kų kunigus, kurie vadovauja 
ginkluotiems teroristų būre
liams. Keletas kunigų tokiu 
būdu žuvo, kaip antai garsu
sis tėvas Domingo Lain. Šiuo 
metu, jei tikėti vietinei spau
dai, Columbijos pro-castristų 
ginkluotų komunistų (ELN) 
vyriausias vadas esąs katalikų 
kunigas Manuel Perez.

Pietinio konuso kraštuose 
(Arg. Urug. Čile), kai kurių 
katalikų kunigų kainuojanti 
veikla tiek buvo išgarbinta, 
jog apie vieną tokį kunigą ‘did 
vyrį’ net ilgo metražo filmas 
buvo susuktas tam, kad pa
traukti publikos simpatijas į 
‘kovojančių kunigų’ pusę.

Greta aukščiau išvardintų 
‘garsenybių’, Pietų Amerikoje 
juda-kruta neginkluotas, bet 
teoriniai kairiuojantis jaunų 
kunigų prieauglis ir vystosi 
krikščionių demokratų parti
jose nuolat didėjantis jaunas 
kairysis sparnas, kurio obalsis 
yra ‘komunitarinė nuosavybė’ 
(Propiedad comunitaria), pa
gal pavadinimą knygos, kurią 
nesenai parašė jaunas Venzu- 
elos Krikšč. Dem. partijos va
dovas Abdon Vivas Teran.

Intelektualinis to kairiojo 
katalikų sparno centras, kon- 
tinentaliniu mastu, randasi ke 
liose jėzuitų būstinėse, kaip 
pav. San Salvadoro jėzuitų ko
legijoje, pagarsėjusioje ta pras 
me visame P. Amerikos žemy
ne.

Tragiškiausia yra tai, kad 
kairiuoj ančių kunigų kaltinti 
beveik negalima. Kai kuriuo
se centro Amerikos kraštuose 
tebegyvuoja santvarka, kuri 
primena senovės baudžiavą. 
Kituose P. Amerikos kraštuose 
esančios socialinės neteisybės 
irgi kartais yra tokios žiaurios, 
kad jos kaip tiktai išprovokavo 
kunigų maištą. Užgimė ab
surdiška situacija, kurioje pu- 
siaukelyje susitiko idealistiniai 
nusiteikusių naivių kunigėlių 
geri norai ir ciniško imperia
lizmo kėslų vedamos komunis
tinės propagandos obalsiai. 
Kai vieni su kitais susitiko, tai 
ir susidėjo ...

•••

Didžioji P. Amerikos katali
kų masė ir nemaža senosios 
dvasiškuos dalis aukščiau iš
dėstytus reiškinius mato ir su
pranta kokiais rimtais pavojais 
jie atsiduoda. Atrodo, kad ir 
aukščiausioji bažnyčios herar- 
chija pajuto, prie ko bažny
čią privedė Povilo VI vesta su
artėjimo su Maskva politika. 
Greičiausiai tame tenka įžiū
rėti priežastis, dėl kurių buvo 
išrinktas popiežiumi dabarti
nis Jonas Povilas II.

Teoriniai, Pietų Amerikoje 
niekas nestovi stipresnėje poli

tinėje pozicijoje šiuo metu, 
kaip lietuvių katalikų misijos. 
Lietuviai, ir tik lietuviai kata
likai, gali parodyti pasauliui 
metų metais leistus Lietuvių 
Katalikų Kronikos rinkinius. 
Tik jie gali kalbėti apie 
17,000 parašų dokumentą 
reikalaujantį sąžinės laisvės ko
munistų valdomame krašte. 
Lietuviai katalikai, labiau ne
gu bet kas kitas pasaulyje, yra 
tie, kurie su raštiškais doku
mentais rankoje gali įrodyti, 
jog tarp ateistinio komunizmo 
ir katalikybės visgi yra ... šio
kių tokių, turbūt gana neįvei
kiamų’, ‘prieštaravimų’.

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

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Deja, per visą Povilo VI lai
kotarpį lietuvių katalikų mi
sijos Pietų Amerikoje jei kuo 
pasižymėjo - tai savo tyla ir 
nedovanotinu neutralumu.

Ar ši neutralumo politika 
bus tęsiama ir Jono Povilo II 
laikais? Ką tuo klausimu nu
spręs lietuviai vyskupai išei
vijoje? Ar ne jie nustato lietu
vių dvasiškuos politiką įvai
riuose kraštuose?

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA&
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'T ėvynės Garsams’
30 metųPokalbis su red. J. Stempužiuv.

INGRIDA BUBLIENĖ

Clevelande 30 metų vei
kiančios Tėvynės Garsų ra
dijo programos vedėjas Juo
zas Stempužis sutiko pasi
dalinti mintimis su Dirvos 
skaitytojais apie tokį ilgą 
ir reikšmingą šios radijo 
programos kelią.

— Kas buvo šios valan
dėlės iniciatoriai ir kas juos 
paskatino steigti radijo va- 
landėlę Clevelande?

— Tėvynės Garsų radijo 
steigėjas buvo Jaunutis 
Nasvytis. To meto nuotaiką 
vienoje savo kalboje jis taip 
apibūdino: „Tada viskas 
kažkaip atrodė lengviau, bu
vo daugiau ugnies, daugiau 
ryžto. Tai buvo spontaniš
kas reikalas ...” Steigda
mas lietuvišką radijo pro
gramą, J. Nasvytis sulaukė 
daug paramos iš Amerikoje 
gimusio, gražios lietuviškos 
šeimos nario Kęstučio P. 
Šukio, kuris dirbo Superioi? 
Savings įstaigoje. Pakvie
tęs į talką Čiurlionio an
samblio vadovą muz. Alf. 
Mikulskį ir Balį Auginą, J. 
Nasvytis transliavo Tėvy
nės Garsų pirmąją progra
mą penktadienį, 1949 rug
sėjo 9 iš WSRS radijo sto
ties. Taip buvo įsteigtas lie
tuvių radijas Clevelande.

— Kas buvo pirmieji pra
nešėjai ir kaip programos 
vadovai keitėsi?

— Pirmasis pranešėjas 
buvo Balys Auginąs, buvęs 
Kauno radiofono pranešė
jas. Jis redagavo ir prane
šinėjo programas iki 1955 
gegužės 6. Radijo progra
mos pirmaisiais metais ir aš 
pradėjau skaityti žinias per 
Tėvynės Garsus. Baliui Au- 
ginui pasitraukus, nuo 1955 
metų iki šiol radijo valan
dėlės redagavimo rūpesčiai 
jau teko man. Taip ir pra
bėgo beveik ketvirtis šimt

Po trisdešimt metų susitikę Tėvynės Garsų pirmūnai. Iš kairės: B. Auginąs, J. Stem
pužis, P. Šukys, J. P. Nasvytis ir A. Mikulskis.

mečio man kiekvieną savai
tę besirūpinant radijo pro
gramų turiniu, bendradar
biais, finansine parama ir 
jos egzistencija apskritai.

Organizacinė programos 
forma taip pat keitėsi. 1952 
liepos 31 buvo įsteigtas 
Clevelando lietuvių radijo 
klubas, kuris rūpinosi va
landėlės išlaikymu. Klubo 
pirmininkais buvo J. Stem
pužis, inž. P. žiūrys ir muz. 
Alf. Mikulskis. Reikalų ve
dėjais — K. P. Šukys, E. 
Kamėnas, J* Stempužis, A. 
Laikūnas ir V. Rociūnas. 
Nuo 1960 rugpiūčio 1 Ra
dijo klubas Tėvynės Garsų 
programą pavedė tvarkyti 
privačiais pagrindais J. 
Stempužiui.

— Ar turite statistinių 
žinių, kiek lietuvių ir nelie
tuvių klauso jūsų radijo 
programų?

— Čia galiu tik hipote- 
ziškai atsakyti. Statistikos 
knygose rašoma, kad Cleve
lande yra 15,000 lietuvių, į 
kuriuos įskaitoma ir čia gi
musi pirmoji karta. Bet taip

Tėvynės Garsų steigėjas Jaunutis P. Nasvytis sveikinamas 
viename pobūvyje. V. Bacevičiaus nuotr.

Ilgametis Tėvynės Garsų redaktorius Juozas Stempužis radijo studijoje.
V. Bacevičiaus nuotr.

pat žinome, kad realiai „gy
vųjų” lietuvių čia turime 
gal tik apie 3000. Manau, 
kad iš jų du trečdaliai klau
sosi T. G. programų.

Nelietuvių klausytojų pa
sitaiko tik atsitiktinai, nes 
ištisa programa pranešinėk 
jama lietuvių kalba ir jos 
turinys skirtas lietuviams, 
kad jų tautinė dvasia sveti
mame krašte išliktų gyva, 
kad nebūtų vengiama auko
tis, kurti ir tikėti Lietuvos 
prisikėlimu ir jos laisve

Svetimuosius informuoti 
buvau įsteigęs Baltijos Ai
dų programą, bet ji nesusi

— Ilgiausiai redaktorium 
ir pranešėju teko jums bū
ti, tad gal galite kiek smul
kiau suteikti žinių apie pro
gramos paruošiamąjį dar
bą?

— Deja, šita istorija už
imtų ištisą laikraščio pus
lapį. Bendrai lietuviška pro
grama yra nukreipta į ho
mogenišką klausytojų gru
pę — į lietuvišką visuome
nę. Ji domisi lietuvišku vi- 
suomenininiu, politiniu gy
venimu, kultūra ir kūryba, 
okupuotos Lietuvos žinio
mis. Tokia plati amplitutė 
uždeda redaktoriui didelę 
atsakomybę ir pareikalauja 
daug daug darbo valandų.

— Koks jūsų ryšys su 
kitomis lietuvių radijo va
landėlėmis?

1964 metais JAV LB Ta
boro farmoje sušaukė pir
mąjį spaudos ir radijo dar
buotojų suvažiavimą. Ant
rajame — 1970 metais man 
teko skaityti paskaitėlę 
apie radiją. Ta proga už
mezgiau kontaktus su viso
mis radijo programomis 
laisvajame pasaulyje. Pa
ruošiau anketą, surinkau 
tikslių ir gerų duomenų apie 
lietuviškas programas. Mė
ginome lyg užmegzti pasto
vius ryšius, bet iš to nie
kas neišėjo. Aš manau dėl 
to neišėjo, kad radijo re
daktoriai neturi laiko sei- 
mavimui. Jų bangos pasie
kiamos ribotame perimetre, 
todėl ir jų interesai telkiasi 
tik apie savąsias kolonijas. 
Todėl čia viešai turiu atsi
prašyti neatsiliepęs į Sta
sės Klimaitės, Rūtos Klevos 
Vidžiūnienės, Danutės Kaš- 
kelienės, Petro Viščinio ir 
kitų kvietimus palaikyti ry
šius. Mea culpa! Atleiskit, 
bičiuliai, esu paskendęs są- 

V. Bacevičiaus nuotr. ’ vosios programos darbuose.

laukė reikiamo dėmesio pir
miausia dėl to, kad jai teko 
netiesioginiai rungtis su 
reguliariomis amerikiečių 
programomis.
problemos, kad ir angliškai 
ir žinoviškai pristatytos, 
amerikiečių lyg ir nedomi
no.

Lietuviškos

Tiesa, programomis kar
tais pasikeisdavome. Pvz. 
Mildos Lenkauskienės Mo
ters pasaulio programos bu
vo transliuojamos per N. 
Yorko, Hartfordo, Baltimo- 
rės, Philadelphijos, Detroito 
ir Chicagos radijas. Esame 
pasikeitę specialiomis pro
gramomis ar svarbiomis ži
niomis su Margučiu, Lais
vės Varpu, Laisvės žiburiu, 
Vatikano ir Amerikos balso 
radijais.

— Ar stoties administra
cija nepramato kokių nors 
pakeitimų ir ar ši valandėlė 
liks pastoviai WZZP stotyje 
ir tuo pačiu laiku?

— Klausytojai sako, kad 
radijo programos laikas — 
sekmadienį, 8 vai. ryto — 
geras. Deja, nei vienoje sto
tyje tautybių radijo progra
mos neturi ilgalaikių garan
tijų. Dirvos skaitytojų dė
mesį apie tautybių valandė
lių pavojus atkreipė red. 
Vytautas Gedgaudas, 1977 
vasario 10 numeryje pirma
jame puslapyje atspausdin
damas straipsnį antrašte 
„Clevelande panaiki narna 
tautybių radijo stotis.” Įvy
kis buvo taip sukrečiantis, 
kad 3000 žmonių susirinko į 
miesto salę pareikšti pro
testą,. kuriame dalyvavo 
meras, kongreso nariai ir 
keliolika kitų žymių politi
kierių. WXEN radijo sto
ties savininkų nutarimas 
panaikinti 28 tautybių pro
gramas, privertė radijo di
rektorius įsteigti Tautybių 
radijo sąjungą, kuri užvedė 
bylą FCC įstaigoje Wa- 
shingtone. Bylai vesti su
dėjome apie $15,000. Yra 
šiokių tokių vilčių, kad 
WXEN stotis bus perleista 
Tautybių radijo sąjungai.

— Kokie jūsų dabar di
džiausi rūpesčiai?

— Radijo rūpesčiai yra 
kasdieniai ir ilgalaikiai. Aš 
pats norėčiau mažiau tų rū
pesčių, norėčiau, kad jauni 
žmonės pastoviai įsijungtų 
į Tėvynės Garsų programą. 
Jaučiuos kaltas esąs, kad 
neiš siauginau prieauglio, 

(Nukelta į 6 psl.)
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■ laiškai Dirvai
PRIE KO PRIĖJOME

Š. m. rugsėjo 11 d. „Nau
jienose” savo išmintį pa
skelbė teisinikas P. Stra
vinskas straipsnyje: „šešių 
punktų sutartis ir krimina
linė Bendruomenė”. „Nau
jienų” redaktorius jį at
spaude redakcinio vietoje, 
matyt, pritardamas skelbia
moms mintims.

Štai, ką teisininkas P. 
Stravinskas rašo: „Dr. L. 
Kriaučeliūnas ir Dr. J. Va
laitis, ALTo Valdybos vice
pirmininkai, žymūs mūsų 
visuomenės veikėjai, vienas 
jų dargi kandidatavęs ir į 
ALTo pirmininkus (pasku
tiniuose pirmininko rinki
muose) , praeitų metų vasa
rą, susitarę ir bendrai veik
dami padarė neleistiną veik
smą, kurį galima pavadinti 
net ir kriminalu. (Pabrau
kimai P. Stravinsko).

Pirmasis jų, būdamas 
Lietuvos Vyčių atstovas, o 
antrasis socialdemokratų, 
VLIKo Valdyboje, neturė
dami įgaliojimu atstovauti 
ALTą, be ALTo Valdybos 
žinios ir pritarimo, nuvyko 
į Rochesterį ir ten, pasiva
dinę ALTo atstovais, ku
riais jie nebuvo, su JAV LB 
krašto valdybos pirmininku 
A. Gėčių ir A. Gurecku, 
kaip tos LB atstovais, suda
rė šią neva sutartį, dabar 
jau labai pagarsėjusią mū
sų visuomenėje ...” (Visi 
pabraukimai P. S.).

”... Tik kitas dalykas ne
aiškus — tai tas, kaip tokie 
geri mūsų visuomenės vei
kėjai (daug nuopelnų turį 
ir Lietuvos laisvinimo dar
be, visiems irgi žinomi, kaip 
dori, sąžiningi žmonės) ga
lėjo padaryti šitą krimina
lą. Apsimesti ALTo atsto
vais, gerai žinant, kad jie 
tokie nėra, slapta, nieko i7
ALTo Valdybai nepranešus, 
su išsigalvotais „ALTo at
stovų” įgaliojimais skristi'Tėvynės Garsams’...

(Atkelta iš 5 psl.) 
nors puikiai programas ga
lėtų vesti štabo nariai R. 
Kudukis, M. Lenkauskienė 
ar Algis Rukšėnas. Yra mū
sų kolonijoje ir daugiau 
jaunų žmonių, kurie galėtų 
paruošti radijo programas, 
deja, juos sunku prisikal
binti, jie visi turi kitų įsipa
reigojimų. Taigi įpėdinio rū
pestis yra didžiausias. Tik 
antroje vietoje yra pinigi
nių išteklių rūpesčiai.

Šia proga dėkoju jums ir 
Dirvai už visada gražų dė
mesį Tėvynės Garsams. Dė
koju visiems lietuviams 
verslininkams už ilgamečius 
pastovius skelbimus, klau
sytojams už dėmesį, visada 
dosnią paramą ir už dau
gelį sveikinimų trisdešimt 
metų skambantiems Tėvy
nės Garsams. 

iš Chicagos į Rocheste
rį ...”

”... Man atrodo, kad kal
ti bus čia ne tik tiedu mūsų 
veikėjai, bet ir visa mū
sų kriminalinė bendruome
nė (iš mažosios raidės), ku
rios viešojoje veikloje nuo
lat ir nuolat reiškiasi pana
šūs, bet ir didesni krimina
lai .. .”

Tokiais ir panašiais "„per
liukais’’ nusagstytas visas 
straipsnis, kaltinant krimi
nalu ne tik minėtus du as
menis, bet visą lietuviškąją 
bendruomenę.

Tiesa, po trijų dienų, š. 
m. rugsėjo 14 d. „Naujienų” 
laidoje, P. Stravinskas, pa
jutęs visuomenės pasipikti
nimą, paskelbė viešą atsi
prašymą, kuriame taip ra
šo: „...šiandien man pa
aiškėjo, kad Dr. L. Kriau
čeliūnas ir Dr. J. Valaitis 
vyko į Rochesterį su ALTo 
Valdybos, bent su jos pir
mininko žinia išsiaiškinti su 
JAV LB Valdyba, ALTo ir 
JAV LB tarpusavio santy
kių sunormavimo reikalą, 
matau, kad mano pirmesnė 
informacija apie juos buvo 
klaidinga. Dėl to aš Dr. 
Kriaučeliūną ir Dr. J. Va
laitį už jiems padarytą nuo
skaudą, taipgi „Naujienų” 
Redaktorių M. Gudelį, už 
klaidinančios žinios paskel
bimą laikraštyje labai atsi
prašau”.

