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REAGANUI LAIMĖJUS
Kq tai reiškia praktiškai?
Vytautas Meškauskas
Ronaldas Reaganas laimė
jo įspūdingą (59 % prieš 41 %)
daugumą prezidento rinki
muose. Bet ką tai reiškia prak
tiškai, jei jo (respublikonų)
partijos dauguma senate su
mažėjo iš 55 iki 53, o Atstovų
Rūmuose daugumą ir toliau
sudaro demokratai? Jei taip,
juk sunku kalbėti apie tikrą
perversmą amerikiečių pažiū
rose. Antra vertus, reikia at
siminti, kad šiame krašte par
tijos nėra griežtai ideologinės abi savo tarpe turi ir dešiniuo
sius ir kairiuosius, kurie atski
rais atvejais sudaro koaliciją.
Pagaliau ir pats prezidentas
per rinkiminę kampaniją sie
kė visų pirma savo asmeninio
perrinkimo, kam buvo reika
lingas ne tik ‘nepriklausomų’,
bet ir tam tikro nuošimčio de
mokratų pritarimas. Jei per
1980 m. rinkimus demokrati
nių pažiūrų balsuotojai suda
rė 43%, o respublikonų 28%,
tai per šiuos rinkimus tas skir
tumas sumažėjo respubliko
nų, kurie jau .sudarė trečdalį,
naudai. Iš save laikančių res
publikonais, Reaganas laimė
jo 9 iš 10, tuo tarpu Mondale
gavo tik vieną iš trijų demo
kratų balsų. Reaganas pasi
rodė dvigubai daugiau popu
liarus nepriklausomųjų tarpe
už savo varžovą. Visa tai kal
ba už tai, kad - nors krašto
nuotaikos aplamai imant kiek
pasisuko į dešinę - už savo tokį
ryškų laimėjimą Reaganas tu
ri būti dėkingas visų pirma sa
vo asmeniškam patrauklumui
o ne ideologijai. Aišku, kad

asmeniškai populiariam pre
zidentui lengviau rasti prita
rimą kongrese, kurio pritari
mas reikalingas tiek vidaus,
tiek ir užsienio politikoje, kaip
nepopuliariam.
Kokie yra svarbiausi naujo
sios administracijos uždavi
niai? Trumpai: ūkinės gero
vės ir taikos išlaikymas. Čia
visų pirma iškyla deficito prob
lema. Valstybė daugiau išlei
džia negu surenka pajamų.
Tai problemai išspręsti Mon
dale siūlė pakelti mokesčius ir
pralaimėjo. Reaganas laikėsi
pažiūros, kurią jis pakartojo
pirmoje spaudos konferencijo
je po išrinkimo pereitą trečia
dienį, kad visų pirma reikia
peržiūrėti išlaidas ir mokesčių
santvarką ir tik po to, jei būtų
būtinai reikalinga, eiti prie
mokesčių pakėlimo. O be to,
pagyvėjęs ūkis automatiškai
sumažins deficitą.. Balsavu
sių apklausinėjimas parodė,
kad jų dauguma aukštesnius
mokesčius laiko neišvengia
mais — iš Reagano jie tikisi ma
žesnio jų pakėlimo.
Taikos išlaikymas yra dide
lė problema. Tautos daugu
ma, atrodo, pritarė Reagano
pažiūrai, kad taiką gali išlai
kyti tik būdamas stiprus, prak
tiškai - nebijodamas karo, ko
jis, žinoma, nerado reikalo
pasakyti. Kai kas mano, kad
Reaganas iš tikro turi progos
pasiekti kokį priimtiną sutari
mą su sovietais dėl atominių
ginklų kontrolės. Jis, pana
šiai kaip Nixonas, gali nebijoti
savo dešiniojo sparno kritikos

LMK Federacijos naujai išrinkta valdyba. Iš kairės sėdi: Aldona Pintch, Vaiva Gustas,
Viktorija Čečetienė ir Eugenija Treimanienė. Stovi: Dangirda Budrienė, Giedrė Kulpienė, Da
lia Kavaliūnaitė, Sofija Skobeikienė, Jadvyga Vytuvienė, dr. Marija Žukauskienė ir Malvina
Kliveckienė. Trūksta Salomėjos Valiukienes.
A. Reivytienės nuotr

LIETUVIU MOTERĮ) KLUBŲ FEDERACIJOS
SUVAŽIAVIMAS
LMKF suvažiavimas įvy
ko š. m. spalio 27 d. Kultū
ros židinyje, Brooklyne, N.
Y. Suvažiavimą atidarė pir
mininkė Marija Noreikienė
ir j prezidiumą pakvietė
Vaivą Vėbraitę - Gustienę,
Janiną Valiušaitienę ir Adą

Ustjanauskienę. Po to ji
padarė ilgą išsamų praneši
mą apie tos lietuvių moterų
plataus masto organizaci
jos, ypač praeitos valdybos
siekimus, nuveiktų darbų
laimėjimus bei ateities pla
nus.
Ji pažymėjo, kad Lietu
vių Moterų Klubų Federa
to siekiant. Kartu ir sovietai, cijos pagrindiniai tikslai
padarę viską ką galėjo, kad nuo pat įsikūrimo buvo ir
amerikiečius atbaidytų nuo yra — lietuvybės puoselėji
Reagano, dabar turi su juo mas savo šeimose ir visuo
daugiau skaitytis ir, norėdami
menėje ii- informacijų sklei
ką nors pasiekti, būti sukal
dimas apie okupuotą Lietu
bamesni.
vą svetimtaučių tarpe. Dė
(Nukelta į 2 psl.)
kojo klubams, kurie dirbo
kartu su LMK Federacijos
valdyba ir atskirai rašyda
mi laiškus JAV preziden
tui, Valstybės Departamen
tui ir kitiems valdžios pa
reigūnams, senato ir atsto
vų rūmų nariams bei komi
sijoms ir jų pirmininkams,
UN ambasadoriams ir ki
tiems apie okupuotą Lietu
vą, jos žmones ir jų gy
venimą liečiančiais klausi
mais.

Arch. Edmundo Arbo piešta prezidento Ronald Reagan ir ponios spalvota grafika, kurią
jis per Liną Kojelį nusiuntė Baltiesiems Rūmams ir gavo prezidento padėką.

Pirmininkė M. Noreikie
nė aplankė klubus ne vieną
kartą ir kituose kraštuose,
kaip tai Vokietijoje kartu
daug laiko praleidusi įvai
riais pasitarimais Vasario
16 gimnazijoje. Landone
be savo tiesioginių įsiparei
gojimų savo organizacijos
klausimais turėjo pasitari
mų ir su kitų organizacijų
atstovais. Plačiau apie tai
jau buvo rašyta spaudoje.
Savo kadencijos metu LMK
Federacija rašė laiškus pre

zidentui Reagan dėl Jurgučio šeimos, dėl OSI paruo
šimose bylose pristatomų
dokumentų autentiškumo ir
dėl Teisingumo Departa
mento pareigūnų važinėji
mo į okupuotą Lietuvą ap
klausinėti taip vadinamų
liudininkų, rašė JT amba
sadorei Jean Kirkpatrick ir
kitiems JAV misijos parei
gūnams: Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus Komitetui
Ženevoje, dėl Šveicarijoje
internuotų lietuvių karo be
laisvių paimtų Afganista
ne, rašė Europos Parlamen
to nariui dr. Otto Habsburg
v. dėl jo paruoštos rezoliu
cijos Pabaltijo valstybių
reikalu, o taip pat žodžiu ir
raštu reaguodavo į Lietu
vos reikalus liečiančius
klausimus.
Tofiau ji ilgiau sustojo
prie General Federation of
Women’s Clubs, kurių su
važiavimai praeitos valdy
bos kadencijoj buvo Bismarck, N. D., Orlando, Fla.
ir Las Vegas, Nęv. Lietu
vių moterų pranešimai bu
vo atspausdinti GfWC Club
Women vasario-kovo mėn.
nr. 1984. Taip pat atskirai
tų pačių tikslų siekianti yra
Pabaltijo Moterų Taryba,
kurioje bendrai veikia Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos
moterys. 1983 m. balandžio
mėn. lietuvių atstovė per
davė pareigas latvių grupės
pirmininkei p. H. Azolinš.
čia buvo atvykusi p. F.
Davis, chairman, GFWC
(Nukelta į 6 psl.)

Nr. 44 — 2

1984 m. lapkričio 15 d.

DIRVA

SAVAITINĖ POlTCg^^
Posūkis į laisvesnį ūkį Kinijoje. - Ar galima to paties
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kada nors tikėtis Sovietijoje? _ _ _ _ _ _ _ _ _
Spalio 20 d. Kinijos komu
nistų partijos centro komitetas
paskelbė 16,000 žodžių nuta
rimą, kuris ilgainiui gali pasi
rodyti svarbesnis už visus ki
tus dabar dėmesį kreipiančius
įvykius. Pagal tą nutarimą iš
centro planuojama ekonomija
pagal Marxo, Stalino ir Mao
būdą, turėtų būti atpalaiduo
ta iš Pekingo biurokratų prie
žiūros, leidžiant jai tvarkytis
siekiant pelno, išeinant iš pa
siūlos ir pareikalavimo dėsnio.
Kol kas to nebandė nei vie
nas komunistų tvarkomas
ūkis, nors visur aišku, kad jis
reikalingas toli einančių refor
mų. Tai, ką dabar bando ki-1niečiai, tokiu mastu niekados
dar nebandė net sovietų sate
litai Europoje, kaip pvz. veng
rai.
Faktinai spalio 20 d. nuta
rimas nėra pradžia, bet dau
giau tąsa prieš 5 metus pradė
tos kolektyvinių ūkių likvida-

REAGANUI
LAIMĖJUS
(Atkelta iš 1 psl.)
Vienas iš pirmų bandymų,
atrodo, bus Nicaragvoje. Ra
šant šias eilutes, prie jos kran
tų artinasi sovietų laivas su,
kalbama, lėktuvais vietiniam
komunistų režimui, kuris pora
dienų prieš rinkimus JAV-se
pas save pravedė rinkimus be
opozicijos dalyvavimo. Ar pre
zidentas panaudos savo per
rinkimus padidėjusį restižą
tam kroviniui sulaikyti?
Kartu reikia atsiminti, kad
sovietams susitarimas dėl
atominių ginklų kontrolės gali
ne taip rūpėti kaip amerikie
čiams. Dabartinė būklė jiems
gali atrodyti paranki šanta
žuoti Ameriką ir Vakarus. To
kiu atveju Reaganas gali būti
tikra Dievo dovana Amerikai.
Iš viso šioje srityje labai sun
ku numatyti ateitį, koks ėji
mas ilgainiui ką gali atnešti.
Labai gerą pavyzdį duoda ru
sų revoliucijos istorija, kaip
tyčia, apvaikščiota tuoj po rin
kimų. Kaip žinome, iš tikro
pirmoji revoliucija, 1917 m.
kovo 15 d. atvedusi socialde
mokratą Kerenskį į valdžią,
galėjo būti kraštui palaima,
jei jos nauja vyriausybė būtų
sulaukusi Vakarų finansinės
pagalbos. Bet tie tada kariavo
su Vokietija ir JAV
į Petra
pilį pasiųstas buv. Valstybės
Sekretorius E. Root pagalbą
susijo su Rusijos dalyvavimu
kare. Tuo tarpu Rusija nega
lėjo kariauti ir Kerenskio ofezzyva prieš vokiečius, kuri tik
paskatino juos pasiųsti į Rusi
ją iš Šveicarijos Leniną, taikos
su jais šalininką, pasibaigė ka
tastrofa. Tokiu būdu atsako
mybė, bent iš dalies, už ko
munistų įsigalėjimą Rusijoje
krinta ir Amerikai. (Už daly
vavimą kare Kerenskiui buvo
pažadėta 325 milijonų dolerių
kreditas, kurio tik 185 mil.
buvo išnaudoti.)

KINIJOS ŽEMES ŪKIO REVOLIUCIJA

cijos, kuri, padedant geram
orui, atnešė geriausius derlius
Kinijos istorijoje ir daugiau
kaip 50% padidino dirbančių
jų žemės ūkyje pajamas. Kur
galima, stambesni kolūkiai
buvo išdalinti į mažesnius, o
tie savo keliu šeimoms pradėjo
nuomoti žemę apdirbimui
nuo 3 iki 15 metų. Savo der
lių tie ūkininkai galėjo par
duoti valstybei 25 % didesnėm
kainom už pasaulines. Rezultąte javų derlius iš vieno hek
taro, 1980 metais buvęs 2,947
kg., 1983 m. jau buvo 3,655
kg., t.y. vienas aukščiausių
pasaulyje. Vidutinis dirban
čiojo uždarbis, tiesa, dar yra
labai žemas, vos $150 į metus.
Iki šių metų Kinija vis dar tu
rėjo įsivežti grūdų, tačiau tas
kiekis kas met mažėjo. Atpa
laiduoto žemės ūkio produkci
ja nuo 1980 m. padidėjo visu
trečdaliu, tuo tarpu pramo
nė - tik ketvirtadaliu.
Žinoma, žemės ūkio produk
cija negalėjo padidėti be kai
nų pakilimo. Jos pakilo be
veik 40 %. Be kartu jos verčia
pradėti reformas likusiam
krašto ūkyje, atpalaiduoti nuo
nustatytų kainų pramonės
įmonių gaminius, leisti joms
gaminti tai, kam yra parei
kalavimas.
Žinoma; tai lengviau pada
ryti žemės ūkyje, kur išnuo
motą žemės ūkio plotą ūkinin
kas gali apdirbti daugiau ar
mažiau savo jėgomis, bet yra
sunkiau pramonėje. Čia ga
mybos procesas reikalingas
daugiau, sutartinai dirbančių
žmonių. Atpalaiduotas žemės
ūkis verčia daryti ir pramonės
reformas, nes ardoma iš vir
šaus nustatyta lygsvara. Pa
vyzdžiui, vienos tonos kviečių
kaina Kinijoje yra panaši į
penkiolikos tonų anglies kai
ną, kai tuo tarpu likusiam pa
sauly tona kviečių yra verta
tik trijų tonų anglių kainos.
Kinijoje yra 3,000 labai di
delių įmonių. Kad jas pasukti
nauju keliu, reikės pakeisti
apie 40% jų direktorių ir 70%
kiekvienoje įmonėje esančių
partijos sekretorių. Kai kurios
pramonės šakos - kaip energi
jos (elektros jėgainės ir naftos
išgavimas), plienas, popierius
ir net cigaretės - liks valstybės
kontrolėje. Reforma siekiama
įmones priversti daugiau pai
syti rinkos reikalavimų, o ne
gaminti prekių, kurioms visai
nėra paklausos ir kurios tik tū
no sandėliuose.

