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KOVA SU TERORU
Sunkiai išsprendžiamas klausimas

Vytautas Meškauskas

Tuo tarpu, kai šiame krašte 
mes galėjome pasidžiaugti tai
kinga kova už valdžios pakei
timą, likusiam pasaulyje pas
kutiniu laiku vis daugiau links - 
niuojamas teroras, kas yra sa
vo politinių tikslų siekimas 
įbauginimu, nelegaliais smur
to veiksniais. Žodis ‘nelega
lus’ sukelia abejonių. Jei, pa
vyzdžiui, krašte įsivyravo des
potizmas, kaip kitaip su juo 
kovosi, jei nelegaliom priemo
nėm? Taip pereitos savaitės 
Indijos premjerės Indiros Gan- 
dhi nužudymas beveik visame 
pasaulyje buvo palydėtas pasi
baisėjimo. Tačiau tie, kurie 
ją nušovė ir tikrai rizikavo sa
vo gyvybėm, tai padaryti lai
kė savo pareiga. Prieš keletą 
savaičių teroristų bomba vos 
vos nepalaidojo viešbučio griu
vėsiuose Anglijos premjerę 
Margaritą Thatcher su visu 
jos kabinetu! Airių teroristai 
laiko savo šventa pareiga pri
jungti prie Airijos šiaurinę Uis- 
terio provinciją, kam prieši
nasi ne britai, bet tų pačių 
airių protestantų dauguma ...

Kai kada teroro griebiasi ne 
tik valdžios priešai, bet pati 
valdžia. Filipinuose speciali 
tyrinėjimo komisija priėjo iš
vados, kad opozicijos vadą 
Aguino nužudę kareiviai gali 
būti paties štabo v-ko paragin
ti, o Lenkijoje trys saugumo 
pareigūnai prisipažino nužu
dę kunigą J. Popieluszko. Tai 
nuostabu, nes komunistiniuo
se režimuose yra griežta tvar
ka ir saugumo pareigūnai pa
prastai nesigriebia ‘privačios’ 
iniciatyvos, bet tik vykdo val
džios įsakymus. Bet ar Lenki
jos saugumas tikrai yra jos kon 
troliuojamas, ar - greičiau - 
Maskvos? Toji galėjo įsakyti 
įbaidyti ‘nedrausminguosius’ 

Tautos Fondo vardu sveikina Amerikos Lietuvių Kongresą inž. J. Jurkūnas. Prie prezi
diumo stalo sėdi G. Lazauskas ir P. Dargis. P. Malėtos nuotr.

ir pareigūnai pamanė, kad tai 
sutinka ir su gen. Jaruzelskio 
politine linija. Lenkijoje per 
paskutinius tris metus buvo 
saugumo nužudyta 51 žmogus 

Kaip tyčia, paskutinėm die 
nom Italijos tardytojas nutarė 
patraukti atsakomybėn už są
mokslą nužudyti popiežių tris 
bulgarus, kurių tik vienas yra 
Italijos kalėjime, ir keturis tur
kus, kurių tik du yra suimti. 
(Ali Agca, kuris 1981 m. gegu 
zos 13 d. šovė į popiežių, už tą 
nusikaltimą jau yra nubaus
tas). Dabar nustatyta, kad 
dar vienas turkas tada šovė ir 
kad jie turėjo glaudžius ryšius 
su bulgarais, kurie tą sąmoks
lą užmezgė Maskvos pritari
mu, jei ne įsakymu, lygiai 
kaip - gali būti - veikė Popie
luszko žudikai.

Iš viso to tačiau būtų netiks
li išdava, kad visi teroristų ke
liai veda į Maskvą. Tiesa, yra 
nustatyta, kad ji remia visus 
teroristinius sąjūdžius, jei tai 
tik sutampa su jos interesais. 
Dėl to ji neturi jokių skrupulų. 
Ji jau seniau suprato, kad te
roras yra tikro karo pakaita
las, bet tik su mažesne jai ri
zika.

Antra vertus - ir JAV rėmė 
Nicaragvos partizanus, ku
riuos laiko kovotojais už savo 
krašto laisvę. Prancūzijos po
licija pro pirštus žiūrėjo į bas
kų teroristus, kai jie savo bom
bas sprogdindavo Ispanijoje, 
bet ne Prancūzijoje, į kurios 
pietinę dalį baskai taip pat tu
ri pretenzijų. Pagaliau teroro 
veiksmai yra daug senesni už 
bolševizmą ir daugeliu atveju 
jie buvo vienintėlis prispaus
tųjų ginklas.

Už tat kova su terorizmu 
yra labai komplikuota ir sunki. 

(Nukelta į 2 psl.)

Sol. Regina Žymantaitė-Peters, šią vasarą sėkmingai dainavusi Italijoje, ateinančiais me
tais vasario 24 d. dainuos Chicagoje Dirvai paremti koncerte, kurį Dirvos 70 metų sukakties, 
proga rengia Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga ir Vilties draugija.

SOL REGINA ŽYMANTAITĖ-PETERS DAINUOS
CHICAGOJE DIRVAI PAREMTI KONCERTE

Solistė Regina Žymantai
tė-Peters, ilgesnį laiką kon
certavusi, o taip pat kartu

ir dainavimo studijas Itali
joj gilinusi, grįžo į New 
Yorką ir 1985 m. vasario 24 
dieną pirmą kartą pasiro
dys Chicagoj, Jaunimo Cen
tre, Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos ir Vilties 
Draugijos rengiamame kon
certe Dirvai paremti, kuri 
ateinančiais metais minės 
70 metų sukaktį.

Ta proga pravartu susi
pažinti su Reginos dainos 
ir muzikos meno srityje pa
sirodymais Italijos koncer
tuose ir jų spaudos įverti
nimais.

Koncertų seriją pradėjo 
š. m. liepos 3 d., kuris laik
raštyje ”Corriere Deli Um- 
bria” buvo aprašytas su 
nuotrauka ir atskiru straip
sniu antrašte: Regina Pe- 
ters, sopranas puikiai pasi
rodė Perūgia miesto meti
niam festivalyje. Ji daina

vo žavingai tartum deiman
tais žvilgančiu balsu, pilnu 
širdies svajingo ilgesio, nu- 
keldama klausytojus į sva
jonių pasaulį. Tame dešim
ties dienų Perugia miesto 
iškilmingame koncerte ji 
buvo apdovanota Perugia 
miesto medaliu.

Perugia miesto universi
teto rektorius, girdėjęs ją 
dainuojant aukščiau minė
tame festivalyje, pakvietė 
soprano solistės partiją at
likti universiteto mokslo 
baigimo proga mišiose ir po 
to buvo labai teigiamai įver
tinta laikraščio ”La Voce”, 
kuris atkreipė skaitytojų 
dėmesį į tai, jog tų mišių 
laike nepaprastai daug dva
sinio jautrumo bei susikau
pimo įnešė solistės Reginos 
Peters dalyvavimas.

Rugsėjo 2 dieną Deruta 
(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 43 — 2 DIRVA 1984 m. lapkričio 8 d.

sfivamnĖ poiiti^^
Prieš pat rinkimus. - Spaudos ir televizijos vaidmuo.

Kaip atsitiko, kad paskuti
nę savaitę prieš rinkimus pre
zidento Reagano populiaru
mas taip padidėjo, kad Mon- 
dale laimėjimas būtų laiko
mas stebuklu? Visų pirma, 
valdančio prezidento perrin
kimas laikytinas tikru, jei kraš 
te viešpatauja taika ir gerovė. 
Ar taip yra, ar ne - rinkėjas

KOVA SU 
TERORU...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Valstybės Sekretorius Shultz, 
kalbėdamas New Yorko Park 
Avenue sinagogoje, bandė mo
bilizuoti viešąją opiniją už žy
gius prieš teroristus ne tik kaip 
bausmę, bet kaip preventyvi- 
nę priemonę: ‘Padarykime 
jiems tai, ką jie ruošiasi pada
ryti mums’ - nors tai pareika
lautų aukų iš JAV karių ir nie
kuo nedėtų civilių. Jis turėjo 
galvoje Libaną, kur - kaip 
žinia - teroristai pasiuntė sunk
vežimi prikrautą sprogstamo
sios medžiagos į marinų bara
kus, kuriuose žuvo 250 mari
nų, ir du kartus pakartojo tą 
patį su JAV ambasada. Žval
gyba apytiksliai žinojo iš kur 
teroristai atvažiavo, tačiau tų 
vietų bombardavimas parei
kalautų be abejo daug nekal
tų aukų, kas nuo to keršto su
laikė. Ateityje, tačiau, anot 
Shultzo, ‘mūsų moralė netu
rėtų mus paraližuoti’.

Kai kas palaikė, kad toks 
Shultz įspėjimas buvo skirtas 
atbaidyti teroristus nuo kokių 
nors užsimojimų artėjusių rin
kimų proga. Jei taip, jis ne
buvo susitaręs su vicepreziden 
tu G. Bush, kuris užtikrino sa
vo kalbos klausytojus, kad 
‘mes nenorime subombarduo
ti nekaltus civilius’.

Bet kas tinka jaučiui - netin 
ka liūtui. Kas taikoma Libi
jai, netaikytina sovietams. Z. 
Brzezinskis, kuris turėtų žino
ti, kaltina Valstybės D-to ir- 
net ČIA. pareigūnus noru nu
slėpti pasikėsintojų prieš po
piežių ryšius su Bulgarija ir 
tuo pačiu su Maskva. Net da
bar, italams apsisprendus pa
traukti atsakomybėn už tai 
daugiau žmonių, Valstybės 
D-tas, anot N.Y.Times diplo
matinio korespondento Ber- 
nard Gwetzman’o, laikosi pa
žiūros, kad nėra tiesioginių įro
dymų, rišančių Bulgariją su 
tuo pasikėsinimų. Turint gal
voje sovietų įsivėlimą į viso
kius sąmokslus, prielaida apie 
Maskvos dalyvavimą pasikė
sinime prieš popiežių galinti 
būti tikra, pareiškęs vienas 
aukštas pareigūnas, primin
damas to paties Shultzo kalbą 
Los Angeles, kur Valstybės 
Sekretorius teigė:

‘Atominiam amžiuje mes 
turime palaikyti santykius su 
sovietais, nors mes žinome, 
kad jų veiksmai prieštarauja 
mūsų pažiūrom į žmonių el
gesį ir teisės supratimui, ir 
kad jie (tie veiksmai) yra pasi
baisėtini - ir kad jie (sovietai) 
panašiai elgsis ir ateityje.’ 

visų pirma sprendžia iš savo 
patyrimo ir tik vėliau iš medi- 
jos — spaudos, televizijos, ra
dijo pranešimų ir komentarų. 
Dauguma medijos darbuoto
jų, nors stengėsi vaidinti ne
utralius, iš tikro būtų džiau
gęsi Reagano pralaimėjimu, 
ko negalėjo paslėpti. Kad taip 
yra, ryškiausiai parodė Miami 
Herai užpereito sekmadienio, 
spalio 28 d. numeris. Jame lei
dėjas laikraščio vardu pasisa
kė už Reagano išrinkimą prie
šingai redakcijos daugumos 
nusistatymui, kurį leido taip 
pat pareikšti.

Redakcijos daugumos nusi
statymas yra suprantamas. Vi
sų pirma didelė žurnalistų 
dauguma yra liberalai. Bū
dami, taip sakant, valdžios ir 
autoriteto prižiūrėtojai, jie la
bai dažnai mato - nors kartais 
tik įsivaizduoja - valdžios pa
reigų išnaudojimą savo asme
niškai, o ne krašto naudai. Už 
tat jie, gali sakyti, yra natūra
lūs valdžios priešai, yra savo 
pareigų verčiami būti kritiš
kais. Be to, juos galėjo piktin
ti Reagano priešrinkiminė lai
kysena, jo bandymas visiems 
pataikauti, visiems įtikti, kas 
kai kuriais atvejais nuėjo per 
toli, ypač maišant religiją su 
politika.

Už ar prieš — tą sekmadienį 
pasisakė visa eilė ir kitų laik
raščių. N.Y. Times, kurio ko- 
lumnistai Reaganą paskutiniu 
laiku labai puolė, pasisakė už 
Mondalę, kurį laiko vertu lai
mėti prezidento postą, nes jis 
‘greičiausiai sumažins defici
tą, lygiai padalins naštas ir 
stengsis privesti prie atominių 
ginklų kontrolės’.

Nors galutinė statistika dar 
nesuvesta, už Reaganą pasisa
kė turbūt daugiau laikraščių, 
nors kai kurie su tam tikrom 
rezervacijom, pvz. The Chi
cago Tribūne, kuris nenori pri
tarti prezidento ‘tuščiai (air 
headed) retorikai užsienio po
litikos ir ginklų kontrolės sri
tyse’. • ••

Bet spaudos kritika ir rezer
vacijos nedaro didelio įspū
džio rinkikų daugumai. Atro
do, kad ji savo įspūdį susidaro 
iš televizijos. Nors ir jos pra
nešėjai, atrodo, kiek gali norė
jo sukelti abejonių Reagano 
kandidatūra, žiūrovai susida
rė savo vaizdą. Asmeniškai jis 
jiems daugiau patiko už 
Mondale ir tas turi didelės 
reikšmės. Reikia labai daug 
įrodymų ir nelaimingų JAV- 
bėms įvykių, kad tą įspūdį su
gadinti. Už tat demokratai 
paskutinėm dienom Reagano 
visai nepuolė asmeniškai, bet 
daugiau dalykiškai kritikavo 
jo politiką.

Jau žinant rinkimų rezulta
tus verta dar truputį sustoti 
prie spaudos ir televizijos įta
kos krašto politiniam gyveni
mui. Čia primenybę reikia 
duoti televizijai. Vaizdais yra 
lengviau įtikinti kaip žodžiais, 
o ypač raštu. Todėl reikia 
laukti, kad ateityje, paren
kant kandidatus ar pasisakant 
už jų pretenzijas į valdžios pos

tus, visų pirma bus kreipia
mas dėmesys į jų išvaizdą ir 
laikyseną. Žinia, tai priešta
rauja teisingam senam nusi
statymui, kad svarbu ne išorė, 
bet vidus, charakteris ir turi
mos žinios. Deja, gyvenimo 
praktika moko, kad neužten
ka turėti gerų idėjų, bet reikia 
mokėti jas įsiūlyti kitiems.
N.Y. Times, siūlydamas bal
suoti už Mondale, vis dėlto pir
menybę šioje srityje atiduoda 
Reaganui. Girdi, sugebėji
mas įsiūlyti yra labai svarbi 
prezidento ypatybė. Reaga
nas ją turi: ‘He is master sales 
man, tjie Music Man, of Ame
rican politicsl’ Tuo tarpu 
Mondale turįs tik trigonomet
rijos mokytojo dramatišku
mą ...

Išvada? Reaganas su tele
vizija atidarė artistams naują 
veiklos lauką — politikos sceną

Jungtinių Tautų 
minėjimas 
Washingtone

Bene didžiausias Wa- 
shingtono d i p tematiniam 
korpusui pagerbti koncer
tas ir banketas, tapęs jau 
24 metų tradicija, yra Jung
tinių Tautų stėigimo sukak
ties minėjimas. Šiais me
tais šalia Jungtinių Tautų 
39 metų sukakties drauge 
buvo paminėta ir Tarptau
tinės Civilinės Aviacijos 
Organizacijos 40 metų su
kaktis.

Minėjimas j vyko š. m. 
spalio 27 d. Pirmoji jo da
lis, koncertas, buvo John F. 
Kennedy Centre, koncerte 
salėje. Jį atidarydamas šių 
iškilmių rengimo pirminin
kas Joseph G. Gavin, Jr. 
trumpai aptarė minėtas su
kaktis ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių Jungtinių 
Tautų draugijos, šių rengi
nių tarpe buvo gynybos se
kretorius Caspar Weinber- 
ger-, sveikatos ir žmonių 
tarnybos sekretorė Marga- 
ret M. Heckler ir kiti.

Po to Valstybės pasekre- 
torius Kenneth V. Dam sa
vo kalboje paminėjo Eleo
noros Roosevelt veiklą J. 
Tautų organizacijoje minint 
jos 100 metų gimimo su
kaktį.

Šis renginys buvo ruoš
tas pagerbti prie Jungtinių 
Valstybių akredituotus dip
lomatinių misijų šefus, prie 
Amerikos valstybių organi
zacijos akredituotus amba
sadorius ir misijų šefus 
prie Tarptautinės Civilinės 
Aviacijos Tarybos. Ji glo
bojo prezidentas ir ponia 
Reagan ir viceprezidentas 
ir ponia Bush.

Koncertinę minėjimo da
lį atliko Pittsburgho sim
foninis orkestras vadovau
jamas naujo pasaulinio gar-

■ Iš kitos pusės
Ką tik pastebėjau, kad, švęsdami ir apvaikščiodami 

įvairius jubiliejus, užmiršome paminėti 25 metų kultū
rinio nuosmukio manifesto sukaktį. 1958 m. birželio mėn. 
1 d. J. Girnius, J. Gimbutas ir V. Vizgirda išsiuntinėjo 
spaudai kolektyvų pasisakymą mūsų kultūrinio gyvenimo 
klausimais su tokia pastaba:

”P. S. Kadangi šiuo pasisakymu liečiama ir 
spauda, tai nė į vieno laikraščio redaktorius ne
buvo kreipiamasi su kvietimu pasirašyti.”

Kultūriniam nuosmukiui raštiškai pažadėjo pasiprie
šinti keliasdešimt žinomų asmenybių, pradedant V. 
Adamkavičiu ir baigiant R. Žukaite. Jie konstatavo, kad 
kūrybinis impotentiškumas yra dangstomas apeliavimu 
į patriotinius jausmus tėviškės laukų rugių gubomis, iš 
atminties atkuriamais tėvynės vaizdais, pietizmu lietu
viškiems siužetams ir pan. Dėl to esanti kalta spaudai, 
atidariusi kelią diletantams veržtis į viešumą ir joje va
ryti savo Įžūlią autoreklamą. Girdi:

"Mūsų spaudoje yra pasirodę ir tebesirodo 
tokių šnekėjimų apie dailę ar tokių paistymų apie 
literatūrą, kad tenka rausti iš gėdos tai skaitant 
savąja kalba. Nėra būtinos pareigos laikraščiui 
pasisakyti dėl moderninio meno ir dėl Picasso, bet 
yra pareiga, jei imamasi ape tai kalbėti, tai atlikti 
rimtai ...”

O kad taip būtų:
"Visų laikraščių redakcijos turėtų jausti pa

reigą pasitelkti atsakingų ar kompetentingų lite
ratūros, dailės, muzikos ar teatro kūrinių kritikų, 
o ne verstis atsitiktinais rašiniais”.

Reikia stebėti, kad žmonės, pabuvę šiame krašte apie 
dešimt metų, dar nesuprato jo realybės. Jei mūsų laik
raščiai nepajėgė turėti apmokamų reporterių, kaip jie 
gali pasitelkti kritikus, jei jų ir būtų? Jie vertėsi ir ver
čiasi atsitiktinais rašiniais, nes kitaip negali. Už tat tie 
signatarai geriau būtų padarę ne kritikavę, bet spaudai 
pagal jėgas talkininkavę. Tiesa, kai kurie jų jau dirbo 
spaudoje, tačiau daugelis kitų galėjo prisidėti prie spau
dos praturtinimo bent laiškais vienaip ar kitaip reaguo
dami į mūsų kultūrinio gyvenimo reiškinius. Turint tai 
galvoje kyla klausimas, kas iš tikro slėpėsi po tuo ma
nifestu ?