P. Stravinskas yra teisi
ninkas ir gerai žino, tokių 
prasimanymų viešo paskel
bimo pasekmes. Nemažiau 
nusikalto ir ”Naujienų” re
daktorius, nes gerai žinojo, 
kad skelbia netiesą, sąmo
ningą prasimanymą. M. Gu
delis asmeniškai dalyvavo 
ALTos tarybos suvažiavi
me, įvykusiame 1978 m. 
spalio 21 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose ir girdėjo 
tuo reikalu ALTos valdybos 
pirm. dr. K. Bobelio ir vi
suomenės reikalų komisijos1 
pirm. dr. L. Kriaučeliūno 
pranešimus. Visiems buvo 
aišku, kad tiedu ALTos at
stovai buvo siųsti ALTos 
valdybos ir apmokėta jų ke
lionės išlaidos iš ALTos ka
sos. M. Gudelis yra ALTos 
tarybos narys.

P. Stravinskas, kaip tei
sininkas, turėjo suvokti, 
kad skelbdamas melagingas 
ir pramanytas žinias daro 
skriaudą minimiems veikė
jams ir visai lietuvių bend
ruomenei. Paskelbto šmeiž
to dalinis atšaukimas, ne
panaikina padarytos žalos. 
Katinas, paliejęs pienuką, 
taip pat glaudosi apie šei
mininkės kojas, bet įvyku
sio fakto negali panaikinti. 
Taip ir čia: parašyto ir su 
kirviu neiškaposi.

P. Stravinskas, kaip teisi
ninkas, pirmiausiai turėjo 
pasiinformuoti ALTos val
dyboje ir sužinoti tikrą pa
dėtį, bet nesiteisinti, kad 

pirmoji informacija buvo 
klaidinga. Nenurodžius in
formacinio šaltinio, galima 
manyti, kad P. Stravinskas 
pasinaudojo savo vaizduote 
ir paskelbė šmeižtą, norėda
mas suniekinti veikėjus ir 
visą lietuvių bendruomenę.

Matome, kas atsitinka, 
kai susideda du neatsakingi 
asmenys: vienas išgalvotus 
šmeižtus rašo, o kitas juos 
spausdina ir platina visuo
menėje. Tokia išvada prašo
si iš P. Stravinsko atsipra
šymo. Rašo:’’... taipgi Re
daktorių M. Gudelį, už klai
dinančios žinios paskelbimą 
laikraštyje, labai atsipra
šau’’.

Kodėl P. Stravinskas ra
do reikalo M. Gudelį atsi
prašyti ? Mano manymu, 
redaktorius M. Gudelis tu
rėjo viešai atsiprašyti tuo
du veikėjus ir visą lietuvių 
bendruomenę, už tokio 
šmeižto atspausdinimą!

ujienose” dažnokai 
randame ALTą linksniuo
jančių straipsnių, bet nete
ko pastebėti, kad ALTos 
valdyba, jos vardu skelbia
mas žinias atitaisytų ir vi
suomenę painformuotų apie 
tikrą padėtį. Ir šiuo atve
ju, P. Stravinskas apšmei
žė ALTos valdybos du na
rius, o pati ALTos valdyba 
tyli, lyg jos neliestų. Juk 
valdybą sudaro žmonės ir, 
jeigu tie žmonės, neteisin
gai apkaltinami suokalbiu 
prieš ALTos interesus ir 
veiklą, tai ALTos valdyba 
turėtų pareikšti ir savo 
nuomonę.

Reikalas yra labai rimtas 
ir lietuvių visuomenė nori, 
kad ALTos valdyba viešai 
paskelbtų savo nutarimus. 
Negalima leisti, kad paša
liniai asmenys kalbėtų ALT 
vardu.

Jei ALTos valdyba nepa
skelbs savo nuomonės dr. L. 
Kriaučeliūno ir dr. J. Va
laičio misijos reikalu, tikė
sime, kad P. Stravinsko pa
skelbtiems prasimanymams 
pritaria ir sutinka su jo 
aiškinimu.

Š. m. rugsėjo 29 d. „Nau
jienų” vedamajame ir vėl 
kedenami Rochesterio susi
tarimai ir baltinami P. 
Stravinsko paskelbti prasi
manymai. Rašoma: ”Tuo 
reikalu jokio oficialaus pra
nešimo nebuvo paskelbta, 
todėl netenka stebėtis, kad 
daugelis nieko tikslaus ne
žinojo” (Naujienos, 1979. 
IX. 29 d.).

Taigi, atėjo laikas ALTos 
valdybai padaryti oficialų 
pranešimą ir išaiškinti lie
tuvių visuomenei tikrą pa
dėtį.

A. Juodvalkis 
Chicago

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
SĖT UP MEN

For ACME Gridley, Automatics. Mušt 
be able to sėt up work from blue 
prints & close tolerances. New grow- 
ing shop with real growth potential.

WR1TF. OR CALL
UNIVERSAL SCREW

PRODUCTS INC.
1111 RAČE ST. 

LANSING, MICH. 48906 
517-485-2121

(33-39)

KODĖL VENGIAMA 
VIEŠUMOS?

„Gimtojo krašto” Nr. 37, 
1979 m. rugsėjo 13 d. laido
je, Vytautas Kazakevičius-, 
išeivijos lietuviams mulkin
ti „Tėviškės” draugijos pro
pagandiniame laikraštėlyje, 
rašo apie išeivius. Straips
nis pavadintas „Išeivių pa-, 
dangėje’’.

Paminėjęs mirusius ir 
gyvus dailininkus, paskelbė 
ir išeivijos kultūrininkus 
šiais metais lankiusius savo 
tėvynę, okupuotą Lietuvą, 
iš kurios, atslenkant raudo
najai armijai, galvotrūk
čiais pabėgo, buvo tėvų iš
nešti ar net tremtyje gimę.

V. Kazakevičius apie juos 
taip rašo: „Dailininko J. 
Pautieniaus duktė Teresė 
Pautieniūtė-Bogutienė, gy
venanti Čikagos Market 
parke, gimė (1946 m.) jau 
svetur. Prieš keletą metų 
yra išleidusi debiutinį poe
zijos rinkinį „Lyg nebūtų 
rytojaus”, iš kurio eilėraš
čių pluoštas buvo spausdin
tas ”Gimtajame krašte”. 
Šiemet ji pirmą kartą ap
lankė tėvų kraštą. Tuo tar
pu detroitietės Vitalijos Bo- 
gutaitės-Keblienės, trijų ei
lėraščių rinkinių autorės, 
šiemetinė viešnagė Vilniuje 
buvo jau ketvirtoji; dau
giausia laiko ji skyrė tau
tosakinės literatūros studi
joms Lietuvių kalbos ir li
teratūros institute. Pirmą 
sykį savo gimtąjį kraštą 
pamatė Sidnėjuje (Austra
lija) gyvenantis beletristas 
Vytautas Janavičius, rašy
toja iš Los Andželo Alė Na- 
kaitė-Arbienė (Alė Rūta), 
senosios kartos romanistas, 
nevelistas ir kritikas Anta
nas Vaičiulaitis, gyvenan
tis Vašingtone. Dar viena 
viešnia iš Australijos: Li
dija Šimkutė, pernai debiu
tavusi eilėraščių rinkiniu 
”Antrasis ilgesys” (79 psl. 
600 egz.), išleistu Čika
goje.”

Dažnas pasakys ir kas 
čia naujo ar nuostabaus, 
daugelis lankosi ok. Lietu

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
l*/4% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7«/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6*4 % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6’/2% — 1 metų su $1,000, minimum.

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

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

aint 
ttiony 

a vingre
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tuea., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; ru—į

Juotas G ri baus kas, vedėjas

voje ir pabūna „Tėviškės” 
draugijos belaisviu 5 die
nas, o kitas ir kelis mėne
sius. Tikrai, pats lankyma
sis nieko nestebina, tik apie 
jų tokias keliones išeivių 
spaudoje nerašoma. Kai, 
koks piniguočius išvyksta į 
kitą kurį kraštą pasikaitin
ti saulėje, pagauti kokią žu
velę ar nušauti gražuolį pla- 
čiaregį briedį, tai mūsų 
spauda skelbia su pasigar
džiavimu. Kodėl tie žmo
nės,, važiuodami į savo kraš
tą nenori pasigarsinti, 
vengdami viešumos, lyg da
rydami kokį nusikaltimą. O, 
juk tokie raštingi žmonės 
galėtų savo įspūdžius para
šyti ir matytas negeroves 
mums visiems paskelbti.

Jei ne ”Gimtasis kraš
tas’’, mes čiabuviai, nieko 
nežinotumėm, kas darosi su 
mūsų kultūrininkais. Atro
do, kad jiems patogiau ty
liai išslinkti ir sugrįžus, dar 
tyliau artimiems savo įspū
džius pasakoti, o plačiajai 
visuomenei nė žodelio,

V. Kazakevičius ar ir vi
sa įstaiga mūsų kultūrinin
kais domisi, žino jų darbus 
ir informuoja apie jų išleis
tą kūrybą. Eiliniai lankyto
jai nei Kazakevičiaus, nei 
kitų KGB agentų taip labai 
nedomina ir juos tik pami
ni, kaip grupinę, ekskursiją, 
besilankančią okupuotame 
krašte. Kas jų nepagiriu, 
apie tokius ir jie nerašo.

Taigi, mūsų kultūrininkai 
ir menininkai „Tėviškės” 
draugijos yra ypatingai glo
bojami, nes laukia, kad lie
tuviškoji visuomenė pasek
tų jų pavyzdžiu ir mažiau 
kreiptų dėmesio į veiksnių 
nurodymus.

Vargšai mūsų veiksniai, 
pluša, draskosi dėl lietuvy
bės išlaikymo ir savo kraš
tui laisvės atgavimo, o kai 
kurie kultūrininkai vogčio
mis ryšius mezga.

Ar ne laikas, mūsų veiks
niams dabartinę tylos poli
tiką keisti, kad nereikėtų 
save apgaudinėti ir nuo vi
suomenės akių slėptis.

K. šilojus
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A.a. pik. Motiejus Karaša
Rugsėjo 6 d. palaidotas buv. 

Lietuvos kariuomenės pulk. 
Įeit. Motiejus Karaša. Velio
nis buvo gimęs 1895 m. rugsė
jo 10 d. (mirties dieną be vie
nos savaitės buvo 84 metų) Pa 
beržių kaime, Biržų valse, ir 
apskr. Šeimoje užaugo keturi 
broliai, Motiejus iš jų jauniau
sias. Pradžios ir vidurinį išsi
lavinimą įsigijęs Biržuose.

1915 m. pašauktas caro ar
mijom Iš pėstininkų atsargos 
batalijono Ukrainoje buvo at
siųstas į Vilniaus karo mokyk
lą. Frontui priartėjus mokyk
la buvo perkelta į Poltavos 
miestą, kur ją baigė 1916 me
tais. Fronte, mūšiuose su vo
kiečiais, dukart sužeistas. Ka
rui besibaigiant, Rusijoj kilus 
sąmyšiui, velionis pateko į bal 
tagvardiečių dalinius, Sibire 
kovėsi su bolševikais. 1920 m. 

Siuntiniai i Lietuvą - 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidau jama ir naudinga.

Siuntinys nr. 2, 1979
Labai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga — 3 m.: 

vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga — 3 m.; vilnonė me
džiaga suknelei arba vakarinei suknelei medžiaga (visos šios me
džiagos gali būti įvairių spalvų); vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos firmos ‘•Levi" arba "Wrangler" džinsai (tik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trumpas sudedamas lietsargis 
vyriškas arba moteriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ....$275.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 

Medžiagos dai' galima dadėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko 
kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudingesnių 
dalykų:

Avikailiai. Ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio
kalnierius, tikros odos viršus, dirbtinio kailo
pamušalas ...................................................................$242.00 !
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ............. 94.00
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss ....................... 44.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis ....................... 37.00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės ......... 3.30 ■
Tights (kojinės-kelnaitė) .......................................... 4.40
Vilnonė gėlėta skarelė arba nailono didelė skarelė 13.00
Geresni marškiniai .................................................... 15.00
Vyriški arba moteriški bateliai.................................. 39.00
Puiki suknelei medžiaga............................................. 30.00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims .. 61.00
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei ........................... 88.00
Grimplene medžiaga suknelei .................................. 22.00

Kartu su rūbais galima siųsti šie maisto produktai: % 
sv. arbatos — $4.40; % sv. neseafes — $6.60; 1 sv. pupelių 
kavos — $7.50; 1 sv. šokoladinių saldainių — $7.50; IV2 sv. 
razinkų — $2.60; 40 cigarečių — $5.00.

Norime atkreipti klijentų dėmėsi, kad mes 
siuntinius tuojau išsiunčiame vos gavę užsakymą. 
Sąskaitas prisiunčiame tik pasiuntus siuntinius, 
kurios galima apmokėti paprastu čekiu.

BALTIC STORES LTD.
(Z.& V. Juras)

11 London Lone, Bromley, Kent, BR1 4HB, England
Telefonas 01-460-2592

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
% 251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

jų suimtas, čekistų tardytas ir 
įkalintas Omsko kalėjime. Di
delėmis pastangomis ir var
gais 1921 m. grįžo į Lietuvą ir 
tuoj įstojo mūsų kariuomenėn. 
Pirmiausia tarnavo I-me D.L. 
K. Gedimino pulke; čia pa
skirtas kuopos, vėliau batalijo
no vadu. A. Panemunėje yra 
baigęs Aukštuosius Karininkų 
Kursus.

Sleževičiaus vyriausybei 
pradėjus mažinti kariuomenę, 
1926 m. M. Karaša perėjo į 
Saulių sąjungą. Vadovavo 
I-jai šaulių Panevėžio apygar
dai, į kurią įėjo keli apskri
čiai, vėliau buvo Raseinių 
rinktinės vadu. 1928 m. per
keltas į Saulių s-gos štabą ka
rinio parengimo inspektoriaus 
pareigoms.

Tuo laiku ugniagesybos sri
tyje Lietuvos miestuose ir mies

DIRVA

teliuose vyravo žydai-savano- 
riai. Savivaldybių paskatinti 
šauliai susidomėjo šia viena
šališka, mažumos užvaldyta 
padėtimi ir pradėjo organizuo 
ti lietuvių šaulių ugniagesių 
komandas. Nuo 1930 m. Ka
raša eina šaulių ugniagesių ins
pektoriaus pareigas. 1937 m. 
jau veikė 192 šaulių-ugniage- 
šių daliniai. Ugniagesyba pa
sidarė antrine Karašos profesi
ja. 1932-39 metais Karaša jau 
Lietuvos Ugniagesių s-gos vi
cepirmininkas, ir taip pat Pa
baltijo Ugniagesių s-gos gene
ralinis sekretorius. Saulių ka
riniams ir ugniagesybos reika
lams yra parašęs vadovėlių, 
straipsnių ‘Trimite’ ir kt. laik
raščiuose.

Už sąžiningumą ir sumanu
mą einant pareigas kariuome
nėje ir minėtose organizacijo
se buvo apdovanotas eile gar
bės ženklų ir ordenų.

Kartu su karo pabėgėlių 
banga, 1944 m. su šeima pa
sitraukė į Vokietiją. Gross He 
zepe ir Diepholco stovyklose 
(britų zonoje) buvo renkamas 
į lietuvių komitetus.

1951 m., persikėlęs į Ame
riką, Baltimorėje pradėjo nau 
ją gyvenimą ir kartu naują 
profesiją: kol išėjo į pensiją, 
dirbo dekoracinių (medinių) 
židinių dirbtuvėje.

Su jo mirtimi nedidelė, ir 
nuolat mažėjanti Baltimorės 
lietu vi j a neteko nuoširdaus 
tautiečio, o Tautinės Sąjungos 
skyrius savo pareigingo nario. 
Širdies priepuolio parblokštas, 
rugsėjo 2 d. ramiai užgęso Sv. 
Agnės ligoninėje, ten pabuvęs 
vos kelias valandas.

Baltimorę užkliudęs vad. 
Dovydo viesulas dar tebesiau- 
tėjo, kai laidotuvių išvakarėse 
rugsėjo 5 d. šermeninėn rinko
si velionies artimieji, draugai 
ir pažįstami su juo paskutinį 
kartą atsisveikinti. Apeigai 
vadovavo Tautinės s-gos vieti
nio skyriaus pirmininkas V. 
Bačanskas. Tikybinę dalį at
liko iš Chicagos atvykęs velio
nies mokslo draugas, evange
likų reformatų kun. S. Neį
manąs.

Trumpai apžvelgęs a.a. M. 
Karašos nuotykingo gyvenimo 
svarbesnius tarpsnius, kalbė
tojas pabrėžė, kad velionis gy
veno ne vien sau, bet savajai 
visuomenei ir tautai, ryžtin
gai nugalėdamas visus savo il
go gyvenimo sunkumus. Pro
tarpiais tarp maldų kunigas 
skaitė šventaraščio ir giesmių 
ištraukas ir pagaliau eiliuotą 
maldą už tėvynę Lietuvą. Sa
kė, kad vargu kas už mus, lie
tuvius, geriau supranta savų 
namų ir gimtojo krašto vertę, 
ir jautriau išgyvena jo neteki
mą. Velionis, būdamas ūki
ninko sūnus, savo namelį Bal
timorėje gražino, puošė tauti
niais ženklais, sodindamas gė
les, krūmus ir vaismedžius, 
kad ir čia, išeivijoje, kas nors 
primintų lietuvišką aplinką.

Tautinės S-gos vardu su ve
lioniu atsisveikino V. Bačans
kas, suminėdamas tris svar

biausius M. Karašos gyvenimo 
keliones: po I-jo pasaulinio 
karo grįžįmą iš Rusijos į beat- 
sigaunančią Lietuvą; nuo 
atslenkančių raudonųjų bėgi
mą į vakarus ir dabartinę, pas 
kutinę kelionę, iš kurios jau ne 
begrįžtama. Baigdamas savo
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žodį, ant velionies krūtinės už 
dėjo tautinę vėliavėlę, ženkli
nančią jo ištikimybę savo tau
tai ir valstybei.

Visų Baltimorės lietuvių 
vardu su velioniu atsisveikino 
K. Dūlys, daug metų buvęs 
Baltimorės Svetainės bendro
vės nariu. Jis paminėjo, kad 
Karaša niekad nesiskundęs sa
vais sunkumais, o visuomet 
rūpinęsis paliktąja Lietuva ir 
jos žmonių likimu. Velionis 
buvęs aiškaus mąstymo, grei
to suvokimo ir teisingas žmo
gus.