Kinijoje 800 milijonų žmo
nių dirba žemės ūkyje ir tik 80
milijonų pramonėje, bet jie už
dirba 80% visų valstybės pa
jamų. Už tat kelias į laisvesnį
ūkį toli gražu nebus lengvas.
Jos pradininkas - faktinas Ki
nijos valdovas, nors tik su vi
cepremjero titulu - Deng Xiaoping yra jau 80 metų am
žiaus, o reforma Kiniją ant
sveikų ūkinių kojų galutinai
pastatys tik apie 2050 metus.
Kol kas pasipriešinimas re
formai yra labai nežymus, bet
kai biurokratija - partijos ir
valstybės - pasijus pavojuje, ji
padarys viską, kad savo padė
tį išlaikytų. Tai jau mes ma
tėme Sovietijoje, kur reformos
nuėjo niekais, joms susidūrus
tik su savo interesų paisančiu
valstybės ir partijos aparatu.
• ••
Trim dienom vėliau už ‘bro
lišką’ kiniečių kompartiją, spa
lio 23 d. ir Cernenko sušaukė
savo partijos CK pasvarsyti,
ką daryti su savo žemės ūkiu.
Derlius jau penki metai iš ei
lės nepasiekė plane numatytų
kiekių. Sovietijoje iki šiol tikė
tasi derlių padidinti apdir
bant daugiau žemės. Iki šio
šimtmečio pabaigos norima
ariamos žemės plotą padidinti
50 %. Chruščiovas tai jau ban
dė penktam dešimtmetyje.
Bandymą
prižiūrėjo Brež
nevas, kuris padėjo Černenkai
padaryti karjerą.
Faktinai sovietų problema
yra ne mažas apdirbamos že
mės plotas, bet nesugebėjimas
iš jo gauti reikiamo derliaus.
Jis tris kartus mažesnis už Va
karų Europos.

Nuo 1960 m. Sovietuos že
mės ūkio produkcija pakilo
apie 60%. Sovietijos gyven
tojai sunaudoja maždaug tokį
pat kiekį kalorijų kaip vaka
riečiai, bet - per paskutinius
20 metų atlyginimui beveik
dvigubai pakilus, o pagrindi
nėm maisto kainom likus to
kiom pat - sovietų žmonės nori
daugiau mėsos ir mažiau bul
vių. Tai reikalauja padidin
ti mėsinių gyvulių skaičių ir
pirkti javus jų maitinimui. So
vietų planuotojai galėtų su
mažinti mėsos pareikalavimą
padidindami jos kainas, ta
čiau tai būtų labai nepopulia
rų ir privestų prie riaušių,
kaip Lenkijoje. Už tat apsi
spręsta padidinti mėsos pasiū
lą.
Nepaisant kai kurių patobu
linimų, sovietų žemės ūkis ir

■ Iš kitos pusės
Tėvynėje apsilankę, ypač jei su privilegijom, turi
atsilyginti pasikalbėjimu ir komplimentais GIMTAJAME
KRAŠTE. Prileidžiant, kad tie pasikalbėjimai gali būti
kiek ’pafrizuoti’, vistiek pasireiškia ir pakalbintojo cha
rakteris. Taip, dailininkas K. žeromskis, begirdamas gim
tąjį kraštą net išsitiesė per dviejų puslapių atkarpą. Tarp
kitko jis ne 'Amerikos lietuvis’, bet tik 'lietuvis gyvenąs
Amerikoje’, atrodo, dėl kažkokių sumetimų norįs ypatin
gai įsiteikti gimtojo krašto prievaizdom. Tie patys klau
simai buvo pateikti ir V. K. Jonynui, bet jo atsakymo
dar nemačiau.
Gudrus prekybininkas J. Karvelis, vos užkalbintas,
tuojau pats paklausęs:
— O pavadinimą mūsų pokalbiui jau turite?
Klausėjas truktelėjęs pečiais, tuo norėdamas pasa
kyti, kad dar laiko pagalvojimui bus, bet svečias pasiūlęs:
"Pasikalbėjimas su buvusiu didžiuoju prekybinin->
ku .”
Ta sugestija nebuvo priimta. Antraštė liko šablo
niška: "Kas jaudino svečio širdį”. Svečias pabuvojęs ir
savo buvusios prekyvietėse:
— Aplankiau ir savo buvusius prekybos na
mus Vilniuje, dabartinį 'Vaikų pasaulį’, žmonių
ūžia kaip vėžių. Niekur nemačiau Amerikoje, kad
tiek žmonių būtų parduotuvėje. Kaune buvau už
sukęs į Laisvės alėjos dvidešimt "penktą numerį.
Ten dabar knygas pardavinėja, čia taip pat daug
žmonių.
Tarp eilučių turbūt reiktų perskaityti, kad žmonių
daugybė įrodo, kad pareikalavimas didesnis už pasiūlą.
Ir jei taip, J. Karvelis ten vėl atsistotų ant kojų, nepaisant
savo 83 metų. Jei tik leistų ...
Kitą, nevisai trafaretišką, pokalbį pastebėjau NE
MUNO KRAŠTE su DRAUGO redaktore Emilija Sakadolskiene. Į provokacinį, . turint galvoje tas pareigas,
klausimą;
— Kokių troškimų vedama atvykote Lietu
von? Ar tokią Lietuvą ir įsivaizdavote?
Amerikoje gimusi Sakadolskienė atsakė, kad susiti
kimui su Lietuva buvo pasiruošusi iš anksto:
— ... pakankamai apie ją skaičiau . .. radau maž
daug tą, ko tikėjausi.
Redaktorė net perėjo į šiokį tokį priešpuolį. Į klau
simą ar ją sudomino Lietuvos meno pasaulis, ji atkirto:
— Buvau operoje, mačiau "Don Karlą”, "Pi
lėnus”. Jeigu atvirai — tikėjausi didesnio įspū
džio ...
Ji tačiau pagyrė kai kuriuos dabartinius kompozito
rius, grafikus, rašytojus, pridurdama:
— Pastoviai skaitau "Tiesą”, "Literatūrą ir
meną". Todėl galiu sakyti, kad su Lietuvos kultūra
daugiau ar mažiau buvau susipažinusi jau iš anks
to.
Po ko korespondentei liko tik padėkoti už pokalbį.
Negi diskutuosi tai, kas parašyta Tiesoje.
(vm)

toliau lieka labai nenašus. Jo
našumas bandoma pakelti ski
riant jam daugiau lėšų. Sta
lino laikais tai nebuvo daro
ma. Dabar žemės ūkyje dirba
penktadalis visos darbų jėgos,
bet jam skiriama trečdalis viso
investimento, kuris reikalin
gas ir kitur. Kol kas rubliais
dar nepasisekė padidint der
liaus.
Kinijos pavyzdys moko, kad
derlių padidinti galima tik
patiems ūkininkams (ar kolū
kiečiams) davus daugiau va
lios, bet tam reikalinga nema
ža reforma. Jos reikalingu
mas suprantamas, bet kol kas
padaryti nesiryžtama. Atro
do, kad šiokia tokia viltis bu
vo dedama į palyginti jauną
politbiuro narį Gorbačevą,
bet fotografija, paskelbta spa
lio 19 d., jį rodo viena pakopa
žemiau už jo tariamą varžovą
Romanovą.
•••
Visa tai pabrėžia kiniečių
bandymo svarbą. Jei laisvė
ūkiniam gyvenime duotų gerų
rezultatų, tai negalės nedary
ti įtakos ir į kitų komunistinių
valstybių raidą. O laisvė vie

noje srityje - prie jos veda ir
kitur.
PRINTING

COLOR CAMERA
OPERATOR
Progressive, high quality commercial
lithographcr in Ann Arbor, Mich.,
with 50 years of continuous service
is accepling appciication for color
camera operators. Applicant mušt
possess 5 years experience in all aspecls of direct screen separalion, and
have clean, relinble, organized work
habits. We offer an exce)lenl compensation packuge plūs all new slateof-the-art equipment for direct screen
approach to 4/C separation. Call
V. P. PRODUCTION 313-973-9414,
or send resume to
UNIVERSITY LITHOPRINTERS. INC.
4569 Washtenaw,
Ann Arbor, Mich. 48104
(44-46)

PRINTING

PLANT MANAGER
Progressive, high quality commercial
lithographer in Ann Arbor, Mich.,
with 50 years of continuous servięe
is accepling applications for plant
manager. Candidate mušt be expcrienced and knowledge ablc in all aspects of 4/C offset lithography. Experience will include a minimum of 5
years supervisory and colleclivrly 10
years in 4/C presswork. Only candidales with well-developed communications skili* combined with effective diplomą tie managemenl sktlls
need appiy. Wc offer an exccHcnt
com pensą tion package. Call V. P.
PRODUCTION ai 313-973-9414 or
send resume to
UNIVERSITY LITHOPRINTERS, INC.
4569 Washtenaw,
ANN Arbor, Mich. 48104
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AMERIKOS LIETUVIU KONGRESO
REZOLIUCUOS
Amerikos Lietuvių Kon
gresas, įvykęs 1984 m. spa
lio 27 ir 28 dienomis Chi
cagoje, priėmė šias rezoliu
cijas:
• Kongresas nuoširdžiai
sveikina tautiečius okupuo
toje Lietuvoje, ištremtus iš
tėvynės, kalinamus bei ki
taip persekiojamus ir linki
jiems visiems kantrybės ir
ištvermės. Kongresas di
džiuojasi tautiečių ištiki
mybe savo tautai, nepapras
tu patvarumu ir kova už
tautinį išsilaikymą, pogrin
džio spaudos leidimu. Kon
gresas nori užtikrinti, kad
pavergtieji tautiečiai nėra
užmiršti, kad dėl tautos ne
laimės sielojamasi ir kad
yra visa daroma jų būklei
pagerinti ir laisvei atgauti.
Kongresas užtikrina, kad
JAV lietuvių veikla nesu
stos iki Lietuvos valstybinė
nepriklausomybė vėl bus
atstatyta.
• Kongresas paveda ALT
valdybai nusiųsti sveikini
mą JAV prezidentui, padė
koti už jo supratimą lietu
vių tautos problemų ir už
skelbiamas pavergtų tautų
laisvės deklaracijas.
• Kongresas paveda ALT
valdybai nusiųsti sveikini
mą popiežiui Jonui Pauliui
II-jam, padėkoti už jo paro
dytą prielankumą lietu
viams švenčiant šv. Kaži-.
miero 500 metų jubiliejų ir
prašyti, kad jis ir toliau
neužmirštų mūsų kenčian
čios tėvynės.
• Kongresas sveikina ne
priklausomos Lietuvos dip
lomatinės ir konsuliarinės
tarnybos narius, linki jiems
ir toliau aktyviai reikštis
Lietuvos laisvinimo akcijo
je ir žada Amerikos lietu
vių vardu visokeriopą pa
galbą.
• Kongresas sveikina Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą (VLIKą),
kaip pagrindinį veiksnį Lie
tuvos laisvinimo reikaluose,
kviečia lietuvių visuomenę
jį remti ir prisidėti prie jo
reikšmės stiprinimo.
• Kongresas sveikina
Bendrą Amerikos Lietuvių

Šalpos Fondą (BALFą) jo
40 m. veiklos proga.
• Kongresas sveikina lie
tuviams katalikams išeivi
joje naujai paskirtą vysk.
Paulių Baltakį ir linki jam
visokeriopos sėkmės.
• Kongresas griežtai pro
testuoja prieš sovietų Ru
sijos vykdomą lietuvių tau
tos genocidą ir nuolatinius
žmogaus teisių laužymus
okupuotoje Lietuvoje.
• Kongresas kartoja, kad
Lietuvos laisvinimo veiks
nių nusistatymas bendravi
me su okupuotos Lietuvos
tautiečiais yra nuoseklus ir
todėl pakartotinai kviečia
lietuvių visuomenę palaiky
ti su savo artimaisiais vien
tik privatinio pobūdžio san
tykius, vengiant kultūrinių
ryšių su okupacijos parei
gūnais.
• Kongresas įpareigoja
ALTo valdybą daryti visa
ką gali per vyriausybės ir
kongreso šaltinius, kad OSI
pareigūnams nebūtų leidžia
ma naudotis KGB agentū
ros parūpinta dokumentaci
ja ir kad Pabaltijo valsty
bių okupacijos nepripažini
mo klausimas nebūtų svar
stomas JAV-bių teismuose.
• Kongresas vertina pa
grindinių organizacijų be
sireiškiančias pastangas jų
tarpusavio santykiams iš
lyginti bei veiklai Lietuvos
laisvinimo darbe suderinti
ir kviečia lietuvių visuome
nę tuos siekius paremti.
• Kongresas kreipiasi į
lietuvių visuomenę prašyda
mas aktyvesnio įsijungimo
į Lietuvos laisvinimą ir
viešosios opinijos veikimą
mūsų tautos laisvei atgau
ti. šis prašymas yra ypa
tingai kreipiamas į lietuvių
akademinį jaunimą, kurio
išsimokslinimas ir gyveni
mo sąlygų pažinimas leidžią
lengviau atlikti susipratusio lietuvio pareigas tautos
labui.
• Kongresas konstatuo
ja, kad Amerikos Lietuvių
Taryba atlieka reikšmingą
darbą Lietuvos laisvinimo
srityje ir todėl dėkoja lie
tuvių visuomenei už rodo-

Buvęs ALT pirm. inž. E. Bartkus kalba Amerikos Lietuvių Kongrese. Prie stalo sėdi: T.
Blinstrubas, G. Lazauskas ii- P. Dargis.
P. Malėtos nuotr.

AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS
Amerikos Lietuvių Tary
ba, jos valdyba, greta kas
metinių tarybos suvažiavi
mų, kas penkeri metai su
organizuoja Amerikos lietu
vių kongresus. Šių kongresų siekis — pasiryškinti su
Altą remiančių organizaci
jų atstovais Altos veiklą
bei nustatyti gaires toles
niems ėjimams, o taip pat
pademonstruoti Amerikos
lietuvių vieningumą Lietu
vos laisvinimo byloje. De
šimtasis Amerikos lietuvių
mą ALTui moralinę ir fi
nansinę paramą, ši parama
dažniausiai pasirodo per
Vasario 16 d. minėjimus,
tačiau, ALTo veiklai išsi
plėtus, ši parama yra rei
kalinga per visus metus.
• Kongresas dėkoja ALT
skyriams ir kitoms organi
zacijoms už svarbiausios
ir reikšmingiausios mūsų
šventės Vasario 16 dienos
minėjimų renginius. Kon
gresas reiškia pasitenkini
mą kad tuose minėjimuose
vis dažniau ima reikštis
mūsų jaunimas.
• Kongresas dėkoja lietu
vių spaudai ir radijo valan
dėlėms už budėjimą tautos
reikalų sargyboje, už para
mą laisvinimo veiksniams
ir už palaikymą tautinės
gyvybės emigracijoje.
• Kongresas dėkoja ALT
valdybai, rengimo komite
tui bei jo komisijoms, kon
greso vadovams ir paskaitų
bei pranešimų autoriams už
rūpestingai ir sėkmingai
atliktą darbą.
• Kongresas dėkoja mūsų
vyskupams ir kunigams už
pamaldas ir invokacijas
kongreso proga.
• Kongresas dėkoja vi
siems, kurie lietuvių ir ki
tomis kalbomis leidžia ir
platina lietuvių katalikų
bažnyčios kroniką ir kitą
pogrindžio patrijotinę spau
dą.
Rezoliucijų komisija:

kongresas, įvykęs 1984 m.
spalio 27-28 dienomis, Burbank, Illinois, dalyvių skai
čiumi ir jų darniu nusitei
kimu rūpimų klausimų
svarstyme buvo gražus ir
darbingas.
Tik kažkodėl kongreso
darbotvarkės slinktis laiko
požiūriu buvo savotiškai
sukirpta. Sakysim, kongre
so sveikinimams, kurių bu
vo itin gausiai, kelios de
šimtys, buvo paskirta dide
lė dalis priešpietinės sesi
jos (X. 27) posėdžio. Tuo
tarpu tos pačios dienos po
pietinėje sesijoje pagrindi
niams pranešimams tebuvo
skirta po 15 minučių! Todėl
Stasio Lozoraičio jr. (Lie
tuvos diplomatinės tarny
bos uždaviniai bei reikšmė
darbe už Lietuvos laisvę),
kaip ir adv. P. žumbakio
pranešimas apie nūdienes
mūsų pastangas lietuvių
teisėms ginti, turėjo būti
pačių pranešėjų gerokai ap
kirpti . . Paklausimamsdiskusijoms, kad ir "prane
šimų ribose” skirta per- ma
žai laiko. Paprastai neiš
vengiama kalbančių, kurie
išeina už ribų. Taip atsiti
ko ir šiame atvejuje. Atsto
vas, gavęs teisę paklausti
adv. P. žumbakį, tribūnoje
pradėjo aiškinti, kiek jis
turįs sunkumų su moteriš
ke, kurios vyras turįs su
gedusį vandens kranelį...
Panašioje padėtyje, kaip
minėtieji pranešimai, nusi
stūmė ir Juozo Laučkos pa
skaitą: "žvilgsnis į Altos
kilmę, prasmę ir ateitį”.
Prelegentas Altos pirmosios
valdybos aktyvus narys
(1940), iškilus visuomeni
ninkas "mėtytas ir vėtytas”
itin kruopščiai parengtoje
paskaitoje atskleidė Altos
kūrimosi dienų sąlygas, po
litinių srovių santykius ir
pateikė savo siūlymą, "kaip
tarybininkas ir bendruomenininkas” šiandienei šio
Krašto lietuvių organizaci
jų sąrangai. Deja, J. Lauč
kos iškeltą siūlymą kongre
sas neturėjo laiko svarsty
ti. O kongerso rezoliucijų
komisija, greičiausia tuo
pačiu motyvu, šį siūlymą
apėjo tylomis.