Man atrodo, kad tas manifestas buvo surašytas kai 
kurių dailininkų iniciatyva, kurie išsigando prasmingo 
J. Muloko bandymo liaudies meno elementus įpinti į ar
chitektūrą vis mažėjančioje bažnyčių statymo ir deko
ravimo rinkoje bei A. Rūkštelės masiniai piešiamų gubų 
pasisekimo tada jau kiek prakutusių ateivių tarpe, ir visų 
pirma buvo skirtas DAUGUI. Tokie reiškiniai, smulkūs 
asmeninio pelno apskaičiavimai paslėpti po kilniais šū- 
kiadis, lydi kiekvienos tautos kultūrinį gyvenimą, ypač 
tokį, kurį bandoma diriguoti iš aukščiau.

Mūsų atveju tautybė yra vienintelė bendra vertybė 
ir nėra ko stebėtis, kad norima ja pasinaudoti. Ar nenu
sidėjo šovinizmu ir patys manifesto signatarai, — kurių 
keli rado kelią į Gimtąjį Kraštą —, prieš 26 m. pasira
šydami po mano pabrankta manifesto vieta: tenka rausti 
iš gėdos tai skaitant savo kalba. Atseit, nesąmones kita 
kalba galima skaityti net pasigardžiuojant. (vm)

so dirigento Lorin Maazel. 
Paskutiniuosius 7 metus 
Maazel yra buvęs prancūzų 
valstybinio orkestro Pary
žiuje muzikos direktorius ir 
dirigentas. Jo diriguojamas 
orkestras įspūdingai atliko 
Barberio uvertiūrą ”The 
School for Scandal”, Op. 5, 
Britteno ”Sinfonia da Re- 
quiem”, Op. 20 ir Berliozo 
”Symphonie fantastiųue”, 
Op. 14a.

Po koncerto Sheraton 
Washington viešbutyje bu
vo banketas, kurio metu 
kalbėjo v i c e p rezidentas 
George Bush. Savo kalboje 
viceprez. Bush prisiminė, 
kad jis yra buvęs ambasa
dorium prie Jungtinių Tau
tų ir kad jis supranta ir 
vertina Jungtines Tautas, 
nežiūrint sunkumų su ku
riais jom tenka susidurti.

šiame bankete dalyvavo 
per 1200 asmenų, kurių

tarpe buvo apie 140 užsie
nio valstybių atstovų su 
žmonomis. Svečių sąrašas 
buvo atspausdintas minėji
mo leidiniuose ”1984 UN 
Concert and Dinner” ir 
”Seating List”. Pažymėti
na, kad į šiuos minėjimus 
visados yra Valstybės se
kretoriaus kviečiami ir Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai. Tai dar vienas įro
dymas Jungtinių Valstybių 
vyriausybės tvirto nusista
tymo nepripažinti šių kraš
tų okupacijos, šiame minė
jime dalyvavo Lietuvos at
stovas dr. Stasys Bačkis ir 
ponia. Koncerte taip pat 
dalyvavo ir Stasė ir Cezaris 
Surdokai. (js)

Skaitykit ir platinkit
D I R V £
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KORP! NEO- LITHUANIA Amerikos Lietuvių Kongrese susitikę: Dirvos bendradarbis M. Valiukėnas, Lietuvos atsto
vas Vatikane St. Lozoraitis ir inž. V. Adamkus. P. Malėtos nuotr.

SUKAKTĮ ŠVENČIANT Amerikos Lietuviu Tarybos Suvažiavimas
Atidarius Lietuvos uni

versitetą Kaune, suskato 
organizuotis ir lietuviai 
studentai. 1922 m. lapkričio 
11 d. įsisteigė pirmoji lie
tuvių studentų organiza
cija pasivadinusi Lietuvių 
studentų tautininkų korpo
racija, o 1923. III. 1 d. pri
dėtas ir tikrinis vardas 
”Neo-Lithuania”, išsilaikęs 
nepakeistas iki šių dienų.

L.S.T. Korp! Neo-Lithu
ania buvo pijonierė Lietu
vos studentų tarpe, įvedusi 
lietuviškus papročius ir stu
dentiškas uniformas. Ano 
meto studentiją ir lietuvių 
visuomenę nustebino stu
dentiškomis kepurėmis pa
sipuošusių neolituanų pasi
rodymas metinės šventės ei-, 
senoje (1923. XI. 11 d.). 
Spaudoje piktai juokėsi ir 
ateitininkai, ir varpininkai, 
ir šaipėsi "Vilkolakis”. Tru
puti vėliau neolituanus pa
sekė visa studentiją, ne tik 
idealogi n ė s korporacijos, 
bet ir sritinės bei profesi
nės draugijos, įsivedusios 
įvairiaspalves kepuraites ir 
juostas. Teisingai lietuvių 
patarlė sako: tas juokiasi, 
kas paskutinis juokiasi.

Nelengvi Korp! Neo-Li
thuania buvo pirmieji žings
niai, nes dešiniosios ir kai
riosios grupuotės jautė 
ateinančią konkurenciją ir 
įvairiais būdais stengėsi 
trukdyti veiklą.

Nesulaikysi naujo kilimo, 
nors jis ir eitų pamažu, sa
kė poetas Maironis. Taip ir 
Korp! Neo-Lithuania tvir
tu žingsniu skverbėsi į gy
venimą ir užėmė pirmau
jančią vietą studijuojančio 
jaunimo tarpe. Tautiniai 
susipratusių studentų stig- 
lius ir ekonominiai nedatek- 
liai, sunkino pirmųjų entu- 
zijastų užsibrėžtą veiklą. 
Reikėjo ir savąjį laikraštį 
leisti, ir savąją pastogę pla
nuoti bei tautinę veiklą 
plėsti į gimnazijas ir ten 
organizuoti moks leivius. 
Trūko darbo rankų, lėšų, 
patyrimo. Bet jaunystės 
entuzijazmas viską nugalė
jo ir visi užsimoti darbai 
buvo įvykdyti. Namai pa

statyti ir įrengti su ameri
kiečių pagalba. Studentijai 
ir jaunimui skirti laikraš
čiai buvo leidžiami, visuo
meninė veikla plečiama.

Kelių studentų pasėtas 
tautinis grūdas pateko į 
derlią dirvą ir išaugo į gau
sią, tautiniai sąmoningą 
studentų organizaciją, spin
duliavusią ir į plačiąją lie
tuvių visuomenę. Baigusie
ji mokslus, susiorganizavo 
į filisterių sąjungą ir dirbo 
įvairų jaunai valstybei nau
dingą darbą.

Korp! Neo-Lithuania au
go nariais ir tautinę idėją 
skleidė kitose aukštosiose 
mokyklose studijuojančio 
jaunimo tarpe. Taip, 1924 
m. įsisteigė L.S.T. Korp! 
Jaunoji Lietuva Dotnuvos 
žemės ūkio akademijoje, o 
1928 m. nuo Korp! Neo-Li
thuania atsiskyrė sesės stu- 
dentės ir įsteigė analogiš
ką savarankišką korporaci
ją — Filiae Lithuaniae. Abi 
šios korporacijos palaikė 
broliškus ryšius ir koordi
navo veiklą. Atsidarius 
Klaipėdoje Prekybos ir Pe
dagoginiam i n s t itutams, 
1938 m. buvo įsteigta stu
dentų tautininkų korpora
cija — Herkus Montė (pa
skutinio Prūsų sukilėlio 
vardu). Atgavus Vilniaus 
kraštą ir Vilniuje atgaivi
nus universitetą, įsisteigė. 
analogiška Neo-Lithuanijai 
korporacija "Geležinis vil
kas”, o po karo Vokietijos 
universitetuose studijuo
jančio jaunimo tarpe veikė 
Korp! VILTIS.

Karo audrų išblaškytų 
neolituanų didžioji dalią, 
įsikūrė Amerikoje ir 1955 
m. Toronte, Kanadoj, įvy
kęs suvažiavimas atgaivi
no Korp! Neo-Lithuania 
veiklą, įjungdamas ir fili- 
jas. Amerikos universite
tuose studijuojantis lietu
vių jaunimas domėjosi neo- 
lituanijos idėjomis ir noriai 
stojo nariais. Neo-Lithuani- 
jos skyriai steigėsi dides
nėse lietuvių nausėdijose ir 
veikla suklestėjo. Vasaros 
metu buvo organizuojamos 
studijų savaitės-stovyklos,

1984 m. spalio 26 d., Qua- 
lity Inn Midway patalpose, 
burbank, Illinois įvyko dar
nus ir darbingas Amerikos 
Lietuvių Tarybos 44-sis me
tinis suvažiavimas. Suva
žiavimo mandatų komisija 
paskelbė, suvažiavime daly
vauja 48 tarybos nariai, 14 

kur sulėkę jaunieji ir vy
resnieji korporantai tarpu
savyje pabendraudavo, iš
klausydavo idealoginių pa
skaitų ir arčiau vieni kitus 
pažindavo.

Ilgainiui veikla pradėjo 
silpnėti, jaunieji kolegos 
mažiau domėjosi lietuviš
ku darbu. Buvo atsisakyta 
savaitinių stovyklų ir ten
kinamasi-savaitgaliniais iš
važiavimais, kuriuose nuo
lat mažėja žmonių skaičius, 
nes vyresnieji darosi fizi
niai nepajėgūs, o jaunes
nieji nerodo didesnio noro. 
Nežiūrint minorinių nuotai
kų, Korp! Neo-Lithuanian 
įnašas į bendrą lietuvybės 
išlaikymo ir Lietuvai nepri
klausomybės atgavimo dar
bą yra žymus ir nemažėja.

Artinantis Korp! Neo- 
Lithuania įkūrimo 62 metų 
sukakčiai, gyvai veikiantie
ji skyriai Chicagoje ir Los 
Angeles, metinę šventę iš
kilmingai mini š. m. lapkri
čio 10 d. šios šventės metu 
bus priimti į korporaciją 9 
studentai ir uždėtos Neo- 
Lithuania spalvos.

Mūsų linkėjimas — ne
skęsti amerikoniškoje ma
sėje, bet jungtis į lietuviš
kus junginius ir rodyti pa
vyzdį jauniesiems kole
goms, kaip reikia išlaikyti 
lietuvybę. Išlaikymas lietu
vių kalbos, papročių ir kul
tūros, tebūnie vienu iš pa
grindinių tikslų. Nuo jūsų, 
jaunieji kolegos, priklauso 
ne tik Korp! Neo-Lithuania 
tolimesnė veikla, bet ir vi
sas lietuviškas bruzdėji
mas. Lituanistinė mokykla, 
laikraštis, knyga, visuome
ninė organizuota veikla, lau
kia jūsų talkos.

Vivat, crescat, floreat 
Neo-Lithuania. (aj) 

skyrių atstovai, 28 .organi
zacijų atstovai, 5 spaudos 
reporteriai ir 32 svečiai.

Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas yra vy
riausias šios organizacijos 
s p r endžiamasis vienetas. 
Reguliarus kasmetinių su
važiavimų šaukimas įrodo 
pačios organizacijos tvirtu
mą ir atsidėjimą pasiim
tiems uždaviniams vykdyti.

Suvažiavimą pradėjo 
trumpu įvadu Altos valdy
bos pirmininkas dr. K. Šid
lauskas. Jis pateikė šuva-, 
žiavimui darbotvarkę, ku
rią suvažiavimas priėmė. 
Pagerbti susikaupimo mi
nute mirusieji Altos nariai. 
Invokaciją skaitė kun. dr. 
Ig. Urbonas. Toliau suva
žiavimą vedė jų nusistaty
ta eile valdybos nariai. Iš
klausyti valdybos pirminin
ko, kitų valdybos narių, iš
skirtinai iždininko ir iždo 
globėjų finansinė apyskai
tai, metiniai veiklos prane
šimai, o taip pat Altos at-. 
stovo Washingtone dr. J. 
Genio pranešimas. Dėmesį 
iššaukė kun. dr. J. Prunskio 
pranešimas — apyskaita 
kiek jis kaip Altos infor
macijos vedėjas, kokią 
duoklę savo plunksna, žo
džiu ir finansais atiduodą 
Lietuvai.

Suvažiavimas, trumpai 
kai kuriuos pranešimus dis

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS LOS ANGELES SKYRIUS 
šių metų gruodžio 2 d., sekmadienį, 

TAUTINIŲ NAMŲ VIRŠUTINĖJE SALĖJE 

RENGIA SKYRIAUS TRISDEŠIMT PENKERIŲ 

METŲ VEIKLOS MINĖJIMĄ

AKADEMIJĄ-PIETUS.
Į šią šventę atvyksta viešnia iš Chicagos, 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
vicepirmininkė VIDA JONUŠIENĖ.

Pradžia 12:30 vai. p. p.

Įėjimas 12.50 asmeniui. 
Visi kviečiami skaitlingai dalyvauti.

kutavęs ir gavęs papildo
mus paaiškinimas, visus 
pranešimus priėmė ir apy
skaitas patvirtino.

Įdomūs ir paskirų Altos 
skyrių pranešimai. Jie bu
vo skirtingi, nes vietos są
lygų verčiami, skyriai vie
nur savo jėgas nukreipia į 
vieną sritį, kitur į kitą, 
siekdami didžiojo uždavi
nio — kovoti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės.

Suvažiavimas, Altos val
dybos vardu dr. Leonui 
Kriaučeliūnui pasiūlius, vi
sais balsais Alto garbės na
riais išrinko Aleną Devenie- 
nę-Grigaitienė ir kun. dr. 
Juozą Prunskį. Abu naujie
ji garbės nariai gerai žino
mi mūsų tautos iškilūs as
menys, visą gyvenimą pa
šventę Lietuvai.

Su Altą jų vardai ir veik
la surišta nuo Altos organi
zavimosi metų.

Suvažiavimas patvirtino 
Altos sudėtin įeinančių or
ganizacijų (14) pasiūlytuo
sius atstovus į tarybą, val
dybą ii- iždo globėjus. Nau
joji valdyba tuojau pat po 
suvažiavimo susirinko posė
džio ir pasiskirstė pareigo
mis. Altos pirmininku iš
rinktas Teodoras Blinstru
bas.

Mečys Valiukėnas
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SOL REGINA ŽYMANTAITĖ-PETERS...
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Danutė Petronienė ir Antanina
Detroite Tarptautiniame Institute tautybių pasirodyme dalyvavo ir lietuviai. Nuotraukoje 

Jonynienė lietuvių liaudies meno klėtelėje. K. Sragausko nuotr.

COMUNE di DERUTA
Associazione Amici dėl Centro Storico di Deruta 
Centro Sociale delFUniversita Italiana per Stranieri

DERUTA ■ DOMEilUA, 8 SĖTOM1984 
Sala Uonsiliare • ore 18,30 

Uliiesa tli S. Franeesco ■ ore 21

SERATA
MUSICALE DETROIT

Interpreti:
REGINA PETERS - Soprano
MASSIMO CECCHINI - Plauto
MARCO FRATERNALI - Pianoforte, Organe

Coro de “I CANTORI DI PERUGIA,,

Direttore: RENATO SABATINI
Musiche di: Hassler. |osquin, Arcadclt. Gastoldi, Martini, 

Tartini. Pergolesi Mozart, Donizzetti, Bartok, 
Mendelssohn, Morlacchi

(Atkelta iš 1 psl.) 
miesto burmistras pakvietė 
j to miesto metinį koncertų, 
apie kurį taip pat laikraštis 
”Corriere Deli Umbria” pa
rašė, kad Regina Peters su
silaukė iš publikos tiek 
daug aplodismentų. Tai bu
vo didžiausias pasisekimas 
I-jo Derutos miesto tokio 
aukšto lygio muzikalinio 
vakaro, kuriame dalyvavo 
žinomi muzikai, miesto va
dovybė ir toks pasisekimas 
buvo gautas per sopraną 
Reginą Peters ir choro di
rigentą pianistą Renato Sa-

laikraščio .žodžiais tariant, 
Tallap-Kelpšos ”di una stu- 
penda canzone lituana”.

Antroje dalyje solistė Re
gina Peters atliko religinę 
šventą muzikos meno dalį 
tokiu nepaprastu sentimen
tu, taip kad jos balsas 
skambėjo tartum sielą ke
liantis į laimės ir vilties 
dausas. Tą skambesį lydėjo 
atitinkama veido išraiška 
žodžius lydinti nuotaika, ra
šė laikraštis.

Po eilės tokių sėkmingų, 
įspūdingų koncertų į solistę 
kreipėsi muzikos atstovas 

batini.‘ Spaudoje vėl buvo kompozitorius M. Fernando 
jos didelė nuotrauka.

Netrukus Regina vėl bu
vo pakviesta dalyvauti rug
sėjo 23 d. Derutos miesto 
koncerte ir ji dalyvavo. 
Apie šį koncertą aprašė 
laikraštis "La Nazione” 26 
dienos numeryje, jog publi
ka labai ilgai plojo visiems 
programos dalyviams, bet 
ypatingai Reginai Peters 
dėl jos puikios interpretaci
jos atliekant Mozarto ari
jas ir vieną stebuklingą,

Grillo ir pakvietė atlikti 
programos trims koncer
tams ateinančių metų gruo
džio mėn. į Amsterdamą 
Olandijoj, Prato Italijoj ir 
Muencheną Vakarų Vokie
tijoj. (r. r.)

ENG1NEERING TECHN1CAL
Fire sprinkler design growing com
pany needs experienced designers & 
field construction personnel. Excel- 
lent benefits.
Apply or call to: DON M1TCHELL 

GULF FIRE SPRINKLER
3300 Dilido Road 

Dalias, Texas 75228 
214-328-3287

(37-46)

• šv. Antano parapijos 
renginys (gegužinė po sto
gu) spalio 28 d. parapijos

Viešėdami Chicagoje aplankykite D A P AM A 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ ■— * All/llUĄ

2534 VVEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviaiakas J. Mažeika

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

Kainos lamos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

PAGERBS BALĮ 
GRAŽULĮ

L. ž. S-gos Detroito sky
rius ir St. Butkaus šaulių 
kuopa š. m. gruodžio 9 d. 2 
vai. p. p. šv. Antano patal
pose rengia rašytojui, žur
nalistui ir šauliui Baliui 
Gražuliui 70 metų sukakties 
proga pagerbimą tokia tvar
ka:

Pagerbimą atidaro ir pro, 
gramą praveda skyriaus 
pirmininkas Vytautas Kut
kus,

Paskaitą skaito rašyto
jas - žurnalistas Vytautas 
Alantas,

Balio Gražulio novelę 
"Skambutis” skaito Vytau
tas Ogilvis,

Meninę dalį atlieka De
troito moterų vokalinis 
kvartetas, vad ovaujamas 
muz. St. Sližio,

Įteikiamos sukaktuvinin
kui dovanos: žurnalistų ir 
šaulių,

Seka sveikinimai. Norin
tieji pasveikinti, sveikinimą 
raštu įteikia Vytautui Kut- 
kui iki gruodžio 2 d.