Po smarkios liūties rytojaus 
diena išaušo giedri, saulėta. 
Susirinko graužus tautiečių 
būrys palydėti į kapines. Kun. 
Neimanas, po maldų ir laimi
nimo, į savo moksladraugio 
karstą įdėjo žiupsnelį žemės 
nuo velionies brolio Jurgio ka
po Lietuvoje.

Netolima kelionė iš Šerme
ninės į Louden Park kapines, 
kur velionis jau iš anksto buvo 
pasirūpinęs dvi karstavietes di 
džiuliame mauzoliejuje. Čia, 
valandėlę visiems susikaupus 
ir kunigui atkalbėjus maldas, 
sugiedotas Tautos Himnas. 
Karstas pasiliko stovėti prieš at 
virą mauzoliejaus angą ant pa 
keltų metalinių morų. Susirin 
kusieji, pakviesti Lietuvių sve 
tainėn polaidotuviniams pie
tums, pamažu skirstėsi.

Ąžuolinis velionies karstas 
atitiko jo būdo savybes. Nie
kas M. Karašos išeivijoje nėra 
matęs nusivylusio, pasimetu
sio, apatiško. Visuomet kariš
kai drausmingas, ištvermin
gas ir kantriai savyje išgyve
nąs pasitaikančius nemalonu
mus. Tarp čia apsigyvenusių 
buv. Lietuvos kariuomenės 
narių velionis buvo balsingiau 
sias jos atstovas, nors kiti už jį 
buvo daug jaunesni. Liet. 
Svetainės salėje ir per vietinę 
Liet. Radijo Valandą trum
pomis paskaitėlėmis primin
davo apie Lietuvos kariuome
nės įsisteigimą ir nepriklauso
mybės kovas.

Tautinei S-gai priklausė 
nuo pat savo atvykimo Ameri
kon. Keturis metus (dviem at 
vėjais) pirmininkavo Baltimo
rės skyriui, o vėliau ilgesnį lai

ką vadovavo sk. kultūriniams 
renginiams. Nevengdamas il
gesnių kelionių yra dalyvavęs 
S-gos rytinio pakraščio apygar 
dos suvažiavimuose ir pasita- 
rimuoose. Jo stropumui lan
kant sk. narių susirinkimus ne 
prilygę daugumas jaunesiųjų. 
Aptariant reikalus, dalyvių 
akys visuomet krypdavo jo pu
sėn, ką jis, senjoras, turįs dau
giau patirties, pasakys.

Ligi pat mirties jo bute bu
vo vietinės SLA kuopos cent
ras. Kuopai nebepajėgiant su 
daryti veikiančios valdybos, 
M. Karaša buvo pagrindinis 
jos veikėjas, tvarkė narių ap- 
draudos ir piniginius reikalus.

Tur būt, nebuvo čia tauti
nės liet, organizacijos, kurioje 
velionis nebūtų padirbėjęs: 
‘Ramovė’, Svetainės b-vė, Bal
timorės Liet. Draugijų Tary
ba. Visur, kur jis buvo įstojęs, 
iš kitų išsiskirdavo savo atsidė
jimu, rūpestingumu ir kruopš 
tumu.

Santykiuose su kitais buvo 
paslaugus: sakydavo, jog šiais 
visuotinio sukrėtimo laikais, 
mes, lietuviai, turime vienas 
kitam krikščioniškai padėti 
pergyventi sunkmetį. Kas bu
vo įsigijęs jo pasitikėjimą, ga
lėjo jaustis visuomet turįs nuo
širdų ir ištikimą draugą.

Labai mėgo dainavimo me
ną. Kaune gyvendamas, bu
vo dažnas operos lankytojas. 
Taip pat ir išeivijoje nepraleis 
davo koncertų Liet. Svetainės 
salėje. Polinkį šiam menui pa 
veldėjo ir sūnus Alvydas, kuris 
lankydamas Peabody konser
vatoriją, lavino balsą ir džiu
gino tėvą dalyvaudamas solis
tu lietuvių ir amerikiečių ren
giniuose.

Velionis rasdavo laiko padir 
bėti ir plunksna. Kol buvo pa 
jėgesnis, yra rašinėjęs ‘Dirvai’, 
kartais ‘Tėvynei’ ir evang.-ref 
‘Svečiui’. Lyg nujausdamas 
savo gyvenimo pabaigą, sukru 
to surašyti atsiminimus. Da
lis jų, pavadinta ‘Vakarų Sibi
ro plotuose’, 1978 m. ėjo per 
tris ‘Kario’ sąsiuvinius. Būsi
mai knygai ‘Gyvenimo sūku
riuose’ paliko kelių šimtų lakš
tų pluoštą.

(sm)
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Jaunimas, Neo-Lithuania 
siekius ryškinant

Korp! Neo-Lithuania suvažiavimo metu, 1979 m. rug
sėjo 2 d., Tabor Farmoje, Sodus, Mich., įvyko svarstybos, 
tema: "Jaunimas, Neo-Lithuanijos siekius ryškinant".

Svarstybose dalyvavo: Vytautas Kasniūnas sr., Vida 
Janušienė, Chicagos padalinio pirmininkė, Gražina Gra
žienė, farmacininkė, dviejų vaikų motina, Rita Paškaus- 
kaitė, studentė iš Los Angeles, Jolita Kriaučeliūnaitė, ma
gistrės, vyr. valdybos vicepirm. ir vet. dr. Alvydas Arbas. 
Svarstyboms vadovavo inž. Jonas Jurkūnas.

Spausdiname sarstybų dalyvių pasisakymus.

PRO PATRIA' KELIAS JAUNOSE
NEO-LITHUANIA ŠEIMOSE

Dabartinės jaunos lietu
viškos šeimos, žiūrint į jų 
atsparumą svetimai ir labai 
įtakingai aplinkai, yra kri
tiškoje padėtyje. Išlaikyti 
tėvynės meilę patiems jau
niems tėvams ir perduoti tą 
meilės jausmą vaikams, yra 
labai sunku, žengiant Pro 
Patria keliais reikia ryžto, 
jėgų, stiprios nepalaužiamos 
valios, ir pasiaukojimo.

Taip tariu, kaip moteris, 
kuri stengiasi auklėti savo 
šeimą lietuviškoje dvasioje, 
gyvendama svetimoje aplin
koje. Būdama kūdikis, ant 
motinos rankų, apleidau 
gimtąjį kraštą, užaugau 
tarp svetimtaučių, toli nuo 
lietuviškų parapijų ir or
ganizacijų ir nė vienos va
landos NEPRALEIDAU li
tuanistinėje mokykloje.

Mūsų vaikai dabar auga 
lietuviškumui nepalankiose 
aplinkybėse ir tas juos stu
mia nuo lietuviškumo, čia

GRAŽINA GRAŽIENĖ 

tuviško auklėjimo nėra na
muose. Mes vaikus skati
name, kad jie kalbėtų lie
tuviškai, bet tas amžinas 
zirzimas "kalbėkit lietuviš
kai” atsibosta ne tik vai
kams, bet ir mums patiems. 
Retkarčiais net tenka gir
dėti, kad lietuvių kalba ga
li pakenkti anglų kalbai. Tai 
nesąmonė. Pažįstu aš daug 
jaunų lietuvių tėvų, kurių 
vaikai puikiai kalba ir mo
kosi lietuviškai, o anglų 
kalbos mokyklose yra dar 
geresni mokiniai negu vai
kai, kurie kalba tik angliš
kai.

Lietuvių tautos papročiai' 
surišti su šventėmis (pvz. 
Kalėdomis, Velykomis, tau
tinėmis šventėmis, vestuvė
mis ir t.t.) yra įdomūs ir 
gražūs. Mes turim savo vai
kams suteikti kuo lietuviš
kesnę aplinką namuose, kad 
vaikai pasididžiuotu savo 

skirtinga kilme kitataučių 
tarpe. Kokios nereikšmin
gos būtų, pvz. Kalėdos, jei 
Kūčių vakarą šeima nesu
sirinktų prie stalo pirmai 
ž v a i g ždutei pasirodžius, 
kartu nepasimelstų, nepasi
dalintų plotkele ir nepalin
kėtų vieni kitiems laimės ir 
Dievo palaimos, nevalgytų 
įvairių valgių, nepasidžiaug
tų šiaudinukais papuošta 
eglute ir nepasilinksmintų, 
burdami savo ateitį.

Mes taip pat semiamės 
lietuviško ryžto iš įvairių 
lietuviškų organizacijų ir 
mokyklų, kuri mums pade
da vaikus lietuviškai auklė
ti. Vaikai, tose organizaci
jose ir mokyklose, susitin
ka su kitais lietuviukais ir 
pamato, kad jie ne vienin
teliai lietuviai, nors lietu
vių iš viso yra mažai. Mes 
rūpinamės, kad mūsų vaikai 
draugautų su tokiais vai
kais, kurie turi stiprų cha
rakterį, žino, kad jie yra 
ir bus, lietuviai. Todėl di
delis skaičius tėvų aukoja 
savo poilsio valandas greit
keliuose, kad vaikai susitik
tų su kitais lietuviais ir su 
jais pabendrautų skautų ar 
ateitininkų būreliuose, lie
tuviškose mokyklose, an
sambliuose, stovyklose ir
t.t. Mes, jauni tėvai, patys 
ryžtamės dalyvauti lietu
viškose organizacijose ir 
prišidėti prie jų veiklos vi
sais galimais atvejais. O 
mums, neolituanams, Neo- 
Lithuanijoj, įsigyjame daug

atsparumo ir jėgų vesti sa
vo mažą atžalyną Lietuvos 
keliais.

Lietuviška spauda yra ne 
tik komunikacijos priemo
nė, bet ir svarbi lituanisti
nio švietimo pagalbininkė. 
Šeimai spauda padeda suži
noti, kas vyksta plačiaja
me pasaulyje, po kurį lietu
viai išsisklaidę. Vaikams 
įdomu ir džiugu, kai vaikų 
laikraštėliuose, ar laikraš
čių vaikų skyriuose, randa 
savo ar draugų parašytus 
rašinėlius. O mums jau
niems tėvams, skaitant lie
tuvišką spaudą, darosi leng
viau patiems lietuviais iš
likti.

Mes, gyvendami toli nuo 
Lietuvos, ir į savo gyveni
mą įvedę nemažai svetimy
bių, giliai širdyje jaučiame 
norą nepamiršti mūsų tėvų 
žemės Lietuvos. Yra jaus
mas neužgniaužiamas, už 
kurį Lietuvos didvyriai pa
aukojo ir aukoja savo gy-

ŽVILGSNIS Į KORPDRANTO PASKIRTI
VIDA JONUŠIENĖ

Į junjorų eiles įstojau 
1975 m. — vėlai rudenį. Po 
metų man buvo uždėtos kor
poracijos spalvos. Per atei
nančius metus susipažinau 
su korporacijos veikla, daly
vaudama sueigose, minėji
muose ir kituose renginiuo
se. Dar po metų perėmiau 
Chicagos padalinio pirmi
ninkės pareigas. Antrąją 
kadenciją baigsiu šiais me
tais — rudenį. Būtų ne
tikslu pasakyti, kad parei
gas perėmiau drąsiai, nes, 
kaip minėjau, buvau aktyvi 
korporantė tik vienus me- 

vybę siekdami laisvės Lie
tuvai.

Ryžto ir'jėgų lietuvybei 
išlaikyti, mes semiamės iš 
pavergtoje tėvynėje vargs
tančių brolių. Jie išgyvena 
tautinio auklėjimo stoką; 
tačiau mes laisvai galime iš
laikyti savo tautinį pasiry
žimą. Mums daug padeda ir 
kiti pavyzdingi lietuviai, 
kurie ir išeivijoje išlieka 
lietuviais.

Ugdyti lietuvišką šeimą 
nėra lengvas uždavinys, bet 
įdedant darbo, ryžto ir no
ro išlikti tuo, kuo mes esa
me, yra galima; ypatingai 
mums neolituanams, prisie
kusiems dirbti Pro Patria. 
Išlaikyti tėvynės meilę jau
nuose mūsų šeimose yra, 
lyg irkluoti mažą valtelę 
prieš srovę. Tas vargas ir 
pasiaukojimas mus. džiugi
na, nes jaučiame, kad ir 
mes prisidedam prie Romo 
Kalantos šauksmo — lais
vės Lietuvai!

tus. Buvau pasiryžusi iš
bandyti sugebėjimus, o drą
sos davė DAUGELIS kor
porantų, pasižadėdami pa
dėti. Iš tų daugelio pasiža
dėjusių, buvo mažai dirban
čių. O priežasčių girdėjau 
daug, per tuos du metus.

Neskaitant posėdžių ar 
sueigų, valdybos pirmas už
davinys yra suruošti Naujų 
Metų sutikimą. Nebūdama 
korporantė, dalyvavau su
tikime kelis kartus — salė 
būdavo pilna, ji talpina 240 
žmonių. 1977-78 metų su
tikime dalyvavo tik virš

yra mūsų uždavinys, kad 
mūsų vaikai, svetimtaučhj 
tarpe, nesigėdytų savo skir
tingos etninės kilmės ir mo
kėtų įrodyti, kad jie kultū
riškai stovi net aukščiau už 
savo aplinką..

Lietuviškų šeimų pagrin
dinis siekimas yra išlaikyti 
ir tobulinti lietuvių kalbą. 
Lietuvių kalba yra mūsų 
gimtoji kalba, kurią išlai
kyti yra mūsų svarbiausias 
uždavinys. Savo prakalboje, 
Daukša yra sakęs, kad 
”.... gimtoji kalba yra ben
drosios meilės ryšys, vieny
bės motina, pilietiškumo tė
vas, valstybės sargas". 
Daugelis iš mūsų, nors pa
tys esame silpni lietuvių 
kalboje, bet visgi stengia
mės užauginti lietuvius vai
kus. žmonės turi įgimtą no
rą žinoti savo kilmę, savo 
identitetą. Mes, lietuvių kil
mės atžalynas, užaugę sve
timuose kraštuose, gaili
mės, kad nuo Lietuvos ati- 
tolome, bet stengiamės au
ginti savo vaikus taip, jog 
ir jie eitų "Pro Patria" ke
liais.

Leisdami vaikus į litua
nistines mokyklas, mes ti
kimės, kad jie pažins Lietu
vos praeitį ir dabartį, lietu
vių kalbą ir kultūrą. Tačiau 
3-jų ar 4-ių lietuvių kalbos 
valandų neužtenka, jei lie-

Petronelė Orintaitė

ALMA MATER LITUANA
Bruožis. Ašen — pagal šeimos paveldėjimą. Tik tru

putėlį aukščiau kopiu: mano mama žmonėm kūno dra
bužį skalbia, aš gi viliuos — žmonių protus apskalbti. 
Kad jų sąmonė taptų švari kaip drobė. Man uždavinys: 
pasaulio išmintį pagludinti, ar ne puikus tikslas?

Guoba (linksi galva). Puikus, net labai kilnus. Bet... 
tamsta nedaug turėsi varžovų, suvis ne pelninga profe
sija. Gal niekas nė dėkui netars. Pas mus niekas nemėgia 
patarimų savo protui: juo kvailesnis — juo gudresniu 
jaučiasi. Todėl mes dauguma einam į praktiškesnes pro.- 
f esi jas. Be abejo, kiekvienas renkasi pagal savo palin
kimą ...

Pukys (įkiša galvą, dairos, eina į Guobą, tyliai). 
Labas, malonus kolega, aš mažu reikaliuku, žinau, tu 
draugiškas, neatsisakysi. Man kaip tik triuką, būk bičiu
liškas, porą litų ...

Guoba. Tikrai reikia?
Pukys. Kaip mane gyvą matai, pietums! Išalkęs 

kaip šuo, o nė cento už pamušalo, dievaži (pakrato skver
nus, verčia kišenes). Daug neprašau, tik porą, būk ko
legiškas ...

Guoba. Jei alkanas, še duonos riekė — užkąsk ir be 
skolos išsiversi. Kartu bus ir mokslas valiai bei savigar
bai — išmokt gyvent iš savos kišenės, neelgetaut iš 
kitų ...

Pukys. Ką tu, juokies iš manęs. Man reikia tikrų 
pietų, vyriškai pavalgyt, ne duonos plutą, lyg šuneliui 
graužt. Kaip studijuosi vien sausa duona be uždaro? 
Alkanam net smegenys raukšlėm traukiasi.

Guoba. Mūsų smegenys visada raukšlėti, nė tiek dar 
nežinai? O kaip lengviau protas lavinasi, prisikirtus ligi

gurklio ar liesai su pasninku — paklausk štai kolegos 
filosofo, jis daug išmano, gali patarti (abu žiūri į Bruožį).

Bruožis. Studijom, yra sena, romėnų išmėginta tiesa: 
Pienus venter non studet libenter. Taigi, sočiai prikimš
tas pilvas jau nemėgsta studijų ...

Pukys (šnairai). Pienus venter? Lotyniškai. Aš ku
nigu nebūsiu, tai nė tos šventos kalbos ... (Guobai). Ko
lega, prašau, negaišink, tą porą litų... Nebūk šeilokas 
bjaurybė ...

Guoba. Kad, brolau... dar negrąžinai anojo penk- 
ličio, kur prieš savaitę skolinaisi...

Pukys. Anojo? Taip, aha... Abi skolas kartu at- 
kepsiu, smulkus čia pinigas*, nebijok, nepražus, tik duok 
dabar...

Guoba. Be to, kolega, lyg truputį meluoji. Ir anąkart 
sakeis pietum, o kur išleidai? (Pukys kraiposi). Mačiau, 
tądien vedeis geltonkasę Angelę į kino seansą ...

Pukys. Ooo, Angelytė! Dieviškai miela mergaitė, 
Afroditė! Blauzdaičių miklumas, ne žengia, o gulbe plau
kia ... Ji ne su bet kuo eina, su manim ėjo, net parankiu 
įsikibo, aha! Tu 100 litų negailėtum, kad ji bent žvairai 
mirkteltų tokiam kaimo klumpiui, bet nesulauksi! Par
naso deivė, ta mergužė, širdį žarijom svilina — aš gi ne 
moliu drėbtas, jaunystė juk, tuoj kraujas kunkulu už
verda ... Tai patsai man Angelytės pavydi ?