Viktoras Naudžius, pirm.
Dr. Vladas Šimaitis
Jonas Talandis
Vytautas Jokūbaitis
Alena DevenienėGrigaitienė
Algimantas PauĮtienis
Pirmosios kongreso die
Kazys Oželis
nos vakare toje pačioje

kongreso posėdžių pastogė
je (Quality Inn Midawy)
"Starlite" salėje, įvyko Al
tos buv. pirmininkams pa
gerbti šaunus pokilis. Jo
metu prisiminti ir pagerbti
visi buvusieji pirmininkai
— A. A. Leonardas Šimutis,
inž. Antanas Rudis, inž. Eugenijus A. Bartkus, dr. Ka
zys Bobelis: ir dr. Kazys
Šidlauskas.
Banketo dalyviai malo
niai sutiko ir išklausė trum
pą pranešimą — Jono Talandžio svečio, JAV kari
ninko — aiškinimą, kodėl
remtina Ronald Reagano
politika santykiuose JAV
su SSR. Jonas Talandis Al
foje atstovauja lietuvius
respublikonus ir buvo kan
didatas į Chicagos Sanitary
District komisionierius, ban
kete pagarsino JAV Prezi
dento Ronald Reagan svei
kinimą Amerikos lietuvių
kongresui.
Antrosios kongreso die
nos rytą įvyko iškilmingos
pamaldos (katalikams) šv.
M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje ir (evangeli
kams liuteronims) "Tėviš
kės parapijos bažnyčioje.
Po pietų kongresas tęsė
savo posėdžius. Išklausyta
dr. Kazio Bobelio, Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto pirmininko, "Tarp
tautinės politikos raidos ir
Lietuvos bylos vystymosi”
apžvalga. Taip pat išklau
syta Algirdo šilo trumpa
paskaita, tema — Jaunes?
nioji karta Lietuvos laisvi
nimo darbe.
Baigminėje kongreso po
sėdžių dalyje patvirtintas
mandatų komisijos prane
šimas ir priimtos komisijos
pasiūlytosios rezoliucijos,
pavedant jas vykdyti Altos
valdybai.
Mečys Valiukėnas

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
MACHINISTS
SET-UP PERSON & OPERATOR:
min. 3-5 yrs. exp. on hand milling
machines.
OPERATOR: min. 3-5 yrs. exp. on
Vertical & Horizontai Machining
Centers.
SET-UP PERSON & OPERATOR:
3-5 yrs. exp. Hardinge HC/AHC
Machines.
SET-UP PERSON Ac OPERATOR:
min. 3-5 yrs. exp. on NC Turning
Machines.
Leading contract mfgr. seeks conscientious individuals. Ultra modern, clean, A/C shop. full benefits.
TR1ANGLE MFG., CO. INC.
Upper Saddle River, N. J.
201-825-1212 ext. 26
(44-46)
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Kėlimo kranai turi būti saugūs...
Pokario metais Europoje,
dirbdamas apgriautoj Saarbrueckeno liejykloje, ma
čiau nelaimingą atsitikimą
prieš pat Kalėdas! Kabeli
nis kranas iškėlė didžiulį
licdinį. Darbininkas po apa
čia skubiai kaltu numušinė
jo atsikišusius metalo var
veklius.
Kabelis staiga
truktelėjo ir keliolikos tonų
krūvis pasviro ir šnektelėjo
žemyn. Ir... kaip tam so
vietiniame anekdote —
žmogus liko plokščias, o ka
liošai sveiki.
Apgailėjome tada mums
artimą darbo draugą Hel
mutą, palikusį žmoną su
vaikais. Stovėdami prie ug
niakuro priekaištavome ne
kam kitam, o "Ehrhardt
und Sehmer” inžinieriams.
Argi tiems velniams nepa
rūpo patikrinti krano kabe
linius įtaisus? Gal ir rūpė
jo, gal ir tikrino, bet nelai
mė atsitinka tada, kai žmo
nės — mašinų valdytojai —
per daug pasitiki savo įgū
džiu bei patirtimi. Tuomet
nelabasis ir pakiša kanopą.
Amerikoje tiek valdžia,
tiek pačios pramoninės ben
drovės, apdraudų koncernų
spaudžiamos, stengiasi ap
saugoti darbininkus nuo ne
laimingų atsitikimų. Mirtis
ar sužalojimas atneša daug
išlaidų.
Sužinojau, kad kaip tik
šioje saugesnių kėlimo kra
nų srityje ilgus metus dar
buojasi technikos mokslų
daktaras Emanuelis Jarašūnas. Jis gimė 1932 metais
prie Baltijos jūros girinin
ko šeimoje. Mechaninės in
žinerijos studijas baigė Ka
lifornijos v a 1 s tybiniame
universitete, Long Beach
mieste, įsigydamas bakalaurato ir magistro laips
nius. Išlaikęs valstybinius
egzaminus, tapo registruo
tu profesionaliu inžinieriu
mi. Po įvairių sėkmingų va
dovaujamų pareigų keliose
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įmonėse, užimant net direk
toriaus pareigas, Emanuelis
1975 m. atsidavė vien tik
moksliniam darbui. Parašė
dvi knygas: apie įrankių
projektavimo pagrindus ir
apie medžiagų atsparumą.
Šiandien dr. E. Jarašūnas yra associate professor
ir dėsto Kalifornijos valst.
universitete (CSULB) inži
nerijos fakultete. Aktyviai
prisideda prie mokslo pro
gramų sudarymo profesi
nėms draugijoms, koordi
nuodamas universiteto ga
mybinius pasiūlymus su
Amerikos nacionalinio stan
dartų instituto (ANSI) pa
stangomis.
Amerikiečių mechanikos
inžinierių draugija (ASME) pakvietė E. Jarašūną,
kaip kėlimo kranų sepcialistą, nustatyti Aliaskos tereno savybes, į kurias atsi
žvelgiant ateityje būtų kon
struojami kuo patikimesni
pervežamieji kranai. Kaip
žinome, Aliaskoje šiuo me
tu sparčiai plečiasi alyvos
ir su ja susijusių darbų pra
monė. Tam reikalingas di
delis kranų kiekis.
Spalio pradžioje E. Jarašūnas, talkinamas kelių šios
srities žinovų iš Washingtono, D. C. ir Denverio, nu
vyko į Aliaską. Ištyrė Anchorage uosto tereną, pas
kui pasuko šiaurės linkme
iki McKinley kalno. Pasta
rųjų tyrimų išvada moks
liškai paprasta: busimoji
kėlimo kranų mašinerija
turi būti pritaikyta Alias
kos aplinkai.
Reikia pažymėti, kad
kranų technologija dr. Ja
rašūną domina jau 14 me
tų. Sukaupta patirtis ir
aukštos kvalifikacijos yra
didžiai vertinamos Ameri
kos mechanikos inžinierių
tarpe, taip pat ir Kaliforni
jos darbo saugumo ir svei
katos agentūroje (Cal-OS
HA), kuri jam pavedė me

tinį kranų patikrinimą.
Em. Jarašūnas su savo
straipsniais bendradarbiau
ja "Hazard Prevention”
žurnale, šiemet 1 ir 4 nu
meriuose buvo atspausdinti
jo detalūs samprotavimai
tema — kaip apsisaugoti
nuo nelaimių dirbant su
sunkiaisiais kranais, čia jis
kruopščiai analizuoja gali
mų nelaimių priežastis. Pa
taria kuo griežčiau laikytis
trijų svarbiausių perspėji
mų: 1) ypač atsargiai dirb
ti su kėlimo kranu elektros
laidu artumoje, 2) naudo
jamo krano įtvirtinimo pė
dos (outriggers) turi būti
pilnai ištrauktos, 3) keliant
krūvį, trauklė arba kabelis
turi lygiuotis su krano svir
timi (boom).
Siūlo jis eilę patobulini
mų, reikalingų tam, kad
žmonių klaidos (sakykime,
išsiblaškymas, neapsižiūrė
jimas, pirmadienių ar algadienių nuotaikos) neliktų
nelaimės priežastimi. Ne
"žmogaus m e c hanizmas”,
kitais žodžiais, ne pats kra
no vairuotojas, bet pati mo
derni mašinerija, pagamin
ta su reikiamais saugumo
įtaisais, gali užtikrinti sau
gesnį darbą. Toks maždaug
yra autoriaus pagrindinis
principas. Technikoje ma
šinomis reikėtų pasitikėti
labiau ,negu žmogumi.
Vienam savo rašinių E.
Jarašūnas nurodo įvairiau
sias priežastis, kurios veda
prie neapsižiūrėjimo ir ne
laimių dirbant su perveža
maisiais kėlimo kranais.
Įsileisti į šių priežasčių aiš
kinimą, verčiant nelengvą
technikinę t e r minologiją,
būtų per sunkų mano ribo
tai plunksnai. E. Jarašūnas
pažymi, kad Amerikoje su
kranais susijusių nelaimiu
statistika yra nepilna, tie
siog apsidraudėliškai miglolota. Per penkerius metus
Kanadoje, Ontario valstijo
je iš 224 statybos mirtinų
nelaimių 48 įvyko dirbant
su kėlimo kranais. Auto
riaus tvirtinimu, tie skai
čiai Amerikoje yra ketur
gubai didesni.
Profesorius E. Jarašūnas
nėra užsidaręs savo moks
linėje ertmėje. Išlieka jaut
rus ir veiklus lietuvių ben
druomenės narys. Su žmo
na Laima ir sūnumis Romu
ir Auriu gyvena Santa Monicoje, Kalifarnijoje. Dau
gelį metų dainuoja visų mė
giamame Los Angeles vyrų
kvartete kaip lyrinis teno
ras. Lietuvių dainų reper
tuaras jo asmenybėje dar
niai papildo įtemptą moks
linę prozą ir rūpestį sau
gesniu darbu.
Pr. Visvydas
WANTED 1ST CLASS

PLASTIC PATTERN &
MOLD MAKER
Mušt have bliater pak experience.
Steady full time work. Liberal (ringe
benefits & hourly rate.
Apply ca) or send resume

SCHAWK INC.

Dr. Emanuelis Jarašūnas Aliaskoje apžiūrinėjęs kranus ir tereną.

1695 RIVER RD.
DĖS PLAINES, ILL. 60018
312-694-9080
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NAUJOJI LIETUVIŲ SKAUTŲ
SĄJUNGOS VADOVYBĖ
Rinkimų į LSS vadovybę LSB Vyr. Skautininkas:
balsavimams
pasibaigus,
spalio 31 d. buvo suskaičiuoti v.s. fil. Kazys Matonis
balsavusiųjų
balsai. Skel LSB VS Pavaduotojas:
biame balsavimų duomenis.
ps. Algis Senkus

LSS Taryba —Bendras
sąrašas:
v.s.
v.s.
v.s.
v.s.
v.s.
v.s.

LSS Vyr. Skautininkė:

Sofija Jelionienė
Irena Kerelienė
fil. Sigitas Miknaitis
fil. Lilė Milukienė
Eugenijus Vilkas
Bronius Žalys

v.s. Stefa Gedgaudienė

LSS VS Pavaduotoja:
v.s. Marija Vasiliauskienė

ASS Vadijos Pirmininkas:

LSS Taryba —Brolijos
sąrašas:

s. fil. Kęstutis Ječius

ASS Pirm. Pavaduotojas:

s. Mykolas Banevičius
v.s. Česlovas Kiliulis
v.s. fil. Petras Molis
v.s. Vytautas Vidugiris

ps. fil. Aldona Rauchienė

LSB Garbės Gynėjas:

LSS Taryba—Seserijos
sąrašas:

s. fil. Vaidevutis Man tautas

s. Pajauta Pullinen
v.s. Liuda Rugienienė
v.s. Danutė Surdėnienė
j.s. Genovaitė Treinienė

v.s. Malvina Jonikienė

LSS Garbės Gynėja:

ASS Garbės Gynėja:
s. fil. Ritonė Rudaitienė

LSS Taryba—ASS Sąrašas:
LSS Rajonų vadai:

s. fil. Rimantas Dirvoms
v.s. Jurgis Gimbutas
s. fil. Virginija Remienė
j.ps. fil. Algimantas Žilinskas

v.s.fil. Balys Barktia —
Australijos
s. Steponas Vaitkevičius —
Europos
LSS Garbės teismo nariai: s. Steponas Zabulis — Atlanto
v.s. fil. Antanas Paužuolis —
v.s. fil. Jonas Damauskas
JAV
Vidurio
v.s. Halina Plaušinaitienė
s.
Marija
Butkienė — Ramiojo
v.s. fil. Edmundas Korzonas
vandenyno
s. Vytautas Torūta... Kanados

LSS Kontrolės komisija:

u.s. Liudas Ramanauskas
LSS Vadovybės Rinkimų
Prezidiumo Pirmininkas

s. Nijolė Balzarienė
j.s. Daiva Gaušienė
ps.Antanas Jarūnas

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

AKTYVAI 31,000,000 DOLERIU

KASOS VALANDOS:

TAUPYMO CERTIFIKATAI

MARŪUETTE 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

SUMA

TERMINAS

$500
-19,999

$20,000
-49,999

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

New York tel.:
212-441-6799
[Į

St. Petersburg:
813-367-6304

9.50%
10.50%
10.60%
10.70%
10.75%

9.75%
10.75%
10.90%
10.95%
11.00%

$50,00 ir daugiau - pagal susitarimą.
IRA -

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

3 mėn.
6 mėn.
1 metų
2 metų
3 metų
3 mėn.
6 mėn.
1 metų
2 metų
3 metų

KURSAS

11% [metinis pieaugis 11.462%]
TAUPOMOJI SASKAITA - 9.0%
(metinis prieaugis 9.42%)

SKOLINA tik savo nariams žemesniais .
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis.

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

SICU NURSES

PARKLAND HOSPITAL IN DALLAS
WANTS TO TALK TO YOU!
We are expanding and that means many new staff positions. Requires 1 year of progressive experience m the
SICU/Trauma environment.
If you vvould likę to work in a major teaching hospital
and live in exciting Dalias. Call for detail and intervievv
arrangements. 1-800-527-0333, m Canada call collėct
214-637-8992.