Norintieji dalyvauti Balio 
Gražulio pagerbime, regis
truojasi pas LžS skyriaus 
iždininką Antaną Grinių 
1558 Hubbard St., Detroit, 
Mich. 48209, tel. 554-4157 
iki š. m. gruodžio 2 d.

Visi Detroito ir apylinkių 
lietuviai yra kviečiami ir 
laukiami.

patalpose buvo sėkmingas choras giedos šventei pri- 
ir gražiai pravestas. Į ren
ginį atvyko ne tik parapijie
čiai, bet ir kitų parapijų 
žmonės. Turtingas laimės 
šulinys tirpte ištirpo. O do
vanų ten buvo įvairių ir 
daug Už aukas, dovanas ir 
gausų atsilankymą visiems 
padėkojo Juozas Kinčius.

taikintas giesmes. Organi
zacijos dalyvauja su vė
liavomis. Po mišių salėje 
seks akademija ir meninė 
dalis, kuria atliks vokalinis 
moterų kvartetas vad. St. 
Sližio.

• Ansamblis "Audinys”, 
vadovaujamas Rusnės Bal
trušaitytės - Kasputienės, 
švenčia 5 metų sukaktį. Ta 
proga lapkričio 10 d. įvyks 
balius Kultūros centre. Pra
dedama 7 vai. vak. Gros 
Rimo Kaspučio vadovauja
mas orkestras "Romanti
ka”.

• Gegužinė po stogu, ren
giama "Lietuvių Balso”, 
įvyks lapkričio 25 d. Dievo 
Apvaizdos parapijoje. Ren
gėjai prašo fantų ir visus 
kviečia į gegužinę gausiai 
atsilankyti. (ag)

• Kariuomenės šventės 
minėjimas įvyks lapkričio 
18 d. šv. Antano parapijo
je. Pradedama 10:30 vai. 
mišioms, kuriose parapijos

MEDICAL
PSYC1ATRIC NURSING POSITION, 
avail. on 3-11, 11-7 shifts, for schizo- 
phrenic research, management, and 
chidren’s programs. Dynamic multi 
disciplinary approach encourages pro
fessional growth. Orientation and 
in-service provided EOE Employer. 
Contact D1RECTOR OF NURSING,

McFARLAND MENTAL 
HEALTH CENTER, 

901 SOUTHWIND ROAD, 
SPRINGFIELD ILL. 62703.

217-786-6994
(41-47)

‘A*bber Holidays”
EKSKURSIJOS I LIETUVA

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

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

MCMBER

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

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116,

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT #TA 0324
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ilKURYBA IR MOKSLAS
Ar galima audelsti senatvę?

Senėjimo priežasčiai aiš
kinti yra daug teorijų. Ne
žiūrint šių teorijų gausos 
mes vis dėlto tikros senėji-. 
mo priežasties taip ir neži
nome. Didėjant civilizacijai 
ir kylant kultūrai žmonių 
amžius darosi ilgesnis. Jei
gu Romos imperijos laikais 
žmogaus amžiaus vidurkis 
buvo tik 22 metai, tai šiuo 
metu Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyrų amžiaus vi
durkis 75.5 metų, o moterų 
78.8. Jeigu reikalai taip 
klostysis ir toliau tai šio 
šimtmečio pabaigoje šim
tui vyrų atitiks 150 moterų, 
šiuo metu šimtui vyrų ati
tinka 135 moterys, šis vy
rų ir moterų amžiaus vidur-

NAUJOS KNYGOS
• Algimantas Mackus. 

AUGINTINIŲ ŽEMĖ. Skir
ta Algimanto Mackaus 20 
metų mirties sukaktuvėms 
pažymėti. Knyga susideda 
iš anksčiau išleistų poezijos 
rinkinių: Jo yra žemė, Ne
ornamentuotos kalbos gene
racija ir augintiniai, Cha- 
pel B. Iliustruota dail. Pra
no Lapės juodo tušo pieši
niais paspalvintais raudo
nos spalvos temperos da
žais. 100 knygų yra nume
ruotos ir dailininko pasira
šytos, kaina 50 dol. Papras
tos knygos kaina 15 dol. Iš
leido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas, 7338 
So. Sacramento Avė., Chi
cago, III. 60629.

• Eduardas Cinzas.- 
ŠVENTOJO PETRO ŠUNY-. 
NAS.. Romanas. 234 psl. 
minkštais viršeliais. Ap
lankas dail. Danguolės Ston- 
čiutės - Kuolienės. Išleido 
Ateities Literatūros Fon
das 1984 m. Kaina 10 dol. 
Gaunama pas platintojus ir 
tiesiog Ateities Literatūros 
Fonde, 10000 South Bell 
Avė., Chicago, III. 60643.

• Juozas Kralikauskas. 
ĄŽUOLAI PILIAKALNY-. 
JE.. Devynių istorinių ro
manų gelmenys ir proble
mos. 208 psl. Išleido Tėviš
kės žiburiai. Viršelis ir ap
lankas Romo Viesulo.

• Jonas Gutauskas. TIK 
VIENAS ŠUOLIS. Eilėraš
čiai. Viršelis ir iliustracijos 
sesers Mercedes. 92 psl.

• Jurgis Gliaudą. KO
VO KETVIRTOJI. Roma
nas. Vaizduojąs šv. Kazi
miero paskutines dienas. 
Išleido Darbininkas. 240 
psl. Viršelis P. Jurkaus. 
Kaina 8 dol.

Dr.
kio skirtumas randasi tik 
senesnių žmonių tarpe. Jau
nesniame amžiuje iki 25 
metų vyrų yra daugiau ne
gu moterų. Kodėl moterys 
ilgiau gyvena sunku pasa
kyti. Vieni mano, kad mo
terų gyvenimo būdas bei 
aplinka daro įtaką, kiti gi 
sako, kad jų gyvenimo il
gis priklauso nuo genų su
dėties. Moterys, taip vadi
namoji silpnoji lytis, pragy
vena vyriškąją ir gyvulių 
bei vabzdžių pasaulyje. Vy
riškos giminės pelės, žiur
kės, vorai, musės ir dauge
lis kitų vabzdžių gyvena 
trumpiau negu moteriško
sios.

Nuo 1968 metų senų 
žmonių mirtingumas pra
dėjo mažėti ir jų gyvenimo 
ilgis didėti, šiuo metu pa
saulyje senų žmonių yra 
daugiau negu jų bet kada 
buvo. Juo toliau jų bus 
daugiau. Ateinančių 40-ties 
metų eigoje, žmonių turin
čių 65 metus bus dvigubai 
daugiau negu dabar. Toks 
senų žmonių prieauglis kelia 
rūpestį socialinėm įstaigom. 
Seni žmonės daugumoje 
nėra pajėgūs save išlaikyti, 
todėl jų globa uždeda didelę 
našta tiek šeimoms tiek so
cialinėm įstaigom, šių die
nų gerontologijos mokslas 
bando surasti būdus kaip 
senėjimo procesą galima bū
tų sulėtinti ir paveikti taip, 
kad žmogus nežiūrint jo pa
žengusio amžiaus būtų pro
tiniai bei fiziniai pajėgus ir 
nebūtų našta kitiems. Da
rant bandymus su pelėm ir 
žiurkėm buvo pastebėta, 
kad duodant nuo pat ma
žens pelėms ir žiurkėm ma
žiau maisto, bet pakanka
mai vitaminų, tokios pelės 
ir žiurkės augdavo lėčiau, 
bet jos būdavo vikresnės, 
sveikesnės ir gyvendavo du 
kart ilgiau už normaliai še
riamas. Taigi, senėjimo pro
cesas sulėtėja ir amžius da
rosi ilgesnis pas tuos gy
vulius kurių dieta kalorijų 
atžvilgiu nuo mažų dienų 
buvo mažesnė. Drastinis ka- 
lorij ų sumažinimas suau-i 
gusiems gyvuliams jų gy
venimo neprailgindavo, bet 
atvirkščiai sutrumpindavo.

Na, o kaip gi yra su žmo
gumi? Ar šie stebėjimai 
galima pritaikinti žmogui? 
žmogaus amžiaus ilgis yra 
nuspręstas mūsų genų jun
giniuose ir jau gimimo me
tu mes jį atsinešamame į 
šį pasaulį. Iš kitos pusės 
žmogaus gyvenamoji aplin
ka, gyvenimo būdas, nervi
nė įtampa, nepakankamas 
poilsis perdidelis nuovar
gis, įvairios ligos, per dide
lis alkoholio vartojimas, 
žmogaus dieta bei kiti

Danielius Degėsys

veiksniai turi įtaka į kūno 
senėjimo eigą ir amžiaus 
ilgį-

Sovietų Sąjungoje, Kau
kazo apylinkėje, Azerbei- 
džiane, žmonių turinčių 100 
arba ir daugiau metų yra 
penkis kart daugiau negu 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Ten gyvenančių 
žmonių dieta kalorijų at
žvilgiu yra per pusę mažes
nė negu Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Jų dieta 
daugumoje susideda iš dar
žovių ir vaisių bei pieno ga
minių. Mėsos jie valgo ma
žai. Pagal dr. Leaf, kuris 
stebėjo jų gyvenimą, ten 
šimtą metų turintieji buvo 
palyginti sveiki, dirbo fizi
nį darbą 'ir buvo aktyvūs 
tiek šeimos tiek aplinkos 
socialiniame gyvenime.

Fizinis’ darbas bei kūno 
judesys ir dieta yra svar
būs faktoriai sveikatingu
mui išlaikyti, žmonės kurie 
mažai juda ir daug laiko 
praleidžia sėdėdami arba 
gulėdami lovoje daro žalą 
savo kūnui. Pas tokius as
menis plaučių .tūris ir šir
dies pajėgumas mažėja. 
Raumenys silpnėja ir atro
fuojasi. Kaulai suminkštė
ja, sąnariai pradeda stingti 
ir bendrai sveikata silpnėja. 
Gi žmonės, kurie daug 
vaikščioja* juda arba fizi
niai dirba, būna sveikesni 
ir ilgiau gyvena. Vaikščioji
mas palengvina širdies dar
bą ir mažina kraujo indų 
sus irgimus. Važinėjimas 
dviračiu prilygsta vaikščio
jimui. Bendrai kalbant, kū
no judesys kaip gimnasti
ka, plaukimas, vaikščioji
mas arba dviračiu važinė
jimas mažina kraujo spau
dimą ir didina širdies pajė
gumą. Diabetikams mažina 
insulino pareikalavimą ir 
stabdo senėjimo procesą, 
įtempimo fizinio judesio 
įtakoje, pavyzdžiui bėgio
jant, žmogaus smegenyse 
pasigamina specifįnė che
minė medžiaga endorfinu 
vadinama, kuri duoda gerą 
ir malonią savijautą.

Vyresnių žmonių tarpe 
dažniausiai pasitaikantieji 
susirgimai yra padidintas 
kraujo spaudimas ii- padi
dėjęs cukraus kiekis krau- 
juje. šios dvi ligos pradžio
je gali neduoti jokių nusi
skundimų, todėl labai svar
bu reguliariai tikrinti svei
katą ir neužleisti ligos, nes 
užleista liga yra sunkiau 
pagydoma. Padidintas ir 
negydytas kraujo spaudi
mas duoda keturius kartus 
daugiau komplikacijų ir mi
rimų negu gydytas. Apsau
gai nuo širdies ir smegenų 
kraujo indų trombozo yra 
patartina kas dieną priimti

Petronėlė Orintaitė

Jūros perlų lašas
(SESUTEI LATVEI)

Sielą dainos guodžia, 
jūros pei-lų lašas —

Baltija mus kaišo
aukso gintarais.

Aisčių tako lemtį
rūsčios bangos rašo,

viesulų verpetai
amžių gausmą neša —- 

nerimu rypuoja
eglės pamariais.

O žydėjo dirvos,
mėlynas linelis;

pakelės papūra
nokstančiais javais.

Tyrą kopų smėlį
žarsto žvainas kelias, 

jura viesulingai
vėto genčių dalią

— kolaik iš nelaimės 
vėl pakilti leis...

Moja laivo burė
Baltijoj žydrojoj — 

ilgesio miražas 
mylinčiom širdims.

Ten vaidilų kanklės 
aušrai maldą groja; 

mum lemties erškėčiai 
po klajūno koja, 

kol kančios katarsy 
džiaugsmo žiedas gims.

Sielvartingai myliu,
jūros drobių sese, 

skambų tavo vardą
ir svajų dainas.

Saulės žaismo vilnys
raizgo tavo kasą, 

piautuvai ir kūjai
mūsų giesmei graso ... 

žydi baltos žvaigždės —
globia mūs marias...

vieną vaikiško aspirino tab
letę. Senstančiame kūne 
mažėja cinko kiekis. Cinkas 
yra svarbus cheminis ele
mentas kūno enzymų ir 
kraujo raudonųjų kūnelių 
gamybai, bei kūno atsparu
mui išlaikyti. Todėl artė
jant senatvei reikia cinką 
su maistu reguliariai imti.

Visi čia paminėti sveika
tingumui išlaikyti faktoriai 
kaip tik ir prisideda prie 
senatvės nudelsimo. Todėl 
ir galima pasakyti, kad 
žmogaus senėjimą galima 
iš dalies sulėtinti ir senatvę 
nudelsti, bet tam reikia pa
ties žmogaus noro, valios ir 
pastangų.

.PRESSMAN 
WEB OFFSET

As a progressive midwestern 
commerical Web prinler we ore 
looking for a auolified first 
pressmon on a Roval Zenith 300 
tor 2nd shift. Experlence on a 
RZ 300 is reauired. If vou ore 
auolified contoct, Rolf D. Eberf, 
ot Ooiv Lithoaroph, 1515 Mos- 
navox Woy, Fort Wavne, IA 
«804, 2194M-5528.

GRINDER HANDS
1. D. AND O. D. 

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

NORWOOD PRECIS1ON PROD. 
119540 AJlen Rd. Melvindale, Mich. 

313-383-5700
(37-43)

WANTED EXPER1ENCED
UPHOLSTERERS

For ęuality furniture manufacturing. 
Growing company. Excellent benefits 
and steady work.
GILBERT INTERNATIONAL 

294S STUART DRIVE
FT. WORTH, TEXAS 76104 

817-921-5331
(40-44)
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TAUTINĖ VALSTYBĖ
(2)

Tautinės valstybės idėją 
savo esmėje slepia indivi
dualią kiekvienos tautos 
kūrybinę jėgą. Ir šitoje vie
toje aš norėčiau priminti 
didžiojo nacionalizmo tyri
nėtojo prof. Hans Hohn žo
džius. Jis sako* kad nacio
nalizmas yra idėja, kurioje 
glūdi jėga pripildanti žmo
gaus protą naujomis minti
mis, jo širdį — naujais sen
timentais ir kuris palenkia 
žmogų, jo supratimą pa
versti tikrove organizuoto
je veikloje. Vadinasi, na- 
nacionalizmas, arba tautiš
kumas, gimdė kūrybą, kau
pia savaimingą kultūrinį lo
byną; padeda žmogui išug
dyti aukščiausią kūrybinį 
pajėgumą, nes tautybė yra 
neatskiriama žmogaus pri
gimties dalis, kuri skatina 
žmogų savo dvasios polė
kiais kilti į kūrybos ir kul
tūrinio darbo aukštumas.

Rašyti apie tautinės vals
tybės sudėtinius elementus, 
gvildenti žmogaus, indivL 
do pagrindinius santykius 
su tautinės vystymosi isto
rija yra pagrindinė ir būti
na sąlyga, — sąžiningai, be
šališkai ir nuodugniai 
įžvelgti į tas filosofines teo
rijas, kurių rėmuose užgi
mė, augo ir plėtojosi tau
tinės valstybės sampratos 
rėmuose savo kasdieni
nio gyvenimo likimą spręs
ti ? Ir tai atsitiko dėl 
to, kad tautinė valstybė 
palankiausiai i š s prendžia 
žmogaus indi vidualinius, 
tautinius, politinius, ekono
minius, kultūrinius ir kito
kius poreikius, žvelgiant į 
tautinės valstybės filosofi-

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininkų

NORMANĄ BURŠTEINĄ
W5 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, U. 60601

T«L krartNM (312) 243-5324; mb< (312) 4D4M1.

Ign. Andrašiūnas

nių sistemų įtaką ir jos pa
darinius, reikia pastebėti, 
kad šiuo atveju išsivystė 
dvi pagrindinės pažiūros į 
tautinių valstybių esmę, jų 
paskirti ir sampratą.

Pirmoji, kuri savo turi
niui pagrindinę esmę davė 
empirinės-utilitarinės filo
sofijos sampratos metme
nis, yra anot J. Locke: 
"žmonių laisvė valstybėje 
turi būti saugoma vėikian- 
čių nuostatų, įgaliojančių 
sugyvenimą; nuostatų, ku
rie lygiai galioja kiekvie
nam tos tautos nariui ir yra 
sudaryti tautos įstatymus 
leidžiančios galios. Įstaty
mo tikslas yra nenaikinti 
ar siaurinti laisvę, bet ją 
saugoti ir plėsti”. Labai 
vaizdžiai nusako tautinės 
valstybės paskirtį ir tikslą 
John Stuart. Jis teigia, kad 
tautinė valstybė kartu yra 
taip natūrali, taip būtina ir 
taip žmogui įprastinė, kad 
jis n:ekad nelaiko savęs nie
ku kitu, kaip jos visumos 
delim. Ir toliau jis~dėsto, 
kad tautos yra ir negali bū
ti kitkuo, kaip įstatymai 
veiklos ir siekimų žmogiš
kų būtybių, kartu apsijun
gusių tautinėje valstybėje. 

Anot jo: "Moraliniai dės
niai kurie draudžia kenkti 
vienas kitam ir kuriuos 
niekad neturime pamiršti 
įjungti į dėsnius, draudžian
čius vieniems kištis į kitų 
laisvę yra daugiau būtini 
žmogaus gerbūviui, negu 
bet kurie kiti dėsniai, kad 
ir kaip jie būtų svarbūs". 
Vadinasi, pagal šią empiri
nės-utilitarinės filosofijos 
sampratą, žmogus-individas

Poetas Antanas ir aktorė Aleksandra Gustaičiai. Spalvotas šaržas Edmundo Arbo

buvo pastatytas visko cent
re, o tauta ir valstybė buvo 
apibūdintos, kaip žmogaus 
laisvę varžantieji pančiai. 
Idealas buvo, — kaip gali
mas daugiau laisvių žmo
gui ir kaip galima mažiau 
bendruomeninių ir valstybi
nių varžtų.

Tuo būdu buvo įsmeigtos 
pagrindinės gairės, pagal 
kurių kryptį buvo galima 
statyti pastovius tautinės 
demokratinės valstybės pa
status, nepaskęstant anar
chizmo sutemose iš vienos 
pusės ir valstybės vairo 
įgaidžių užgrobimuose iš 
kitos pusės.