Guoba. Kokios jos blauzdos ar žvairos blakstienos, 
man išvis nerūpi. Tegu tau ir visi plaučiai žarijom už
verda, nepavydžiu nė kiek. Be to, aš nevaišinu merginų 
iš svetimos kišenės ...

Pukys. Kolega (atkiša delną), be ginčo, tą porą litų, 
tokia čia smulkmena...

Guoba. Jei smulkmena, tai tiek to, užmirškim. O kol 
anas penklitis man nesugrįžo — nieko nebus, čia etikos 
principas: kolegiški tarpusavio santykiai turi būti švarūs.

Pukys. Nebijok, dėdė ryt ar poryt iš Panevėžio at
vyks — viską apmokės, toki niekai, keletas litų ...

Guoba. Jeigu niekai, tai abu palaukim to dėdės ne
buvėlio, gal jis dar nė negimęs, ilgokai teks laukti...
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šimto žmonių — o korpo- 
rantus buvo galima suskai
čiuoti ant abiejų rankų 
pirštų. Tikrai, buvo nusivy
limas. Sueigoj buvo iškeltas 
klausimas, kodėl korporan- 
tai nesidomėjo. Priežastys 
buvo įvairios. Nusprendėm 
ateinančiais metais nebe- 
ruošti sutikimo, bet vėliau 
sutikome prisidėti prie ruo
šimo kartu su Lietuvių 
Tautiniais Namais.

Per Užgavėnių karnava
lus, dirbome tie patys, ku
rie prisidėjome prie anksty
vesnių karnavalų. Kadangi 
šie renginiai daugiau pri
taikyti jaunesniems, tad 
daugiau jaunųjų korporan- 
tų dalyvavo ir dirbo.

Kiekvienais metais ruo
šiamas bendras Vasario 16 
d. minėjimas Chicagoje. 
Keletas pasižadėjusių kor- 
porantų — vėliavnešių, net 
nepasirodė. Ar tai pareigin
gas korporantas? Korpora
cija taip pat ruošė Vasario 
16 d. minėjimus. Abu me
tus paskaitininkais buvo pa
kviesti jauni filisteriai. 
Skaitė šių dienų pritaikytas 
temas; bandėm patenkinti 
jaunesnius korporantus, nes 
vistiek vyresnieji pasilieka 
ištikimi, nors ir jų skaičius 
mažėja. Susirinko gražus 
būrys dalyvių, bet ir vėl 
daugiau svečių, negu korpo- 
rantų. Viena jauna korpo- 
rantė, programos dalyvė, 
nepranešus nepasirodė.

1978 m. vasario pabaigoj 
ruošėme slidinėjimo išvyką, 
tikrai pritaikintą jaunes
niems, nors kvietėm visus. 
Išvyka neįvyko. Iki nusta
tytos datos užsiregistravo 
vis 8 asmenys, iš jų 2 ne- 
korporantai.

O kai skola grįš, tada vėl prašyk, tokia padori tvarka. 
Arba verskis be skolų. Studentui privalu savigarba: mo
kėk suvest galą su galu, ne vis elgetauti. Tai didelė iš
mintis visom karjerom: mokėk gyventi...

Pukys. Gėdykis, šykštuolis Skrudžas! Gaili poros li
tų alkanam, tai anithumaniška ...

Guoba. Priešingai, jei vis duočiau — tau labiau pa
kenkčiau. O nedavus gal liausies elgetavęs, išmoksi do
rai verstis pagal savus išteklius, ne puikybe pūstis ir 
išlaidžiauti.

Sabas, prof. (įeina). Būkit sveiki! O, malonu, nau
jų studentų man prisidėjo. Filosofijos galvosūkius sprę
sime? Minties deimantus gludinsime?

Pukys. Dėkui, profesoriau, bet... tokių dangiškų 
mokslų — ne mano pomėgiui...

Guoba. Ašen filosofiją itin gerbiu. Ir žaviuos. Tik — 
Dievas nedavė nė lašo, talento (abu išeina).

Sabas. Sveikas, mano mielas mokslų bičiuli!
Bruožis (mąsto), šiuo atveju gal nederėtų tarti 

"sveikas”, nes — man sloga su kosuliu, rudens šlapdri
bos oras, tai sargdina. O dėlei ”mielas” — dar pasvarsty- 
tina. Mūsų santykiam, regis, perlėkšta aptartis. šis žodis 
iš tiesų baisiai jau nuvalkiotas suktų veidmainių manie
rom, net apgaulėm. Irgi pigiom erotinėm kvailystėm. Vis 
"mielas” dažnas kartoja, o savy sau mąsto: tu kvaily, tu 
sukčiau, tu kipšas raguotas! Todėl žodis jau nupigintas, 
kone atvirkščiai išverstas, prasmė sujaukta. O mums 
filosofijoj — tiesos grynumo ieškojime ir išminties at
radimų meilėj — reikia gryno tikslumo. Mums reikia 
švarių, dar jokiu suktumu ar veidmaina nesuteptų žo
džių ...

Sabas (linksmai). Gėriuos, kad šiandien tamstos pro
tas taip aštrus. Ir įžvalgus. Įdomu, kas paskatino tokį 
veržlumą tobulesniam mąstymui ir ypač — tikslesnei 
išraiškai ?

Bruožis. Kas paskatino? Regis, kaip paprastai, atsi
tiktinės, net visai nelogiškos aplinkybės. Man keista, kad 
neigiami, bemaž absurdiški poveikiai būna teigiamai

Bruožis. Tačiau pesimizmas, profesoriau — juk žmo
gui kenksmingas?

Sabas. Nesibaimink, discipulus meus, tos nuotaikų 
bangos, tos juoda-balta spalvos, tai dvasinio gajumo 
natūralus ritmas, mūsų būties savaiminė funkcija. O 
sakykis, ką dar naujesnio savimonėj būsi, atvėręs, man 
įdomu pasekti tamstos mąstymų slinktį...

Bruožis. Ką naujesnio? Tarsi užkliudžiau naują te
mą. Tai gyvos tikrovės problema.

Sabas. Būtent?
Bruožis. Profesoriau! Mes vis svarstom stambius 

visatos reiškinius, graibomės apie didžiulius žinynų kal
nus ... Sklandom po idėjų viršūnes ar garsias istorijos 
pagaires ...

(Bus daugiau)

Ta pati istorija kartojasi 
ir kituose Korporacijos ren
giniuose. Vis tie patys išti
kimieji ,o kartais viens ki
tas senai matytas veidas, 
kadangi įpareigotas daly
vauti programoje ar pana
šiai.

Kaip matome, Chicagoje 
yra labai mažai aktyviai 
veikiančių korporantų, nors 
sąrašuose yra maždaug 250 
narių. Nuo korporacijos 
ypatingai nutolo tie, kurie 
gavo spalvas prieš 10-12 
metų. Tad, lieka dalis mūsų 
"prityrusių” vyrės n i ų j ų 
korporantų, ir dalis tų kor- 
porantų, kurie gavo spalvas 
per paskutinius 4-5 metus.

Turiu keletą minčių, su 
kuriom norėčiau pasidalinti 
su jumis.

Klausimas toks: — kodėl 
nutolo mūsų korporantai, 
gavę spalvas prieš 12 me
tų, o kai kurie net ir prieš 
3 ir 5 metus?

Mano manymu, nors ir 
gaila pasisakyti, yra tai, 
kad jie yra praradę norą 
dirbit lietuvišką darbą ir 
praradę pareigingumo jaus
mą. Priimdami spalvas, duo
dame priesaiką, dirbti kor
poracijos darbą, ir pasilikti 
veiklūs nariai. Didžiausia 
priežastis jų, kad neturi 
laiko. Nereikia visiem jung
tis į valdybas — tik paro
dyti reikia valdybai bet ko
kią paramą, kad valdybos 
nariai turėtų norą ir toliau 
dirbti. Mes, kurie aktyviai 
reiškiamės korporacijoj, ir
gi kuriame šeimas, atva
žiuojame iš priemiesčių, 
dirbame ir mokomės. Tu
rint NORĄ, randame laiko 
padėti korporacijai. Ar ne
buvo sunku mūsų tėvams, 
atvažiavusiems į svetimą

Simpoziumo dalyviai. Skaito Jolita Kriau čeliūnaitė. Prie stalo sėdi: Gražina Gražienė, 
Jonas Jurkūnas, Vida Jonušienė, Rita Paškevičiūtė ir dr. Alvydas Arbas.

A. Vaitiekaičio nuotr.

kraštą, mokintis kalbą, ieš
koti darbą ir tęsti mokslą? 
Jie buvo pasiryžę garsinti 
Lietuvos vardą Amerikoj. 
Pasiryžęs žmogus randa lai
ko viskam, nors kartais ir 
sunku.

Turime žiūrėti, 'kaip pri
traukti daugiau jaunuolių į 
korporaciją. Ankstyvesniais 
metais, spalvas priimdavo 
net po 16 studentų, o dabar 
tik po 3 ar 4. Mano many
mu, jaunuoliai turėtų būti 
kviečiami stoti į korporaci
ją gimnazijos pirmais me
tais, o ne ketvirtais. Jie bū
tų junjorais 4 metus, įstoję 
į universitetus gautų spal
vas. Turint atskirą junjorų 
grupę, jiems galima būtų 
pritaikyti atskiras progra
mas jų amžiui, o taip pat ir 
supažindinti juos su senjo
rų ir filisterių veiklą per 
daromus minėjimus ar su
eigas. Jie užaugtų ir subręs
tų korporacijos eilėse.

Jaunimas ima pavyzdį iš 
vyresniųjų. Jeigu visi kor-

veiksmingi. Tartum kontrastų aksioma? Priešingų elek
trodų trauka ir sąveika? šiuo kartu man kilo paskata — 
iš akistatos su pernelyg lėkštais galvojimais. Tartum 
neigiami elektrodai uždegė teigiamus! Lyg iš blogio, iš 
ydų ir trūkumų daugiau sužinom apie gėrį nei iš tobu
lybių ... Ar tai ne absurdiška ? Argi nuodėmė būtina 
dorybei suvokti?

Sabas. Ir Fausto išvada panaši: tik per klaidą ir 
nuodėmę, per kančią ir atgailą — išbrendam į tiesą ir 
gėrį...

Bruožis. Argi mūsų pasaulio būtis vien absurdais 
pagrįsta? Ir todėl — žmonija liksis amžinai nelaiminga? 
Niekad nepasieksim pusiausvyros ? Man dėl to labai liūd
na, aš darausi pesimistas, profesoriau.

Sabas. Tai laikiniai nuotaikų bangavimai — jie irgi 
veda į teigiamas išvadas, žmogui naudinga nuliūsti ir 
kentėti, kad tikriau įvertintum laimės bei gėrio prasmę. 
Net ir pesimizmas veda į tiesos versmes, kad ir užuolankų 
vingiais, per reductio ad absurdum. O mums dera priimti 
išvadas, nors kartais nemalonios ar nelogiškos. Mūsų kelio 
į šviesą galutinė stotis dar toli, bet ir logikos ’ šaltiniai 
dar neišsemti, o buitis pilna nelogiškų faktų ...

porantai parodytų parei
gingumą ir pasiryžimą dirb
ti korporacijos eilėse, ma- 
tytumėm ir tuos korporan
tus, kurie gavo spalvas 
prieš 2-3 metus.

Kreipiuosi į jus, vyres
nieji ”patyrę” korporantai, 
ne tik savo vardu, bet tur
būt ir kitų jaunų korporan
tų vardu. Padėkite ir patar
kite mums, bet nekritikuo- 
kit. Mes tik iš jūsų išmok
sim dirbti lietuvišką darbą. 
Kartais mūsų lietuvių kal

REIKI! ARTIMESNĖS DRAUGYSTĖS

Ar dar gyva Pro Patria 
dvasia jaunuosiuose neoli- 
tuanuose? Klausimas į kurį 
gal, galima atsakyti ir taip 
ir ne. Ji tikrai yra gyva vy
resniųjų korporantų širdy
se, bet kaip yra su mumis, 
jau1 išeivijoje, o ne tėvynė
je Lietuvoje, gimusiais ir 

ba nėra stipri, mūsų mintys 
skiriasi nuo jūsų, pridaro
me klaidų, bet taip išmoks
tame dirbti. Kaip anksčiau 
minėjau, perėmiau valdybos 
pirmininkė pareigas išbu
vus korporacijoj tik vienus 
metus. Nežinojau kur ką 
pradėti. Ačiū tiems, kurie 
mane mokinot, o tiems ku
rie kritikavot, o nepatarėt, 
galiu drąsiai pasakyti, kad 
iš padarytų klaidų išmokau 
dirbti.

Junkimes visi draugiškai, 
kolegiškai į bendrą darbą.

RITA PAŠKEVIČIŪTĖ 

užaugusiais? žinoma, mūsų 
tėveliai tą tėvynės meilės 
ugnelę kurstė mumyse, mū
sų kūdikystės ir vaikystės 
laikais. Bet kas atsitinka 
mums bręstant ir atsidūrus 
svetimos aplinkos mokyklo
se ir univeritetuose ? Ar 
Korp! Neo-Lithuania atei
na mums į talką, ar ji yra 
prisitaikiusi prie šiandieni
nių sąlygų ir supranta šian
dieninį jaunimą, kad galėtų 
būti jųjų vadovu? Labai 
abejoju!

Korp! statutę bendroje 
dalyje korporantų tarpusa- 
viai santykiai nusakomi, 
pastoviu kolegiškumu ir pa
sireiškia asmenišku susigy
venimu, tarpusavio susipra
timu bei sugebėjimu bend
rauti. Man atrodo, kad 
Korp! Neo-Lithuania stei
gėjai negalėjo gražesnių ir 
patrauklesnių žiedų, išsky
rus patį pagrindinį Korpo
racijos tikslą ir šūkį Pro 
Patria, įpinti į Korp! ideo
logijos vainiką. Nei viena 
konstitucija ar organizaci
jų įstatai nėra vertinami 
pagal juose išreikštus ide
alistinius siekimus ir dės
nius, bet žiūrima į tų tikslų 
nuoširdų vykdymą ir įgy
vendinimą. Korp! pagrindi
nio tikslo Pro Patria siekti, 
jos idėjas skleisti, pačią 
korporaciją ugdyti į dina
mišką organizaciją, kuri sa
vo gyvastingumu spindulio- 
tų į ją supančią aplinką, 
reikia ne vien surašytų 
įstatų bei statutų, bet ir 
praktiškų, g y v e n imiškų 
priemonių, kuriomis mes

(Nukelta į 10 psl.)
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SIEKIUS RYŠKINANT
(Atkelta iš 9 psl.) 

kiekvienas korporantas-ė 
naudotumėms ir kitus jo
mis sužavėtumėm. Vienin
telė ir pagrindinė priemonė 
yra gražus, darnus, nuošir
dus ir jaukus korporantiš- 
kos šeimos susigyvenimas, 
kad pro Patria šūkis degtų 
mūsų širdyse.

Labai sunku pritraukti 
jaunimą, nes per metus vie
ną ar du kartu susitikę ofi
cialiose sueigose, nesusigy
vensime. Vasaros stovyklos 
būtų ideali proga susitikti 
jaunesniems korporantams- 
ėms, išsiblaškusiems po pla
čiąją Ameriką, bet, deja, 
apie tokias stovyklas dar 
nieko nesu girdėjusi. Tais

pačiais metodais reikėtų ir 
likusią metų dali nauduoti, 
rengiant pobūvius, sporto 
žaidynes, iškylas, kavutes - 
pasikalbėjimus ir t.t. Tai 
visa, žinoma, nėra mūsų 
tikslas, bet labai geros ir 
efektyvios priemonės dau
giau jaunimo sutraukti po 
Pro Patria vėliava.

Dabar, bent mūsų jauni
mo tarpe, Pro Patria dva
sia gana blanki, bet susi
draugavus ir tarpusavyje 
susibičiuliavus, jaunimas la
biau suartėtų, sava veikla 
pakeistų vyresniuosius ir 
visa korporacijos veikla at
gytų ir būtų dinamiškesnė 
ir Pro Patria šūkio galinga 
liepsna sužibėtų visų mūsų 
širdyse.

Vivat, crescat, florea 
Korp! NEO-LITHUANIA!

KORPORANTO PAREIGINGUMAS
DR. ALVYDAS ARBAS

PASTABOS IR PASIŽADĖJIMAI
JOLITA KRIAUČELIŪNAITĖ

Taip jau yra žmonėse, 
kad daug lengviau yra pa
stebėti kitų ydas, duoti pa
tarimus ir dažnai pasakyti 
savo nuomonę, tikėdamiesi1, 
kad ji bus išklausyta ir pri
imta, kaip galutinas atsa
kymas Į kito problemas. Be
veik kasdien mūsų spaudo
je irgi randame straipsnių 
su pamokymais, priekaiš
tais, o dar blogiau — savęs 
iškėlimu.

Pamokymuose visada su
rasi save, prisiderinsi sau 
kas tau priimtina, pagalvo
si ar nebūtų verta paban
dyti., žinoma, daug malo
niau yra matyti gerus 
veiksmus, elgesį, girdėti 
gražią kalbą. Kažkur vidu
je būna taip gera, pajunti 
pagarbą ir meilę tam asme
niui, norą pačiam tokiu bū
ti. Jie, rodos, prilimpa prie 
tavęs.

Juk, auklėjimo knygose 
taip sakoma ir aš tikiu, kad 
tėvai nesodina mažų vaikų 
prie stalo "pamokslams” — 
atseit auklėjimui. Išmokyti' 
žmogų būti laimingu nega
lime, bet galima jį išauklėti 
taip, kad jis būtų laimin
gas. Vaikai seka suaugu
sius, eina jų pėdomis. Kar
toja tėvų gerus ir blogus 
žodžius ir darbus. Tik ge
rokai vėliau, jie sugeba at
skirti blogą nuo gero ir sa
ve patys perauklėti, jei yra 
reikalas. Bet dažniausiai 
įpratimas lieka antru prigi
mimu.

Priekaištus labai mažai' 
kas sugeba priimti gera va
lia, atseit surasti gero, ką 
galėtum sau prisiderinti. 
Priekaištai paprastai susi
laukia kontra — atakos; 
ypatingai jeigu jie skiriami 
jaunimui. O jaunimas šiais 
laikais jų gauna. Ir lengvai 
juos gauna! ''Jaunimas ge
ria, jaunimas rūko, jauni
mas skaito nepadorią spau
dą ar žiūri filmas.” Bet ar 
mūsų vyresniųjų "baliukai'” 
apseina be alkoholio, be pri
rūkytų kambarių, ir pri
terštų peleninių? Ar tą ne
padorią spaudą ir filmus 
spausdina ir gaivina vaikai ?