PARKLAND
MEMORIAL HOSPITAL
Dalias County Hospital District
5201 Harry Hines Boulevard
Dalias, Texas 75235
Equal opportunity/alfirmaiive action employer
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Žvilgsnis į Aštuntąjį Kongresą (4)

Lengviau atsidusim, tėvynę prisiminę
Jūrate Statkutė de Rosales
Darbo ir pasitarimų metu,
Pietų Amerikos lietuvių Kong
resas gal bandė atlikti tai, ką
PLB būtų turėjusi padaryti
nuo pat savo įkūrimo dienos:
suderinti instrumentus -- ly
giai taip, kaip prieš koncertą
orkestras derina savo instru
mentus.
Lygiai, kaip styginiai, pu- .
čiamieji ir būbniniai instru
mentai, kurie juk yra skirtin
gi, gali būti sujungti į bendrą
orkestrą, taip ir įvairių kraštų
sąlygos išvysto skirtingą lietu
višką veiklą, kuri betgi visa
gali būti suderinta bendram
tikslui atsiekti.
O jei galima suderinti įvai
rių kraštų veiklą, tuo labiau
turėtų būti galima suderinti
įvairių mūsų organizacijų
darbus. Nepasakysiu, kad ši
antroji užduotis būtų mums
pilnai pavykusi: šiaurėje vyks
tančios organizacijų trintys
mus paliečia, kad ir kaip ban
dytume gintis. Jaučiamės, čia
pietuose, lyg žmonės į kurių
namą skverbiasi vanduo pot
vynio metu; šluoji, stumi, gi
niesi, o vanduo veržiasi į vidų
ir tiek. Taip tat yra ir su šiau
rėje vykstančiais nesusiprati
mais tarp lietuviškų organi
zacijų. Tų nesusipratimų mes
tiesiogine žodžio prasme nesu

prantame. Dargi jų nenorime
ir nepateisiname, o jie brau
nasi į mūsų namą kaip potvy
nio vanduo. Vieną tačiau yra
būtina viešai pripažinti: nei
vienas atvykusių iš šiaurės ne
užsiminė apie organizacijų
varžybas ir nebandė ‘mauti
faktų ant savo kurpalio’. Jei
kas paslydo, tai mes patys, pie
tiečiai ir ši detalė gal man iš
rodė pati tragiškiausia ... ir
pati absurdiškiausia.
Mesdami, pagal suvažiavi
mo dienų programą, ‘kritišką
žvilgsnį į save’, turėjome ir dis
kusinių akimirkų. Tarp kitų
temų iškilo ir lietuviškų para
pijų klausimas, nes parapijom
trūksta lietuvių kunigų ...
kurių geras skaičius dirba su
nelietuviais. Kai nėra nuola
tinių sekmadieninių lietuviš
kų pamaldų ir įpročio susirink
ti savo pastogėje po mišių, ma
žesnėse kolonijose suyra lietu
viška veikla, nežiūrint kokios
pastangos yra dedamos. Už
klaustas, kiek lietuvių kunigų
yra Pietų Amerikoje, kunigas
Gavėnas, Pietų Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybės pir
mininkas atsakė, kad jų yra
virš dvidešimt. Užklaustas,
kiek jų dirba su lietuviais - ne
atsakė. Vien šio aštraus, gal
paties aštriausio Pietų Ameri
kos lietuvių tarpe klausimo iš-

Pietų Amerikos lietuvių suvažiavime vakare prie laužo es
tradinės muzikos dainininkė Adriana Jocytė su gitara užveda
partizanų dainą. Jaunimas jai pritaria.
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TAUPYKITE DABAR

St. Anthony

10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
Willowbrook, III. 60521

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
Willowbiook: (312) 789-0777
FSLK
JOSEPH F. GRIBAUSKAS
EXECUTIVE SECRETARY

Dennis N. Gribauskas

Senor Viee-President/
Willowbrook Manager

Opcn Mon.. 9-8: Tues.. Thur-., Fri. 9-5; Sat.. 9-1; Closed
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kėlimas jau buvo žingsnis pir
myn, nes anksčiau negalima
buvo nė minėti, kad kai kurie
mūsų kunigai taip uoliai tar
nauja bažnyčiai, jog pamiršta
tarnauti Lietuvai.
įdomu
betgi yra tai, kad paskutiniu
laiku Popiežius labai aiškiai
nurodė būtinumą kiekvienai
tautinei grupei išlaikyti savo
identitetą ir nenutautėti.
Gal netikslu buvo priekaiš
tauti dėl to kunigui Gavėnui,
kuris kaip tiktai yra garbin
ga išimtis, pašventusį visą sa
vo gyvenimą lietuviškai veik
lai. Ne jis vienas. Maždaug
desėtkas atsidavusių Lietuvai
ir lietuviams kunigų dirba Pie
tų Amerikoje, bet jie yra skais
čioji, žibanti medalio pusė,
kuri*tik dar labiau paryškina
tautinį nesusigaudymą tu
gana gausių mūsų dvasiškių,
kuriems švarkas yra arčiau kū
no negu marškiniai. Kadaise,
sąlygos ir įvykiai, o gal ir gai
lestis, juos nustūmė pas prie
miesčių varguolius, Amazonės
indėnus, didį badą kenčian
čius Afrikos negrus, ir jie jau
neberado kelio atgal pas sa
vuosius, kurių gal net labai il
gėjosi. Tiems saviesiems jie
dabar yra reikalingi. Ar jie
ras kelią atgal?
• ••

Pietų Amerikos jaunimo suvažiavime dalis jaunimo. Guoda
Antanaitytė (JAV), Kęstutis Slokas (Colombia), Aras Mažeika
(Venezuela), Sandra Saldytė-Mažeikienė (Brazilija) ir Snaigė
Zalatoriūtė (JAV).

palyginti tai su savo kraštų są
lygomis.
Ir su šia pastaba gal reiktų
užbaigti jau per ilgai išsitęsusį

aprašymą. O toliau ... juk
ateitis jaunimo rankose. Da
bar mes daugiau nepasakokim, o jie tegul dirba.

■ €<« (ti tto
SkirpStdS

DRAUGO nr. 210 vedamasis iškėlė naują uždavinį: Sovie
tam suvaržius siuntinius į Lietuvą, verta padaryti ”bent apy
tikrę apyskaitą, kiek išleidome lėšų šelpdami saviškius Lietu
voje, kokią paramą mūsiškiai ten gavo ir kokia suma parėmėme
mūsų didįjį priešą”. Taipjau verta maždaug surašyti, kiek mūsų
tėvynėje palikto turto "nusavinta liaudies reikalams” be jokio
atpildo,.. dar "išdavikais” ir "banditais” gėrybių savininkus
apšaukus”. Tai būtų konkreti ataskaita okupantui, irgi savajai
istorijai paliktinos svarbios žinios. Mes vis atsiliekam, kai mūsų
istorijos faktus tendencingai užrašinėja svetimi. Ar ir dabar
tenkinsimės tuo, ką savaip dokumentuoja Maskvos raštai?
• Bet straipsnis baigiamas gana liūdnai. Esą nėra, kas tai
vykdytų: ”daug kartų per 30 metų kalbėta — rašyta apie doku
mentacijos rinkimą Lietuvos žydų naikinimo reikalu. Nė vienas
mūsų veiksnys nieko nepadarė — neišleido šiuo reikalu nors
Ir suvažiavimo metu, ir su
vieno kito rimto veikalo... Kas šiek tiek padaryta — padaryta
važiavimui pasibaigus, svar
privačių asmenų. Taigi nedaug turime vilčių”, nors reikalas nebų vaidmenį atliko jaunimas.
delstinai
vykdytinas, girdi, tam darbui "nesunkiai būtų galima
Jaunieji prisijungė prie Kong
surasti
žmonių
”. Aišku, reikia ir lėšų, bet pinigo mūsų fondai
reso su Antruoju Pietų Ameri
nestinga,
ir
patys
nesam elgetos. O raštingų ir ryžtingų žmonių
kos Jaunimo suvažiavimu, o
patriotiniam
darbui
pakanka. Deja, nemokam ar nepajėgiam
Kongresui pasibaigus, užsiliko
rimtesnių užmojų organizuoti.
į
ir stovyklai.
Kaip visada,
•
Tam
pačiam
DRAUGO
numery
aprašytas
LF
šių
metų
jaunimas įnešė daug gyvybės.
pelno skirstymas: paskirta 165.000 dol. Suma nemaža. Bet mi
Jie diskutavo, sportavo, rašė,
nėtam reikalui (apskaičiuoti apytikriai, kiek mūsų turto tėvynėj
vaidino, klausė paskaitų, pra
užgrobė okupantas ir kiek siuntiniais jį sušelpėme) — nieko
vedė programas, darbo būre
neduota. Kodėl? Atsakymą randame LF struktūroje: LF nei jo
lius, žiūrėjo specialias video
Pelno skirstymo komisija nekuria jokių planų, iš esmės ne
programas apie sovietišką gu
svarsto kasmet iškylančių tautos kultūros remtinų reikalų, o
lagą ir viską aistringai disku
lėšas skirsto pašalpos būdu: pagal prašymus iš šalies! Kaip
tavo.
kitados prie bažnyčių durų "ubagam almužna” — kas garsiau
Gal atskirai vertėtų atžymė giesmę įrėkia ar žaizdas ryškiau atkiša, tas didesnę malonę
ti jaunimo programos paskai
pelno, o tylūs, kuklūs nedaug ką gauna. Taip ir čia, nors daug
tas. Kvietė jie prelegentus.
svarbių kultūros dalykų laukia paramos, bet — nėra, kas už
Danutė Rosales jiems kalbėjo juos paprašo. O atrodo atbulai: fondui turėtų rūpėti kaip tik
tie objektai ir tos sritys, kuriomis dar niekas kitas nesirūpina.
apie profesijas, kurias pasirin
Gaila, Pelno komisija eina lengviausiu keliu. Nesikvaršina gal
kus jaunuolis gali būti naudin
gas Lietuvai. Dr. Povilas Ma vos, kad lėšos eitų pagal rimtą ir tikslingai paruoštą planą, visas
žeika skaitė jaunimui paskaitą sritis lygiai apimantį. Patogiau sėdėti prie aruodo ir laukti, kas
delną atkiš ir paprašys. Laimė, tų prašymų daugiau, negu pi
apie politinę padėtį Europoje,
nigų, tai patiem planus nuodugniau ruošti ir išeivijos kultūros
nurodydamas eilę hipotetinių
sudėtingumą svarstyti nė nereikia. Tokią išvadą susidaro skai
ateities vystymosi galimybių
tytojai iš aprašymų spaudoj, kaip ir čia DRAUGE šį kartą:
ir aptardamas, kokia būtų Lie
ypačiai pabrėžtas LF ir Pelno komisijos tikslas ir rūpestis —
tuvos padėtis kiekvienu skir "visiems prašymus patenkinti”. Gal tik kiek vargo dalijant, kam
tingu atveju.
daug duoti, kam mažai, o kam nieko, bet tai nėra kultūros
Ypatingai teigiamą elemen globojimo procedūra. Matyt, kad šis spaudoj aprašymas teisin
tą įnešė gal pirmas lietuviškas gai nusako LF nusistatymą nes ir DIRVOS nr. 41 — apie LF
‘šiaurės-pietų’ jei ne dialogo, vajaus vakarienę — pranešimo gale pabrėžiamas LF vadovybės
tai stačiai jaunimo veiklos telkiamo kapitalo didžiausias uždavinys — "patenkinti visus
suderinimo bandymas, atsiun- pgrįstus prašymus” (nieko apie kultūrinius tikslus ar planus).
čiant į Pietų Amerikos suva Tačiau argi praeito karo ir okupacijų dokumentacija nėra "pa
žiavimą dvi lietuvaites iš šiau grįstas reikalas?” Nors tai svarbus mūsų istorijai uždavinys,
rės, specifiniai informacijos ir bet — nėra kas "paprašytų” jį paremti. Taip tad per daugel
ryšių užmezgimo tikslais: žur metų, anot DRAUGO vedamojo, reikšmingus tautos kultūros
nalistę Snaigę Zalatoriūtę ir užmojus tegalėjo atlikti privatūs asmenys sava iniciatyva ir
’ėšom (pvz. Dariaus-Girėno 50 m. sukakčiai monumentalus lei
ryšininkę Guodą Antanaitytę.
Abiejų mergaičių orientacija dinys). O kultūros vardais pasivadinę įstaigos ar vienetai sun
kesnių darbų moka išvengti.
ir taktas buvo pasigėrėtini.
• Ir nereikia čia aklai minėti visus veiksnius, nes pagal
Susiskirsčius jaunuoliams į
protingą
darbų' pasidalinimą kultūrinės medžiagos ir istorinės
atskirus būrelius, politinis bū
dokumentacijos darbai patikėti tik vienam veiksniui, bet jis,
relis turėjo pasikalbėjimus su
gal pabūgęs darbo, net pareigų pasidalinimo principą paneigė —
įvairiais Kongreso dalyv. lis ir
nuo kaltės bando išsisukti.
ilgoką pasikalbėjimą su Linu
Taip žaidžiame kultūros kauliukais daugelį metų. Ir tautai
Kojelių, kuris papasakojo, darome neatitaisoma skriaudą. Kad galop eitume nuo žodžių
kaip jaunimas gali veikti šiau prie darbų — "nedaug turime vilčių”, sako dienraščio veda
rėje. Mūsiškiams buvo įdomu masis.
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Mielam bičiuliui

JONUI JURKŪNUI
ir jo šeimai, Lietuvoje mirus jo mylimai se

seriai ZOFIJAI, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą
Stella ir Vytautas

Ab raiči ai

Mūsų mielam bičiuliui
LMKF suvažiavimo dalyvės. Pirmoje eilėje sėdi; J. Kerelienė, M. Noreikienė, I. Banaitienė,
M. Samatienė ir M. Marcinkienė.
A. Reivytienės nuotr.

mus M. Noreikienės vado
vaujama valdyba vykdė.
Po LMKF pirmininkės
(Atkelta iš 1 psl.)
pranešimo savo veiklos nu
International Clubs. Iš Bal eito kelio apžvalgas padarė
tųjų Rūmų buvo gauta spe klubų atstovės, atvykusios
ciali prez. Reagan pasira iš įvairių vietų, Washingšyta proklamacija ryšium tono, Hartfordo, Waterbūsu Womens History Week, rio, New Jersey, New Ha
1983. Prelegentė buvo Gin ven, Stamfordo, ir iš toli
tė Damušytė, lietuvių in mųjų Floridos, Chicagos ir
formacijos centro vicedi- Kalifornijos, tai viena iš
rektorė ir kalbėjo apie mo pirmųjų tos organizacijos
terų įnašą ir vaidmenį re steigėjų ir nuolatinių akty
zistencijos veikloje okupuo- viausiųjų darbuotojų gar
toj Lietuvoj ir Sovietų Są bės pirmininkė Vincė Jojungoje.
nuškaitė Zaunienė. Ir ji ta
Baigdama pranešimą M. rė savo prasmingą, pilną vi
Noreikienė išreiškė padėką suomeninės veiklos patyri
už nuoširdų bendradarbia mo žodį.
vimą garbės pirmininkei
Po pranešimų vyko gy
Irenai Banaitienei, Galiai vos diskusijos ir naujos
žilionienei, valdybos na valdybos rinkimai. Naujoji
rėms: V. čečetienei, M. Kli- LMK Federacijos valdyba
večkienei, G. Kulpienei, A. buvo numatyta Čikagoje,
Noakaitei-Pintch, V. Sut bet po ilgų pasitarimų iš
kuvienei, E. Treimanienei, rinkta vėl Nexv Yorke: Al
M. Žukauskienei ir kitoms, dona Pintch, Salomėja Vakurių pagalba bendromis liukienė, Vaiva Vėbraitėjėgomis aukščiau minėtus Gustas, Jadvyga Vytuvieorganizacijos įsipareigoji- nė, Eugenija Treimanienė,

LMKF Suvažiavimas

‘Arpber
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ
išvyksta GRUODŽIO 26 d. — $1247.00 (su įdomia
NAUJŲJŲ METŲ programa VILNIUJE). Kelio
nės maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningra
das, Helsinkis.
1985 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ prasidedada BALANDŽIO 17 d. REGISTRUOJAME
JAU DABAR.