Betgi, be šių empirinės- 
utilitarinės filosofijos puoš
menų ir jos nuostatų gra
žaus:’ dėstymo būdo, kurie 
gyvenimo praktikoje buvo 
pritaikinti Anglijoj, Brita
nijos dominijose, JAV-bėse 
ir kituose laisvojo pasau
lio kraštuose, XVIII šimt
metyje išsivystė tautinės 
valstybės idealistinė pažiū
ra. Tos pažiūros arba sam
pratos ugdytojas ir pradi
ninkas yra Jean. J. Rouseau 
(1712-1778). Jis teigė, kad 
tik primityvioje pradinėje 
stadijoje žmogus galėjo bū
ti visiškai laisvas ir jokių 
įstatymų, išskyrus prigim
tinius dėsnius nevaržomas. 
Jean J. Rouseau santykius 
tarp žmogaus individuali
nės laisvės ir bendrinio gė
rio išreiškė šitaip: "žmonės 
atsisakė laisvės dėl naudin
go pakeitimo: vietoje netik
ro ir pavojingo gyvenimo 
būdo, jie pasirinko tokį, ku
ris yra geresnis ir daugiau 
saugus; vietoje galios kenk
ti kitiems, jie pasirinko 
saugumą sau ir vietoje as
meniškos galios, kuri kitų 
gali būti nugalėta, jie pasi
rinko teisę, kuri padaro 
bendruomeninį apsijungimą 
nenugalimą.”

Todėl pagal Jean. J. Rou
seau išreikštą mintį, kad 
apsijungimas bendruomenė
je yra dominuojamas ben
drinės valios ir anot jo, 
kiekvienas žmogus, kuris 
vengia bendrinei valiai pa
klusti, visumos gali būti 
verčiamas jai nusilenkti. O 
kągi tai reiškia? Pagal 

Rouseau sampratą, reiškia, 
kad bendrinė valia, kuri nu
stato asmens laisvių turinį 
ir apimtį, yra privaloma vi
siems bendruomenės-tautos 
nariams ir kad jie gali bū
ti prievarta daromi laisvi 
tąja prasme, kaip bendrinė 
valia tą nustato.

Bendrai idealistinės filo
sofijos teorijos šalininkai 
siekė individo laisvę apsau
goti bendrinio gėrio sąly
gose. Jean J. Rouseau sa
vo "Socialiniame kontakte” 
teigė, kad atsisakyti lais
vės reikštų nustoti būti 
žmogiška būtybe, reikštų 
atsisakyti žmogaus teisės 
ir net pareigos, šios J. J. 
Rouseau gilios mintys apie 
individo ir bendruomenės 
santykius laisvės plotmėje 
paskatino vokiečių filosofą 
G. F. W. Hegelį (1770-1831) 
tų samprotavimų užuomi
nas praplėsti į individo pri
klausomybę nuo bendruo
menės ir valstybės.

Jis tų sunkių problemų 
apibendrinimą suvedė į ši
tokią sąvoką; "Įstatymas, 
moralė, valstybė ir tik jos 
vienos yra teigiama tikrovė 
ir laisvės tenkintojos, indi
vido kaprizai nėra laisvė. 
Tiktai valia, kuri paklūsta 
įstatymui yra laisva, nes ji 
paklūsta jam būdama pati 
savyje, tai yra laisvai”.
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St.Anthony
Savings & Loan Association

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

Willowbrook, III. 60521

JOSEPH F. GRIBAUSKAS 
EXECUTIVE SECAETARY

Opcn Mon..»-«; Tues.. Ttinr*.. Fri. 3-3; Sau »-1; Wad-

Šios dvi pagrindinės XVII 
ir XIX šimtmečio politinės 
filosofijos sampratos suda
rė sąlygas išsivystyti hu
manistinei demokratijai ir 
totalitarinei demokratijai.

(Bus daugiau)

MACHINIST 
N/C PROFILE M1LLING 

OPERATOR 
IST «c 2ND CLASS 

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

GENERAL 
MECHATRONICS 

60 Milbar Blvd., 
Farmingdale, N. Y.

(516) 249-7900
Equal Opportunity Employer 

(41-47)

GRANT GEAR INC.
921 Previcdeaci Highay 

Norvori, MA 02062 
MACHINE SHOP INSPECTOR 
Experienced 1st. class rou- 
tlne Inspector wanted for 
day shift opening. Mušt 
have a machine shop back- 
ground inspectlng a wide 
range of machine parts. 
Wlir also be doing 1st. 
piece inspection.

MACHINIST
Wanted for set-up and op- 
eration of Pratt & VVhltney 
thread milling machines. 
2nd shift opening avallable.

MACHINIST
Wanted for set-up and op- 
eration on Heald Bore- 
mathlc machines. 2nd shift 
ooenlngs availabie.

Please contact Ed Sopp 
at 6 i 7-769-7200 for an 
appointment. (43-45)
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Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 

FSJJC W»lowbrook: (312) 789-0777

Dennis N. Gribauskas
Senor Viee-President/ 
Willowbrook Manager
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Žvilgsnis į Aštuntąjį Kongresą (3)

Tonai lietuviai!’
Jūrate Statkutė de Rosales

Norint paaiškinti kokiose są
lygose buvo suruoštas Aštun
tasis Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas, tenka cituoti telefo
nini pasikalbėjimą su Urugva
jumi: ‘Kas iš mūsų galės atva
žiuoti’ - aiškino balsas iš Mon- 
tevideo - ‘jei šiuo metu vieno 
mėnesio alga yra lygi aštuones- 
dešimčiai dolerių. Juk lėktu
vo bilietus mes turime pirkti 
doleriais’.

Nežiūrint to, dalyvių, nors ir 
kukliai, bet visgi buvo iš visų 
Pietų Amerikos kraštų, kuriuo
se esama organizuotų lietuvių 
kolonijų. Kongrese Brazilijai 
atstovavo kun. Pranas Gavė
nas ir Sandra Saldytė Mažei
kienė, Argentinai - Nestoras 
Ruplėnas, Luis Aglinskas ir 
Adriana Jocytė, Kolumbijai - 
Vaclovas Slotkus, Nijolė Slot- 
kuvienė ir Kęstutis Slotkus, 
Urugvajui - Ona Menkeliūnie- 
nė.

Iš JAV Kongrese dalyvavo 
PLB vicepirmininkė Milda 

SICU NURSES
PARKLAND HOSPITAL IN DALLAS

VVANTS TO TALK TO YOU!
We are expanding and that means many nevv staff posi
tions. Requires 1 year of progressive experience in the 
SICU/Trauma environment.
If you vvould likę to vvork in a major teachmg hospital 
and live in exciting Dalias. Call for detail and iriterview 
arrangements, 1-800-527-0333, in Canada call collect 
214-637-8992.

PARKLAND 
MEMORIAL HOSPITAL

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

AUDRA
Travel 

kviečia sutikti 
šv. Kalėdas ir 

Naujus Metus su giminėmis

Lietuvoje arba Australijoje 
16 dienų kelionė į Lietuvą 
gruodžio 21 - sausio 6

su “Air France", 10naktų Vilniuje, 1 diena Kaune, 2dienos 
Maskvoje, 2 naktys Paryžiuje. Kelionės kaina
iš Toronto $1,824 kanadiškais arba $1,399 JAV, iš 
Montrealio — kanadiškais $1,794 arba $1,376 JAV.

23 dienų kelionė į Australiją 
gruodžio 19 - sausio 11

2 dienos Havajuose, 16- Australijoje, 3-N. Zelandijoje,
2 - Fidži saloje. Bilieto kaina iš Toronto - $2,213 kanadiškais 

Jau priimami užsakymai pirkti šventines dovanas 
giminėms Lietuvoje.

■ Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
■ Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

Lenkauskienė, JAV LB garbės 
teismo pirmininkas dr. Ed
mundas Lenkauskas, JAV Bal
tųjų rūmų etninių reikalų at
stovas Linas Kojelis, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos at
stovė Snieguolė Zalatoriūtė, 
PLJS Ryšių Centro atstovė 
Guoda Antanaitytė. Visų jų 
atvežti savo atstovaujamų vie
netų sveikinimai buvo smagu 
ir malonu išgirsti — po pirmų 
oficialių sveikinimo žodžių vi
si pasijutome kaip viena dide
lė šeima. Tokioje nuotaikoje 
ir tolimesni darbai vystėsi.

O tų darbų buvo. Aišku, 
klausėmės paskaitų: įžanginę 
Lino Kojelio paskaitą apie 
JAV dabartine politiką Pabal
tijo atžvilgiu, kongreso pagrin 
dinę kalbą, kurią - negalėda
mas dėl amžiaus pats atvykti, 
nors ir labai kviestas - Domas 
Krivickas atsiuntė kongresui. 
Joje smulkiai, labai dokumen
tuotai, buvo mums atpasakota 
tai, kas žinoma apie vėliausius

ni’AL.IS STOVYKLA r 
■‘ SVEIKI ATVYKĘ'

Antrojo Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo stovykloje dalis jaunimo.

suvaržymus Lietuvoje. Milda 
Lenkauskienė mus nuliūliavo 
citatomis, iš kurių darėme iš
vadą, kad Liulevičiaus ‘Išeivi
jos Vaidmens’ istorijai sekan
čio tomo medžiagą mes, da
bartinė išeivija, privalome 
kurti.

Dar nė nesulaukę nei pa
skaitos, nei išvadas, jau kūrė
me sekančiam tomui medžia
gą : o tai buvo pastatymas An
tano ir Marijos Rudžių dova
noto altoriaus Sv. Kazimiero 
bažnyčioje, Venezueloje. Ci- 
kagiečių Rūdžių dovanotas al
torius buvo pašventintas Kong 
reso metu. Iškilmėse dalyva
vo iš miestelio apylinkių su
važiavusi keliatūkstantinė mi
nia. Altorių šventino iš Cara
cas atvykęs vyskupas Delgado. 
Miestelio gyventojai nustebino 
atvykusius Kongreso dalyvius 
įteikdami Lietuvių Bendruo
menei skirtą padėkos lentą už 
nuolatinį bendravimą ir ben
dradarbiavimą su miestelio gy 
ventojais. Gal jautriausias mo
mentas buvo kai atvykusius į 
Sv. Kazimiero miestelį Kong
reso dalyvius vietiniai gyven
tojai pasitiko gatvėje su eise
na, kurios priekyje nešė ilgą 
užrašą: ‘Ponai lietuviai, Jūsų 
atsilankymas yra garbė mūsų 
parapijai’. Kongreso daly
viams toks sutikimas buvo ne
paprastai netikėtas ... ir labai 
malonus.

• ••
Kongreso banketas įvyko 

Hiltono viešbutyje, Caracase, 
tą patį vakarą, kai kongresan- 
tai grįžo iš Sv. Kazimiero mies
telio. Banketo metu Kongresą 
sveikino kitų Venezueloje gy
venančių tautybių 'atstovai: 
latvių, ukrainiečių, estų, len
kų.

Banketo meninę programą 
atliko estradinės muzikos dai
nininkė, tarptautinių konkur
su grožio karalaitė, TV mode
liuotoja, Argentinos lietuvaitė 
Adriana Jocytė. Jau trečią 
kartą ją matome ir girdime 
Venezueloje ir išrodo ji mums 
kaskart gražesnė, dainuoja 
kaskart geriau. Sį kartą ji pa
rodė ne tiktai jai jau įprastą 
profesinį įgudimą, bet ir daug 
širdies, noro būti su lietuviais, 
jautrumo dainuojant partiza
nų dainas. Išgyvenusi tragiš
ką vyro mirtį vos prieš kelis 
mėnesius, Adriana glaudžiasi 
prie lietuvių, paliko televizijos 
ir madų salionų kontraktus. 
Atvykimui į kongresą turėjo 

sulaužyti modeliavimo kon
traktą su Paragvajumi, bet at
važiavusi to neminėjo nė vie
nu žodžiu.

Ir taip, žingsnis po žingsnio 
Kongresas ir jo dalyviai - po 
katedros mišių su Popiežiaus 
nuncijumi, po vainiko padėji
mo prie Bolivaro paminklo, po

RAŠINIŲ KONKURSAS 
JAUNIMUI

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių 
konkursą jaunimui. Tema — LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄ
MONĖ IŠEIVIJOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjun
ga kviečia ir skatina visą lietuvišką jaunimą (16 iki 35 
metų amžiaus) dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent 
aštuonių (8) mašinėle spausdintų puslapių. Lituanistinių 
mokyklų mokytojai, bei įvairių organizacijų vadovai yra 
prašomi paskatinti jaunimą rašyti aukščiau minėta tau
tine tema.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos dvi pre
mijos už geriausius rašinius —

I Premija — $500.00 
II Premija — $250.00

Premijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta, 
ir paskelbta vėliau.

Konkurso rašiniai turi būti prisiųsti iki 1985 m. 
sausio mėn. 15 d. (pašto antspaudas) sekančiu adresu: 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, c/o Vida Jonušas, 
12500 Pawnee Rd., Palos Park, Illinois 60464.

PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kria.u- 
čeliūnų šeima savo miru
siam sūnui ir broliui prisi
minti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos 

yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliū

no 1000 dolerių premija 
skiriama lietuviui jaunuo
liui, geriausiai pasireišku
siam raštais (lietuvių, ang
lų, ar kita kalba), veikla, 
organizaciniu veiklumu, ar 
jaunimo vienetui (sambū
riui, tautinių šokių grupei, 
jaunimo chorui, sporto bū
reliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuvių ir Lietu
vą vienerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės or
ganizacijos ar paskiri as
menys iki kiekvienerių me-

Kongreso atidarymo iškilmių 
ir kalbų, po kelionės į Sv. Ka
zimiero miestelį, po susipaži
nimo baliaus ir po banketo - 
dasistūmė iki suvažiavimo 
branduolio: kalnų vienatvėje 
pravestų darbo dienų, kurių 
tema buvo ‘kritiškas žvilgsnis į 
save’. (Bus daugiau)

tų gruodžio 31 d. (pašto 
antspaudas):

3. Premijuotino asmens 
ar jaunimo vieneto tinka
mumui įvertinti sudaroma 
Jury komisija, kurion po 
vieną atstovą skiria Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, 
Pasaulio lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, 
o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekan
čių metų vasario 15 d. ir 
susitaria su Kriaučeliūnų 
šeima dėl premijos įteiki
mo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, nu
rodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siun
čiami: Eugenijaus Kriauče- 
liūno Premijos Komisijai, 
12500 Pawnee Road, Palos 
Park, Illinois 60464.
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Hamiltono Lietuvių Pensininkų 
klubo dešimtmetis

STASYS DALIUS

Prieš keturiasdešimt me
tų išblokšti iš gimtojo kraš
to, išblaškyti po svetimus 
kraštus ir radę prieglobstį 
bei darbą tuose kraštuose, 
artėjame arba jau pasiekė
me tokią amžiaus ribą, kad 
reikia trauktis iš darbovie
čių, pasiliuosuoti iš nusisto
vėjusios darbo rutinos ir 
pasinaudoti užtarnautu po- 
ilsiu-pensija. Tačiau su pen
sijon išėjimu iškyla ir eilė 
problemų, kai nustojus dar
bo pasijuntame lyg esame 
išstumti iš gyvenimo. Jau
čiamas nuobodumas, kar
tais nusivylimas ir vienišu
mas. Taipgi bendravimas, 
ypač su jaunesniais, kurie 
dar dirba ir daugiau užim
ti, darosi sunkesnis, mažiau 
randantis bendrą kalbą, šią 
susidariusią spragą gyve
nime užpildo ir padeda len
gviau pernešti, bendro inte
reso žmonėms jungiantis į 
socialinius klubus — šiuo 
atveju į pensininkų klubus.

Hamiltone lietuvių pensi
ninkų suorganizavimu į at
skirą klubą pirmiausia su
sirūpino Pranas Enskaitis, 
kurio pastangomis ir kvie
timu buvo sušauktas 1974 
m. lapkričio mėn. 21 d. stei

ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų Ir pakeitimų siuntiniams Į 
Lietuvą siųsti, nuo dabar muitą už dovanas turės su
mokėti patys siuntinių gavėjai, siūlome ir toliau pasi
naudoti mūsų patyrusiu ir praktliku tarpininkavimu.

KALĖDINĖ DOVANA — SIUNTINYS NO. 4, 1984 m.
1 vyriškas arba moteriškas megstlnls, 1 vyriški 

Išeivinial marškiniai, 1 blluskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 
2 p. moteriškų nailoninių kojinių, vilnonė arba šilki
nė gėlėta skarelė, 40 angliškų arba amerikietiškų ci
garečių, 1/2 sv. arbatos, 1 sv. grynos pupelių kavos, 
1 p. džinsinių kelnių, denim arba rumbuoto aksomo, 
Urmų “Wrangler” arba “Levi”, 1 vyriška arba moteriška 
žieminė striukė — anorak. *

Šio siuntinio kaina su pašto Ir dokumentų su
tvarkymo išlaidomis — $225.00.

Jei kas pageidauja gali Ir pats sudaryti siuntinį, 
savo nuožiūra, iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, ku
riuos žemiau išvardiname.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos "Adldas” 
................... $33.00. Siuntinyje gali būti 2 poros ...55.00

“Olympus”.......... 22.50
..........45.00 

Sportiniai kostiumai, firmos “Adldas”.......... 38.00
..........60.00 

"Olympus”.......... 20.00
..........45.00 

Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės.......24.00
Žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušalu.......... 90.00
Vyriški kostiumai ...........................................................150.00
Moteriški kostiumėliai ................................................. 110.00
Moteriški arba vyriški megstinlal ............................... 30.00
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai ............. 45.00
Vyriški Išeiginiai marškiniai.........................................18.00
Biluskutės ..........................................................................18.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės .................................... 7.50
Vyriškos arba moteriškos sttlukės-anorakai ........... 90.00
Sudarant siuntinj savno nuožiūra reikia pridėti 
pašto Ir apdraudimo Išlaidom ................................... $42.00
Siunčiame pramogines Ir kitokios muzikos plokšteles. 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

Z. JURAS,
11 LONDON L ANE, BROMLEY, KENT, BRI 4HB, 

ENGLAND
TEL. 01 460 2592

giamasis susirinkimas ir 
įteigė Hamiltono Lietu
vių Pensininkų Klubą. Stei
giamam susirinkime daly
vavo 16 asmenų. Buvo su
daryta valdyba ir pirmuoju 
pirmininku išrinktas P. 
Enskaitis. Klubas pasistatė 
savo uždaviniu, kad pensi
ninkai susijungę klubo eilė
se galėtų siekti materiali
nės padėties pageiinimo, 
kultūrinio bendradarbiavi
mo, savitarpinės pagalbos, 
draugiškumo, artimo ir sa
vo tautai meilės siekimo. 
Taipgi bendromis jėgomis 
bandyti padėti patys sau. 
Duoti patarimus klubo na
riams pensijų, sveikatos ir 
įstatymais numatytų privi
legijų reikalais, organizuo
ti įvairius kultūrinius pa
rengimus, draugiškumo po
būvius, išvykas ir užsiėmi
mus.

Pensininkų Klubo augi
mas buvo užtikrintas, nes 
daugelis pokario emigrantų 
pasiekė pensininko amžių ir 
jungėsi į klubo narių eiles. 
Taip kad po penkerių metų 
veiklos klubas turėjo virš 
120 narių. Klubo įstatai bu
vo priimti ir patvirtinti na
rių susirinkime 1975 m.