O ne! Viską pagamina su
augusieji ir perduoda jauni
mui. Tai va, kodėl jauni
mas nepriima priekaištų, 
nepagalvoję iš kur jie gau
na tuos pavyzdžius.

O, pagaliau — savęs iš
kėlimas yra visai "neska
nus” reikalas. Apie tai ne
noriu nei kalbėti.

Yra Įsipareigojimų ir pa
sižadėjimų, dėl kurių mes 
patys apsisprendžiam: pri
imti juos ar ne. Korp! Neo- 
Lithuania mums pateikia 
irgi tam tikrus Įsipareigo
jimus. Jos motto yra: vivat, 
crescat, floreat Pro Patria. 
Tai lotyniškai, o lietuviškai 
būtų: tegyvuoja, teauga, 
težydi. Tai nėra tik žodžiai, 
parašyti popieriuje pagei
daujamoj formoj, kuriuos 
kartas nuo karto perskaito 
suvažiavimuose, sueigose, 
ar posėdžiuose. Jie yra skir
ti, kaip gyvi žodžiai korpo
racijos nariams. Vadinasi, 
jie yra skirti mums, ypatin
gai jaunimui. Kad mes, pri
imdami spalvas ir duodami 
priesaiką vėliavai, visada 
atsimintumėm, kas mes 
esam ir ko tie žodžiai rei
kalauja iš mūsų.

Trys žodžiai: tegyvuoja, 
teauga, težydi simbolizuoja 
gamtą ir augmeniją, prie 
kurios ir mes esame neiš
vengiamai pririšti. Kai pa
sodinam augalą Į žemę, mes 
norim, kad jis gyvuotų, 
a’ gtų, žydėtų. Mes juo rū
pinamės, prižiūrim; o jis 
krauna žiedus ir pražysta.

Norėčiau atkreipti dėme
sį į pagrindines priežastis, 
kodėl taip mažai narių da
lyvauja neolituanų susirin
kimuose, sueigose ir kito
kiuose renginiuose. Ar tas 
reiškia, kad jie nesidomi šū
kiu Pro Patria?

Nedalyvaujančius galime 
skirti į dvi grupes: Į no
rinčius, bet dėl tam tikrų 
aplinkybių negalinčius ir į 
nenorinčius, bet turinčius 
sąlygas ir galinčius.

Apie pirmos grupės na
rius, netenka per daug rū
pintis, nes pasikeitus sąly
goms, jie dalyvaus korpora
cijos gyvenime. Negalėjimo 
priežasčių gali būti Įvairių: 
šeimos reikalai, darbas, mo
kykla ir t.t. Patogi rengi
nio data, tuos korporantus 
sugrąžins Į korporacijos 
veiklą. Korp! Neo-Lithua
nia valdyba visada stengia
si prisitaikyti prie vietos 
sąlygų ir narių reikalavimų.

Pačią didžiausią problemą 
sudaro antroji narių grupė, 
kuri galėtų dalyvauti, bet 
nenori, nes nieko patrauk
laus renginiuose neranda. 
Būtų gerai žinoti, kieno kal
tė yra: nario nerangumas 
ar organizacijos renginių 
neįdomumas.

Organizacijos išsilaiky
mas priklauso nuo jos su
gebėjimo patraukti narius 
savo idėjomis ir įdomiu bei 
prieinamu būdu perduoti 
jas savo nariams. Reikėtų 
pasvarstyti būdus ir kelius, 
kaip sužadinti entuziazmą 
narių tarpe, kad renginiai 
būtų Įdomesni ir patrauk
lesni, kad kiekvienas narys 
rastu sau ką nors Įdomaus 
ir svarbaus. Sunku užinte- 
resuoti tuos narius, kuriems 
visai nerūpi organizacijos 
tikslai bei siekiai ir Į narius 
Įsirašė daugų prikalbinti ar

kitų interesų vedini. Tokius 
narius atgaivinti būtų sun
ku, nors valdybos ir dėtų 
reikiamų pastangų. Reikia 
manyti, kad dauguma narių 
Įsirašė idėjos vedini ir tik 
laikas ir neparankios aplin
kybės nuo pasirinktos orga
nizacijos atitolino. Tokiems 
nariams susigrąžinti reiktų 
visų aktyviųjų talkos ir pa
trauklesnės programos.

Aišku, organizacija ne
gali priversti narius akty
viai veikti, bet gali sudary
ti sąlygas, ypač naujų narių 
tarpe, aktyviau reikštis kor-

poracijos veikloje.
Vienintelis kelias, kuriuo 

organizacija gali užsitikrin
ti ateitĮ (turint galvoje ge
rą narių dalyvavimą) — 
yra Įdomesnis ir patraukles
nis tarpusavis bendravimas, 
sueigos, suvažiavimai ar ki
ti renginiai. Tą siekti turi
me ne kalbomis, bet dar
bais, vadovaudamiesi šūkiu 
Pro Patria. Tai nereiškia, 
kad turime keisti organiza
cijos struktūrą ir tikslus, 
bet darbais ir pavyzdžiais 
rodyti Pro Patrijos dvasią. 
Tas turėtų būti visų narių 
pareiga.

Tuo keliu eidama, organi
zacija gali išsilaikyti gyva 
ir auganti naujais nariais.

$7.09 - $8.09
(DEPENDING ON EXPERIENCE) 

$5% SHIFT DIFFERENTIAL)

’S
THE STATĖ 0F MICHIGAN NEEDS YOU!

• MEDICAL-SURGICAL
• PSYCHIATRIC
• CHRONIC-REHABILITATION UNITS
ARE YOU UNCHALLENGED IN YOUR 
CURRENT POSITION? ARE YOU 
INTERESTED IN THE DEVELOPMENT OF A 
NEW NURSING SPEC1ALTY? MALĖ AND 
FEMALE HEALTH CARE PROVIDERS AT 
THE RIVERSIDE CORRECTIONAL 
FACILITY AT IONIA ARE FORGING A NEW 
FRONTIER IN NURSING WITHIN THE 
CORRECTIONAL SETTING.

CHECKOUT OUR FRINGES 
YOU'LL BE DELIGHTFULLY IMPRESSEDI

CALL

RIVERSIDE, (61«) 527-0110
r

BETNEEN THE HOURS OF 8:00 AND 4:00 
FOR AN INTERVIEW.

AN EOUAL EMPLOYMENT/ 
AFFIRMA TIVE ACTION EMPLOYER

Korporacija priimdama 
mus j savo eiles, supažin
dindama su savo istorija, 
Įstatais ir ženklais, augina 
mus tėvynės meilės ženkle 
ir tikisi iš mūsų atsilygini
mo. Todėl mes stenkimės 
nepalikti tų žodžių popieriu
je, reprezentuokime save 
garbingais korporacijos na
riais, kad Korp! Neo- Li- 
thuania su pasididžiavimu 
galėtų pasakyti: Jie gyvuo
ja, auga ir žydi.

OPPORTUNITY FOR PROFESSIONAL HELP 
FOR 600 BEDS GENERAL HOSPITAL IN A CONGENAL HOSPITAL 

AND COMMUNITY.

REGISTERED NUCLEAR TECHNICIAN-BODY 
SCANNER

REGISTERED TECHNICIAN-IVPs & ROUTINE 
RADIOGRAPHY 

REGISTERED TECHNICIAN-FLUOROSCOPY.
We have the following day shift positions available with 

excellent salary & fringe benefits:
ALSO

REGISTERED NURSES
FOR ALL SERVICES AND 3-11 SHIFT DIFFERENTIAL $150.00 PER 
MONTH. 11-7 SHIFT DIFFERENTIAL $200.00 PER MONTH. LIBERAL 

PĘRSONNEL POLICIES & FRINGE BENEFITS. 
APPLY CALL OR WRITE SHARON WILSON.

HARRIS HOSPITAL-METHODIST 
1300 West Cannon, Forth Worth, Texas 76104 

1-817-334-6303
Equal Opportunity Employer

(39-45)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUAAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE. 1
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

Paminėta spaudos atgavimo 
sukaktis

Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktis nustelbė kitą 
labai reikšmingą įvykį — 
lietuvių spaudos atgavimą. 
Šiemet suėjo 75 metai, kai 
po ilgos 40 metų trukusios 
kovos, lietuviai atgavo teisę 
knygas ir laikraščius spaus
dinti lotyniškomis raidėmis. 
Tai buvo nepaprastai reikš
mingas lietuvių laimėjimas. 
Iki 1904 metų lietuviški lai
kraščiai ir knygos buvo 
spausdinamos’ užsienyje ir 
per sieną slapta gabenamos 
ir platinamos Lietuvoje. 
Rusų caro žandarai stropiai 
saugojo sieną, gabenančius 
gaudė ir baudė ilgomis ka
lėjimo bausmėmis ar ištrė
mimu į šaltojo Sibiro neap
gyventus plotus.

Korp! Neo-Lithuania ry
žosi abi šias sukaktis tinka
mai paminėti. Valdyba ir 
kultūros reikalų komisija 
(dr. Leonas Kriaučeliūnas 
ir Mečys Valiukėnas) su
ruošė lietuvių spaudos 75 
metų sukakties minėjimą.

Minėjimas įvyko š. m. 
rugsėjo 30 d. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje. Atidarė 
ir pravedė korp. pirm. Vida 
Jonušienė, žodį tarė vysk. 
Vincentas Brizgys ir gen. 
konsule Juzė Daužvardienė. 
Priminė sunkius lietuviškos 
spaudos kelius, jos suklestė
jimą Lietuvai nepriklauso
mybę atgavus ir dabartinę 
padėtį.

Pagrindinę paskaitą skai
tė „Tėviškės žiburių’’ re
daktorius kun. dr. Pranas 
Gaida. Savo žodyje pana- 
grinėjo vyskupo Motiejaus 
Valančiaus epochų, kurios 
metu buvo lietuviška spau
da uždrausta. Vysk. M. Va
lančius buvo ne tik ganyto
jas, blaivybės ir šviesos 
skleidėjas, bet ir geras dip
lomatas. Nors viešai nesi
priešino administracijos nu
tarimui įvesti rusų raidyną 
į lietuvių raštiją, bet slap
tai ragino žmones tokias 
knygas deginti ir jomis ne
sinaudoti. Pats rašė, slapta 
Prūsijoj spausdino ir orga
nizavo platinimą Lietuvoje. 
Lietuvių raštija praėjo il
gus ir sunkius kryžiaus ke
lius, bet nesunyko, o laikui 
atėjus plačiai suklestėjo ir 
šiandien tebežydi.

Lietuvių spauda turi pla
tų rezistencinį patyrimą: 
nuo spaudos draudimo 
(1864 m.), per karų oku
pacijas iki šių dienų, šian
dien laisvai spaudai veikti 
okupuotame krašte nėra jo
kių galimybių, bet pasišven
tėliai, rizikuodami kalėjimu 
ar Sibiro tremtimi, sugeba 
išleisti pogrindžio leidinius. 
Ok. Lietuvoje knygos ir lai
kraščiai spausdinami lietu
vių kalba ir iki šiol dar lo
tyniškomis raidėmis, bet 
tarnauja komunistų parti

jos propagandai, o ne lietu
vio ir savo krašto gerovei. 
Laisvajame pasaulyje lei
džiami lietuvių kalba leidi
niai, plačiai naudojasi turi
momis laisvėmis ir tautiečių 
tarpe ugdo tėvynės meilę. 
Lietuviškoji spauda yra la
bai gaji ir net sunkiausio
mis aplinkybėmis sugeba 
eiti.

Kun. dr. Pr. Gaida at
skleidė įdomių ir negirdėtų 
nuotykių iš spaudos draudi
mo laikotarpio. Paskaitinin
kas kalbėjo laisvai, įdomiai 
ir nuosekliai. Klausytojai 
tikrai buvo patenkinti pa
reikštomis mintimis ir pa
dėkojo ilgais plojimais.

Neolituanės Jolita Kriau- 
čeliūnaitė ir Danutė Miku- 
žienė raiškiai paskaitė iš P. 
Vaičaičio ir dr. Vinco Ku
dirkos raštų.

Prieš minėjimą ir per
traukos metu, dalyviai su
sipažino su spaudos draudi
mo laikotarpio leidiniais, 
kuriuos paskolino redakto
rius Bronius Kviklys, iš 
gausaus senų lietuviškų lei
dinių rinkinio. Čia buvo 
Aušros, Varpo, Tėvynės 
Sargo ir kiti reti bei seni 
rinkiniai. Dažno dėmesys 
krypo į vieną kantičką, at
spaustą kirilica — tikrą 
graždanką. Slapta leistos 
spaudos yra nedaug išlikę, 
nes, dėl pavojaus būti nu
baustam, perskaičius, būda
vo sunaikinamos.

Meninėje dalyje solistė 
Margarita Momkienė, akom
panuojant Alvydui Vasai- 
čiui, padainavo trejetą dai
nų, o publikai valiojant ir 
plojant, pridėjo dar vieną. 
Solistei įteikta gėlių puokš
tė.

Korporacijos pirm. Vida 
Jonušienė padėkojo prele
gentui kun. dr. Pranui Gai
dai, kad neatsisakė paben
drauti su Chicagos lietu
viais ir pasidalinti turimo
mis žiniomis, solistei Mar
garitai Momkienei ir muzi
kui Alvydui Vasaičiui, už 
maloniai nuteiktą valandėlę, 
o taip pat ir filisterėms Jo
litai Kriaučeliūnaitei ir Da
nutei Mikužienei, už supa
žindinimą su ano meto lie
tuvių kūryba.

Visi programos dalyviai 
atsisakė nuo užtarnautų ho
norarų ir aukojo bendros 
lietuvybės labui.

Minėjimas buvo labai 
jaukus, neperkrautas ir ne- 
užtęstas, sutraukęs gerą 
šimtinę dalyvių. Po minėji
mo, Tautinių Namų šeimi
ninkas Bronius Kasakaitis, 
padarė staigmeną ir, vietoj 
įprastos kavutės, pavaišino 
visa vakariene. Broniui Ka- 
sakaičiui ir Kultūrinės ko
misijos nariams — dr. L. 
Kriaučeliūnui ir M. Valiu
kėnui, korporacijos valdyba

Rugsėjo 29 d. Chicagos Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse palaidota Marytė Kasakaitytė, 
ilgametė korp! Filiae Lithuaniae pirmininkė, pedagogė, rašytoja. Prie karsto iš kairės sesuo 
Ona Nakienė, brolis Jurgis Kasakaitis, dr. Birutė Kasakaitienė ir pusbrolis Bronius Kasakaitis. 
Dešinėje grabnešiai neolituanai-filisteriai: Antanas Plaušinaitis, Antanas Juodvalkis, Teodoras 
Blinstrubas, Mečys Valiukėnas ir Juozas Jurevičius. Vyt. A. Račkausko nuotr.

išreiškė padėką. Atskira pa
dėka priklauso Br. Kvikliui, 
už retų leidinių parodymą.

Šiais metais Korp! Neo- 
Lithuania Chicagos padali
nio valdyba, talkinama 
energingos kultūrinės komi
sijos, paminėjo dvi labai 
svarbias sukaktis: Vilniaus 
universiteto 400 metų ir lie
tuviškos spaudos atgavimo 
75 metų. Korp! valdyba jau 
ruošiasi tinkamai atšvęsti 
metinę korporacijos šventę, 
kuri įvyks š. m. lapkričio 
10 d. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose.

PRANO BALTUONIO 
DIRBINIŲ PARODA

Putnamo seselių rėmėjos 
š. m. rugsėjo 28 d. Čiurlio
nio Galerijoje, Jaunimo 
Centre, suruošė dailininko 
Prano Baltuonio meno dar
bų parodą. Parodą atidarė 
rėmėjų pirmininkė Marija 
Rėmienė, o menininko dar
bus aptarė prof. Mečys 
Mackevičius. Parodoje da
lyvavo ir pats dailininkas 
Pranas Baltuonis su žmona.

Parodoje išstatyta daug 
darbų. Čiurlionio Galerijos 
nukabinėtos sienos, apsta
tytos grindys ir stalai. Pr. 
Baltuonis iš paprastų me
džių šaknų, išgauna įvairias 
žmonių, žvėrių, paukščių ir 
kitokias figūras. Kelmai, 
praėję pro jo meniškas ran
kas, įgauna nuostabias for
mas ir išraiškas. Neperde
dant galima sakyti, kad sa
vo vaizduote ir rankomis 
daro stebuklus.

Atidaryme dalyvavo gau
sus meno mėgėjų būrys.

VAKARONĖ SU 
RAŠYTOJU 

POVILU GAUČIU
Po parodos atidarymo, 

nusileidus į kavinę, įvyko 
vakaronė su rašytoju, dip
lomatu ir vertėju Povilu 
Gaučiu.

Vakaronę atidarė, kun. A. 
Kezys, o pravedė kritikas 
A. T. Antanaitis. P. Gau- 
čys papasakojo įvairių nuo
tykių iš diplomatinės tar
nybos veiklos. Daugiau

siai kalbėjo apie lietu
vių gyvenimą Pietų Ame
rikoje: Argentinoje, Brazi
lijoje, Urugvajuje. Lietu
vių emigrantų įsikūrimo są
lygos buvo labai sunkios. 
Nemokėdami kalbos ir ne
pažindami vietos gyvenimo 
sąlygų, papuolė į gobšų-iš- 
naudotojų rankas ir turėjo 
dirbti vergų sąlygose. Jau
nos mergaitės, apgaulingu 
būdu, buvo parduodamos1 
prostitucijos namų laikyto
jams, iš kur nebuvo vilties 
pasprukti.

Būdamas konsulu, sten
gėsi lietuvių gyvenimo są
lygas lengvinti ir pagelbėjo 
susirasti geriau atlygina
mus ir geresnius darbus. 
Buvo sukčių ir lietuvių tar
pe, kurie lengvu būdu sten
gėsi pasipelnyti iš savo ne
laimingų tautiečių.