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

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
393 West Broadwav
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.
PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANCES. RF.CISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

Dalia Kavaliūnaitė, dr. Ma
rija Žukauskienė, Giedrė
Kulpienė ir Sofija Skobeikienė.
Į revizijos komisiją Vik
torija čečetienė, Daugirda
Budrienė ir Malvina Klivečkienė. Suvažiavimui labai
sklandžiai vadovavo Vaiva
Vėbra'tė-Gustas. Buvo pri
imtos rezoliucijos.
Po visų darbų ir įvairių
problemų sprendimo 7 vai.
vakaro buvo iškilminga va
karienė, kurioje dalyvavo
virš 70 asmenų. Invokaciją sukalbėjo Tėv. Leonar
das Andriekus, OFM. Aldo
na Pintch vadovavo prista
tydama svečius, kurių tar
pe buvo Lietuvos generali
nis konsulas Anicetas Si
mutis su ponia, LMK Fede
racijos steigėja nepriklaumos Lietuvos operos buvusi
primadona Vincė Zaunienė,
Matilda Marcinkienė, Jolanda Kerelienė, E. Legeckienė, Margarita Samatie
nė, Galia žilionienė, Danu
tė Venclauskaitė ir kitos.
Supažindino su LMKF gar
bės narėmis bei daug pasi
darbavusiomis šiai organi
zacijai.
Suvažiavimą žodžiu svei
kino Lietuvos generalinis
konsulas A. Simutis ir per
davė sveikinimus iš Lietu
vos atstovo dr. S. Bačkio ir
ponios. Tautos Fondo pir
mininkas J. Giedraitis dė
kojo LMKF-jai už Tautos
Fondo rėmimą, ypač M.
Marcinkienei už nesenai su
organizuotą stambią lėšų
sumą. Raštu sveikino gene
ralinė konsule J. Daužvardienė, LB New Yorko apy
gardos pirm. A. Vakselis ir
kitos organizacijos.
Pagrindinė kalbėtoja bu
vo LMKF garbės narė Ja
nina Simutienė. Jos žo
dis spausdinamas atskirai,
žvelgiant į šį ne eilinį
LMKF suvažiavimą tenka
pasidžiaugti, kad moterys
savo veikla net pralenkia
veikėjus vyrus. Kai kitos
organizacijos pasigenda jau
nųjų jėgų, moterys ir šiuo
atveju gali tik didžiuotis,
nes į naują valdybą išrink
tos beveik visos aktyvios
jaunuolės veikėjos.
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JONUI JURKŪNUI

ir šeimai, mirus Lietuvoje jo mylimai sese
riai ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI, reiškiame

nuoširdžią užuojautą

Elena, Kęstutis ir Kazimieras
Pociai

A. A.

ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI
Lietuvoje mirus, jos broliui JONUI JUR

KŪNUI ir seseriai TEOFILEI RYMANTIE-

NEI su šeimomis, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą
Roma ir Danielius

Degėsiai

A. A.

ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI
mirus, jos broliui JONUI JURKŪNUI, jos
seserims STEFANIJAI KUZMICKIENEI ir
TEOFILEI RYMANTIENEI su jų šeimomis

gilią užuojautą reiškia

Barbara ir Teodoras

Blinstrubai

A. A.

ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI
Lietuvoje mirus, jos brolį inž. JONĄ JUR

KŪNĄ, seseris dr. TEOFILĘ RYMANTIE-

NĘ ir STEFANIJĄ KUZMICKIENĘ, o taip
pat jų šeimas bei artimuosius nuoširdžiai
užjaučia
Modestavičių šeimos
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KORP! NEO-LITHUANIA CHICAGOS
SKYRIAUS NAUJA VALDYBA
Antanas Juodvalkis
Korp! Neo-Lithuania Chi mo ir Korp! Neo-Lithuania
cagos skyriaus filisterių ir 61 metų įsteigimo turiningi
senjorų metinė sueiga įvy minėjimai. Turėjo ir kelis
ko 1984 m. lapkričio 4 d. pramoginio pobūdžio rengi
Lietuvių Tautiniuose Na nius, kurių metu jaunieji su
muose. Sueigą ir ją vedė vyresniaisiais suartėjo ir
pati pirmininkė Rasa Pliop kolegiškai pabendravo.
lytė, sekretoriavo Loreta
Iš iždininko pranešimo
Deveikytė.
patyrėme, kad Chicagos
Praėjusios sueigos pro skyriaus iždas nėra tuščias,
tokolą perskaitė sekretoria bet valdybai taupiai elgda
vęs Jonas Savickas. Proto mosi, neperžengė gautų pa
kolas ir pateiktoji plati dar jamų, bet dar padidino per
botvarkė priimta be pakei imtą likutį. Kontrolės ko
timų.
misijos vardu, Juozas že
Pirmininkė Rasa Plioply- maitis analizavo iždininko
Naujoji Korp! Neo-Lithuania Chicagos padalinio valdyba. Iš kairės: Loreta Daveikytė, Ka
tė pranešė apie jos vado pateiktas apyskaitas ir siū zė Brazdžionytė, pirm. Rasa Plioplytė, Onutė Barauskaitė ir dr. Alvydas Arbas.
V. A. Račkausko nuotr.
vautos valdybos veiklą. Jau lė priimti. Sueiga visus pra
giedojus gaudeamus, visi
nųjų senjorų valdyba buvo nešimus patvirtino ir išreiš
Vida Momkutė, baigusi mas nesudarė jokios proble
pateikusi veiklos planą ir kė kolegišką padėką valdy Marijos aukštesn. mokyklą, mos, nes pirmininkė Rasa sueingos dalyviai vaišinosi
jį, kiek sąlygos leido, sten bai, ypatingai rūpestingą- studijuoja St. Xavier kole Plioplytė ir vicepirm. Kazė valdybos parūpintomis gė
gėsi įgyvendinti. Daugelio jai pirmininkei Rasai.
gijoje, galvoja apie advo Brazdžionytė sutiko kandi rybėmis ir arčiau susipaži
korporantų remiama, val
Valdybos teikimu ir jun- katūrą. Baigusi Chicagos datuoti antram terminui ir no su naujaisiais senjorais.
dyba judėjo ir laikėsi nusi jorių magistrai Indrei To- aukšt. lit. mokyklą ir Ped. pasitraukusių vieton pasiū
• "Jinai ir trys Gintarai”
stovėjusių tradicijų. Pažy liušytei pristačius, priimti lit. instituto pilną 3-jų me lė kitus tris kandidatus. Su
mėtini Lietuvos nepriklau į Korp! Neo-Lithuania šie tų kursą, priklausė Rūtos eiga plojimu naują valdybą estradinės muzikos ir dai
somybės 66 metų atstaty junjorai:
rateliui ir jam vadovavo, patvirtino. Vėliau valdyba nos vienetas iš New Yorko
šoka tautinius šokius Gran pasiskirstė pareigomis taip: pirmą kartą pasirodys Chi
dyje, dalyvauja muzik. vie pirm. Rasa Plioplytė, vice cagoje lapkričio 17 d. Jau
nete Vaivoje, St. Xavier pirm. Kazė Brazdžionytė, nimo centre, L. Fondo va
lietuvių klube, tvarko švie sekretorė Loreta Deveiky- jaus bankete. Nariai ar nau
A. A.
sas įvairiuose pastatymuo tė, iždininkas dr. Alvydas ji nariai įnešę vieną šimti
ZOFIJAI TAMOšEVIčIENEI
se, Jaunimo centre, veikė su Arbas ir narė Onutė Bara- nę gauna svečio bilietą į
kauskaitė.
banketą. Įnašus siųsti į L.
jaunučiais ateitininkais.
okup. Lietuvoje mirus, jos broliui JONUI
Visa valdyba yra jauna Fondo raštinę — 3001 W.
Rita Noreikaitė, baigusi
Purdue universitetą, W. La- ir rodo noro skleisti lietu 59th St., Chicago, III.
JURKŪNUI ir seserims — TEOFILEI RY
fayette, Indiana, komuni vybę studentų tarpe. Svei
• Margutis kviečia visus
kacijos ir prekybos moks kintinas dr. Alvydo Arbo
MANTIENEI ir STEFANIJAI KUZMICKIElus, buvo dekano garbės są grįžimas į valdybą, nors ir pamatyti Algirdo Lands
rašuose, priklausė Kappa paskutiniais metais nebuvo bergio komediją "Onos vei
NEI reiškiame nuoširdžią užuojautą
Delta Rho brolijai ir mo nuo veiklos nutolęs nes gra das”. Petro Maželio režisuo
terų komunikacijos grupei, žiai veikė su junjorais, bū to veikalo spektakliai Jau
nimo centre rengiami lap
šoka tautinius šokius Vy damas tėvūnu.
A.L. T. S-gos Chicagos
Į kontrolės komisiją iš kričio 22 ir 23 d. Bilietai
ties grupėje. Baigusi Kr.
Skyrius
rinkti : Juozas žemaitis gaunami Vaznelių prekybo
Donelaičio lit. mokykla.
(veiklus revizorius), Vytas je ir "Margučio” raštinėje.
Arvydas Končius, bąigęs
Plioplys ir Paulius Devei
St. Laurence aukšt. mokyk
• Lietuvių Operos laimė
kis.
lą, studijuoja Moraine ValAtlikus svarbiuosius rei jimo bilietų laikas jau bai
ley community kolegijoje
Mylimai sesutei,
kalus — pakėlus junjorus į giasi, nes laimingieji bilietų
biznį-finansus. Yra baigęs
senjorus ir išrinkus valdy numeriai bus išskirti Ope
A. t A.
Kr. Donelaičio lit. mokyk
bą, iškilo kai kurie aktualūs ros baliaus metu lapkričio
las, oro skautas, šoka Ramklausimai. Kol. Algis Mo 17 d. vakare Lietuvių Tau
ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI
byne,
destas kvietė j visus, nors tiniuose namuose.
Lietuvoje mirus, jos broliui inž. JONUI JUR
Ritas Pavilionis, baigęs
Be lietuvių visuomenės
ir naujoviškus renginius,
Quighlev South aukšt. mo
KŪNUI, seserims STEFANIJAI KUZMICdalyvauti ir vyresniuosius, paramos neįmanoma pasta
kyklą, Loyolos universitete
ne tik jaunimą. Korp! Neo- tyti bet kokios operos. Tad
KIENEI ir TEOFILEI RYMANTIENEI su
studijuoja chemiją ir psi
Lithuania yra vienalytė or kviečiami visi dalyvauti
chologiją, projektuoja siek
šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą
ganizacija, kurioje gražiai Operos baliuje lapkričio 17
ti medicinos gydytojo dip
sutelpa ir bendradarbiauja d., 7:30 vai. vak., Tautiniuo
lomo. Baigęs Kr. Donelaičio
se namuose ir vietas užsisa
jaunuomenė ir vyresnieji.
lit. mokyklas, lankė Ped.
Bronė ir Albertas Kremeriai
Naujai išrinktasis Altos kyti pas Jurgį Vidžiūną
lit. institutą, skautauja, šo
Severiną ir Nardis Juškai
pirm. Teodoras Blinstru- Šiuo telefonu: 767-5609.
ka, dainuoja, sportuoja ir
bas, jau nebe pirmą kartą
fotografuoja.
kėlė reikalą Korp! Neo-LiPijus Stončius, baigęs St.
thuanią įsijungti į ALTą
Ignatius aukšt. mokyklą ir
Illinois technologijos insti sudarančių organizacijų tar
A. A.
tutą BA laipsniu iš biznio ir pą. Kadangi Korp! Neo-Li
921 Pr»¥icdenc8 Highway
finansų administracijos. Li thuania yra studentų kul
Noraiod, MA 02062
tuanistiką mokėsi Aušros tūrinis sambūris, tai įsijun
ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI
MACHINE SHOP INSPECTOR
Experienced 1st. class rouVartų ir Chicagos aukšt. gimas į ALTą neatitiktų
tlne inspector vvanted for
day shlft opening Mušt
mirus, jos broliui JONUI JURKŪNUI su
lit. mokyklos bei Ped. insti jos paskirčiai, nes ALTa
have a machlne shop backyra
sudaryta
politinei
veik

ground inspectlng a wlde
tute. Yra didelis sporto mė
range of machlne parts.
šeima ir seserims STEFANIJAI KUZMICWlir also be doing 1st.
gėjas ir Lituanicos futbolo lai. Taip ar panašiai sam
plece inspectlon.
bei lietuvių golfo klubų vai, protavo ir kol. J. žemaitis.
MACHINIST
Antra vertus, skyriaus su
KIENEI ir TEOFILEI RYMANTIENEI su
Wanted for set-up and opdybų narys.
eration of Pratt & Whitney
thread mllling machlnes.
Visi pakeltieji senjorai eigos negalėtų daryti spren
2nd shlft opening avallable.
dimą,
nes
tie
reikalai
pri

šeimomis reiškiame gilią užuojautą
perskaitė parašytus darbus,
MACHINIST
Wanted for set-up and opyra baigę lituanistines mo klauso Korp! suvažiavimui.
• ration on Heald Boremathic machlnes. 2nd shlft
kyklas, gerai kalba lietuviš
Sueiga buvo gausi ir miš
Stefanija ir Aleksandras
ooenlngs avallable.
Please contact Ed Sopp
kai ir dalyvauja jaunimo ri dalyviais, užtrūkusi porą
at 617-769-7200 for an
Traškai
appointment.
(43-45)
veikloje.
valandų, čia gyvai reiškėsi
Naujos valdybos rinki jaunieji ir vyresnieji. Su
F

GRANT GEAR INC.