Hamiltono lietuvių pensininkų klubo valdyba prie ”Ram- 
byno” pastato. Sėdi iš kairės: A. Jankūnas ižd., P. Lukošienė, 
K. Mikšys pirm. Stovi B. Pakalniškis, A. Garkūnas, A. Mingėla 
sekr., J. Baren, P. Enskaitis, P. Latauskas — nariai. Trūksta val
dybos narės O. Cholodovvski.

sausio mėn. 9 d. Klubo val
dybą sudaro 10 asmenų ir 
dabar yra šios sudėties: K. 
Mikšys pirm., A. Jankūnas 
ižd., A. Mingėla sekr., B. 
Pakalniškis parengimų va
dovas, J. Baran, O. Cholo- 
dotvski, P. Enskaitis, A. 
Garkūnas, P. Latauskas, P. 
Lukošienė — nariai.

Klubą įsteigus nariai rin
kosi kiekvieną mėnesį susi
rinkimams Aušros Vartų 
parapijos salėn, kur buvo 
išklausomi valdybos prane
šimai, pasitariama apie to
limesnę veiklą. Susirinki
mai buvo paįvairinami 
trumpom aktualiom paskai
tėlėm, skaitoma sava kū
ryba, pasakojami prisimi
nimai ir kt. Tokie susirin
kimai sudarydavo malonias 
sąlygas praleisti popietę sa
voje aplinkoje.

Įsisteigęs klubas gavo 
kambarį Hamiltono Daugia- 
kultūriniam Centre. Kam
bario įrengimui, baldams 
nupirkti ir rankdarbiams 
medžiagai buvo gauta iš 
valdžios parama 6,712 dol. 
čia nariai rinkosi kas sa
vaitę du-tris kartus paskai
tyti laikraščių, pažaisti kor
tomis, šachmatais, padirbė
ti prie rankdarbių. Vėliau 
tą centrą perkėlus į kitą 
miesto dalį, pensininkai pri
siglaudė Main-Hess Senior 
Centre, šiose patalpose pa
minėtas ir klubo penkme
tis, kur pobūvyje dalyvavo 
apie 200 asmenų.

Klubo veikla ribojosi ne 
vien tik socialiniu gyveni
mu, daug dėmesio skirta ir 
kultūriniams reik alams. 
Kasmetai buvo rengiami 
"Draugystės vakarai”, kur 
buvo sudaroma meninė pro
grama iš savų ir kviestų 
jėgų. Per tuos vakarus ša
lia programos buvo suren
giamos ii- rankdarbių paro
dėlės, kur daugiausia vyra
vo moterų rankdarbiai, čia 
gražiai pasireiškė A. Jan- 
kūnienė su meniškai išsius 
vinėtais paveikslais ir P. 
Šeirys pagamintais paveiks
lams rėmeliais įmantriai iš- 

piaustytais ir sunarstytais.
Iš klubo narių buvo suda

rytas pirmas dainos mėgė
jų vienetas, kuris pasirodė 
1978 m. iš šešių daininin
kių, kuris vėliau išsiplėtė 
iki dvidešimties dainininkų 
sąstato. Pensininkų chorą 
1980-1983 m. vedė A. Juo
zapavičius, tačiau jam išsi
kėlus gyventi į Torontą, 
choras nutilo.

Klubo pirmininko E. En- 
skaičio rūpesčiu, 1974 m. 
pradėtas leisti laikraštėlis 
"Sietynas”, kurio per me
tus išeidavo keturi nume
riai. Laikraščio leidimui bu
vo gauta federalinės val
džios parama 1979 m. 7,320 
dol. Redaktorius P. En
skaitis išleido 10 numerių, 
bet susilpnėjus sveikatai, 
pasitraukė iš redagavimo ir 
laikraštėlis daugiau nepasi
rodė.

Pensininkų klubas taipgi 
1980 m. paskelbė konkursą 
parašyti novelę iš pensinin
kų gyvenimo paskirdamas 
pagrindinę premiją. Kon
kursui buvo gautos 7 nove
lės, iš kurių trys buvo pre
mijuotos: Rūtos Klevos Vi- 
džiūnienės, Vladės Butkie
nės ir Andriaus Mirono. 
Antras literatūros konkur
sas buvo paskelbtas 1981 

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ
10 DIENŲ EKSKURSIJA LIETUVOJ

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

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

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

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

m. ir gauta 8 rasiniai. Pre
mijas laimėjo Jurgis Gliau
dą, Andrius Mironas ir Rūta 
Klevą Vidžiūnienė. Vėliau 
klubas premijuotas noveles 
ir rašinius išleido atskira 
knyga "Dienoms nužydint”.

Daug dėmesio ir planavi
mo skiriama kelionių ir iš
vykų organizavimui. Daro
mi išvažiavimai ir ekskur
sijos autobusu į tolimesnes 
ar artimesnes vietoves, pa
rodas, muges, botanikos ir 
zoologijos sodus, čia links
mai nusiteikę pensininkai 
išvažiuoja visai dienai pa
matyti ko nors naujo ir tuo 
pačiu atsigaivinti, atsikvėp
ti nuo kasdienybės, pamirš
ti savo negalavimus ir nau
jų įspūdžių kupiniems grįž
ti prie kasdieninių rūpesčių. 
Kelionių ir išvykų organi
zavimu rūpinasi klubo val
dybos narys tiems reika
lams B. Pakalniškis. 1984 
m. buvo padarytos 8 išvy
kos autobusu į įvairias vie
toves. Prie šių kelionių daž
nai prisideda ir ne klubo 
nariai.

(Bus daugiau)

WANTED JOURNEYMEN 
or lai CLASS SKILLED 
TOOL AND DIE MAKERS 

FIXTURE MACHINE BU1LDERS 
. ...STEEL RULE DIEMAKERS. ... 

MACHINIST/BORING MILL 
Excellent opporlunity, competitive 
wages, paid holidays, medical, dental. 
pcnsion, & profit anarinK. reapond to: 

spearhead AUTOMATED 
SYSTEMS 

41211 Vincenti Ct. 
Novi, Mich. 480S0

(43-49)

PERSONS DESIRING to 
work in product devel 
opment for automotive In- 
teriors. Work wlll include 
design and development of 
handsevvn leather parfs; 
develop sew patterns, re- 
view current methods and 
Rroducts. Apply at Fair 

aven Industries, 7445 
Mayer Rd., Fair Haven,
Mich. 48023. 39-43)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

AUTOMAT1C SCREW
MACHINE SĖT UP MEN

Excellent opporlunity in grovving 
company for the right man. Minimum 
10 years set-up expėrience on ACME- 
Gridley and Browne flc Sharpe. Excel- 
lent wages and benefits, quick ad- 
vancemenl. Call collect 817-589-7655 
or send resume to: TECH-MATJC 
CORP.. P. O. Box 18787. Ft. Worth, 
Texas 76118. (36-43)

PRINTING
Strippers needed for rapidlv growing 
commercial and publications prinler 
in Midland. Mich. 4 color iourneyman 
preferred būt will also fili positions 
with talented 2 year upprentices and 
2-3 color strippers.

J1M HOUVENER, 517-496-3333 
PENDALL PRINTING INC.

1700 JAMES SAVAGE RD. 
MIDLAND, MICH. 48640 

(40-49)
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KANADOS LIETUVIAI UEIIIVIII FONDE PASIŽVALGIUS ANTANAS JUODVALKIS

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS

29-tosios Kanados Lietu
vių dienos jvyko Hamiltone 
1984 m. spalio 5—7 dieno
mis, kurios išsiskyrė nuo 
kitų gausiu jaunimo daly
vavimu. Įžangų j lietuvių 
dienų šventę padarė spalio 
2 d., antradieni, atidaryta 
vitražistės V. Bakšienės ir 
fotografo V. Beniušio paro
da Hamiltono miesto biblio
tekos salėje, Mohawk kole
gijoje. čia buvo išstatyti 
jaunos menininkės 14 vit
ražinių kūrinių ir 30 foto
grafinių nuotraukų įvairio
mis temomis. Vakare čia 
įvyko linksmas vakaras, ku
riame svečias V. Žukaus
kas iš New Yorko ir hamil- 
tonietė E. Dauguvietytė- 
Kudabienė savo humoru 
juokino apie 100 susirinku
sių svečių.

Spalio 5 d., penktadienio 
vakarą, miesto bibliotekos 
auditorijoje Toronto ”Ait
varo” ir Hamiltono "Auku- 
ro” aktoriai vaidino A. Rū
ko 3 veiksmų farsą ”Vieno 
kiemo gyventojai”. Vaidi
nimą sekė su pakilia nuotai
ka apie 150 žiūrovų. Vaidi
nimas buvo labai gerai pa
ruoštas, komiškomis sceno
mis pavaizdavęs kelių ve
dusių ir nevedusių žmonių 
buitį, vedybinio gyvenimo 
nesusipratimus. Režisavo E. 
Dauguvietytė - Kudabienė, 
"Aukuro” vadovė ir jai tal
kino A. Dargytė-Biškevičie- 
nė, "Aitvaro’’ vadovė.

Tuo pačiu metu, kai vy
ko vaidinimas, Hamiltono 
parapijos jaunimo centro 
patalpose rinkosi jaunimas, 
kui- vyko jų šokių vakaras. 
Čia susirinko apie 300 jau
nuolių iš Hamiltono, Toron
to, Ottawos, Detroito, Ro- 
chesterio, Los Angeles ir 
kitų vietovių. Tai buvo 
linksmas vakaras, kuriame, 
grojant diskotekinei muzi
kai, visi nuotaikingai links
minosi, užmezgė pažintis, 
susitiko senus draugus ir 
dalinosi įsįpūdžiais daugu
moje anglų kalba.

Spalio 6 d., šeštadienio 
rytą, Hamiltono, Toronto ir 
Londono sportininkai West- 
dale kolegijojos olimpinėje 
arenoje varžėsi krepšinio 
žaidimuose. Tuo pačiu me
tu Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos salėje vyko Kana
dos Lietuvių jaunimo są
jungos tarybos atstovų su
važiavimas. Popietėje buvo 
atidaryta tautodailės paro
da Convention Centre patal
pose, kurioje buvo išstatyti 
torontiškės A. Vaitonienės 
ir Tautodailės instituto To
ronto skyriaus rodiniai. Pa
rodą atidarė Hamiltono 
miesto burmistras Bob Mor- 
row, kuris atitinkama pro
klamacija paskelbė Lietu
vių savaitę Hamiltono mies
te. šeštadienio šventės pro-

J. Varčius

grama buvo užbaigta tradi
ciniais bendrais šokiais 
Convention Centre salėje, 
kur susirinko apie 700 jau->, 
nimo ir senimo. Tai susipa
žinimo vakaras, kuriame 
vyko nuotaikingi šokiai, po
kalbiai ir naujos pažintys. 
Grojo A. Vaičiaus vadovau
jamas 10 asmenų orkestras

Spalio 7 d., sekmadienį, 
įvyko lietuvių dienų baigia
mieji svarbiausi renginiai. 
Hamiltono katalikų kate
droje, dalyvaujant apie 
1000 tautiečių, 2 vai. pra
sidėjo iškilmingos pamal
dos. Mišias koncelebravo 
vysk. P. Baltakis ir 7 kuni
gai. Giedojo Hamiltono Auš
ros Vartų ir Toronto Prisi
kėlimo parapijų jungtinis 
choras, diriguojamas muz. 
D. Deksnytės-Poell ir V. 
Verikaičio, var gonuojant 
muz. J. Govėdui. Pamokslą 
pasakė vysk. P. Baltakis, 
primindamas šios šventės 
reikšmę, išeivijos tautinę ir 
religinę misiją. Pamaldos 
užbaigtos Lietuvos himnu 
ir giesme "Marija, Marija”. 
Mažesnės apimties pamal
das laikė evangelims kui). 
P. Dilys iš Toronto "Faith 
Lutheran’’ bažnyčioje, kur 
dalyvavo apie 100 tikinčių
jų ir giedojo torontiškis 
choras.

Po pamaldų Mohawk ko
legijos teatro salėje įvyko 
didysis koncertas. Dalyva
vo apie 1000 lietuvių ir ki
tataučių. Programą atliko 
200 choristų ir šokėjų iš 
Hamiltono, Toronto, Londo
no, Montrealio ir Ottawos. 
Nuskambėjus Kanados him
nui, jungtinis choras su so
listu V. Verikaičiu atliko 
Fausto Strolios "Sibiro 
giesmę” ir "O, Kazimierai 
kilnus”. Dirigavo D. Vis- 
kontienė. Baltais drabužiais 
apsirengusios mergaitės su 
žibintais rankose, prisijun
gę prie choristų, visiems 
dalyviams priminė žuvusius 
mūsų brolius ir seses Sibire.

Po šios įspūdingos įžan
gos, rengėjų komiteto pirm.
K. Deksnys pasakė trumpą 
atidarymo žodį. Scenoje 
pasirodė jungtinis Toronto 
ir Hamiltono šeštadieninių 
mokyklų vaikų choras, apie 
60 moksleivių, kuris, diri
guojamas muz. D. Viskon- 
tienės, padainavo tris dai
neles. Chorui pritarė kank
lininkės ir trys mergaitės 
k s i lofonais. Akompanavo 
muz. J. Govėdas. Jaunuo
sius choristus publika suti- 
koir išlydėjo audringais plo
jimais.

Pasveikinus šventės da
lyvius Hamiltono miesto 
burmistrui Bob Morroy ir 
srities administratorei Ann 
Jonės, scenoje šokėjų vie
netai atliko įvairių šokių 
pynę, kuriems pritarė cho
ristai, akordeonų muzika ir 
kaklininkės. Dirigavo pasi-

Lietuvių Fondo veiklos 
nesustabdė ir vasaros atos
togų metas. Lietuvių Fon
do būstinė veikia penkias 
dienas savaitėje — pirma
dienį-penktadienį, 9-16 vai. 
Būstinės adresas; Lietuvių 
Fondas, 3001 West 59th St., 
Chicago, III. 60629, tel (312) 
471-3900.

Įvedus kompiuterinę sis
temą, darbas palengvėjo, 
nors dar ne viskas yra įpro- 
gramuota. Kompiuter i n ė 
programa yra plečiama, įra
šant daugiau žinių apie gau
namus įnašus, palikimus, 
veikiančius fondus, kapita
lo investavimą, pajamas, 
išlaidas, pelno paskirstymą, 
studentų stipendijas ir t.t. 
Ateityje bus lengviau ir 
greičiau naujiems žmonėms 
susigaudyti ir reikiamas ži
nias susirinkti.

Raštinę veda ir kompiu
terį operuoja bei progra
muoja reikalų vedėja, val
dybos sekretorė Alė Stepo
navičienė, Valdybai pirmi
ninkauti grįžo L. Fondo pra
dininkas*. ir ilgametis tary
bos, bei valdybos ir pelno 
skirstymo komisijos pirmi
ninkas dr. Antanas Razma. 
Valdybą sudaro: pirm. dr. 
A. Razma, pirm, pavad. M. 
Remienė, vicepirm. dr. J. 
Račkauskas, sekretorė A. 
Steponavičienė, iždininkas 
K. Barzdukas, informacijai 
A. Juodvalkis, spec. reika
lams Rūta Juškienė, jauni
mui — O. Baršketytė ir dr.

keisdamos D. Viskontienė 
ir D. Deksnytė - Powell, 
akompanavo J. Govėdas.

Koncertas buvo užbaigtas 
Gapasro Veličkos lyrinės 
komedijos "žydintis lankų 
vėjas” vaidinimu, kurį at
liko Hamiltono "Aukuro” 
artistai, "Gyvataro” šokė
jai, Aušros Vartų parapijos 
choras. Režisavo E. Daugu- 
vietytė-Kudabienė. Artistai 
daugumoje buvo mokslei 
viai, kurie puikiai kalbėjo 
lietuviškai ir labai gerai 
vaidino. Jiems talkino savo 
humoru vaidinime dalyva
vęs svečias V. Žukauskas iš 
New Yorko. Publika pager
bė artistus nuoširdžiais plo
jimais.

Nuskambėjus "Romovė- 
nai žengia” maršo garsams, 
kurį sudainavo muz. V. Ve
rikaičio diriguojamas cho
ras, scenoje susirinko visi 
programos atlikėjai, jų va
dovai, kurie buvo apdovano
ti gėlių žiedais ir padėkos 
žodžiais, kuriuos pareiškė 
KLB Hamiltono apylinkės 
valdybos pirm. B. Mečys ir 
KLB krašto valdybos pirm. 
A. Pacevičius. Koncertinė 
programa užtruko 3 vai. ir 
sugiedojus galingai Lietu
vos himną, hamiltoniečiai 
ir svečiai išvyko į namus, 
kurie susirinks 1985 m. spa
lio mėn. Kanados lietuvių 
dienose Toronte.

A. Razma, jr., ir ūkio rei
kalams K. Dočkus.

š. m. spalio 15 d. valdy
bos posėdyje dalyvavo visi 
valdybos nariai ir raryoos 
pirm. Stasys Baras, pasi
džiaugęs valdybos narių pa
reigingumu. Pusė valdybos 
narių (5) priklauso tary
bai ir dalyvauja įvairiose 
komisijose. Valdybos pirm, 
dr. A. Razma lankėsi Hot 
Springse, tautos šventės 
minėjime skaitė paskaitą ir 
dalyvavo Lietuvių Fondo 
vajaus vakarienėje. LB Hot 
Springs apylinkei vadovau
ja iš Cicero nusikėlęs visuo
menininkas Steponas In- 
gaunis, o L. Fondo įgalio
tiniu yra Antanas Makaras. 
Pirm. dr. A. Razma padarė 
pranešimą apie L. Fondo 
veiklą, esamą stovį ir atei
ties planus. Džiaugėsi Lie
tuvių Fondo augančiu kapi
talu, kurio pajamomis re
miamas lituanistinis švieti
mas, kultūra, jaunimas, vi
suomeninė veikla. Gauna
mų pajamų neužtenka vi
siems prašymams paten
kinti, tad reikia didinti ka
pitalą, kad gaunamomis pa
jamomis galima būtų pa
tenkinti visus poreikius. 
Hot Springs lietuviai per L. 
Fondo įgaliotinį A. Makarą 
sudėjo arti 5,000 dol. Nuo
širdi L. Fondo vadovybės 
padėka.

Pirm, pavad. Marija Re
mienė š. m. spalio 7 d., Lie
tuvių Fondo vajaus reika
lais, lankėsi Bostone ir da
lyvavo Petro Viščinio veda
mos radijo programos 
"Laisvės varpo” jubilieji
niame 50-me koncerte. Pa
sveikino P. Viščinį, kaip ne
pailstamą kultūrininką, Lei- 
tuvių Fondo idėjos propa
guotoją bei rėmėją ir įteikė 
karaliaus Mindaugo medalį. 
Susitiko su stambiausia L.
F. rėmėja Marija Janonie
ne, kurios įnašais veikia sa
vanorio Fulgento ir Mari
jos Janonių vardo stipendi
jų fondas, šiuo metu turįs 
18,000 dol. kapitalą. Bosto- 
niškiai a. a. garbės konsu
las Antanas Shalna, žmo
nos Susanos įamžintas L. 
Fonde 11,700 dol. ir savo 
savo vardu įnešusi 10,100 
dol. Susitiko su L. F. įgalio
tiniu Bronium Galiniu ir 
aptarė tolimesnę L. Fondo 
veiklą. Artimiausi L. Fondo 
vajaus renginiai įvyks dar 
New Yorke, Los Angeles ir 
St. Petersburge.