Papasakojo apie Pietų 
Amerikos kraštų poetus ir 
rašytojus, o jų kūrybą pa
skaitė Antrojo kaimo akto
riai : Gųoda Antanaitytė, 
Vaigalė Kavaliūnaitė ir 
Juozas Kapačinskas.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Vasario 16 gimnaziją, Vo

kietijoje, šiais mokslo me
tais lanko 62 mokiniai. Iš 
Amerikos žemyno mokosi 
18 mokinių: 10 — JAV, 3 
— Kanados, 4 — Brazilijos 
ir 1 — Venezuelos. Iš Vaka
rų Vokietijos įstojo 11 nau
jų mokinių. Dešimt moki
nių silpnai ar visai nekal
ba lietuviškai. Jei per tuos 
metus jie pramoks kalbėti 
ir domėtis pavergtais bro
liais lietuviais, bus pasiek
tas tikslas.

Pietų Amerikos lietu
viams mokiniams yra paža
dėtos parūpinti stipendijos. 
Vieno mokinio išlaikymas, 
vienus mokslo metus, kai
nuoja apie 1,600 dol. Taigi, 
5 mokiniams reikalinga apie 
8000 dol. Stipendijas parū
pinti pasižadėjo PLB valdy
ba. Švietimo vadovas kun. 
A. Saulaitis, S. J. yra susi
rišęs su Vasario 16 gimna
zijai remti komitetus, vado
vaujamu Onos Zailskienės, 

ir jau gavo pirmąsias au
kas. Lietuvių Fondas pasky
rė 2,500 dol. švietimo reika
lams, kurių dalis bus pa
naudota stipendijoms. Pa
vieniai asmenys, organiza
cijos bei klubai prašomi Pie
tų Amerikos mokinius pa
remti savo aukomis. Aukas 
siųsti PLB valdybai šiuo 
adresu: 5620 So. CIaremont, 
Chicago, III. 60636 arba 
„Margučio” adresu: 2422
W. Marąuette Rd., Chicago, 
III. 60629.

Gimnazijos išlaikymas 
priklauso ne vien tik nuo 
finansinių resursų, bet ir 
nuo mokinių skaičiaus. Vo
kietijos valdžia remia fi
nansiniai labai stambia su
ma — 500.000 DM, bet no
ri, kad mokinių skaičius bū
tų padidintas. Sumažėjus 
mokinių skaičiui yra pavo
jus netekti Vokietijos val
džios paramos-. Užjūrio mo
kinių įsijungimas į Vasario 
16 gimnaziją yra gyvybi
niai svarbus ir visų lietuvių 
remtinas.

RENGINIAI JAUNIMO 
CENTRE

Spalio 12 d. — Vakaronė 
su rašytoja N. Užubaliene.

Spalio 12 d. — Dail. Van
dos Aleknienės paroda.

Spalio 13 d. ■— „Ateities” 
žurnalo vakaras.

Spalio 14 d. — Smuiki
ninkė Elenos KupreviČiūtės 
ir pianisto Andriaus Kupre
vičiaus koncertas, mgia- 
mas „Margučio”.

Spalio 19 d. — V ronė 
su PLJ S-gos vak ha ir 
skaidrės.

Spalio 20 d. — Akad. 
skautų sąjūdžio šventė.

Spalio 21 d. — Aktoriaus 
Jono Kelečiaus rečitalis.

Spalio 21 d. — „Kario” 
žurnalui ramovėnų rengia
ma kavutė.

PRESS OPERATORS
Expanding northern Ca company needs 
qualified journeyman craftsmen press 
operators for combination web & 
sheet fed eųuipment up to 40". Heavy 
4. color & book work. Above scale 
vvages & attractive benefits. For more 
information send resume to: FREE- 
MONT LITHO 44799 Industrial Dr., 
Freemont, Ca. 94538. (39-42)
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■ Bostono lietuviai
POPIEŽIUS BOSTONE

Popiežius Jonas Paulius 
II lankėsi Bostone spalio 1 
d. Jis buvo sutiktas taip iš
kilmingai, kaip nebuvo su
tikta net Anglijos karalienė 
Elzbieta, kiti karaliai ar 
prezidentai.

Aaerodrome popiežių pa
sitiko keli tūkstančiai aukš
tų pareigūnų ir apie tūks
tantis spaudos atstovų. Lėk
tuvui nusileidus, i lėktuvą 
įlipo Bostono kardinolas 
Madeiros ir Amerikos pro
tokolo viršininkas. Išlipęs iš 
lėktuvo popiežius Jonas 
Paulius II pabučiavo Ame
rikos žemę, o tada sveiki
nosi su jį pasitikusiais: pre
zidento žmona Rosalyn Car- 
ter, Mass. gubernatorium 
King, Speaker of the House 
O’Neill, Bostono meru 
White, senatorium Kenne
dy, kardinolais ir vyskupais. 
Popiežių Amerikos gyvento
jų ir prezidento vardu svei
kino Mrs. Carter. Į jos svei
kinimą labai šiltai atsakė 
popiežius Jonas Paulius II.

Iš aerodromo popiežius 
važiavo Bostono miesto nu
matytomis gatvėmis, viso 
20 mylių. Visos tos gatvės, 
kuriomis jis važiavo, buvo 
užkimštos žmonėmis, žmo
nės iš langų ir nuo šaligat
vių metė popiežiui gėles, ly
dėjo šauksmais Viva ii Papa 
ir kitais. Tautinės grupės 
daug kur stovėjo būriais ir 
tautiniuose rūbuose. Tą da
rė ir lietuviai. Pravažiavęs 
numatytas gatves, atvažia
vo į Bostono katedrą, čia 
jau buvo susirinkę virš 2000 
kunigų ir būrelis seselių 
vienuolių. Katedroje popie
žių sveikino kardinolas Ma
deiros. Iš katedros popie
žius vyko i Boston Common, 
kur laikė mišias. Jam išvy
kus iš katedros, pradėjo 
baisiti smarkiai lyti. Tačiau 
popiežius visą laiką važiuo
damas stovėjo automobily 
ir be jokio lietsargio. Bos
ton Common buvo susirinkę, 
visi su specialiais pakvieti
mais apie pusę milijono 
žmonių. Daugumą sudarė 
jaunimas. Popiežius savo 
pamokslo kalboje daugiau
siai kalbėjo į jaunimą, ra
gindamas sekti Kristumi ir 
su meile eiti Į gyvenimą, 
bet neieškoti pasislėpimo 
narkotikuose, nusikaltimuo
se ar sexe. Kaip Kristus my
lėjo žmones ir buvo jauni
mo draugas, taip ir popie
žius esąs jų draugas. Tad 
ragino sekti Kristumi ir 
ir gyventi kaip Kristaus 
mokslas moko. Vyras ir žmo
na turi mylėti vienas antrą 
ir aukotis vienas kitam, ku
rie galvoja vestis, turi iš 
anksto pasišvęsti tam gra
žiam gyvenimui. Popiežius 
daug kartų buvo pertrau
kiamas šauksmais Viva ii 
Papa ir griausmingais plo
jimais.

Mišios ir komunijos dali

jimas, kurių dalijo popie
žius ir 300 kunigų, tęsėsi 
virš poros valandų, lyjo bai
sus lietus, bet minia nesi- 
skirstė iki pat pabaigos.

Iš Boston Common popie-, 
žius vyko į kardinolo rezi
denciją. Ir čia visos gatvės 
buvo užkimšusios žmonė
mis. Buvo privažiavę iš vi
sos Amerikos ir Kanados. 
Policijos ir reporterių ži
niomis, gatvėse popiežių pa
sitiko apie pusantro milijo
no žmonių, o Boston Com
mon apie pusę milijono.

Popiežių Joną Paulių II 
saugojo apie 5000 policinin
kų ir apie 10,000 national 
guard karių. Tokios, apsau
gos dar niekas Bostone ne
turėjo.

Tokios gausios minios pa
sitikimas per lietų jr per 
šaltį rodo, kad žmonės ieško 
dvasinio atsigaivinimo, ku
rio šiomis dienomis labai 
trūksta. Popiežiaus atsilan
kymas tą ir rodė. Jo visos 
kalbos yra labai švelnios ir 
su tokia meile žmogui, ko
kios žmonės ir ieško.

MENO PARODA
Bostone rugsėjo 30 d. 

Tautinės S-gos namuose 
Moterų Federacijos Bosto
no skyrius surengė trijų 
moterų: Ievos Vanagaity- 
tės - Janukėnienės, Irenos 
Manomaitienės ir Elenos 
Vasyliūnienės dailės darbų 
parodą. Parodoje jos turė
jo išstačiusios po 12 savo 
darbų.

Parodą atidarė klubo pir
mininkė Elena Vasyliūnie- 
nė. Ji truputį kalbėjo iš me
no istorijos apie meną ir 
dailininkus, o daugiausia 
apie tuos, kurie pradėjo 
kurti gana vėlai, bet kurie 
labai iškilo. Supažindino su 
Ievos Janukėnienės ir Ire
nos Manomaitienės meno 
darbais, kaip jos pradėju
sios ir tęsusios savo meno 
mokslą ir kiek jau yra at
siekusios. Apie savo darbus 
visai nekalbėjo.

Parodą aplankė kelios de
šimtys asmenų, nes paroda 
tęsėsi tik šešias valandas. 
Lankytojai buvo pavaišinti 
kavute ir užkandžiais.

Parodos lankytojai žavė
josi mūsų moterų darbais, 
ypatingai, kad jos kuria ir 
neleidžia laiko tuščiomis, o 
ieško grožio spalvų žaisme 
ir gyvenimo vaizduose, (ap)

J. JASIŪNO IR V.
VESELKOS PARODA 

BOSTONE
Šie du detroitiškiai, tau

todailės atstovai, yra gerai 
žinomi kitose kolonijose, ta
čiau Bostone su savo audi
niais ir drožiniais pasirodys 
pirmą kartą. Tikimasi, kad 
Bostono ir apylinkių lietu
viai šią parodą gausiai ap
lankys. Paroda įvyks š. m. 
spalio 13-14 d.d., Piliečių 
Klubo 4-to aukšto salėje.

Lankymo laikas šeštadienį, 
nuo 6 vai. vak. ir sekmadie
nį nuo 12-3 vai. p .p.

Parodą globoja Lietuvių 
Tautodailės Instituto Bos
tono skyrius.

AMŽINĄ ATILSĮ 
OLGAI DILBIENEI

Su vasaros pabaiga amži
nybėn iškeliavo a. a. Olga 
Dilbienė, iš namų Leflerytė, 
bostoniškio skautininko Vy
tauto Dilbos motina. Mirė 
jinai trumpai tesirgus š. m. 
rugpiūčio. mėn. 26 dieną.

Velionė gimė 1909 m. 
rugsėjo mėn. 9 d. Marijam
polėj. Ištekėjusi už Adolfo 
Dilbos nuo 1930 m. gyveno 
Kaune. A. Dilba tuomet jau 
buvo baigęs Karo mokyklą 
atsargos karininko laipsniu 
ir Vytauto Didžiojo Univer
siteto Teisių fakultetą ir 
vertėsi advokato praktika. 
Begyvenant Kaune jiems 
gimė sūnus Vytautas.

1944 m. frontui artėjant 
Dilbos pasitraukė Vokieti
jon. Karui baigiantis persi
kėlė Wiesbadenan, o iš ten 
į Kasselį. 1949 m. atvyko 
į Ameriką, apsigyveno 
Bridgewatery, o nuo 1958 
m. So. Bostone. Persikėlęs į 
Bostoną Adolfas Dilba, pri
klausęs dar Lietuvoje Tau
tininkų sąjungai ir čia ak
tyviai įsijungė į Bostono 
Tautinės sąjungos skyriaus 
veiklą.

Sūnus Vytautas lankė 
Bridgewaterio vidurinę mo
kyklą. Atitarnavęs kariuo
menę įstojo į Bostono Uni
versitetą ,kurį baigė 1963 
m. B. A. laipsniu iš pritai
komojo meno.

Tais pačiais metais vedė 
Dana Liaugaudaitę, baigu
sią B. A. laipsniu tą patį 
universitetą. Nuo pat mo
kyklos baigimo Vytautas 
dirba Honeywell Co., o Da
na St. Margaret ligoninėj. 
Dilbos augina sūnų ir dvi 
dukras. Abu yra veiklūs lie
tuvių skautų vadovai.

Be sūnaus, marčios ir tri
jų anūkų a. a. O. Dilbienė 
paliko dar du brolius Povi
lą ir Oskarą gyvenančius 
Vokietijoj.

Velionė buvo pašarvota 
Caspero laidotuvių namuo
se. Po mišių šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijos baž
nyčioje So. Bostone, palai
dota Forest Hills kapinėse, 
palydint dideliam būriui 
draugų ir pažįstamų. Jos at
minimas įamžintas Lietu
viškosios Skautybės Fonde 
suaukojant jos vardu 430 
dolerių sumą.

Reiškiame nuoširdžią 
užuojautą s. Vytautui Dil
bai ir visai jo šeimai bran
gios motinos ir senelės ne
tekus. (kn)

DIE CASTING 
EXPERIENCED HELP WANTED 

DIE CASTERS 
MAINTENANCE PERSONS 

AND 
ENGINEERS

Salary open for qualified candidates. 
Complete benefit package Apply call 
or ivrite

NEBRASKA ALUMINUM 
CASTING INC.

P. O. BOX 2062 
HASTINGS, NEB. 68901 

402-462-5139
(39-401

OCCUPATIONAL 
THERAPIST

■

■

■

■

■

■

THE TEAM ISN’T COMPLETE 
WITHOUT YOU!

The psychiatric team at therapy — Licensed 
Mental Health Hospital at the Riverside 
Correctional Facility needs an Occupational 

Therapist.
EXCELLENT FRINGES!

AND...

$15,996 — $19,257
depending on exper>ence

(effective 10-1-79)

CALL N0W!

MIKE GALLAGHER 
ADMINISTRATOR

RIVERSIDE CORRECTIONAL FACILITY 
IONIA, MICH.
616-527-0110

(An E. O. E. Employer, FIMIHIV)
(39-40)

PHYSICAL 
THERAPISTS 

The patients are waiting!

YOU can provide the in patient and out- 
patient therapy they need. We have a posi- 
tion at the Riverside Correctional Facility 
in Ionia and the Statė Prison of Southern 

Michigan in Jackson.
EXCELLENT FRINGES!

AND...

$15,996 — $19,257 
depending on experience 
(Effective Oct. 1, 1979)

CALL N0W!

KEN PETERSON 
OPERATIONS COORDINATOR 

DEPARTMENT OF CORRECTIONS 
OFFICE OF HEALTH CARE 

517-373-6634

■
S
■■I

(An E. O. E. Employer, FIMIHIV)
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Northville, Michigan 48167
Plymouth Center is currently intervievving for RN and LPN positions 
on all shiftš. We offer a unique work. experience with the mebfally 
retarded and developmentally disabled:
>-■ Active merhber of interdisciplinary team
• No shift rotation

• Salary $18,520 for R.N.’s, starting salary to $15,994 for L.F.N.'s 
with exccllent fringe benefits provided by the Michigan Department 
of Civil Service.

PLEASE CONTACT MARY JORDAN, R. N.
AT 313-453-1500, Ext. 324

PLYMOUTH CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT 
15480 SHELDON ROAD, NORTHVILLE, MICHIGAN 48167 

An Equal Opportunity Employer

I
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NERIJA paminėjo 
savo penkmeti

‘Konrado Kavinė’ rugsėjo 
22 d., šeštadienį, Lietuvių na
muose buvo perpildyta sve
čiais, nes čia susirinko atšvęsti 
Clevelando vokalinio vieneto 
‘Nerija’ 5-rių metų gyvavimo 
jubiliejų.

Šio vieneto įsikūrimo data - 
1974 metai. Jo iniciatorės - Ri 
taCyvaitė ir Elenutė Razgai- 
tytė. Clevelando jaunuolės, 
dar būdamos moksleivės, pa
mėgo daingĮ ir nutarė sukurti 
vienetą, kur savo šį pomėgį 

PICK-A-PERM SALE
(Pagrindžiant visuotiniu prašymu)

UniPerm tiktai $21-95
pilnumoje

Ši nuostabi kaina ĮSKAITO 
STILIZUOTĄ KIRPIMĄ IR 
DŽIOVINIMĄ IR SUDĖJIMĄ, 
arba KIRPIMĄ IR SUDĖJI
MĄ be atskiro damokėjimo.
Daugelis salionų kaina yra 
$50, ($35 už pusmetinį ir $15 
už plaukų nukirpimą).
Duval stilistai yra tarp geriausiųjų bet kur, kadangi jie 
daro daug daugiau pusmetinių sudėjimų negu kiti stilistai.
Ir jų stilizuotas kirpimas išskirtinas taip pat.

Turėkite puikiausiai sudėtus plaukus.
Turėkite jums tinkantį stilių.
Turėkit likusių pinigų kitiems geriems dalykams.

KITOS DUVAL PUSMETINIO 
NUOLAIDOS

Pantene Salon Perm 
tik $29.50 ne $40 

Geriausiais sudėjimas kurį pi
nigai gali nupirkti. Anksčiau 
tai buvo galima tik labiausiai 
išskirtinuose salionuose.

Maradene Perm tik $15.95
ne $27.50

Yra turtingas proteino atstatymo 
žibantiems ir apvaldomiems plaukams.

VISI PUSMETINIAI KARTU SU STILIZUOTU
KIRPIMU

PLOVIMAS IR SUDĖJIMAS
Labiausiai tinką stiliai yra dar vis atsiekiami su roliukais ir 
talentingo stilisto pajėgumu. Duval salione jūs vis dar ga
lite būti užtinkrinti, kad gausite žavų ir ilgai laikantį plau
kų sudėjimą, kuris padarė grožio profesiją tuo, kuo ji yra 
šiandien.
Plovimas ir sudėjimas $5.45 — su kirpimu tik $10.70. 

Plaukų kirpimas tik $5.95
Kirpimas su plovimu, džiovinimas pūtimu tik $11.40.

andre duval
Penktad. ir šeštad. ir prieš šventes 50 c. brangiau.

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrensville, 

663-6346
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregat, Lake Shore Blvd., 

944-6700
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s
• Opposite Eastgate, 449-3435

galėtų išreikšti. Sis dainos vie
netas greit sustiprėjo ir viešais 
koncertais reiškėsi ne tik Cle
velande, bet ir kitose lietuvių 
kolonijose. Dabar yra numa
tyta koncertuoti net Pietų 
Amerikoje.