Nr. 44 — 8

KANADOS LIETUVIAI
J. Varčius
KANADOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
VEIKLA

Kanados Lietuvių bend
ruomenės krašto tarybos
suvažiavimas įvyko 1984
m. spalio 13 d., šeštadienį,
Toronto Lietuvių namuose.
Dalyvavo 62 užsiregistra
vusių tarybos narių ir sve
čių. Suvažiavimų pradėjo
10 vai. ryto KLB krašto
valdybos pirm. A. Pacevi
čius įžangine kalba. Ev.
kun. P. Dilys sukalbėjo invokaciją. Pirmininkavo V.
Piečaitis, P. Augaitis ir dr.
E. Birgiolas. Sekretoriavo
L. Girinis-Norvaišą ir S.
Rudienė. Sveikino žodžiu
Lietuvos gen. konsulas dr.
J. žmuidzinas, VLIKo pirm,
dr. K. Bobelis ir PLB pirm.
V. Kamantas, kuriam šia
proga dr. A. Pacevičius įteikėkė Kanados Lietuvių fon
do čekį $5,000.00 skirtą li
tuanistikos katedrai Illinojaus universitete Chicagoje.
KLB krašto valdybą su
daro: pirmininkas adv. A.
Pacevičius, vicepirmininkas
H. Stepaitis, vicepirminin
kė ir visuomeninių reikalų
komisijos pirm. J. Lasienė,
vicepirmininkas ir švietimo
reikalų komisijos pirm. V.
Bireta, iždininkas J. Kriš
tolaitis, kultūros komisijos
pirm. R. Kurienė, KLJ Są
jungos pirm. S. Bersėnaitė,
sekretorė R. Jonaitienė ir
Kanados apygardos sporto
vadovas V. Sonda.Iš valdy
bos pareigūnų pranešimų
išryškėjo Kanados Lietuvių
bendruomenės veikla, pro
blemos ir ateities planai.
Valdyba palaiko ryšius su
Kanados valdžios bei parti-
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jų atstovais, Toronto mies
to pareigūnais ir kitatau
čiais. Vasario 16-sios šven
tės proga rengiami priėmi
mai svetimtaučiams, Ottawoje vyksta kiekvienais
metais Baltiečių vakaras,
kuriuose dalyvauja parla
mento ir valdžios atstovai.
Palaikomi draugiški ryšiai
ne tik su estais ir latviais,
su kuriais sudaryta Baltie
čių federacija, bet ir su
vengrais, ukrainiečiais, len
kais. Iš šių tautų sudary
tas pavergtų Rytų Europos
kraštų komitetas. KLB
krašto valdyba artimai ben
dradarbiauja su JAV-bėse
laisvinimo ir bendruomenės
organizacijomis, dalyvauja
jų konferencijose ir tariasi
bendros veiklos reikalais.
Jungtinėms tautoms įteik
tas memorandumas. Planuo
jama išleisti sulankos ”Lithuanians” ir ”Lithuanians
in Canada”, paruošti Kana
dos parlamento nariams
memorandumą, tikslu su
pažindinti juos su pagrindi
niais lietuvių rūpesčiais.
Mažoms apylinkėms ruošia
mos vaizdajuostės ir siun
čiama informacija, paskai
tos, kurias jos panaudoja
tautinių švenčių renginiuo
se. Tyrinėjama galimybė
gauti pašalpą iš valdžios
Kanados lietuvių istorijai
išleisti. Valdyba pradėjo or
ganizuoti lietuvių archyvą,
kuris ateityje bus pagrin
dinis informacijos centras.
Įdomius pranešimus su
važiavime padarė bendruo
meninio pobūdžio organiza
cijų atstovai. Apie sporti
ninkų veiklą kalbėjo Kana
dos apygardos vadovas V.

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiii.............. . ...................................... iiiiiiiiiiihi

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, III. 60601
Td. kr«rt.w (312) 263-5826; mm, (312) 6774489.
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Sonda, supažindinęs su įvy
kusiomis 1984 m. vasarą
žaidynėmis: Toronte ŠALFAS žaidynės, Laisvės
olimpijada ir Hamiltone —
Kanados keturių klubų žai
dynės lietuvių dienų proga.
Kanados Lietuvių fondo at
stovas H. Stepaitis pranešė,
kad fondo kapitalas jau per
šoko $600,000 ir iš gautų
palūkanų paskirta aukų
$70,000 organizacijoms ir
kitiems lietuviškiems rei
kalams. Su Tautos fondo
veikla Kanadoje supažindi
no pirm. A. Firavičius, ku
ris VLIKo reikalams suren
ka Toronte ir per įgalioti
nius apylinkėse daugiausia
aukų ir jo paskutinis įteik
tas čekis buvo $60,000.
Kanados Lietuvių jauni
mo sąjungai vadovauja B.
Bersėnaitė, kuri suvažiavi
mo dalyvius supažindino su
atliktais ir ateities darbais,
šiuo metu vykdomas jau
nimo surašymas ir įvy
kusiame KLJ sąjungos ta
rybos suvažiavime Hamil
tone 1984. X. 6 nutarta pa.
skelbti 1985 metus Kana
dos lietuvių jaunimo mobi
lizacijos metais. Įdomus
pranešimas buvo Kanados
Lietuvių žmogaus teisėms
ginti komiteto pirm. dr. M.
Uleckienės, kurios vadovau
jama organizacija turi tiks
lą kelti okup. Lietuvoje
žmogaus teisių bei religijos
priespaudą, raginti lietu
vius perduoti informacijas
svetimtaučiams ir teikti vi
sokeriopą pagalbą Lietuvos
laisvės kovotojams, ken
čiantiems sovietų kalėji
muose. Per bendruomenės
apylinkes veikla plečiame
visoje Kanadoje, palaikomi
ryšiai su tarptautinėmis or
ganizacijomis ir kanadiečių
spauda.
Popietinėje sesijoje Trento universiteto prof. dr.
R. Vaštokas, kandidatavęs
kaip liberalų partijos atsto
vas j Kanados parlamentą,
aiškino suvažiavimo daly
viams apie Kanados politi
nes partijas, apie dalyvavi
mo reikšmę jų veikloje ir
naudą lietuvių bendruome
nei. Po jo aktualios paskai
tos, vyko svarstybos tema:
"Dvikalbiškumas — lietu
vių kalbos išlaikymo klau
simai”. Vadovavo G. Pet
rauskienė. Svarstybų temą
nagrinėjo N. P. Marijos vie
nuolijos vaiku darželio ve
dėja seselė Margarita, iš
ryškinus darželio auklėjimo
įtaką vaiko lietuvių kalbos
ir lietuviškos sąmonės for
mavime. Svarstybų narys
D. čuplinskas kalbėjo apie
sąvo asmeninius pergyveni
mus ir patyrimus lankant
šęštądieninę mokyklą. Ir I.
Ross analizavo mišrios šei
mos problemas. Tai buvo la
bai naudingos svarstybos,
kurias papildė vykusios dis
kusijos, iš kurių išryškėjo
Jiaujų idėjų, pasiūlymų, su
gestijų krašto valdybai pla
nuoti pakeitimus dabarti
nėje švietimo sistemoje.
Pasibaigus svarsyboms,

užtrukusioms pora valandų,
buvo išklausyti bendruome
nės apylinkių atstovų pra
nešimai. Veikia 20 apylin
kių. Veikliausios yra di,
džiose kolonijose: Toronte,
Montrealyje ir Hamiltone.
Iš mažųjų veikliausios yra
Ottawos ir St. Catharines
miestų apylinkės. Kitos ma
žosios apylinkės jau turi
sunkumų sudaryti valdy
bas. Jos pamažu silpsta, nes
lietuviai keliasi ir telkiasi
didesnėse kolonijose. Kraš
to valdyba stengiasi su jo
mis palaikyti ryšius, aprū
pina švietimo ir informaci
ne medžiaga*
Pranešimus užbaigė PLB
valdybos pirm. V. Kaman
tas, supažindinęs su atlik
tais ir planuojamais dar
bais. Pasaulyje veikia 19
kraštų bendruomenių. Jų
didžiausios — JAV, Kana
doje ir Australijoje. Ryšiai
su kraštų bendruomenių va
dovybėmis palaikomi asme
niškai, dalyvaujant jų su
važiavimuose, konferenci
jose ir pasikeičiant infor
macine medžiaga. Studijuo
jami švietimo sistemos pa
keitimai. Būtinai reikia pa
remti Vasario 16-sios gim
naziją Vokietijoje $200,000
ir lituanistinę katedrą Illinojaus universitete Čikago
je $300,000. Santykiai su
VLIKu vystosi palankia
bendradarbiavimo linkme.
Baigiant suvažiavimo
darbotvarkę, buvo svarsto
mi ir diskutuojami organi
zaciniai reikalai. Buvo nu
tarta : a. įpareigoti KLB
Toronto apylinkės valdybą
suruošti Kanados lietuvių

dienas Toronte 1985 m.
spalio mėn. Padėkos savait
galyje; b. įpareigoti KLB
krašto valdybą išstudijuoti
krašto valdybos rinkimų
tvarką ir pateikti taisykles
svarstyti sekančiame tary
bos suvažiavime; c. pritar
ta archyvo steigimui, šeš
tadieninių mokyklų progra
mų ir vadovėlių pakeitimu
pasauliniu mastu.
Suvažiavimas baigtas 7
vai. vak. Lietuvos himnu ir
mų ir vadovėlių pakeitimui
stiprinti bendruomenės vei
klą ir siekti okup. Lietuvos
išlaisvinimo.
ENG1NEERING TECHNICAL

Fire sprinkler design growing com
pany neėda experlenced designers &
field conalruction personnel. Excellent benefits.
Apply ot call to: DON M1TCHELL
GULF FIRE SPRINKLER
3300 Dilido Road
Dalias, Tcxas 75228
214-328-3287
(37-46)

PRINTING
SlripperH needed for rapidly growing
commercial and publications printer
in Midland, Mich, 4 color iourneyman
preferred būt will also fili positiona
with talenled 2 year apprentices and
2-3 color strippers.
J1M HOUVF.NER, 517-496-3333

PENDALL PRINTING INC.
1700 JAMES SAVAGF. RD.
MIDLAND, MICH. 48640
(40-49)

MACH1N1ST IST CLASS
Aircraft Precision Gear Mfg.: sel up
and operated: Gear Hobbing, Shaping & Grinding. (Reishauer), cyllindrical Grinding, internal. extermal.
thread grinders. Engine, Turret And
Chucking, lathes. Located Easlcrn
Queens.
Call 718-592-7106
(44-50)

OFFSET
PRESSMAN/WOMAN
1 color. Miehle 29 exp. rcq*d., clean.
well organized, vinyl printing fac.
Call StuaTt Wucher at 215-699-7041
collect. Rate cornmensurate w/exp.
leve].

KEL-ART PLASTIC INC.
207 PROGRESS DR.
MONTGOMERYVILLE, PA. 18936
(44-3)

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

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga
Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

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.

1984 m. lapkričio 15 d.

Nr. 44 — 9

DIRVA

CLEVELANDO VYRU OKTETO
TRIGUBA ŠVENTĖ
Aurelija Balašaitienė
Lapkričio 3 d. vakare į Cle
velando Sv. Jurgio parapijos
salę, išdekoruotą sidabru, žyd
rais kaspinais, balionais ir sko
ningais stalų papuošalais, su
sirinko gausus svečių būrys at
švęsti Clevelando Vyrų Okteto
sidabrinę dainos kelio sukaktį.
Šventės rengimas - nuo salės
puošimo iki originalių pietų
patiekėjų ir elegantiškos ‘kok
teilių’ valandėlės - pasižymėjo
dideliu rūpestingumu. Iš pa
tikimų šaltinių teko patirti,
kad salės puošimo darbus atli
ko okteto narių žmonos, o pie
tus paruošė Lionginus Nagevi-'
čienės vadovaujamas šeiminin
kių būrys, būtent - V. Spirikaitienė, L. Jucaitienė, E. Ma
žonienė, S. Miglinienė, Ų.
Gaižutienė ir M. Iešmantienė. Oktetas, įvertindams jų
darbą ir pasišventimą, progra
mos metu jas apdovanojo savo
nauja plokštele. Oktetas taip
pat reiškia savo padėką kun.
J. Bacevičiui už leidimą pasi
naudoti sale veltui, o šeiminin
kėms už atliktą darbą be atly
ginimo.
Orkestrui grojant, buvo
pavakarieniauta. Po vakarie
nės man teko garbė pasveikin
ti svečius ir supažindinti su
okteto nariais bei trečiąja,
naujausia okteto plokštele, ku
ri buvo gauta tik prieš dvi die
nas. Taip pat buvo pagerbti
okteto mirusieji nariai: Fabi
jonas Kaminskas ir skulptorius
Vytautas Raulinaitis, tragiš-

kai žuvęs automobilio katastro
fojė. Jo atmintis yra pagerbta
plokštelės viršelyje. Dėl įvai
rių priežasčių iš okteto eilių pa
sitraukusius narius buvo pa
kviesta pagerbti plojimais, nes
oktetas jų ilgamečio įnašo neį
vertinti nei pamiršti negali.
Tai Petras Kudukis - buvęs ok
teto administratorius ir eilės
dainų žodžių autorius, oktete
dainavęs 9 metus; Džiugas
Staniškis - oktetui priklausė 20
metų; Mečys Aukštuolis - iš
okteto pasitraukęs po 24 me
tų; Romas Bublys ir Antanas
Kavaliūnas - dainavę trum
pesnį laiką.
Besiruošdamas išvykai į
Australijos Lietuvių Dienas,
oktetas intensyviai repetuoja,
o baliaus metu sudainavo virš
10 dainų ir, publikai reika
laujant, dar vieną ‘bisui’. Da
bartinė okteto sudėtis yra to
kia: Mindaugas Motiejūnas oktete nuo 1961 metų, Algis
Gylys - nuo įkūrimo dienos ir
kartu su oktetu atšventęs 25
ir kartu su oktetu atšventęs 25
metų dalyvavimo sukaktį, Gy
tis Motiejūnas - nuo 1960 m.,
Raimundas Butkus - nuo 1968
metų ir okteto iždininkas, Ro
mas Zylė - nuo 1979 m., Val
das Ziedonis - okteto adminis
tratorius ir solistas, nuo 1964
metų, ir Paulius Nasvytis - jau
niausias ir naujausias okteto
narys, įstojęs šiais metais. Nuo
1964 metų oktetą lydi ir su juo
dainuoja solistė Irena Griga-

PLB vicepirm. M. Lenkauskienė sveikina oktetą ir kelionei
į Australiją paremti įteikė 3000 dol.
V. Bacevičiaus nuotr.

liūnaitė, savo žaviu sopranu
įnešdama į okteto ‘vyrišką’ po
būdį romantiškai jausmingą
koloritą. Rytas Babickas, ok
teto įkūrėjas, akompaniatorius,
aranžuotojas ir vadovas, dar
vadovauja dviem Clevelando
muzikiniam vienetam. Išbu
vęs Čiurlionio Ansamblio chor
meisteriu 28 metus, pereitą ru
denį, mirus ansamblio įkūrė
jui ir vadovui muz. Alfonsui
Mikulskiui, ansamblio kviečia
mas perėmė jo vadovo parei
gas. Virš devynerių metų,
taip pat iš gyvųjų tarpo pasi
traukus muz. Ambrazui, Ry
tas Babickas vadovauja Sv.
Jurgio parapijos chorui, jį pa
ruošdamas ne vien tik giedoji
mui pamaldų metu, bet taip
pat Kalėdų muzikos koncer
tams bei pasaulietiškos muzi
kos pasirodymams įvairių
švenčių progomis.
Tenka su džiaugsmu paste
bėti, kad Ryto Babicko ir jo
įkurto okteto pastangas bei
darbą visuomenė didžiai ver
tina ne vien moraliai, bet ir fi
nansiniai prisidėdama prie
milžiniškos kelionės į Australi
ją išlaidų sumažinimo, kurios
viršys 22 tūkstančius dolerių.
Programos metu PLB vice
pirmininkė kultūros reikalams
Milda Lenkauskienė, trumpu
žodžiu pasveikindama oktetą
jubiliejaus proga ir palinkėda
ma geros kelionės, įteikė 3000
dol. čekį. Lietuvių Namų di
rektorių tarybos vardu oktetą
pasveikino Vytautas Sniečkus,
padovanodamas 1000 dolerių.
Vilija Nasvytytė, vadovavusi
programai, perskaitė dar pa
pildomą mecenatų sąrašą:
Petras Milašius 1000 dol. ir
smulkesnėmis aukomis - V.
V. Nasvytytė sega gėles G. Motiejūnui, A. Gyliui ir M. Mo Spirikaitienė, M. Žitkus, dr.
tiejūnui
V. Bacevičiaus nuotr. V. Stankus, adv. Algis Širvai

m
AMBER

STUDIOS, inc
505 East 185 Street,

Didelis pasirinkimas dovanoms

įvairių meno darbų.

CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

Tel. (216) 531-3500

tis, J. Balašaitytė-Salerno ir
kun. Katarskis iš Daytono. Bu
vo įdomi staigmena, kai V.
Nasvytytė pranešė, kad Čika
goje gyventi Ryto Babicko mo
tina yra taip pat atsiuntusi
jam dovanų. Jam buvo įteik
ta didelė dėžė, kurios Rytas
neatidarė, nežiūrint reikala
vimų iš publikos. Tai viena to
gražaus vakaro nepaaiškėjusį
paslaptis. Laimos Jucaitienės
padovanotas didžiulis tortas
su 25 metų skaitline buvo at
neštas į sceną okteto ponių. Jo
teko paragauti visiems.
Plokštelės supažindinimo
momentas buvo paįvairintas
pagrojant ištrauką iš plokšte
lės - dainą apie Velnią ir vyną
Tai linksmas ir nuotaikingas
muzikos kūrinys, puikiai atiti
kęs baliaus nuotaikai. Plokš
telėje įdainuota 12 įvairios
nuotaikos ir įvairių kompozi

TAUPA

torių dainų, kurių didžiausią
dalį harmonizavo ir oktetui
pritaikė Rytas Babickas, o pen
kių dainų orkestruotes paruo
šė muzikė Rita Kliorienė. Ok
tetui akompanuoja populiaru
sis Rimo Strimaičio orkestras.
Sunku nupasakoti tai, kas
taikoma pasiklausymui. Tik
galima pažymėti, kad toje
trečioje okteto plokštelėje,
kaip ir ankstyvesnėse, ran
dama dainų kiekvienam sko
niui ir nuotaikai. Salia gilios
nostalgijos ir apviltos meilės
melodijų, suskamba daina
apie raudoną rožę ir jaunystės
šypseną ir apie tai, kaip žmo
gui kartais nedaug tereikia,
‘tik alyvų šakelės baltos, tavo
rankom nuskintos ’... Jų gali
ma klausytis savo namų vienu
moje, prie jų galima šokti,
verkti ar garsiai nusijuokti. Si
plokštelė yra verta rimto dė
mesio, nes ji žymiai praturti
na gan skurdų mūsų pramogi
nės muzikos lobyną ir teikia
estetinio džiaugsmo tiek vienu
mos valandėlėje, tiek svečių
būry. Skoningas ir kuklus vir
šelis su okteto narių nuotrau
komis įrodo okteto darbo tęsti
numą ir gilią meilę lietuviškai
dainai.

MEDICAL
PSYC1ATR1C NURSING POSITipN,
avail. on 3-11, 11-7 shifia, for schizophrenic rcsearch, management, and
chidrcn’s programa. Dynamic multi
disciplinary approach encouragen professional growth. Orientation and
in-service provided EOE Employer.
Contacl DIRECTOR OF NURSING,

McFARLAND MENTAL
HEALTH CENTER,
901 SOUTHWIND ROAD,
SPRINGFIELD ILL. 62703.
217-786-6994
(41-47)

VIENINTELIS LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVAS
OHIO VALSTIJOJE.

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

Darbo valandos: sekmadieniais nuo 11:00-1:00 p. p.
ADV. A. ŠIRVAIČIO ĮSTAIGOJ (LIETUVIŲ NAMUOSE)

trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 10 v. iki 1 v. p. p.

PATARNAVIMAI
DUODAME PASKOLAS
MOKAME:
6% už indelius
Asmenines ir prekybines,
($100 ar daugiau)
nuošimčiai mažesni kaip
9% už ’Super’ share
kitose finansinėse
sąskaitą
institucijose.
($2,500 ar daugiau)

Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS
raštinėje. Visos santaupos apdraustos su National
Deposit Guarantee Corporation.
SAVI — PAS SAVUS! VIENYBĖJE — GALYBĖ!

!---------------------- --------I MATAS & TURNER
!
REALTY
«•

Į

501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119

486-2530

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

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
H0WARD TURNER — Attomey
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
iliiiniii——m——iin—.wiiiiii—mii«iii——iuiiMiiiminn-------------

Nr. 44 — 10

DIRVA

1984 m. lapkričio 15 d.

AUSTRALIJOJE MIRĖ MŪSŲ PASTOGĖS’
REDAKTORIUS VINCAS KAZOKAS
Antanas Laukaitis
Spalio 30 d. Australijos lie
tuvius sukrėtė staigi ir netikė
ta žinia. Sydnėjuje, širdies
smūgio ištiktas, mirė Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės
laikraščio ‘Mūsų Pastogė’ re
daktorius Vincas Kazokas. Ra
šytojas, poetas, visuomeninin
kas, velionis sunkų redakto
riaus darbą išdirbo virš 20
metų. Tai buvo ypatingai sun
kios pareigos, pareikalavusios
iš velionies daug ištvermės, jė
gų ir asmeniško pasišventimo.
Tačiau, kaip jis pats yra pasa
kęs, ‘mūsų gyvenimas suside
da iš mąstymų, darbų ir žo
džių’. Todėl ir visą savo gyve
nimą J. Kazokas buvo pašven
tęs lietuviškam darbui ir
pačiai Lietuvai.
Gimęs 1919 m. sausio 15 d.
Mėčiūnų kaime, Kapčiamies
čio vis., Seinų apskrityje, jis
mokėsi Lazdijų gimnazijoje,
brandos atestatą įsigydamas
1938 m. prie švietimo ministe
rijos. 1938-40 m. studijavo
germanistiką, 1940 mokėsi
Valstybiniame pedagoginiam
institute Vilniuje, 1941 m. Vil
niaus universitete, vėliau filo
sofijos fakultete Kaune. 194344 metais dirbo centrinėje
valstybinėje bibliotekoje.
Pasitraukęs iš Lietuvos,
1946-47 m. studijavo Tuebingeno universitete ir buvo Reut
lingeno lietuvių gimnazijos
vokiečių kalbos mokytojas.
1949 m. atvyko į Australiją ir
apsigyveno Sydnėjuje. Nuo
pat pirmųjų atvykimo dienų
jis įsijungė į lietuviškąjį kultū
rinį ir bendruomeninį gyveni
mą, kuris jam buvo nesveti
mas. Australijoje įsikūrus Lie
tuvių Bendruomenei, jis kiek
vienai kadencijai buvo išren
kamas Krašto Tarybos atstovu
ir pačioje Krašto valdyboje ėjo
vicepirmininko ir Kultūros Ta
rybos pirmininko pareigas.
Sydnėjuje jis buvo vienas iš
Plunksnos klubo steigėjų ir vė
liau ilgametis šio kultūrinio
klubo pirmininkas. Nuo 1961
metų V. Kazokas redagavo sa
vaitraštį ‘Mūsų Pastogė’.
Be ‘Mūsų Pastogės’, jis dar
redagavo Australijoje ėjusį kul
tūrinį žurnalą ‘Užuovėja’,
taip pat dalyvaudamas Trem
ties Metuose, Lietuvių Poezi
jos Antologijoje, metraštyje
‘Gabija’, Australijos Lietuvių
Metraštyje. 1953 m. išleido
eilėraščių rinkinį ‘Sapnų Pė
domis’, vėliau išvertė F. Dos
tojevskio ‘Didysis Inkvizito
rius’, A. Koestlerio‘Nulis ir Be
galybė’, A. Gide ‘Sūnus Palai
dūnas’ ir F. Timmermans
‘Kaimietiškoji Psalmė’.

Savo poezijoje V. Kazokas
bandė filosofinėmis mintimis
ir galvojimu surasti ir sujungti
gamtos grožį su nesuprastu
žmogaus skundu, ieškant ar
timos ir nuoširdžios meilės.
Lapkričio 2 d. Lietuvių Lai
dojimo Biuro koplyčioje vyko
paskutinis atsisveikinimas su
velioniu. Ąžuolo vainikais pa
puoštoje koplyčioje, skambant
Čiurlionio tyliems muzikos
garsams, atsisveikinimo kal
bas pasakė LB pirm. dr. A.
Mauragis, V. Patašius, A.J.
Jūragis, A. Dūdaitis, B. Žalys,
B. Stašionis ir A. Jablonskienė.
Pagerbiant poetą, buvo skaity
ta jo poezijos kūriniai, kuriuos
skaitė L. Urbonas, R. Juzėnaitė, A. Jūragis, J. Viliūnienė ir
D. Labutytė-Bierri. Koplyčio
je atsisveikinimą pravedė J.
Zinkus.
Sekančią dieną virš 200
žmonių susirinko į kapinių kre
matoriumą. įnešus lietuvišką
trispalve apdengtą karstą, ku
ris - pagal senovės lietuvių
papročius - buvo specialiai su
kaltas iš pušinių nedažytų len
tų ir be jokių vinių, paskuti
nes atsisveikinimo apeigas pra
dėjo lietuviškos radio valandė
lės pranešėjas inž. V. Juška.
Skambant M. K. Čiurlionio
muzikos garsams ir vėliau ki
toms lietuvių liaudies dainos,
atsisveikinimo žodžius tarė
Krašto V-bos pirm. inž. V. Bu
kevičius, Canberos LB pirm,
dr. A. Stepanas, Perth’o atsto
vas prof. dr. Z. Budrikis, New
castle atstovas prof. dr. V. Do
niela, ‘Tėviškės Aidų’ atstovas
A. Kramilius, Canberos Liet.
Dienų pirm. V. Martišius,
gydytojų vardu dr. R. Kava
liauskaitė, V. Augustinavičius
ir estų Bendruomenės pirm.
T. Kroli.
Pasibaigus oficialiosioms
kalboms, lietuviškas raudas
giedojo G. Zigaitytė, M. Reisgienė, E. Belkienė ir R. Mic
kienė - velionies poeziją skai
tant L. Urbonui, S. Skoruliui,
J. Viliūnienei ir V. Juškai.
Velionies žmonai dr. G. Kazokienei ir vaikams Ugnei ir Ka
jui užpylus ant karsto lietuviš
kos Dzūkijos žemės, buvo su
giedotas Lietuvos himnas, tuo
užbaigiant paskutinį atsisvei
kinimą su mūsų įžymiuoju
Vincu Kazoku. Visos laidoji
mo apeigos buvo atliktos seno
vės lietuvių tautinėje dvasioje,
kurias parengė velionies žmo
na dr. Genovaitė. Šermenys,
dalyvaujant apie 200 žmonių,
vyko Lietuvių Klube.
Vinco Kazoko netekimas
Australijos lietuviams nežinia

Massachusetts gubernatorius Michael Dukakis pasirašo proklamaciją, skelbiančią spalio
14 d. Šv. Kazimiero diena. Tai pirmas atsitikimas, kad valstybės gubernatorius taip pagerbtų
Lietuvos patroną Šv. Kazimierą. Lietuvių delegacija: iš kairės dr. Budreckis, inž. J. Vasys, I.
Veitienė, J. White, P. Žičkus, gubernatorius Dukakis. B. Paliulis, O. Ivaškienė, kun. S. Saulėnas,
F. Grendelytė, J. Vembrė ir B. Bajerčius.

BOSTON
LIETUVOS
KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 25 d. Lietuvių
Karių Veteranų Sąjungos
"Ramovė” Bostono skyrius
rengia Lietuvos kariuome
nės atkūrimo minėjimą.
10:15 vai. ryte iškilmingos
pamaldos už žuvusius ir mi
rusius karius šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje
So. Bostone. Giedos solis
tas Benediktas Povilavičius.
Prie vargonų prof. Jeroni
mas Kačinskas.
3 vai. p. p. So. Bostono
Lietuvių Piliečių Draugijos
3-čio aukšto salėje pagrin
dinė minėjimo dalis, kurio
je bus pagerbti ir atžymėti
Bostono ramovėnų skyriaus
nariai — savanoriai kūrė
jai, dalyvavę Lietuvos lais-

ar kada bus pilnai užgydytas.
Visa lietuvių bendruomenė
neteko savo laikraščio redak
toriaus, visuomenininko ir di
delio lietuvio patrioto, kuris,
ypatingai savo vedamuosiuo
se, nurodydavo mūsų klaidas,
taip pat ir duodamas ateities
darbų gaires. Jo mintys labai
dažnai būdavo ir kitų lietuviš
kųjų laikraščių persispausdi
namos. Sydnėjaus lietuviai
neteko labai gero paskaitinin
ko, kultūrininko ir visuomenės
veikėjo, kurio vietą nemanau,
kad kas dabar čia galėtų užim
ti.
Reikšdamas gilią užuojautą
visai velionies šeimai, aš tikiu,
kad Vinco Kazoko darbai nie
kuomet nebus pamiršti ir Aus
tralijos Lietuvių Bendruome
nėje jis bus vienokiu ar kitokiu
būdu įamžintas. Ilsėkis ra
mybėje, Vincai.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

vės kovose, antikomunisti
nės ir antinacinės rezisten
cijos kovos dalyviai kentė
ję sovietų ir vokiečių kalė
jimuose ir koncentracijos
stovyklose.
Apie Lietuvos kariuome
nės atkūrimą 1918 metais ir
jos kovas su Lietuvos prie
šais paskaitą skaitys isto
rikas dr. Algirdas Budrec
kis.
Meninėje dalyje New
Yorko lietuvių vyrų choras
"Perkūnas” ir Ivaškų vado
vaujamas tautinių šokių
sambūris.
PARENGIMAI
• Lapkričio 17 d. JAV

Liet. Bendruomenės Bosto
no apygardos suvažiavimas
Maironio parke Shrevvsbury. Registracija prasidės 10
vai. ryte.
• Lapkričio 24 d. 2:30 vai.
Bostono klubo susirinkimas
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos direktorių
kambary. Kalbės Elena Juciūtė.
• Lapkričio 25 d. Lietu
vos kariuomenės atkūrimo
šventės minėjimas.
• Gruodžio 1 d. Lituanis
tinės Mokyklos Tėvų komi
teto rengiamas tradicinis
balius. Programoje J. Grušo
1 veiksmo komedija "Ne
nuorama žmona”. Vaidins
Bostono dramos sambūris,
vadovaujamas akt. rež. Is.
Aleksandros Gustaitienės.
• Gruodžio 16 d. 4 vai. So.
Bostono Lietuvių Piliečių
Draugijos salėje kalėdinė
vakaronė. Rengia Lietuvių
Moterų Federacijos Bosto
no klubas. Programą atliks:
akt. Aleksandra Gustaitienė, solist. Benediktas Povi
lavičius, prof. Jeronimas
Kačinskas ir Ivaškų vado
vaujami tautinių šokių jau
nieji šokėjai.
• Vasario 10 d. 3 vai. so
listės Lilijos šukytės koncetas Jordan Hali Bostone.
Rengia Baltų draugija.
• Kovo 3 d. tradicinė Ka
ziuko mugė. Rengia skautai
ir skautės.
• Kovo 24 d. Minkų radi
jo valandos 51 metų sukak
tuvinis renginys. So. Bos
tono Piliečių Draugijoj.

NATIONW1DE
INSURANCE
Nat.onw<d« iŠ on yOvr mOe

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

• 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.
MACHINIST
N/C PROF1LE MILLING
OPERATOR
IST & 2ND CLASS
DAY & NIGHT SHIFT
Aerospace machined paris co..
steady heavy overlime. 15% night
shift premium company benefits.
Program. Union shop. Paid hospitalizalion, Paid major rnedical,
Family deniai, Eyeglasses. Two
Jife insurance policies, siek days
& vacation 12 paid holidays. Attendance bonus, etc.