Lietuvių Fondo vadovy
bė rugsėjo 14 d. išsiuntinė
jo visiems Lietuvių Fondo 
nariams 1984 m. pelno pa
skirstymo duomenis ir pra
šymą didinti įnašus, kad 
artimiausiu metu L. Fondo 
kapitalas pasiektų 5 milijo
nus dolerių. Yra didelė ga
limybė dar šiais metais už
raukti trečią milijoną. Iždi
ninko K. Barzduko duome
nimis, per šių metų 9 mė
nesius pagrind. kapitalas pa
augo 111,000 dol. ir pasie

kė 2,793,000 dol. Įstojo 79 
nauji nariai ir dabar sudaro 
5,395 narių šeimą. Testa
mentiniais palikimais gau
ta 800,000 dol.

Sekretorės A. Steponavi
čienės pranešimu, atsiliepi
mas į paskutinį vadovybės 
laišką yra labai geras ir če
kiai su didesnėmis ar ma
žesnėmis sumomis plau
kia. Ruošiami informaciniai 
lankstinukai lietuvių ir ang
lų kalbomis apie Lietuvių 
Fondą ir testamentų suda
rymą (ruošia St. Baras ir 
R. Juškienė).

Lietuvių Fondo metinė 
vajaus vakarienė įvyks š. 
m. lapkričio 17 d. Jaunimo 
centro didž. salėje. Bus pui
ki vakarienė, gera meninė 
programa ir šokiai. Progra
mą išpildys ir šokiams gros 
New Yorke pagarsėjęs mu
zikinis vienetas — "Jinai ir 
trys Gintarai”.
Į vakarienę bilietus įsigy

ti ir nariais įstoti bei įna
šus padidinti galima L. F. 
būstinėje. Nauji nariai ir 
padidinę įnašus, už kiekvie
ną šimtą dolerių gauna vie
ną bilietą nemokamai.

Baigiant posėdį aptarti 
žemės ūkio reikalai (St. Ba
ras — K. Dočkus), operos 
solistės Julijos šukytės kon
certas (M. Remienė — A. 
Razma), įvykstantis 1985 
m. vasario 3 d. Marijos, 
aukštesniosios mokyklos sa
lėje.

MOVĖ TO FLORIDA
Rapldly expanding sheetfed prln- 
tlna company In Orlando, Florida 
ls seeklng to fili Ihe followlng 
positlons:

• PLANT MANAGER
• PRESS OPERATORS
• COLOR STRIPPERS

Please forvvard resume to: Flori
da Press Ine./ 201 S. Klrkman 
Road, Orlando, FL 32811.

PLASTIC INJECTION 
MOLDING SUPERVISOR 

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

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

(41-42)

WANTED JOURNEYMEN
or

1ST CLASS SKILLED 
FIXTURE BUILDERS AND 

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

Chemlstry

INK CHEMISTS
Porelon, Ine. a subsldlary of 
Johnson Wax Assodates, 1$ 
seeklng ouallfled applicants to 
ioin a researth lab of ten. An 
industry leader In pre-inked hand 
štampe and otber Ink roll applica- 
tions In the office produets and 
markino Industry offers the rloht 
candidate a challenglng opportu
nity to make a mark In the future 
of Amerlca. Requirements In- 
dude a Bachelor Degree In chem
lstry, 3 ■ 5 years experience In 
new product development foeus- 
Ing on specialty Inkš (pen & 
marker, stamp pad or dye-based 
Inkš) and/or PVC plastlsols.

Submit resume with sala
ry history for confiden- 
tial consideration to Jon 
J. Eiche, Personnel Ma- 
nager,

PORELON. INC. 
1480 Gould Drive 

Cookville, Ind. 38S01 
(43-46)
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FLORIDA
• Lietuviu klubo sezono 

atidarymo balius jvyko spa
lio mėn. 20 d. Dalyvavo 270 
asmenų. Meninėje progra
mos dalyje pasirodė akto
rius V. Žukauskas iš New 
Yorko. Programa buvo įvai
ri ir nuotaikingai perteikta 
bei gražiai suvaidinta. Klau
sytojai turėjo skanaus juo
ko ir aktoriui atsidėkojo 
gausiais aplodismentais.

Prieš metus laiko St. Pe- 
tersburge buvo atidarytas 
Lietuvių Fed. Unijos "Ka
sa” skyrius. Klubo sezono 
atidarymo pobūvyje daly
vavo iš New Yorko "Kasos” 
direktorius ir vicepirm. 
Vyt. Alksninis ir direkto
rius A. Balsys. Vyt. Alks
ninis metinių proga pasi
džiaugė "Kasos” augimu, 
pasveikino pobūvio dalyvius 
ir kvietė visus stoti į "Ka
są” nariais.

Ką dovanoti

Užprenumeruokite savo
Kalėdoms?

----------------------- IŠKIRPTI--------------------- - ---

bičiuliui DIRVĄ 
ir jis prisimins 
jus 52 kartus 
metuose

Prenumerata 
metams 17 dol.

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ............... dol. ir prašau siuntinėti DIRVĄ
kaip mano kalėdinę dovaną šiems asmenims:

Pavardė ir vardas..... .............................................................

Adresas ..................................................................................

Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas ............................................................... ...

Užsakytojas..................... -.......................................

Dirvos prenumerata metams 17 dol.

• St. Petersburgo ALTos 
skyrius šaukia visuotinį 
narių susirinkimą lapkričio 
mėn. 21 d. 3 vai. p. p. (tre
čiadienį) Lietuvių klube. 
Bus pranešimai iš Ameri
kos Lietuvių Tarybos kon
greso, be to, bus renkami 
nauji ALTos skyriaus val
dybos pareigūnai.

• Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas, kuria
me bus ir naujos valdybos 
rinkimai, įvyks lapkričio 
mėn. 17 d. (šeštadienį), 2 
vai. p. p.

Nominacijos komisiją su
daro: pirm. K. Urbšaitis ir 
nariai — E. Grušienė, J. 
Vaičaitis ir P. Vasiliaus
kas.

• Lietuvių klubo choras 
savo darbą pradėjo spalio 5 
d. Repeticijos vyksta penk-. 
tadieniais mažojoje klubo 
salėje, pradžia 7 vai. vak. 

Chore pradėjo dainuoti J. 
Gliosas, šiais metais apsi
gyvenęs St. Petersburg 
Beach.

• Balfo organizacijos 40- 
ties metų veiklos minėjimas 
ir kartu koncertas ruošia
mas lapkričio 14 d. (trečia
dienį), 4 vai. p. p. Lietuvių 
klubo salėje. Minėjimą ir 
koncertą ruošia St. Peters
burgo Balfo skyriaus val
dyba.

Į iškilmes atvyks ir mi
nėjime pranešimą padarys 
Balfo pirm. Maria Rudienė. 
Koncerto programą atliks 
muzikų Kasinskų šeima iš 
Cherry Hill, Philadelphia: 
Brigita Pumpolytė — smui
kininkė ir jos vyras dr. Juo
zas Kasinskas — gitaristas. 
Be to, duktė Aleksandra 
pasirodys su jaunatviška 
mėgiamu fagoto - bassoon 
instrumentu.

• Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas įvyks 
lapkričio 25 d. 1 vai. p. p. 
šv. Vardo bažnyčioje, Gulf- 
porte, bus atlaikytos iškil
mingos pamaldos už žuvu
sius karius bei partizanus,.

Minėjimas įvyks Lietuvių 
klube lapkričio 28 d. 4 vai. 
p. p., kur paskaitą skaitys 
rašytojas A. Mironas, sve
čias ' iš Daytonos. Meninę 
programą atliks vyrų dai
nos vienetas, vad. muz. A. 
Mateikos. Minėjimą ruošia 
LšST Romo Kalantos kuo
pa.

• St. Petersburgo "Sau
lės” lituanistinės mokyklos 
Tėvų Komitetas 1984-85 
mokslo metams pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pir
mininkė — Rita Durickaitė- 
Moore, vicepirm. — Ange
lė Didžbalienė, sekretorė — 
Dalia Bobelienė ii- iždinin
kė — Genė Puniškienė.

Mokyklos adresas: Don 
Vista Community Center, 
3300 Pass-a-Grille Way, St. 
Petersburg Beach, Fla. In
formacijos reikalais kreip
tis į komiteto pirmininkę 
R. Moore, Telef. 345-0082, 
arba mokyklos vedėją M. 
Peteraitienę, tel. 367-4700.

DVIGUBAS MINĖJIMAS
"Aušros" šaulių kuopa 

Miami Lietuvių Amerikos 
piliečių klubo patalpose š. 
m. lapkričio 22 d. 1 vai. p. 
p. ruošia Lietuvos kariuo
menės atkūrimo ir šaulių 
Sąjungos 65 metų įsikūri
mo minėjimą. Progai pri
taikintą paskaitą skaitys 
Kazys Urbšaitis iš St. Pe
tersburgo Beach, Fl. Meni
nę dalį atliks solistė O. Ja- 
meikienė iš Juno Beach, Fl. 
Po programos bus duodami 
V. Norvaišienės pagaminti 
pietūs. Kviečiami visi lietu
viai gausiai dalyvauti.

MIRĖ ANTANAS 
STONGVILA

Lapkričio 1 d. su katali
kiškoms apeigoms palaido
tas a. a. Antanas Stongvila,

Juno Beach lietuvių respublikonų klubo susirinkime buvo 
pagerbtas kun. Andrius Senkus, Švenčius 60 metų kunigystės 
sukaktj. Klubo pirm. Zigmas Strazdas jam įteikė simbolinį res
publikonų ženklą — dramblį. J. Garlos nuotr.

83 m. Lietuvoj baigęs Ka
ro mokyklą perėjo dirbti į 
policijos tarnybą ir pasi
traukiant iš Lietuvos buvo 
Eržvilko nuovados policijos 
viršininku. Miami Beach, 
Fla. išgyveno 20 metų. Pa
siliko nuliūdime jo žmona 
ir dvi dukterys. (k)

DAINININKŲ — 
INSTRUMENTALISTŲ 

KONKURSAS
JAV LB Kultūros Tary

ba skelbią antrąjį jaunųjų 
dainininkų bei instrumen
talistų konkursą. Konkur
sas įvyks Clevelande, Ohio 
1985 m. kovo 16 d., Dievo 
Motinos parapijos auditori
joje.

Kviečiami dalyvauti visi 
lietuvių kilmės jaunieji me
nininkai.

Amžius — nuo 16 metų 
iki 30 metų.

Premijos bus skiriamos 
trijose kategorijose — dai
navimo — styginių ir pu
čiamųjų instrumentų — 
fortepijono.

Speciali premija kanklių 
kategorijoj.

Norintieji dalyvauti pra

ATSPAUSDINTA 
NEPAPRASTA 

KNYGA
1. Atspausdinta nepaprasta knyga TIKROJI 

LIETUVA, aiškinanti Lietuvos žemėlapį. Knygos 
parengimas truko daug metų. Knyga yra didelio 
formato — 11x8,5 inčų arba 28x22 centimetrų, 
kietais viršeliais, puikiame popieriuje, yra 79-ių 
senų Lietuvos ir Pabaltijo žemėlapių atspaudai ir 
dar 172 iliustracijos. Kaina $20.00 ir $2.00 per
siuntimas.

2. Lietuvos žemėlapis. Mastelis 1:1.000.000. 
Šio žemėlapio aiškinimai knygoje TIKROJI LIE
TUVA. Parengė Algirdas Gustaitis. $12.00.

3. 1595 metų Lietuvos žemėlapis su aiškini
mais. $6.00.

4. 1749 metų Lietuvos žemėlapis, su aiškini
mais. $7.00.

5. 14-ka Lietuvos miestų herbų. Kiekvienas 
ant atskiro lapo $3.00.

Aiškinimai lietuvių kalba. Spausdinta juoda- 
balta. Išleido žinomos lietuvių organizacijos.

Užsakymus amerikiečių doleriais siųsti leidi
nių platintojui: S. Bernatavičius, 1513 South 48th 
Court, Cicero, Illinois 60650, U. S. A.

GOVERNMENT JOBS. $16,559 - $50,553 f year. 
Now Hiring. For Directory
Call 805-687 6000 Ext. R —5823.

šomi užsiregistruoti ligi 
1985 m. sausio mėn. 30 d., 
pridedant trumpą biografi-. 
nę apybraižą ir pavyzdinę 
juostelę (nebūtinai iš kon
kursinio repertuaro).

Konkursui repertuaras 
sudaromas laisvu pasirinki
mu. Dainininkų programa 
turi būti neilgesnė 15 mi
nučių, visų kitų — ligi 20 
minučių ilgumo.

Pirmame Kultūros Tary
bos konkurse (1982 m.) 
pirmas premijas laimėju
sieji šiame konkurse daly
vauti negalės.

Prašome registruotis šiuo 
adresu: Andrius Kuprevi
čius, 2166 N. St. James 
Pkwy, Cleveland Hts., Ohio 
44106, tel. (216) 321-1710.

MACHINISTS
Manufacturing company in North- 
west Dalias needs machiniats ex- 
perienced in the sėt up and opera- 
tion of turret lathes and vertical 
mills. NC experience is not ap- 
plicable. Hours 7:00 am-3:3O pm. 
For information and appointment 

call 214-631-0310 ext. 265
DECIBEL FRODUCTS

3184 QUEBEC 
DALLAS, TEXAS 75247

Egual opportunity eniployer
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GERŲ DARBŲ APYSKAITA’?
Ieškant naujų veiklos sri

čių, kartais energingam 
žmogui šmėkštelia ir' tokia 
idėja, kuri kitiems dar nė 
iš tolo nepasivaideno. Vieną 
tokių retesnių sumanymų 
bene bus mums tarp kitko 
išryškinęs ir b. kv. spalio 
23 d. "Draugo” vedamaja
me, pavadintame "šelpdami 
savuosius, parėmėme oku
pantus”.

Na, visai pagrįstai prime
na mums tenai straipsnio 
autorius neginčijamą tiesą, 
kad sovietai iki šiol sužve
jojo milijonus išeivijos do
lerių už siuntinių muitus, 
keliones į Lietuvą, nuskuto 
tenykščius tautiečuis, ku
rie testamentais paveldėjo 
Amerikoje mirusių giminių 
turtą, kad sovietinei val
džiai liko tėvynėje išeivių 
žemės ūkiai, namai ir įmo
nės. Trumpai tariant, So
vietų Sąjungos naguose kol 
kas liko visa užgrobtoji Lie
tuva, su žeme, vandenimis, 
giriomis ir gyvūnija, ir var
giai kas galėtų visus tuos 
mūsų tautos milžiniškus 
nuostolius net gryniausio 
aukso svoriu apskaičiuoti, 
žinoma, to niekad negalima 
ir nereikia užmiršti.

Bet čia pat gerbiamasis 
Žurnalistas, p a g u ndytas. 
kažkurio tautiečio, pasi
gauna lyg ir naudingą min
tį, kad jau dabar, kol dar 
ne vėlu, taip pat reikėtų 
"suvesti sąskaitas, kiek iš
eivijos lietuviai išleido sun
kiai uždirbtų dolerių, per 28 
metus siųsdami siuntinius 
į Lietuvą saviškiams”.

Ir jis greta sovietinio 
grobio pradeda jau pavadi
nimais skaičiuoti ir mūsų 
a r t i m iesiems nusiųstus 
marškinius, ir kelnes, pa
klodes, batus, pirštines, ran
kinukus, laikrodžius, ciga
retes, širdies stiprinimo 
aparatus, kramtomąją gu
mą ir net muilą ... Be to, 
nepamiršta paminėti dar ir 
tų išlaidų, kurios mums su
sidarė, priimant ar vaiši
nant iš Lietuvos čia apsilan

K.AS/V Lietuvių Federalinė Kredito Unija

CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG 

AKTYVAI 31,000,000 DOLERIU

KASOS VALANDOS: TAUPYMO CERTIFIKATAI

MARGĮUETTE PARKE 
2615 West 71st St. 
Chicago, IL 60629 
312-737-2110

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00

Ketvirtadieniais 
, , iki 7:00
Šeštadieniais: 

10:00-1:00

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

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

New York tel.: 
212-441-6799

St. Petersburg: 
813-367-6304

SUMA TERMINAS KURSAS
$500

-19,999

3 mėn.6 mėn.1 metų2 metų3 metų

9.50%10.50%10.60%10.70%10.75%
$20,000

-49,999

3 mėn. 6 mėn.1 metų2 metų3 metų

9.75% 10.75% 10.90% 10.95% 11.00%
$50,00 ir daugiau - pagal susitarimu

IRA - Jl% (metinis prleauglsll.462%
TAUPOMOJI SASKAITA - 9.0% 
(metinis prieaugis 9.42X)

SKOLINA tik savo nariams žemesniais 
nuošimčiais ię geresnėmis sąlygomis.

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000 
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

kiusius gimines ir kitus ar
timuosius ... Mat tai dar 
labiau padidina tą mūsų 
prarastą "sunkiai uždirb
tųjų” dolerių sumą. Dėl to, 
jo nuomone, reikią sudary
ti bent mūsų ”gerų darbų 
apyskaitą”. Taigi atrodo, 
kad į tą' pačią nuostolių 
grafą rašoma ir tai, kąz atė
mė iš mūsų užpuolęs plė
šikas, ir tai, ką mes laisva 
valia dovanojome savo 
vargstantiems giminėms ir 
pas mus atvykusiems sve
čiams ...

Atleiskite, kad šitokia čia 
siūloma "buhalterija”, nors 
ji būtų skirta ir istorijos 
reikalui, vis dėlto žadina la
bai nemalonų jausmą, — 
beveik artimą pasišlykštė
jimui. Aišku, gal kokiam 
ten šykštuoliui dabar ir gai
la, kad jis, kitų paragintas, 
sušelpė savo brolius ir jau 
mažiau jam pačiam tų tų 
"sunkiai uždirbtųjų”, už
gultų po priešmirtinės lovos 
"šieniku”, bet didžiausioji 
išeivijos dauguma nuošir
džiausiai džiaugiasi, kad ga
lėjo savo artimuosius pa
remti ne tik menkesniais 
trūkstamais buitiniais reik
menimis, o( padėjo įsigyti ir 
automobilius ar butus, dėl 
to viešai džiuodamasi nesi
pučia ir nereikalauja jokio 
atlyginimo. Juk turbūt tarp 
susitikusių giminių tikrai 
dar nebuvo tokio pokalbio: 
”Aš tau padėjau nusipirkti 
’Moskvičių’, atsiunęiau dvy
lika porų džinsų ir muilo, o 
ką tu man už tai ? Tik saują 
baravykų ir gintaro sagu
tę ...

Ne, tegul tą asmeniškų 
”gerų darbų apyskaitą”, 
jeigu ji kam reikalinga, ve
da tie, kuriems tuos gerus 
darbus padarėme, bet ne 
mes patys, reklamuodamie- 
si savigyromis. O jeigu jau 
tikrai norime sudaryti pa
našių gerų darbų apyskai
tą, tai suregistruokime ir 
aprašykime bent tuos gera
širdžius ir patriotinius sen- 
lietuvius, kurie mums pa-

meno perlai

našius gerus darbus paau
kojo. Pavyzdžiui, argi jau 
neverta kokiu stambesniu 
leidiniu paminėti bent tuos 
savus "sponsorius”, kurie 
siuntė mums į Vokietiją 
siuntinius, aprėdė Balfo 
skudurėliais, išsikvietė į 
Ameriką, nepagailėjo sutik
tuvėms riebesnio kąsnio, 
net parūpino pirmą darbą 
ir dabar jau patys išemi
gravo į amžinybę, nepalikę 
nė savo pavardžių istorijos 
atmintyje?