Rita Cyvaite-Kliorienė yra 
jų energingoji ir talentinga 
vadovė. Šių metų sąstatą su
daro 13 dainininkių: K. Aukš
tuolytė, Rita Ralytė, Roma Ba 
lyte, R. Giedraitytė, O. Klio- 
rytė, Z. Kripavičiūtė, N. Len-

Cortofil Warm Perm
tik $23.95 ne $35

Idealus pusmetinis nau
jausios mados šiai die
nai.

WEST
• Opposite Southland, 

845-3400
• Opposite Westgate, 

333-6646
• Parmatown, 

884-6300
• Sheffield Center, 

Lorain 233-7211, 
Elyria 324-5742

Neringos ansamblis koncertu metu.
kauskaitė, V. Lenkauskaitė, 
S. Lenkauskaitė, D. Miškiny
tė, L. Rociūnaitė, L. Švarcai
tė ir akompaniatorė K. Kupre 
vičiūtė. Daug kas namuose 
džiaugiasi jų išleista pirma 
plokštele, kuri susilaukė dide
lio pasisekimo.

Jų jubiliejaus proga atkurta 
‘Konrado Kavinė’ susilaukė 
didelio susidomėjimo. Net 
prieš savaitę jau buvo rezer
vuoti visi staliukai. Tie, kurie 
į šią kavinę atsilankė, manau 
ilgai neužmirš tai ką išgyveno. 
Svečių tarpe buvo ir nevienas, 
kuris prisiminė ten praleistas 
gražiausias jaunystės dienas.
O mes, kurie pirmą kartą į šią 
kavinę atsilankėme, turėjome 
eiti Laisvė Alėja, kol priėjome 
pagrindinį šios kavinės įėjimą.
Laiptais užlipus stovėjo atkur
tas kioskas su įviairiais prane
šimais. Salia rodyklės su įvai
rių gatvių kryptim. Salia ka
vinės - liepos ir fontanas. Ka
vinė išpuošta meniškom na
tom. Kavinės pasieniais me
džiai ir kabančios gėlės. Sta
lai 4, 8 bei 10 asmenų. Stalo 
viduryje kavinės meniu su 
Kauno herbu. Prie lėkštelių 
servetėlės su Nerijos monogra
mom. Šios kavinės pagrindi
nės dekoratorės - Viktutė Len
kauskaitė ir Onytė Kliorytė.

Dalyviai užburti šios ‘kon- 
rado Kavinės’ nostalgija links
minosi, vaišinosi. Pats Konra
das (Vytautas Kliorys) pasvei
kinęs visus susirinkusius kvie
tė džiaugtis ir šokti prie geros 
muzikos. Pasigirdo Romo Stri 
maičio orkestras, kuris pava
davo Hofmeklerį, o scenoje 
pasirodė šiltom rudens spal
vom pasipuošusios Nerijos dai
nininkės. Spaudos Valso gar
sams pasigirdus prasidėjo šo
kiai. Dalyviai linksminosi, 
klausėsi romantiškų dainų: 
Paskutinį sekmadienį, Kanar- 
kos dainą, Laukinė Aguona, 
Prie Gintaro Jūros ir 1.1. Ke
letą dainų solo atliko sesutės

Prie mikrafono Nerijos va
dovė Rita Čyvaitė-Kliorienė..

Rita ir Roma Balytės atliekant duetą. Groja R. Strimaitis.
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Prie iškabos Konrado kavinė dvi Nerijos dainininkės K. 
Kuprevičiūtė ir S. Lenkauskaitė pasitinka svečius Pauliukonius 
ir Kuprevičius. V. Bacevičiaus nuotr.

Balytės. Dainos vienetui har
monizuotos jų vadovės Ritos 
Cyvaitės Kliorienės. Šio vaka
ro vyriausia šeimininkė V. 
Svarcienė su štabu vaišino įvai 
riais gardumynais. Buvo gali
ma užsisakyti užsienietiškų gė 
rimų, egzotiškų kavų, tortų ir 
kitų užkandžių. Labai origi
nalūs pavadinimai, kaip pav. 
kavų - Kolumbijos Naktis, Kai 
nų Daina, Vienos Miško Pasa
ka. O ką jau kalbėti apie arba 
tas - Kinijos Rasa, Spragtu
kas, Svajonė! Vakaro eigoje 
keletą dainų taip pat atliko 
Clevelando Vyrų Oktetas, va
dovaujamas Ryto Babicko. 
Tarp stalų vis girdėjosi žodžiai 
‘Mūsų jaunimas visdėlto labai 
talentingas, savo sukakties pro 
ga surengęs mums tokį žavų 
vakarą’. Tikrai žavus buvo va 
karas, o jam įpusėjus šio vie
neto vadovė R. Cyvaitė-Klio
rienė su svečiais pasidalino 
svarbesniais šio vieneto frag
mentais nuo jo įsikūrimo die
nų. Visi pakėlę taures šampa
no Nerijai sugiedojo ilgiausių 
metų. Šia proga šaunų viene
tą sveikino LB Apyl. Valdyba 
ir Ramovėnų choras.

Muzikos garsams suaidėjus 
šokiai bei vaišės tęsėsi toliau. 
Šios sukakties proga Konrado 
Kavinės nuotaiką atkurti su
galvojo O. Kliorytė. Visas šio 
vakaro darbas buvo atliktas 
pačių dainininkių.

Sviekiname Nerija ir džiau
giamės, kad Clevelande įsikū
rė toks žavus vienetas, kuris 
savo daina džiugina mūsų kas 
dieniniais rūpesčiais perkrau
tas širdis. Ilgiausių Metų!

Ingrida Bublienė

TOOLMAKER
Our toolmaker has retired. SmalI 
machine shop division of larger com- 
pany. A mature person would find 
this a perfect working environment 
in a secure day shift position.
Full benefit program. Established 
company with newly expanded facili- 
ties in convenient suburban location.

CALL MR. GARON AT 
216-461-4300 

or apply 6660 Beta Drive
IN PERSON AT:

EUCLID INDŲSTRIES
Mayfield Village, Ohio 44143

(40-43)
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■ Detroito lietuviai
———i—— ANTANAS GRINIUS;

ALT S-GOS DETROITO 
SKYRIAUS 30 M.

VEIKLOS SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Š. m. spalio 21 d., sekma
dienį, Lietuvių namuose 
Tautinės S-gos Detroito
skyrius rengia skyriaus 
veiklos 30 metų sukakties 
paminėjimą. 12 vai. 30 min. 
dienos posėdis-akademija.

Programoje atidarymas, 
himnas, invokacija, miru
siųjų prisiminimas, sky
riaus veiklos pranešimas, 
A. L. Tautinės S-gos vice
pirm. Br. Dūdos žodis ir 
įdomi ir aktuali rašytojo 
Vytauto Alanto paskaita
„žvilgsnis į lietuvišką na
cionalizmą”.

Meninę dalį išpildys To
ronto Gintaro ansamblio
dainininkės su akordeonis
tu, vadovaujamos Giedrės 
Paulionienės. Toronto an
samblis „Gintaras” įsteig
tas 1955 m. ir globojamas 
Toronto skautų tuntų. Jo 
dainininkės daugelyje vietų 
sėkmingai koncertavo. Jos 
maloniai laukiamos ir De
troite. Trečioji šventės da
lis — pietūs, jų metu svei
kinimai.

Tautinės s-gos Detroito 
skyriaus valdyba maloniai 
kviečia Detroito ir apylin
kės lietuvių organizacijų at
stovus ir visus lietuvius da
lyvauti šioje mūsų skyriaus 
šventėje. (jš)

kiams, o veikalo artistai re
petuoja net du kartu į sa
vaitę. Veikale bus liaudies 
dainų ir šokių, o taip pat ir 
originalių kompozicijų. Vi
sas dainas jaunimo balsams 
harmonizavo ir orkestravo 
S. Sližys. Veikalą režisuoja 
Justas Pusdešris. Tai bus 
vienas iš didesnių pastaty
mų Detroito kolonijoje. Po 
vaidinimo seks vaišės ir šo
kiai grojant R. Kaspučio or
kestrui „Romantika”.

RENGINIŲ 
KALENDORIUS

Spalio 13-14 dienomis, 
įvyks VILNIAUS UNI
VERSITETO 400 metų su
kakties minėjimas ir paro
da. Br. Kviklys, Draugo re
daktorius atvyksta skaity
ti paskaitą. Dvi dienas bus 
išstatyti jo reti ir įdomūs 
eksponatai apie Vilniaus 
universitetą. Minėjimas ir 
paroda vyks Kultūros Cent
re.

Spalio 25 d. Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukak
ties minėjimas amerikie
čiams. Lapkričio 10 d. ra
šytojo Vytauto Alanto va
karonė, gruodžio 8-9 Mari
jos Gaižutienės keramikos 
darbų paroda. Gruodžio 9 d. 
„Iranas Skaidrėse”, rodys 
arch. Rimantas Griškelis ir 
1980 metų sutikimas. Visi 
renginiai vyks Kultūros 
Centre.

81 MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲc.
PAŽYMĖJIMUS

6'/2%
m

įnešus $100
12 mėnesių

įnešus $100
48 mėnesiams

8%

įnešus $100
30 mėnesių

T'/A įnešus $100
72 mėnesiams

įnešus $100
96 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis.už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*/2%)

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

{dedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

/uperior /ovinq/
"and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
32800 Cenfer Ridge Road 13515 Euclid Avė. 

779-5915 681-8100
14406 Cedar Avė. 

381-4280

BALFO AUKŲ RINKIMO 
VAJUS

Aukos priimamos š. m. 
spalio 14 d. prie visų trijų 
lietuviškų bažnyčių. Mielas 
broli ir sesuo lietuvi, ne
lauk kad Tave atlankytų au
kų rinkėjas, kad ragintų te
lefonu. atiduok savo dalį 
pats, palengvink vajaus 
darbą, arba rašyk čekį 
„UNITED LITHUANIAN 
RELIEF FUND” vardu ir 
siųsk skyriaus iždininkui 
Vladui Staškui 10037 Ha- 
zelton, Detroit, Mi. 48239. 
Aukos nurašomos nuo tak
sų.

SEKMINIŲ VAINIKAS
Mergaičių choras, talki

ninkaujant „šilainei”, lap
kričio 17 d. 7 v. v. Kultū
ros Centre pastatys muziki
nį veikalą A. Gustaičio 
„Sekminių vainiką”. Jauni
mas intensyviai ruošiamas 
dainoms ir tautiniams šo-

HYDRAULIC REPAIRMEN 
INDUSTRIAL ELECTRICIANS 

MOLDING FOREMEN
Needed for new plastic plant. Competitive compensation 

offered.
Send resume or letter of introduction to:

PERSONNEL SERVICES
JIM ROBBINS COMPANY

401 S. Chestnut
Owosso, Mich. 48867

(40-42)

SLA 351 KUOPOS 
PIKNIKAS

Rugsėjo 30 d. SLA 352 
kuopos surengtas „Pilėnų” 
stovykloje piknikas, buvo 
sėkmingas. Diena pasitaikė 
graži ir žmonių gražus bū
relis atvyko. Pikniko šei
mininkė E. Jodinskienė ir 
A. Brazaitienė užtektinai 
turėjo prigaminusios mais
to ir jo visiems užteko. Py
ragus kepė ir piknikui au
kojo: M. Bajerčienė, E. Mi
siūnienė, A. žiedienė, R. Ja- 
nuškaitė-McGhee ir G. No- 
rienė. Loterijai bilietukus 
platino B. Januškienė ir
M. Bajerčienė. Laimėjimus 
pravedė A. Norus ir M. 
šnapštys.

„Pilėnų” kavinėje buvo 
atšvęsta Mykalinos Bajer- 
čienės vardo diena. Gražus 
būrelis jos draugų ir pažįs
tamų susirinkę kavinėn ją 
pasveikino ir sugiedojo il
giausių metų...

Pradėtas „Pilėnuose žu- 

vusiems dėl Lietuvos lais
vės paminklas jau iki pusės 
išmūrytas.

• Jonas Kriščiūnas, „Lie
tuvių Balso” redaktorius ir 
pranešėjas, paliko Detroitą 
ir apsigyveno 43525 Lyme 
Court, Canton, Mi. 48187, 
telefonas 1-459-6017.

HAVEN BUSCH CO.
IS PRESENTLY LOOKING FOR 

STEEL FABRICAT1NG HELP. 
WELDERS

Requirements are certification in ARC 
vvelding or enough experience to en- 
able you to pass a certification tęst. 

ALSO NEEDED
Experienced

FITTERS & LAYOUT MEN 
lf you have these qualifications and 
want excellent wages and benefits.

Call 616-532-3641 
FOR APPOINTMENT 

HAVEN BUSCH CO. 
3443 CHICAGO DR. S. W. 

GRANDVILLE, MICH.
An Equal Opportunity Employer 

(40-42)

DINING ROOM 
SUPERVISOR

AND
FOOD PRODUCTION 

SUPERVISOR
WE HAVE IMMEDIATE OPENING 
for a supervisor in our formai dining 
room. We also have an immediate 
opening for a food produetion su
pervisor in our airline catering divi- 
sion. Mušt have complete knowledge 
of food preparation and supervisory 
experience. Salary commensurate wilh 
experience. Excellent opportunity for 
career growth with the World's 
largest operator of airport food and 
beverage facilities. Salary commen
surate with experience.
Apply in person to the personnel of
fice located on the ground level of 
the airport .hotel bet. 8 am and 
3 pm. Mon. thru Fri. or call MRS. 
BUNDARJN at:

313-941-3029
HOSTINTERNATIONAL 

METRO AIRPORT 
Detroit, Mich. 48242

Equal Opportunity Employer 
(40-42)

• Metinis visuotinis ŠAL- 
FAS S-gos suvažiavimas 
įvyks š. m. spalio 27-28 d., 
Clevelando Lietuvių Na
muose, 877 East 185th St., 
Cleveland, Ohio.,

Suvažiavime sprendžia
muoju balsu dalyvauja — 
sporto klubų rinkti atstovai, 
rinktieji šALFAS S-gos or
ganai bei skirtieji adminis
traciniai pareigūnai. Pata
riamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuoto
jai, fizinio lavinimo moky
tojai, sporto veteranai, lie
tuviškų organizacijų bei 
spaudos atstovai ir visi lie
tuvių sportiniu judėjimu 
besidomį asmenys.

Šalia rutininių pranešimų 
bei apyskaitų priėmimų, 
bus pristatyti net 3 statu
tai: naujas ŠALPAS S-gos 
Garbės Teismo ir Pasaulio 
Lietuvių Sporto Sąjungos. 
Stambokas punktas bus 
sportinio kalendoriaus bei 
programų nustatymas 1980 
metams, kurie, kaip žino
me, yra olimpiniai metai. 
Olimpiniai žaidimai vyks 
Maskvoje, taigi sovietų oku
puotoms tautoms priderėtų 
protestuojančiai reaguoti, 
kad jų kraštai negali būti 
atstovaujami žaidimuose.

Specialūs punktai bus: 
Lietuvių Sporto Fondo rei
kalai, sportinė išvyką į Aus
traliją ir Išeivijos Sporto Is
torijos leidinio reikalai.

Taigi užsimojimai platūs ir 
darbo iki kaklo.

Suvažiavimą globoja Ona 
ir Vytautas Jokūbaičiai.

Norintieji smulkių infor
macijų ar patiekti pasiūly
mų bei sugestijų, prašomi 
kreiptis į ŠALFAS S-gos 
Centro Valdybos pirminin
ką Praną Bernecką, 32 Ri- 
vererest Rd., Toronto Ont., 
M6S 4H3, Canada. Telef. 
(416) 763-4429, arba vice
pirmininką Algirdą Bielskų, 
3000 Hadden Rd., Euclid, 
Ohio 44117, telef. (216) 
481-7161.

REGISTERED NURSES
URGENTLY NEEDED

BECAUSE of U.S. medicare ruling, 
Wayne County Hospital in lowa mušt 
hire at least 4 "Registered Nurses. 
Located in Corydon, South Centrai 
Iowa, with progressive school systems 
& churches, recreation, less than 20 
miles to Lake Rathbun, local golf, 
swimming & tennis. 30 bed hospital 
with 4 doctors, offering primary care, 
emergency care, obstetrical service, 2 
bed 1CU-CCU, regular surgery sched- 
ule.

ALSO NEEDED 
REGISTERED 
LABORATORY 

TECHNOLOGISTS 
ASCP WITH KNOWLEDGE OF 

X-RAY
ambulance service with 2 vp-to-datę 
ambulances and 8 EMT’s available. 
Also state-wide helicopter service for 
patients to Dės Moines & Iowa City. 
Wages to meet or exceed statė aver- 
age levels. Will consider payment of 
portion of expenses for intervievvs. 
Apply call or send resume with photo 

encouraged to: ADMIN1STRATOR 
hours 10 am to 3 pm

WAYNE COUNTY HOSPITAL
417 S. E. ST.

Corydon, Iowa 50060
515-872-2260 collect

(37-46)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE ,

LATVIŲ DISIDENTAS 
KALBĖS APIE 

PABALTIJĮ
Latvių disidentas Izrael 

Zalmonson, kuris Leningra
de bandė su kitais astuo
niais pagrobti lėktuvą ir at- 
kalėjęs 8 metus neseniai bu
vo išleistas Į vakarus, šį 
trečiadienį, spalio 17 d. 6:30
v., v. Lietuvių Namuose, 
kalbės apie žmogaus teisių 
padėtį Sovietijoje, ypač Pa-, 
baltyje.

• Norintieji pasveikinti 
Juozą Stempužį jam ruošia
mame pagerbime š. m. spa
lio 20 d. 7 v. v. Lietuvių 
Namuose, prašome sveikini
mus atsiųsti raštu rengimo 

&

D. Strimaitytė, Grandinėlės šokėja, rugsėjo 29 d. susituokė 
su R. Mayes, kuris groja Grandinėlės orkestre. Jaunasis lanko 
lietuvių kalbos kursus ir yra padaręs didelę pažangą.

J. Gailos nuotr.

—

LIETUVIŲ NAMUOSE — GINTARO
VALGYKLOJE
877 EAST 185 STREET

Šį sekmadieni
nuo 11:00 v. ryto iki 3:30 v. p. p.

bus duodami sekmadieniniai lietuviškų pa
tiekalų pietūs:

Kopūstų sriuba
Silkės
Zrazai
Cepelinai
Karbonadai 
Balandėliai 
Virtiniai 
Viščiukas 
ir visi priedai.