O gal būtų dar naudin
giau, jeigu suvestume savo 
blogų darbų ar neištesėtų 
priesaikų ir pažadų apy
skaitą, kuri kiek galima il
giau neleistų materialinėje 
gerovėje užmigti mūsų lie
tuviškai sąžinei? (sp)

• "Lietuvos Atsiminimų” 
radijas organizuoja 2 sa
vaičių ekskursiją į Romą, 
Kairą, ir į šventąją žemę 
1985 m. birželio 30 d. iki 
liepos 1 3d. Ekskursantai 
dalyvaus Šv. Tėvo audien
cijoje ir aplankys šv. Ka
zimiero kolegiją Romoje. 
Plauks istorine Nilo upe 
pamatyti senos civilizacijos 
liekanas Egipte. Kaina — 
$1,899 asmeniui. Kreiptis j 
ekskursijos vadą, Dr. J. 
Stuką, 234 Sunlit Drive. 
Watchung, N. J. 07060, 
gauti informacinę brošiūrą.

MATAS & TURNER 
REALTY

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

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

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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Los Angeles Dramos sambūrio vaidintojai su rež. P Ma
želiu. Pirmoje eilėje iš kairės: R. Vitkienė, R. Matienė, rež. P. 
Maželis, V. Jatulienė. Antroje eilėje A. Kiškis, G. Raibienė, E. 
Dovydaitienė, S. Matas ir sambūrio pirm. V. Dovydaitis.

A.A. DR. BRONIŲ BEINORĮ PRISIMENANT

DRAMOS SAMBŪRIO 
VEIKLA

Losangeliečiai lietuviai 
teatralai j organizuotą vien 
netą susijungė 1954 metų 
lapkričio 20 dieną, kai ak
toriaus Juozo Kaributo ini
ciatyva buvo sušauktas 
steigiamasis susirinkimas 
ir tą pačią dieną įkurtas 
Los Angeles Dramos Sam
būris.

ši darbšti ir gabi mėgėjų 
artistų grupė suvaidino apie 
keturiasdešimt įvairių lie
tuvių rašytojų scenos vei
kalų, kuriais džiugino ne tik 
vietos žiūrovus, bet gas
troliavo Amerikos ir net ki
tų kraštų lietuvių kolonijo
se ir dalyvavo penkiuose 
teatro festivaliuose, laimė
dama premijų ir žymenų už 
geriausius pastatymus, de
koracijas, paskirų aktorių 
vaidybą, autentiškiausius 
kostiumus. Per tą ilgą eilę 
metų Sambūrio režisieriais 
buvo: Juoasz Kaributas, 
Gasparas Velička, Dalila 
Mackialeinė, Danutė Ba- 
rauskaitė-Mažeikienė. Daug 
gražių scenos dekoracijų 
sukūrė Algis žaliūnas, ku
ris paskutiniu metu buvo 
ir režisūros padėjėju.

L. A. Dramos Sambūris 
yra skelbęs ir scenos veika-' 
lų konkursus, išdalinęs ne
mažai piniginių premijų, 
kurių mecenatai daugiausia 
buvo patys Sambūrio nariai.

šių metų pavasarį, jų pa
čių žodžiais, Sambūris vėl 
pradėjo naują erą su reži
sierium Petru Maželiu, bu
vusiu CIevelando Vaidilos 
Teatro vadovu. Naujam re
žisieriui vadovaujant, Sam
būrio gyvavimo trisdešim
ties metų sukakčiai pami
nėti ruošiamasi pastatyti 
A. Landsbergio premijuotą 
dviejų veiksmų, pagal patį 
autorių, "apyjuodę su pro
peršomis" komediją ONOS 
VEIDAS. Premjera įvyks 
lapkričio 17 dieną, Los An
geles mieste, o lapkričio 22 
ir 23 dienomis Chicagos 
Jaunimo Centre.

Paties naujojo režisie
riaus Petro Maželio žo
džiais, žengiant į trisde
šimt pirmuosius metus los
angeliečiai turėtų didžiuo
tis, kad turi vieną vieninte
lį ilgiausiai išsilaikiusį nuo

latinį Dramos Sambūrį, ku
ris teatrams, kaip tokiems, 
nykstant, gali likti vienin
telis visoje Amerikoje.

(re)

Korp! Neo-Lithuania ma
loniai kviečia visus Korpo- 
rantus ir jų draugus, daly
vauti Korp! 62 metų gyva
vimo minėjime-baliuje, ku
ris įvyks 1984 m. lapkričio 
mėn. 10 d. (šeštadienį), 
7:30 vai. vak.

Įėjimas $17.00 asmeniui. 
Studentams — $12.00.

Balius ruošiamas Tauti
nių Namų salėje, 3356 Glen- 
dale Blvd., Los Angeles, 
Calif.

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salėje buvo suruošta 
lietuvių draudžiamosios spaudos paroda. Nuotraukoje dalis ren
gėjų: Pr. Gasparonis, Br. Kviklys ir Z. Viskanta.

E. Kulikausko nuotr.

Illinois Lietuvių Respublikonų atžymėjimų įteikime spalio 22 dieną Lietuvių Tautiniuose 
namuose Chicagoje. Iš kairės Juozas Šulaitis, Kazimieras Oksas, Pranas Jurkus, Linas Kojelis. 
"Pasižymėjęs metų asmuo”, Anatalijus Milūnas ir Jonas Talandis. V. Jasinevičiaus nuotr.

1984 metų gegužės mėn. 
18 dieną savo namuose 
Wood Dale, III. ilgai sirgęs 
ir porą sunkių operacijų 
pergyvenęs, mirė dr. Bro
nius A. Beinoris.

Dr. Beinoris gimė Varsė
džiuose prie Eržvilko 1920 
m. gruodžio 11 d. šeimoje 
augo dar vienas brolis ir dvi 
seserys. Lankė ir baigė Erž
vilko progimnaziją, vėliau 
Jurbarko gimnaziją, kurią 
baigė 1939 metais. Tais pat 
metais pradėjo medicinos 
studijas V.D.U. medicinos 
fakultete.

Mokslo draugai jį dar 
gimnazijoj prisimena kaip 
vikrų, energingą, ir darbš
tų jaunuolį. Mokėsi pirmuo
ju.

Nežiūrint vargingų ir 
sunkių karo metų nedatek- 
l:.ų studijuojant, kada trū
ko maisto, šviesos ir šilu
mos Ateitininkų ar Jėzuitų 
namuose, kur jis su drau
gais kurį laiką gyveno, 
matydavom jį ir linksmą ir 
netrūkstantį sąmojaus.

1944 baigė medicinos fa
kultetą su paskutine V. D. 
Universiteto medikų laida. 
Gydytojo stažą pradėjo 
Kauno miesto ir vėliau Tau
ragės apskrities ligoninėse. 
Artėjant frontui pasitrau
kė į Austriją, kur kaip gy

dytojas dirbo Vienoje, Salz- 
burge ir Insbruke univer
sitetų ligoninėse. Insbrucko 
universitete įsigijo Medici
nos Daktaro laipsnį.

1945 metais sukūrė šei
mą — vedė Aldoną Ragaus
kaitę. 1947 m. susilaukė 
dukrelės Irenos.

1949 m. atvyko į J.A.V., 
Chicagą. Enelwood ligoni
nėje 1950 m. atliko stažą. 
Atidarė privačios praktikos 
kabinetą Chicagos dalyje, 
bet neilgam — tada vyks
tant Korėjos karinei inter
vencijai, buvo pašauktas į 
kariuomenę dviem metams, 
iš kurios išėjo kapitono 
laipsniu. Atlikęs karinę 
tarnybą, pradėjo speciali
zuotis vidaus ligų srityje, 
bet po trumpo bandymo 
atidarė kabinetą Wood Dale 
miestelyje ir įsijungė į 
Sherman ligoninės Elgine 
gydytojų kadrą, kur išbuvo 
iki 1966 metų. Nuo 1966 m. 
priklausė Alexian Brothers 
ligoninės, Eik Grove mies
tely, kadrui, kur išbuvo iki 
1983 metų.

Dr. Beinoris turėjo labai 
didelę praktiką. Būdavo die
nų, kad vien ligoninėj turė
davo iki 50 ligonių. Medici
nos praktikai skyrė visas 7 
dienas savaitėje — nuo 
ankstaus ryto ligoninėj iki 
vėlyvų valandų kabinete. Jo 
nuoširdų pasišventimą ver
tino ligoniai. Nežiūrint, kad 
miestely buvo ir kitų gydy
tojų, ligoniai jo laukdavo 
kabinete kartais po keletą 
valandų. Medicinos prakti
ka buvo jo gyvenimas, ligo
niai ir jų problemos buvo 
jam pirmoj vietoj. Jo dar
bas buvo įvertintas ir atžy
mėtas ligoninės. 1983 m. dr. 
Beinoriui jau dėl ligos pasi
traukus iš praktikos, Alex- 
ian Brothers ligoninės pati
kėtiniai (Trustee) jį pager
bė specialia rezoliucija, iš
keldami jo pasitarnavimą 
ligoniams, ligoninei ir visuo
menei, paminėdami pasi
šventimą medicinai, pavyz
dingą sugyvenimą su kole
gomis ir neįprastą pasiau
kojimą ir jautrumą ligo

niams Miestelio valdyba 
jam pagerbti pavadino vie
ną gatvę ”Dr. Beinoris 
Drive”.

1984 m. sausio mėn. dr. 
Beinoriui buvo suteiktas 
Brothers Thelen Award — 
atžymėjimas dėl jo didelio 
p a s i šventimo ligoniams. 
Atžymėjimas p a v adintas 
Alexian Brothers įkūrėjo 
Amerikoje vardu. Nuo pat 
vienuolijos įsteigimo toks 
atžymėjimas buvo įteiktas 
tik dviem gydytojams.

Dr. Beinoris buvo akty
vus Wood Dale miestelio 
organizacijose, finansiniai 
rėmė ir skatino vietinio 
sporto klubo programą.

Dr. Beinoris nuo progim
nazijos ir Jurbarko gimna
zijos laikų ateitininkas. 
Studijų metu ir išeivijoj 
priklausė ateitininkų medi
kų korp! Gaja. Studijų me
tu priklausė ir Studentų 
Medikų draugijai, čia išei
vijoj gal kiek ir nutolo nuo 
mūsų visuomeninės veiklos, 
bet negailėdamas paremda
vo didžiuosius lietuviškus 
parengimus, operas, šokių 
ir dainų šventes, šalpos or
ganizacijas ir lietuvišką 
spaudą. Stambus Lietuvių 
Fondo ir Ateitininkų namų 
rėmėjas.

Jo laidotuvių maldelėj 
liko jo prašymas: "prisi
minkite mane savo širdyse 
ir mintyse. Prisiminkite lai
kus, kada kartu mokėmės, 
kentėjome, mylėjome, ver
kėme ir juokėmės. Prisi
minkite mane ... nes, kol 
mane minėsite aš nebūsiu 
miręs ..

Dr. V. šaulys

PABERBTAS PETRAS 
JURGĖLA

Rugsėjo 23 d. Apreiški
mo parapijoje Brooklyne, 
N. Y. buvo iškilmnigai pa
gerbtas lietuvių skautų są
jungos kūrėjas v. s. Petras 
Jurgėla, plačiai pasireiškęs 
savo darbais N. Lietuvoje ir 
Amerikoje. P. Jurgėla yra 
karininkas, savanoris kūrė
jas, knygų autorius, laik
raščių bendradarbis, redak
torius.

šventųjų metų proga šv. 
Tėvas Jonas Paulius II už 
nuopelnus tautai ir Bažny
čiai jį paaukštino į šv. Sil
vestro ordino riterius.

Nevv Yorke minint Tautos 
šventės dieną vysk. P. Bal
takis pamaldų metu,, daly
vaujant gausiai žmonėms, 
įteikė Popiežiaus prisiųstą 
pakėlimo aktą su sveikini
mu.

• BALFo metinė rinklia
va įvyks lapkričio mėnesį. 
Rinkėjai atsilankys į na
mus prašydami aukos var- 
gan patekusiems tautie
čiams Sibire ir kitur pasau
lyje sušelpti, šių metų Juno 
Beach BALFo valdybą su
daro pirm. J. Mildažis, A. 
Pilipavičienė, J. Garla ir A. 
Biliūnienė.
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Iš Pabaltiečių vakaro programos atlikėjai: pranešėja D. 
Orantaitė, sol. Kazėnas ir estų choras. J. Velykio nuotr.

BALTIEČIŲ 
DRAUGIŠKUMO 

VAKARAS

Metinis Člevelando Bal
tiečių Komiteto draugišku
mo vakaras, šiemet įvykęs 
spalio 13 d. latvių salėje 
miesto vakarinėje pusėje, 
praėjo nepaprastai pakilia 
nuotaika. Dalyvių virš dvie
jų šimtų, iš kurių 35 lietu
viai.

Vakarą, atidarė komiteto 
pirmininkas, estas Toomas 
Tulbalkain, dalyviams api
brėždamas svarbesnius per
eitų metų politinės veiklos 
įvykius. Baisiojo Birželio 
įvykių minėjimas buvo pla
čiai aprašytas Člevelando 
dienraštyje The Plain Dea
ler ir gražiai paminėtas per 
amerikiečių radijo stotį 
WJKW.

Komitetas aktyviai prisi
dėjo prie Jungtinio Baltie
čių Komiteto Washingtone 
sėkmingai pravesto laiškų 
rašymo vajaus JAV senato
riams ir kongresmanams 
prašant užtarimo, kad Vals
tybės Departamento numa
tytų darbų sąrašuose būtų 
įtrauktas reikalavimas ofi
cialiuose žemėlapiuose Lie
tuvą Latviją ir Estiją pa
žymėti atskirai, o ne bevar
džiai kaip Sovietų Sąjungos 
teritorija. Taipogi prisidė
ta prie pavykusio vajaus 
padidinti lėšas Radio Free 
Europe ir Voice of America.

Rugpiūčio 16-20 dieno
mis, Kanados Ontario pro
vincijoje įvyko Baltiečių 
Jaunimo Kongresas.

Vakaro meninė programa 
pradėta su jaunu latviu pia

ES
AMBER 
STUDIOS, mc

nistu Janis Zemzars, gražiai 
paskambinusiu keletą lat
vių ir pasaulinių kompozito
rių kūrinius.

Programą toliau tęsė sol. 
Julius Kazėnas, kuris savo 
repertuarą pradėjo su 
komp. J. Vitols "Greitas 
mano žirgužėlis lietuvių kal
ba. Toliau sekė tarptauti
nių kompozitorių populiarių 
dainų pynė. Solistas ir pia
nino akompanijatorė Dalia 
Kašubaitė sulaukė užtar
nauto publikos įvertinimo 
gausiais plojimais.

Programą užbaigė šią va
sarą susikūręs estų choras. 
Ners naujas vienetas, dar 
nesuspėjo stipriai "įsidai
nuoti”, visvien jis įsigijo 
publikos nepaprastą simpa
tiją ir griausmingas ovaci
jas už tai, kad vieną dainą 
padainavo latviškai, o kitą 
lietuviškai!

Vakaro programos prane
šėja Dalia Orantaitė savo 
pareigas atliko įprastine ši
luma ir efektingumu.

Komitetas, kuriame lie
tuvius atstovauja Altos 
skyrius, dėkoja visiems pro
gramos dalyviams, prane
šėjai ir šeimininkėms, su
rūdijusioms puikią vakarie
nę. Taipogi dėkoja visiems 
vakaro svečiams.

Anastazija Mockuvienė

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

DAINOS KONKURSAS

JAV LB Kultūros Tary
ba, atsiliepdama į mūsų iš
eivijos muzikiniame gyve
nime jaučiamą originalių, 
naujų kūrinių chorams sto
ką, skelbia dainos kompozi
cijos konkursą.

Bus skiriamos dvi premi
jos po 500 dol. Pirmoji 500 
dol. premija skiriama už 
geriausią religinio pobūdžio 
ir bažnytinės paskirties 
kompoziciją. Antroji 500 
dol. premija už geriausią 
koncertinio-estradinio sti
liaus kompoziciją.

Premijų komisijos at
rinktos geriausios premi
juotos kompozicijos bus 
viešai atžymėtos ir ieškoma 
būdų jų atspausdinimui.

Dainos gali būti parašy
tos "a capella” stiliauje ar
ba su vargonų ar fortepijo
no palydėjimu. Premijų me
cenatas Lietuvių Fondas.

Rankraščiai, pasirašyti 
slapyvardžiu ir su uždara
me voke pridėta reikalinga 
informacija prašome siųsti 
šiuo adresu: Andrius Kup
revičius, 2166 N. St. James 
Pkwy, Cleveland Hts., Ohio 
44106, tel. (216) 321-1710.

Visi rankraščiai turi būti 
prisiųsti iki 1985 m. kovo 
15 d.

ČLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• LAPKRIČIO 10 D., šeš
tadienį O. L. G. D-jos metinis 
susirinkimas, balius ir kultū
ros premijos įteikimas.

• LAPKRIČIO 17 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas, 
Lietuvių salėje. Rengia L.K. 
V.S. "Ramovė”.

• LAPKRIČIO 18 D. 11:30 
vai. priešpiet parapijos salėje 
tracinis Šv. Jurgio parapijos 
festivalis. Pabaiga 4 vai. po 
pietų.

• LAPKRIČIO 17-18 D. Dai
navos stovyklai remti paroda. 
Atidarymas šeštadienį, 7 vai. 
vakaro.

• LAPKRIČIO 24-25 d.d. 
Lietuvių Dienos. Rengia LB 
Člevelando Apylinkė.

• GRUODŽIO 2 D. Atei
ties klubo 35 metų sukakties 
minėjimas.

Člevelando vyrų oktetas su vadovu Rytu Babicku (vidury) 
pirmaisiais savo gyvavimo metais.

• GRUODŽIO 9 D. Tėvy
nės Garsų radijo programos 35 
metų sukakties minėjimas.

• GRUODŽIO 16 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė.

tėvvnės LITHUANIAN RADIO PROGRAM
nCAl 4249 Lambert Rd., Cleveland, Oh. 44121. 

(216] 382-9268

• GRUODŽIO 24 D., pirma
dienį, 9:30 vai. vak. šv. Jurgio 
parapijos bendros Kūčios pa
rapijos salėje.

Skaitykit ir platinki! 
DIRVĄ

ČLEVELANDO 
LIETUVIŲ 
RADIJO 
PROGRAMA

girdima sekmadieniais 
8 — 9 vai. ryto 

naujoje stotyje

1^903 FM WCPN
" Bk CLEVELAND PUBLIC RADIO

Didelis pasirinkimas dovanoms 505 East 185 Street, 
įvairių meno darbų. CLEVELAND, Ohio 44119
Galerija atidaryta kiekviena dieną, išskyrus trečiadienius Tel. (216) 531-3500

Lietuvska muziko, žiaios, keliaujančio mikrofono reportažai, 
moters pasaulis, istorinės ir literatūrinis vinjetės.

[^KLAUSYKITĖS TĖVYNĖS GARSU KIEKVIENĄ SEKMAOIEHĮ^J
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Inž. Raimundas Kudukis, Ohio lietuvių respublikonų vadas, 
spalio 30 d. lankėsi Baltuose Rūmuose kur susitiko su šen. Paul 
Laxalt, Reagan-Bush ’84 komiteto pirmininku.

• V. Matulevičius, Dirvos 
rėmėjų Toronte būrelio iž
dininkas, lankydamasis Cle
velande, apsilankęs Dirvo
je paliko savo asmenišką 
auką ir painformavo apie 
būrelio ateities projektus. 
Būrelio valdybą sudaro — 
pirm. B. Abromaitienė, se
kretorius V. Varanavičius

T | 11R 1 VIENINTELIS LIETUVIŲ
A 11P A KREDITO kooperatyvas 

I nUI “ OHIO VALSTIJOJE.

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

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

PATARNAVIMAI
MOKAME:

6% už indelius
($100 ar daugiau) 

9%' už ’Super’ share 
sąskaitą 

($2,500 ar daugiau) 
Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS 

raštinėje. Visos santaupos apdraustos su National 
Deposit Guarantee Corporation,
SAVI — PAS SAVUS! VIENYBĖJE — GALYBĖ!

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

ir ižd. V. Matulevičius.
Ateinančiais metais, Dir

vai švenčiant 70 metų, va
sario 24 d. Toronto lietuvių 
namuose rėmėjų būrelis 
rengia vakaronę su koncer
tine programa, o spalio 13 
d. Dirvos 70 metų minėji
mą-koncertą.

DUODAME PASKOLAS
Asmenines ir prekybines, 
nuošimčiai mažesni kaip 

kitose finansinėse 
institucijose.

■ laiškai Dirvai
DIRVOS REDAKTORIUI

Reiškiu nuoširdžiausią 
padėką už taip jautriai, iš
kilmingai ir nuoširdžiai su
redaguotą Jūsų vadovauja
mam laikraštyj mano myli
mo vyro ir vaikų tėvo Jur
gio Sirusio mirties paminė
jimą.

Dirvai paremti siunčiu 20 
dol. auką.

Elena Sirusienė 
Flemington, N. J.

GERB. REDAKTORIAU,
su šiuo laišku siunčiu 

Dirvai auką 20 dol. Tie do
leriai buvo skirti Dirvai 
prieš gaunant paraginimą. 
Kai kiti laikraščiai rugsėjo 
mėnesyje smuko — Dirva 
gerėjo. Buvo puikūs straip
sniai apie prez. A. Smeto
ną, prof. J. Puziną ir kiti, 
bei visa eilė jaunų mergi
nų straipsnių. Stebėtina, 
kad šiais laikais tiek jų su
radote.

Linkiu sėkmės ta kryp
timi, tolimesniam darbe.

Ona Gailiūnaitė 
Toronto, Ont.

GERB. DIRVIEČIAI!

Siunčiu šių metų prenu
meratos metinį mokestį ir 
kelis žaliukus viršaus spau
dai palaikyti.

Tą proga negalėdamas —---—   ——
BM /uperior /avino/1

ASSOCIATION I
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

Į SANTAUPŲ INDĖLIUS |

j Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki | 
| $ 100,000.00 Į

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,u r -

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

| ir paskolų sąlygų teiraukitės Į

/uperior /oving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00;
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

asmeniškai p. Skripstui pa
dėkoti, maloniai prašau 
perduoti jam mano nuošir
džiausią padėką, už jo pasi
sakymus Vilniaus — lenkiš
kuoju reikalu. Ypatingai 
šiuo metu, kai išeivijos lie
tuviškoje spaudoje atsiran
da balsai, kad ”lenkai neša 
mūsų tautai išganymą ir tik 
jie astatys Lietuvai nepri
klausomybę”. Matyt, kaž 
kam 500 metų vergovės yra 
permažai! Tai panašūs p. 
Skripsto Dirvoje pasisaky
mai yra retenybė ir vertin
gi atremti šių dienų lietu
viškų "bajorų” veiksniams.

Linkiu ir toliau ateityje 
p. Skripstui geriausios sėk
mės ir dar karta už tai ta
riu ačiū, ačiū!

J. Dilys
St. Catherines

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4

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

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės daibus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

• šv. Jurgio parapijos 
tradicinis festivalis įvyks 
ne lapkričio 11 d., bet lap
kričio 18 d. 11:30 vai. — 4 
vai. p. p.

NATIONW1DE 
INSURANCE 

is on y<xr s«a«

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

MECHANIC/MAlNTENAjNCE:
FIELD WORKEXTENS1VE TRAVEL. 
PUMP1NG OPERATORS AND HELP- 
ERS. EXPERIENCED IN MECHANIC3 
AND ELECTR1C1TY. ONLY NON- 

SMOKERS. EOE
CALL N D P 215-237-0700

(41-45)

TEXAS OPPORTUNITY FOR 
EXPERIENCED 

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

Apply, call or ttend rentime 
METRO FORKLIFT CO.

P. O. BOX 6001 
ARLINGTON. TEXAS 7600S 

214-660-3377
(34-43)*

MIMIIR

IS1IC
FMint Sovrtę* A Utn ėnuhm* Co»>

InMirad to MO OOO
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CLEVELANDO LIETUVIŲ DIENOS
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE

KONCERTAS
ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 24 D., 7 VAL. VAK.

• Tėvynės Garsu radijo 
35-sios sukakties programa 
jau sutarta. Sukakties šven
tė Įvyks sekmadienį, gruo
džio 9, 3 vai. p. p. Dievo 
Motinos parapijos salėje. 
Pirmiausia trumpomis iš
kilmėmis bus pagerbti ilga
mečiai žymieji Tėvynės 
Garsų radijo rėmėjai. Po 
šių iškilmių, iš Toronto at
vyksta dainininkai, — mez- 
zosoplanas Slava žiemelytė 
ir baritonas Vaclovas Veri- 
kaitis, palydimi pianisto Jo
no Govėdo, atliks solo dainų 
ir duetų koncertą. Po kon
certo parapijos svetainėje 
bendros visų šventės daly
vių vaišės.

Radijo sukakčiai sceną 
dekoruos archt. Edvardas 
Kersnauskas. Viktutė Len- 
kauskaitė su talkininkėmis 
surengs fotografijų parodą, 
kurioje prabėgs daugelio 
metų radijo veiklos įvykiai. 
Daug kitų asmenų ir orga
nizacijų ateis į talką atlik
ti kitus šventės darbus. Ro
ma Tatarunienė tvarkys bi
lietų platinimą. Salėje vi
sos vietos bus numeruotos. 
Pirmieji užsisakę bilietus, 
gaus geresnes vietas. Bilie
tų kainos, Įskaitant ir vai
šes, yra $7, $5, ir $3. Jokių 
nuolaidų niekam nebus, nes 
bilietų kainos labai žemos, 
net vaišės Įskaičiuojamos į 
šią kainą. Tuo būdu tikima
si, kad šventėje galės daly
vauti daugiau svečių ir gra
žiai pasidžiaugti Tėvynės
Garsų radijo 35-rių metų 
sukaktimi.

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
L.K.V. Sąjungos "Ramo

vė”, Clevelando skyriaus 
r e n g iamas kariuomenės 
šventės minėjimas įvyks š. 
m. lapkričio 17 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių klubo svetainėje.

Minėjime žodį tars lietu
vių respublikonų Ameriko
je pirmininkas Anatolijus 
Milūnas (iš Chicagos).

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJOS 28-TOSIOS 
KULTŪRINĖS (1,000 DOL.) PREMIJOS ĮTEIKIMO

KONCERTAS IR BALIUS 

ĮVYKSTA LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE 
lapkričio 10 d., šeštadienį.

Auka $15.00 asmeniui. Pradžia 7-30 vai. vak.
Nuoširdžiai kviečiami ir ne gydytojai. šokiams gros STRIMAIČIO kapela

Gydytojai renkasi posėdžiui 6 vaL vak.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Jaunavedžiai Judita Rūkš- 
telytė ir Kęstutis Petraitis.

V. Bacevičiaus nuotr.

Trečiosios kartos lietu
vaitė Judita Ona Rūkštely- 
tė ir Kęstutis Pranas Pet
raitis susituokė spalio 27 
Dievos Motinos šventovėje. 
Santuokos sakramentą su
teikė kun. G. Kijauskas, S. 
J. Jaunosios motina Geno
vaitė Rūkštelienė ir jauna
vedžio tėvai, buvę Čiurlionio 
ansamblio dainininkai, švy
tėjo džiaugsmu, matydami 
savo vaikus laimingoje lie
tuviškoje santuokoje. Jau
nuosius prie altoriaus lydė
jo pirmoji pamergė Kim- 
berly Yarkevich ir pirma
sis pabrolys Algis Zylė bei 
dar penkios poros pajaunių 
— Barbara Turner ir Juo
zas šepikas, Jūratė šepikie- 
nė (jaunavedžio sesuo) ir 
Jonas šepikas, Daiva Mad- 
jar ir Paulius Petkus, Rasa

• Ieškau pirkti pilną 
komplektą Lietuvių Enci
klopedijos. Skambinti telef. 
932-0613.

”VOLUNGI“ TORONTO MIŠRUS CHORAS
Vadovauja DALIA SKRINSKAITĖ-VISKONTIENĖ.

Bilietus Į koncertą ir vakarienę su Volungiečiais užsisakyti pas Vincą Cečį, 
tel. 391-6819 ar Vladą Bacevičių, tel. 481-1016, arba po pamaldų abejose para
pijose. (Kainos: 8, 6 ir 5 dol.). Lituanistinės mokyklos mokiniams — veltui.

Visos vietos numeruotos.

DETROITO DAILININKŲ PARODA
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 25 D. NUO 11 VAL. RYTO

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE
Tautodailės menininkai

VIKTORAS VESELKA ir JUOZAS JASIŪNAS.
Įėjimas į parodą — auka.

PARAPIJOS SVETAINĖJE PIETŪS LITUANISTINEI MOKYKLA PA
REMTI.

Visi Clevelando ir apylinkės lietuviai kviečiami Lietuvių Dieno
se dalyvauti.

LB CLEVELANDO APYLINKĖS 
VALDYBA

Balfo pirm. M. Rudienė su Clevelando skyriaus valdyba.
Prieky: B. Pautienienė, M. Rudienė, I. Puskoriūtė. Stovi iš kai
rės: A. Styra, A. Karsokas, J. Čyvas, E. Stepas ir S. Mačys.

V. Bacevičiaus nuotr.

Kronienė (jaunavedžio se
suo) ir Romas Kronas ir 
Rita Henderson ir Linas 
Jokūbaitis. Santuokos me
tu šventovės skliautais pa
kiliai skambėjo solistų Na
talijos Aukštuolienės ir 
Broniaus Kazėno giesmės, 
o per mišias giedojo Ramo
vėnų vyrų choras. Vargo
nais grojo Regina, Brazai- 
tienė ir Genovaitė Karso
kienė. Jaunavedžiams taip 
pat buvo suteiktas švento 
Tėvo palaiminimas, kurį iš

rūpino jaunavedžio krikšty
tojas kun. A. Goldikovskis.

Vestuvių puota įvyko Vil
ią DiBoralli salėje. Puotos 
vadovė buvo jaunavedžio 
sesuo Jūratė šepikienė. Į 
vestuves iš Los Angeles at
skrido šepikų šeima — Ele
na, Jūratė, Jonas ir Juozas, 
iš Floridos Helen Egleston, 
iš Chicagos Natalija ir Vy
tautas Aukštuoliai, Rasa ir 
Romas Kronai su dukrele 
Aukse.

Jaunavedžiai gyvens Cle
velande. Jiedu yra profesio
nalai, turį geras tarnybas. 
Jaunoji Judita yra reg. gai
lestingoji sesuo, o jaunave
dys Kęstutis Petraitis yra 
chemijos inžinierius.

(jst)

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

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

NEFF ROAD
Close to church. Beatiful 

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

Call and ask for
Lili or Anton Matic 
CAMEO REALTY

261-3900
Matic Residence

531-6787

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4



DIRVA
Vietoj gėlių...

Lapkričio 19-tą dieną, 
1959 metais Chicagoje ne
tikėtai mirė advokatas Pet
ras Glemža, mielas mūsų 
šeimos bičiulis, mano tėve
lio a. a. dr. Jono Paplėno 
geriausias draugas ir mano 
krikšto tėvas.

Po 25-ių metų prisimenu 
jį kaip nuoširdžią, bei mie
lą asmenybę. Lemtis per 
anksti nutraukė gyvenimo 
siūlą, pačiame amžiaus pa
jėgume. A. a. Petras Glem

ža, Korporacijos Neo-Li
thuania filisteris, tautinės 
minties puoselėtojas, iki pat 
savo mirties buvo veiklus 
visuomenininkas bei spau
dos darbuotojas. Lietuvoje 
reiškėsi kaip gabus pedago
gas, o vėliau, baigęs teisę 
Vytauto Didžiojo Universi
tete, buvo paskirtas advo
katu Rokiškin.

Karo audrai praūžus Vo
kietijoje, jis atsidūrė Chi
cagoje ir sutikęs dr. Laimą 
Griniūtę, sukūrė šeimą pa
siruošdamas gražiai atei

čiai. Deja, gyvenimo kelias 
pasuko amžinybės kryptim.

Toli būdama nuo jo kapo, 
akimirkai susikaupiu gerb
dama jo prisiminimą, šios 
eilutės teatstoja gėles prieš 
daug metų amžinybėn iške
liavusiam mano brangiam 
krikšto tėvui a. a. adv. Pet
rui Glemžai.

Auksė
Paplėnaitė-Vaičaitienė

DIRVAI PARAMA

Vilties Draugijos I-jam vicepirmininkui

T XT fY T TLT T T T T T.T TT T 7" -TL *rUI

ir jo šeimai, Lietuvoje mirus,jo mylimai

seseriai ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI, reiš

kiame nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

A. A.

ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI

Vilniuje mirus, liūdime ir reiškiame gilią 

užuojautą jos broliui JONUI JURKŪNUI su 

šeima, jos seserims STEFANIJAI KUZMIC- 

KIENEI ir TEOFILEI RYMANTIENEI su 

šeimomis.

Dr. Juozas Bartkus, 

Danguolė ir Eugenijus 
Bartkai su šeima

Atsiliepdami j mūsų pra
šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
A. Erštikaitis, Toronto .. 5.00 
V. Jasiukaitienė, Cicero 30.00 
E. Bakūnienė, Ellicot ..10.00 
John Kancevičius,

Lawrence.................... 499.00
J. Grigaitis, Chicago .... 30.00 
A. Zaparackas,

Royal Oak.................... 5.00
J. Kasakaitis, Chicago .. 5.00
H. Bagdonienė, Chicago 25.00 
J. Vadopalas, Westchester 25.00 
A. Šimkus, Los Angeles 13.00 
G. Biskis,
Clarendon Hills ............. 30.00
E. Jodinskas, Detroit ....10.00 
A. J. Gumbelevičiai,

Winston ........................ 33.00
X. Y., Miami Beach ....10.00 
J. Vidūnas, Worcester ..10.00 
J. Werbicki .................... 10.00
A. Rastauskas,

Richmond Hts................ 10.00'
Dr. Pr. Sutkus,

Homewood....... .............10.00
A. Zatkus,

Redondo Beach .........50.00
J. Pipiras, Worcester .... 20.00 
J. M. Švarcai, Wickliffe 25.00 
J. Kuncaitienė,

Mayfield Hts................. 30.00
J. Paršeliūnas, Brampton 15.00 
J. Kalnietis, Chicago ....10.00
A. Tumas, Newbury Park 3.00 
Dr. H. Brazaitis,

Willoughby ................ 25.00
B. Garlauskas ................  5.00
J. Vėlyvis, Cleveland .... 5.00 
A. Špakauskienė, Phila. 3.00 
V. Girdvainis, Chicago .. 10.00 
J. Pupininkas,

St. Petersburg ............. 10.00
Z. Janušienė, Livonia .... 5.00
A. Elijošius, Rexdale . .. .10.00
J. Jurgelis, Mayfield Hts, 8.00 
J. Šulaitis. La Grange .. 10.00
V. Vaskys, Crovvnsville ,. 5.00 
Dr. A. Pustelnikas,

Chicago ........................33.00
G. Žemaitis, Cleveland . .10.00 
Dr. M. Vygantas,

Watchung .................... 50.00
I. Gragaliūnas, Euclid .... 5.00
M. Račys, Tornto ..........37.75
J. Cinkus,

Downers Grove ..........10.00
Dr. J. Sonta, Akron..........25.00
V. Girnius, Chicago .... 25.00
B. A. Kremeris,

Palos Hts....................... 25.00
Dr. A. Ciuris,

Lake Zuerich ............. 8.00

A. A.

ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI
mirus, jos broliui JONUI JURKŪNUI su 

šeima, jos seserims STEFANIJAI KUZMIC- 

KIENEI ir TEOFILEI RYMANTIENEI su 

šeimomis reiškiame gilią užuojautą

Vanda ir Vaclovas 
Mažeikai

Mirus ALT S-gos skyriaus nariui

VACLOVUI VILIŪNUI, 

našlei STASEI ir sūnui EDWARDUI su šei

ma prislėgtiems gilaus skausmo valandoje 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

A. L. T. S-gos
Philadelphijos Skyrius

Sibiro tremtiniui

A. t A.

PETRUI PAVILONIUI

Lietuvoje mirus, velionio sesutę ADĄ NE- 

VERAUSKIENĮS, Jos skausmo valandoje, 

nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime

Rimkūnų šeimos

Tautinės minties puoselėtojui, ramovėnui

VACLOVUI VILIŪNUI

mirus, jo šeimai užuojautą reiškia

L. Kaulinio šeima

A. A.

ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI
Lietuvoje mirus, jos broliui JONUI JUR

KŪNUI ir seserims STEFANIJAI KUZMIC- 

KIENEI ir TEOFILEI RYMANTIENEI su 

šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą

Eleonora ir Mečys 
Valiukėnai

J. Daunoras, Oak Lawn 30.00
E. Sirusienė, Flemington 20.00
O. Gailiūnaitė, Toronto . .20.00
V. Grajauskas,

Jcffersonville ............ 10.00
B. Gediminas,

Garden Grove ............ 20.00
D. Alseikienė, Los Angeles 5.00 
Korp! Neo-Iithuania

Los Angeles padalinys 25.00
VI. Matulionis, Cleveland 5.00
K. J. Sniečkai, Cleveland 10.00
Prof. dr. J. Stukas,

Watdchung.................... 50.00
V. Melinis, Matavvan .... 5.00 
B. Kožicienė,

Vernon Hills.................10.00
V. Gruodis, Westmount .. 5.73

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

A. A.

ONAI PULKAUNINKIENEI
mirus, dukrai DANGUOLEI BARTUVIE- 

NEI ir žentui EUGENIJUI, dukrai LAIMAI 

WHEELER jų šeimoms bei anūkams giliau

sią užuojautą reiškiame

B. ir J. Gediminai

Garden Grove, Ca.
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