(Su šiuo kuponu sekmadieniais. spalio
mėn. vienam asmeniui nuolaida 50 c.).

komiteto pirmininkui dr. D. 
Degėsiui, 10612 Lake Shore 
Blvd., Cleveland, Oh. 44108.

• Prel. Jonas Balkūnas, 
vienas pagrindinių organi
zatorių JAV Lietuvių Ben
druomenės, viešėdamas Cle
velande šv. Jurgio parapi
joje pas kleboną kun. B. 
Ivanauską, lydimas LKDS 
Clevelando skyriaus pirm. 
A. Garkos, aplankė Dirvą.

• Clevelando Lietuvių 
Golfo Klubas Dirvai parem
ti atsiuntė 50 dol. Ačiū.

• Juoze ir Jonas Daugėlai 
iš Floridos atvyksta į Cle- 
velandą dalyvauti Ameri
kos Lietuvių Kongrese. Jie 
atstovaus Palm Beach Lie
tuvių Klubą.

REIKALINGAS
Civilinis inžinierius ir 

braižytojas su 5 metų pa
tyrimu , Clevelande, Ohio 
kreiptis į firmą: Kudukis 
Schade & Assn. Engrs. tel. 
(216) 621-2531.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
IX KONGRESAS

Įvyks 1979 m. spalio 13-14 dienomis,
HOLLENDEN HOUSE, CLEVELAND, OHIO.

Kongreso atidarymas šeštadienį, 10 vai. ryto (registracija 8 vai.). 
Į Kongresą atsilankys senatorius R. Dole. Kongrese pasakys kal

bas VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, konsulas A. Simutis, R. Giedra, dr. 
V. Stankus ir kt.

8 V. V. IŠKILMINGA KONGRESO VAKARIENĖ.
Meninę dalį atliks ČIURLIONIO Ansamblis komp. A. MIKULSKIUI diri

guojant. šokiams gros ART PERKO orkestras. Visi Kongreso dalyviai ir svečiai 
maloniai kviečiami vakarienėje dalyvauti. Svečių tarpe bus Clevelando vyskupas 
HICKEY, mūsų vyskupai V. BRIZGYS ir A. DEKSNYS, tautybių atstovai ir kt.

Bilietai į vakarienę po $15.00 asmeniui galima bus įsigyti Kongreso metu ar
ba užsisakyti iš anksto pas O. Jokūbaitienę ir K. Karalį, telef. 481-7161 ir229-2419. 
Prie įėjimo į balių salę bilietai nebus parduodami.

Sekmadienį — 14 d. Kongreso posėdžių pradžia 9 vai. ryto. 12 vai. iškilmin
gos Kongreso Mišios Katedroje. Mišių metu giedos Čiurlionio ansamblis.

Kongresas užbaigiamas 3:30 vai. p. p.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti bankete ir kongrese.

KONGRESO RENGIMO KOMITETAS

UŽBAIGĖ ŠAUDYMO 
VARŽYBAS

Clevelando Žalgirio ir 
Kar. Juozapavičiaus šaulių 
kuopos, kiekvienais metais 
savo narių tarpe praveda 
šaudymo turnyrą, šaudy
mai vyksta taškų sistema, 
šiais metais, Žalgirio šaulių 
kuopa, vadovaujama ilga
mečio sporto vadovo Igno 
Muliolio, turėjo dvi šaudy
tojų grupes, jaunesniųjų 
ir vyresniųjų. Jaunesniųjų 
grupėje daugiausia taškų 
surinko ir I vietą laimėjo 
Alis Benas, II Algis Karso- 
kas ir III Antanas Glodenis. 
Antrojo vyresniųjų šaudy
tojų grupėje, daugiausia 
taškų surinko ir I vietą lai
mėjo Kazys žiedonis. žal
giriečių kuopos pereinamo
ji taurė antri metai iš eilės 
atiteko Aliui Benui.

Kar.-Juozapavičiaus šau
lių kuopos vyrų grupėje, 
vadovaujant sporto vadovui 
Jonui Velykini, daugiausia 
taškų surinko ir I vietą lai
mėjo Julius Merkys, II Juo
zas Merkys ir III Algis Bi
liūnas. Moterų grupėje, 
daugiausia taškų surinko ir 
laimė*jo I vietą Pamelą Mer
kys.

Tarpkuopinėse, tarp Žal
girio ir Kar. Juozapavičiaus 
šaulių kuopų, įvykusiam 
šaudyme rugsėjo 16 d., žal
giriečių šaudykloje, po dvie
jų metų rungtynių, tarp- 
kuopinę pereinamąją taurę 
laimėjo Kar. Juozapavičiaus 
šaulių kuopos ekipa. Tenka 
paminėti, kad Clevelando 
jaunimas pradėjo pamilti 
šaulių organizuojamą šau
dymo sportą ir kas metai 
vis daugiau įstoja jaunų na
rių.

Clevelando šauliai prane
ša, kad lapkričio 24 d. 7 vai. 
vakaro, Lietuvių namų apa
tinėje salėje, Žalgirio ir

Kar. Juozapavičiaus šaulių 
kuopos, ruošia trofėjų ir 
taurių įteikimo pobūvį, šau
liai ir Clevelando lietuviai, 
prašomi pobūvyje dalyvau
ti. (ep)

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietiniu ir imnortuo- 
tų maisto produktų. įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

HOUSE FOR RENT
Marcella Rd. Double down, 

2 bedrooms, dining room, 
large family room, gar-

St. and Lake Shore Blvd. 
Price: $49,900. Call: 481- 
4373. After 5:00 p. m.

(39-40)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
įrengta, gerai vėsinama ir yra didelė 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

H NATIONWIDE 
1NSURANCE 
hlatxx'wide >s o« your ***

♦ APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi | Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis i ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
VVilknvick, Ohio 44094. Tel. 
913-0910.

HOUSE FOR SALE
Ali brick, 3 bedrooms, 

full carpeting, fire place, 
and basement off East 185



•rTautinės Minties Keliu, 
gerai dokumentuotas veika
las apie tautininkų veiklą 
Lietuvoje iš išeivijoje, kurį 
išleido ALT S-ga, galima 
tiesiog užsisakyti pas są
jungos pirmininką A. Ma
žeiką, 13055 Mindanao Way 
#3, Marina dėl Rey, Calif. 
90291. Knygos kaina $12.50.

• Jaunimo konkursui 
”Kuo išeivijos jaunuolis ga
li būti Lietuvai naudingas ?” 
gautas dar vienas rašinys, 
p a s i rašytas slapyvardžiu 
"Pelėda”.

• Dr. Birutė Paprockienė, 
gyv. Richmond Hill, N. Y. 
išskrido Į San Francisco ap
lankyti savo dukros Kristi
nos ir žento Sigito Novic- 
kius.

PARAMA PUTNAMO 
VIENUOLYNUI

Solistės Danos Stankai- 
tytės ir pianistės Dalios Sa
kaitės koncertas įvyko rug
sėjo 30 d. Kultūros židiny
je, Brooklyn, N. Y. Koncer
tą rengė Putnamo Seselės ir 
rengėjų komitetas tikslu 
paremti Seselių statomam 
naujam vienuolynui, kuria
me bus ir įvairios kitos pa
talpos suvažiavimams.

Nors buvo lietingas oras, 
bet publikos atsilankė daug, 
taip kad užpildė didžiąją 

A. A.

VINCUI TREČIOKUI
Lietuvoje mirus, mūsų mielam draugui KA

ZIMIERUI TREČIOKUI ir jo broliams AL

BINUI ir ANDRIUI reiškiame gilią užuojau

tą

Rozalija ir Vincas 
Ambraziejai
Petras Mačiulaitis

■MMHMOSfiBSBnKffiBesee

salę, šį sumanymą gausiai 
parėmė atsilankiusieji au
komis ir loterija. Po kon
certo buvo vaišės.

POSĖDŽIAVO JŪRŲ 
SKAUTŲ VADOVAI

LSS jūrų skautų skyriaus 
vedėjas S. Makarevičius 
lankėsi neseniai Toronte, 
kur pas B. Stundžią susi
rinko pasitarimui vietos jū
rų skautų vadovai P. Būtė
nas, R. Sriubiškis, E. Punk- 
nys, V. Keturakis ir iš Cle
velando V. Petukauskas.

Vadovai pasisakė apie su
tinkamus sunkumus ir ap
tarė ateities veiklą, progra
mą, uniformas ir ženklus. 
Pasiūlyta jūrų skautams be 
irklavimo ir buriavimo taip 
pat susidomėti ir kitomis 
vandens sporto šakomis: 
slidinėjimu ant vandens, 
nardymu ir buriavimu ant 
skydlenčių.

BEVERLY SHORES

BEVERLY SHORES 
LIETUVIAI PRADEDA 

RUDENS SEZONĄ
Beverly Shores gražioje 

vasarvietėje, kuri yra prie 
Michigano ežero, tik 50 my
lių nuo Chicagos, gyvena 
apie 120 lietuvių, iš kurių 
Lietuvių Klubui priklauso

Beverly Shores lietuvių susitikimas. Iš kairės: inž. Klemen
sas Žukauskas, inž. Valerijonas Radys (Lietuvių klubo pirmi
ninkas), kontraktorius Leonas Dambrauskas, mokyt. Stasys Ru
dys (Klubo vicepirmininkas), prekybininkas Jonas Stankūnas, 
inž. Kęstutis Biskis, Ella Radienė (Moterų Klubo pirmininkė). 

K. Pociaus nuotr.

80 narių. Vietos lietuvių 
kultūrinis ir visuomeninis 
gyvenimas yra gyvas ir 
daugelio atžvilgiu pavyzdin
gas. čia veikia ir Balfo sky
rius, suorganizuotas Onos 
Pulkauninkienės, žymios lab
daros veikėjos. Skyriaus 
pirmininkas yra mokyt. Jo
nas Kavaliūnas, žymus vi
suomenininkas. Jam talkina 
Ona Pulkauninkienė, mokyt. 
Stasys Rudys ir kiti. Lietu
vių Klubo pirmininku yra 
energingas, sumanus veikė
jas inž. Valerijonas Radys, 
kuriam talkina darbšti val
dyba: aktorė Irena Jony- 
nienė Meilutė Rulienė ir 
mokyt. Stasys Rudys.

Lietuvių Klubas po vasa
ros atostogų savo veikla 
pradeda tradiciniu rudens 
balių, kuris rengiamas sa
lėje ant ežero kranto. Į ji 
paprastai suvažiuoja daug 
lietuvių iš Chicagos ir pla
čios apylinkės. Praleidę die
ną gražioje gamtoje, vakare 
susirenka į pokylį. Besi
klausant solistės Vandos 
Stankienės gražių dainų, 
matant pro langus banguo
jantį ežerą, visados susida
ro linksma, jauki nuotaika.

žymus dailininkas prof. 
Arvydas Algminas, mylėto
jas šio gražaus gamtos 
kampelio, ir įvertindamas 
lietuvių gražų veikimą, jų 
vieningumą, susiklausymą, 
kiekvieną rudenį padovano
ja vieną iš savo vertingų 
kūrinių, kuris laimės keliu 
atitenka laimingam baliaus 
svečiui, šių metų padovano
tas dailės kūrinys meno sa- 
liono įvertinats 700 dol.

Vyt. K.

WANTED
TOOL & DIE SUPERVTSOR

Exceilent opportunity for master 
craftsman witti grovving electri
cal manufactyrer, Monfevalto, 
Alabama. Applicant should have 
8-10 years experience m Tool & 
Die, fabrlcation of metai formino 
toois and machinery, design, 
and supervision. Sa*ary ęom- 
mensurate w 11 h ęxpertence. 
Exceilent benefits. R e oi y to 
Electrical Specialty Products 
Co., P O. Box 21, Montevatlo, 
AL 35115, 205-665-(286. E.O.E

(39-42)

WANTED

MOLD MAKERS & 
TOOL & DIE MAKERS 
PERMANENT JOB IN 

LOS ANGELES, CALIFORNIA 
Modern Faucet manufacturing 
company needs 3 or. 4 qualified men 
for our tool room department. Per
manent position, excellent fringe 
benefits. If you have 4 or more 
years experlence as a tool & die 
maker or mold maker and willlhg to 
relocate, call collect, our Personnel 
Offlce In Los Angeles, 213-582-6286

(39-45)

FLORIDA
MINĖJO TAUTOS 

ŠVENTŲ
Rugsėjo 18 d. Daytona 

Beach ir apylinkių Ameri
kos Lietuvių Klubas minėjo 
Lietuvių Tautos šventę.

Minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis The Prince of 
Peace bažnyčioje. Laike Šv. 
Mišių sol. Juoze Krištolaity- 
tė-Daugėlienė giedojo ”Kad 
širdy tau skausmas”. Pa
maldos buvo užbaigtos Lie
tuvos himnu.

Po pamaldų Lietuvių Klu
bo,nariai ir svečiai susirin
kę Winter House restorane 
tęsė šventės minėjimo' pro
gramą. Pagrindiniu kalbėto
ju buvo Jonas Daugėla iš 
Juno Beach. Jis trumpais, 
bet išsamiais bruožais per
žvelgė svarbiausius istori
nius įvykius, pradedant nuo 
klastingai sutrukdytos Vy
tauto Didžiojo karūnavimo 
dienos, iki Laisvės netekimo 
ir mūsų tremties. Kalbėto
jas kvietė senąją kartą 
įtempti visas jėgas vieny
bei, kad sėkmingai ir tvir
tais patriotizmo pagrindais, 
paruoštume jaunąsias kar
tas kovai dėl Lietuvos Lais
vės. Tik Vienybė, kova ir 
viltis sujudins Laisvės Var
pą!

S. Sukarevičienė

BALTIMORE
SERGA

Širdies priepuolio ištik
tas, šį rudenį iš eilės jau 
trečias Taut. S-gos Balti- 
morės skyriaus narys pa
tenka šv. Agnės ligoninėn. 
Šį kartą pats skyriaus pir
mininkas VI. Bačanskas.

Dr. St. Tallat-Kelpša, ten 
pagulėjęs keletą savaičių, 
grįžęs namo ir, žmonos pri
žiūrimas, ilsisi.

DIE CASTING 
EXPERIENCED HELP WANTED 

DIE CASTERS 
MAINTENANCE PERSONS 

AND 
ENGINEERS

Salary open for qualified candidates. 
Complete benefit package. Apply call 
or write

NEBRASKA ALUMINUM 
CASTING INC.

P. O. BOX 2062 
HASTINGS. NF.B. 68901 

402-462-5139 
139-40)

DIE MAKER
DIE REPAIR

ATLANTIC TOOL & DIE CO
TOP RATE for exp. die maker3 and 
die repairmen in modern suburbon 
facility. Steady overtime. Excellent 
benefit program including:

PAID VACAT1ONS
10 PAID HOLIDAYS 

PAID HEALTH INSURANCE 
PAID LIFF. INSURANCE 
SICKNESS & ACCIDENT 

BENEFITS 
FUNERAL PAY BENEFITS 
JURY DUTY BENEFITS

Qualified applicants will have a know- 
ledgeable background in progressive 
die work. Apply 8:30 to 5 or call 
216-238-693 I for an interv:ew of your 
convenience.

ATLANTIC TOOL & DIE 
19963 Progress Dr. 

Strongsville, Ohio 44136 
216-238-6931

WALNUT PARK PLAZA 
P. B. X.

EXPER1ENCED ONLY FULL OR
PART TIME, 555 CONSOLE. ASK 

FOR MRS. FACTORI 
215-476-2250 ........

HOUSEKEEPERS
FOR RETIREMENT CENTER FULL 

TIME POSITION. CALL MRS.
FACTORI 

215-476-2250 ,
WANTED JOURNEYMEN
OR IST CLASS SKILLED 

ENGINE LATHE OPERATORS 
and

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATORS

Be able to sėt up work from bliA 
prints & close tolerance. 58 hours 
per week. Day shift. Good salary & 
(ringes.

DANROY BORING CO. 
12720 Capital Avė. 

Oak P*k. Mich. 48237 
(35-41)

PRODUCTION WORKER
Full time position for new pro- 
duction line. Mušt be willing to 
work, have good work record 
and aptitude for working with 
machinery. Call 216-431-2779 for 
appointment. (38-41)

WANTED
DIE Sinkers, Lathe Hands and Edger 
Hands — Mušt be a journeyman. Day 
shift work, excellent benefits, wages 
and retirement. Please send resume to 
FRANKL1N FORGE & MFG., P. O. 
BOX 216, WEST BRANCH, MICH. 
48661. (38-42)

FOUNDRY MOLDERS 
We are a grovving gray iron foundry 
with openings for expcrienced jolt- 
squeeze molders, capable of produc- 
ing high votume quality sand molds. 
We offer excellent compensation with 
incentive and fringe benefits. Quali- 
fied applicants should apply at:

THE TRI-STATE 
FOUNDRY CO.

4785 Morse St. 
Cincinnati, Ohio 45226 

513-321-3628
Equal Opportunity Employer 

(37-40)

EMPLOYMENT & TRAINING 
For youth 16 to 21 mušt be a resident 
of Allegheny County. (Living outside 
the city of Pittsburgh.) Variety of 
job positions available for high school 
dropouts and graduates. Employment, 
educational, personai ccunseiing serv
ices. For additional information phone 
412-351-0271.

An Equal Opportunity Employer 
(30-39)

WANTED
SHEET METAL JOURNEYMAN 

Mušt be able to layout, ref.d blue 
prints, and burn.

MACHINIST GRADF. 1
Mušt be familiar with machine shop 
funetions and procedures, die repair 
and/or die building experience neces- 
sary. Full fringe benefits including. 
Only experienced need apply. Contact 
J1M LAWRENCE, 313-388-1880, ext. 
217 between 8:30-4 pm. (37-40)

WANTED

MILLWRIGHT
Permanent opening for journeyman 
millwright. Good working conditions 
and full package of fringe benefits.

APPLY:

JAMESTOWN CHINA CO.
261 Church St.

Mt. Clemens, Mieli. 48043
(37-40)

WANTED EXPER1ENC.ED 
ALL AROUND MAINTENANCE MAN

FOR HEAT TREAT SHOP. 
Good wages & benefits. 

APPLY IN PERSON 
ENGINEERED HEAT TREAT INC. 

31271 Stephenson Hwy.
Madison Hts., Mich. 48071 

An Equal Opportunity Employer 
(38-44)
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