GENERAL
MECHATRONICS
60 Milbar Blvd.,
Farmlngdale, N. Y.
(516) 249-7900
Equa! Opportunity Employer
(41-47)

VVANTED JOURNEYMEN

IST CLASS SKILLED
FIXTURE BUILDERS AND
TOOL MAKERS
Exper. on Checking Fixlures of all
types. Steel, plastic and wood. Growing company. good work»ng cond.
Good benefit package. Competitive
pay. Apply SM1TH BROS. TOOL,
35430 Beattie. Sterling Hts., Mich.
48077. 313-978-0800.
(3-945)
VVANTED JOURNEYMEN
or Įsi CLASS SKILLED
TOOL AND DIE MAKERS
F1XTURE MACHINE BUILDERS
....STEEL RULE. DIEMAKERS. ...
MACHINIST/BORING MILL
Excellent opportunity, competitive
wages, paid holidays. rnedical, dental.
pension. & profit sharing. respond to:
SPEARHEAD AUTOMATED
SYSTEMS
41211 Vincenti Ct.
Novi, Mich. 48050
(43-49)
VVANTED EXPER1ENCED

UPHOLSTERERS
For quality fumiture manufacturing.
• Growing company. Excellent benefits
and steady work.

GILBERT INTERNAT1ONAL
2945 STUART DRIVE
FT. WORTH. TEXAS 76104
817-921-5331
(40-44)

TEXAS OPPORTUNITY FOR
EXPERIENCED

FORKLIFT MECHANICS
Wanted eleetrie forklift experience a
mušt steady work A benefits.
Apply, call or send resume

METRO FORKLIFT CO.
P. O. BOX 6001
ARLINGTON. TEXAS 76005
214-660-3377
_____________________________ (34-43)*
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DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE

MENO PARODA
Dalyvauja GINTARO GALERIJOS menininkai.

Parodos atidarymas šeštadenį, lapkričio 17 d. 7 vai. vak..
Lapkričio 18 d., sekmadienį, parodos lankymo valandos nuo
1 1 vai. ryto iki 4 vai. p. p.
DAINAVAI PAREMTI
PARODA

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

• TAUPA, kredito koope
ratyvas praneša, kad nuo
lapkričio 12 d. paskolos
naujoms mašinoms pakeltos
iki 10,000 dol., taip pat spe
cialios asmeninės paskolos
palengvinti Kalėdų švenčių
išlaidas galite gauti palan
kiomis išsimokėjimo sąly
gomis. Smulkesnė informa
cija teikiama Taupoje dar
bo valandomis.
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
'

Dainavos jaunimo stola, įkurta prie Manchesterio miestelio, Michigane,
jau 28 metus tarnauja lie
tuvių jaunimo fizinių ir
dvasinių vertybių augimui
bei stiprinimui.Stovykla, turinti 226 ak
rus žemės su 10 akrų ežeru,
didžiulės salės, koplyčios,
dviejų aukštų apšildomu
pastatu, berniukų ir mer
gaičių miegamųjų name
liais, su virtuve ir valgkykla, paplūdimio pavilijonu ir
administracijos namu tapo
populiari jaunimo ir kitų
stovyklautojų grupių, su
važiavimų bei konferencijų
vieta.
Dainava, inkorporuota
Michigane kaip pelno nesie
kianti institucija ir turinti
federalinės valdžios mokes
čių atleidimo statusą, re
miama geraširdžių mecena
tų, rėmėjų ir talkininkų,
dėjo ir deda didžiausias pa
stangas, krfd stovyklautojai

Per parodą tyliosios varžybos ir loterijos laimėjimo traukimas. Įėjimas
auka. Visi kviečiami atsilankyti.

Pelnas skiriamas Dainavos stovyklai.
CLEVELANDO DAINAVOS
GLOBOS KOMITETAS
č:a rastų jaukią ir saugią
pastogę.
Didėjant Michigano vals
tybės higienos ir saugumo
reikalavimams ir siekiant
stovyklą gerai užlaikyti bei
gerinti. Stovyklos taryba ir
valdyba ieško įvairiausių
būdų gauti paramos iš tų,
kurie šia stovykla naudoja
si, bei kitų, kurie tiki, kad
stovyklos yra viena iš sėk
mingų priemonių mūsų jau
nimui išlikti prie savo ka
mieno su stipriais krikščio
niškais, tautiniais ir mora
liniais pagrindais.
Toms pastangoms reali
zuoti į talką Dainavos vado
vybei įsijungė ir Clevelan
do, Chicagos ir Detroito rė
mėjų — globos komitetai.
Jų rengiami piniginiai va
jai, loterijos, parodos ir ki-
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/uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

. Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00
PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,
■ namų remontams,
■ kvalifikuotu studentu mokslui

Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių
ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /hvings
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio
Į

Telefonas: 481-3008

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

MEMBER
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|
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Hd*H šavmgi & Loan hiura Corp

Your Savings Insurod to *40 OOO
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B. Gedvilienės paveikslas "Saulutė nusileido” bus išstatytas
30 dailininkų parodoje lapkričio 16-17 d. Dievo Motinos parapijos
salėje. Paroda rengiama Dainavos stovyklai paremti.
A. Venclausko nuotr.

aiškėjo, kokia stebinančiai
prasminga, plati ir dažniau
siai sėkminga buvo ir tebė
ra Balfo veikla visame lie
tuviškame pasaulyje.
Po trumpos pertraukos
seserys Kristina (pianinas)
ir Ilona (trumpelė) Kuprevičiūtės atliko meninę pro
gramą.
Spalio 21 d. Dievo Moti
nos ir šv. Jurgio šventovė
se buvo atnašautos Mišios
už Balfo darbuotojus ir rė
mėjus.
šiuo metu Balfo 145 sky
riui
vadovauja: Edvardas
BALFO SUKAKTIES
Stepas
— pirm., Antanas
MINĖJIMAS
Styra — vicepirmininkas,
Balfo 145 skyriaus val Juozas čyvas — vicepirm.,
dyba š. m. spalio 20 d. su Antanina Puškoriūtė — se
rengė savo organizacijos 40 kretorė, Stasys Mačys — iž
metų sukakties minėjimą. dininkas, Beatričė PautieTą dieną Clevelando Lietu nienė — jaunimo reikalams,
vių Namuose įvyko vaišės Albinas Karsokas — rengi
su trumpa meninė progra nių.
ma. Skyriaus pirmininkas
Nuo spalio pradžios sky
Edvardas Stepas pasveiki riaus valdyba vykdo aukų
no apie 60 vaišių dalyvių, rinkimų vajų. Clevelando
pristatė iš Chicagos atvy apylinkės lietuviams jie iš
kusią Balfo pirmininkę Ma siuntinėjo apie 600 laiškų.
riją Rudienę ir paprašė Valdyba laukia visų atsilie
kun. G. Kijauską, S. J. su piant su bet kokio dydžio
kalbėti invokaciją.
auka Balfui.
V. Mns.
Toliau programai vado
vauti buvo pakviesta Mirga
Bankaitytė.
• PERKANT IR PAR
Po mirusiųjų Balfo vei
DUODANT
NAMUS prašo
kėjų pagerbimo pagrindinei
kalbai pakviesta pirm. Ma me kreiptis j ČIPKUS
ria Rudienė. Nors jos kal REALTY. 31715 Vine St..
ba nebuvo visai trumpa, bet Willowick. Ohio 44091. Tel.
ji niekam nepabodo. Iš jos 943-0910.
ti renginiai bei jų pelnas
siekia užtikrinti stovykla
vietės išlaikymą ir tobuli
nimą.
Dainavos stovyklai pa
remti š. m. lapkričio 17-18
d. d. Clevelande Dievo Mo
tinos parapijos salėje ren
giama meno paroda, kurio
je dalyvauja apie 30 meni
ninkų su savo kūriniais.
Parodos rengimu rūpina
si Gintaro galerija, kuriai
vadovauja R. Laniauskas.
Z
(vr)
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• Balfo Beverly Shores
skyriaus susirinkime išrink
ta valdyba pasiskirstė pa
reigomis: inž. Kazimieras
Pocius — pirmininkas, Rū
ta Arbienė — vicepirminin
kė, Jonas Kavaliūnas — iž
dininkas, Gražina Stankū
nienė — parengimų vadovė,
Vyt. Kasniūnas — sekreto

latą. Linkime jam greito
pasveikimo.

• Zigmas Raulinaitis, il
gametis žurnalo ”Karys”
redaktorius dėl sveikatos iš
rius, revizijos komisija — pareigų pasitraukė. Jo vie
Meilutė Rulienė ir dr. Vin- toje žurnalą redaguos Ba
lys Raugas.
centina Jurkūnienė.

• Poetas Leonardas Žit
kevičius, Darbininko redak
torius, jau kelios savaitės
guli ligoninėje ir po para
lyžiaus šiek tiek pasitaisė.
Jis perkeltas j paprastą pa

SUSIRGO RAŠYTOJAS
STASYS SANTVARAS
Lapkričio 3 d. vakare
staiga širdžiai sunegalavus
Stasys Santvaras buvo nu
vežtas į Quincy ligoninę.
Rašant šią žinutę jo svei
kata jau kiek gerėjo.
Linkime stiprybės ir greit
sugrįžti į mielus namus.

• Kultūrinių institucijų,
leidyklų ir fondų pirminin
kų pasitarimas įvyks Chi
cagoje Jaunimo Centre lap
kričio 24 d. nuo 10 iki 4 v.
p. p. Pasitarimą rengia
JAV LB kultūros taryba.
• Studentų Ateitininkų
centro valdyba organizuoja
žiemos kursus Neringoje
nuo gruodžio 26 iki sausio
1 d. 1085. Programoje: pa
skaitos, slidinėjimas ir Nau
jų Metų sutikimas. Kviečia
mas rimtas lietuviškas jau
nimas. Mokestis už savaitę
tik 75 dol., slidinėjimo iš
laidos atskirai.
Dėl informacijų skambin
ti Algirdui Lukoševičiui,
tel. (718) 849-6083 arba
Ramintai Pemkutei, telef.
(312) 426-2120.

PADĖKA

A. A.

ADELEI GABALIENEI
ilgametei Amerikos Lietuvių Tarybos ir Chi
cagos Lietuvių Tarybos narei mirus, jos sū

nui PAUL su šeima, giminėms ir artimie
siems gilių užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Taryba
ir
Chicagos Lietuvių Taryba

širdingai dėkoju gimi
nėms, draugams, korporantams Chicagoje ir St. Pe
tersburg ir visiems St. Pe
tersburg lietuviams, kurie
taip nuoširdžiai užjautė ma
ne ligoje, apdovanojo kny
gomis, siuntė gėles ir dau
gybę moraliai ir fiziniai
stiprinančių mane paguodos
laiškų, šv. Kazimiero Lie
tuvių Misijos Komitetui už
užprašymą pamaldų mano
sveikatos intencija. Prela
tui Jonui Balkūnui pamal
das atlaikusiam, dr. R. Nemickui už atliktą catherizaciją ir nuoširdų draugiš
ką, korporantišką patarimą,
kaip šalintini rasti kraujo
indų užsikimšimai.
Ypatingai dėkoju VLIKo
pirmininkui dr. Kaziui Bo
beliui, su giliu atsidavimu
gydžiusiam ir rūpestingai
prižiūrėjusiam mane laike
širdies priepuolio ir vidurių
operacijos. Mano giliu įsi
tikinimu, tik jo dėka aš dar
keliauju šiuo žemiškuoju
keliu.
Visiems, visiems mano ir
mano šeimos didelis, dide
lis ačiū.
Juozas žvynys
su šeima

St. Petersburg, Fla.
MECHANIC/MAINTENAiNCE
FIELD WORK-EXTENS1VE TRAVEL.
PUMPING OPERATORS AND HELPERS. EXPER1ENCED IN MECHANICS
AND ELECTRIC1TY. ONLY NONSMOKERS.
EOE

CALL NDP 215-237-0700
(41-45)

V. Kalendrienė, Weston 10.00
S. Mineika, Centerville .. 8.00
F. Bočiūnas,
Sunny Hills ................. 10.00
Atsiliepdami į mūsų pra
S.
Baniulis, Chicago .... 8.00
šymą, savo auka Dirvą pa
E. Litvinas, Chicago ....10.00
rėmė šie skaitytojai:
J. Špakevičius, Westwood 10.00
A. D. Basiuliai,
X. Y„ Cleveland............. 250.00
Redondo Beach .......... 15.00
S. K. Šeputos, Surfside 25.00
J. Žukas, Woodhaven .... 8.00
J. Švoba, Madison Hts. .. 15.00
N. Labukas, Brockton .. 3.00
V. Bacėnas, Toronto .... 3.00
A. Gilvydis, Detroit .... 40.00
V. Knistautas, Cleveland 10.00
J. Žvynys, St. Petersburg 50.00
J. Slivinskas, Indialantic 13.00
Dr. R. Kašuba,
K. Tirva, Ormond Beach 25.00
Painsvelle .................... 50.00 t
E. B. Nainiai, Cleveland 10.00
M. Marcinkevičienė,
J. Nesavas, Detroit......... 10.00
Cleveland .................... 10.00
J. Jurevičius, Chicago .. 30.00
A. Voketaitienė,
J. Staškus, Yonkers .... 3.00
New Haven ................ 23.00.
A. Puteris, Toronto ....20.00
J. Žemaitis, Hot Springs 8.00
P. Endzelis. Mokena .... 10.00
J. Šimonis,
A. Bernotas. Waterbury 10.00
Santa Barbara ............. 25.00
J. Janulevičius, Livonia .. 3.00
L. Kezenius. Willowick .. 5.00
Visiems aukotojams nuo
V. Mažeikienė,
širdžiai
dėkojame.
Lake Zurich ................. 25.00
S. Pangonis, Omaha .... 10.00
Br. Juodelis,
Downers Grove ......10.00
V. Satkus, St. Catharines 10.00
• Juozas Janulevičius,
M. Jasiunienė, Evanston 5.00
gyv.
Livonia, per Dirvos
J. Paovys, Grand Rapids 3.00
bendradarbį
u ž s i mokėjo
V. Žilinskas.
Treasure Island ..........30.00 prenumeratą ir pridėjo au
A. Garka. Ormond Beach 3.00 ką.
L. Kaulinis. Philadelphijoje
Norintieji Dirvą naujai
a. a. V. Viliūno atminimui
užsiprenumeruoti arba prapagerbti ....................... 25.00
numeratą pratęsti
gali
Br. Skardžiuvienė,
kreiptis į Antaną Grinių,
Washington ................ 5.00
kuris mielai patarnaus.
S. Bliūdnikas, Rochester 5.00
J. Jašinskas, Boston .... 1.00
• Lietuvių Balso valandė
T. Klova. New York .... 3.00
D. Vaičiūnas, Cleveland 8.00 lėje lapkričio 4 d. išgirstas
L. Kaulinis, Philadelphia 3.001 naujas balsas. Albertui Mi
siūnui talkininkavo Kęstu
V. Daugelavičienė,
Weston ........................ 13.00- tis Miliūnas. -Sveikiname
J. Musteikis, Rochester ..10.00 naują pranešėją.
J. Orantas, Roseville .... 10.00
V. Miškinis, Toronto .... 6.00
• Rašytojo Balio Gražu
P. V. Masalaitis. Wayne 25.00
lio pagerbimas įvyks gruo
A. Janušauskas, De Land 3.00
džio 9 d. 2 vai. šv. Antano
G. Valunienė,
St. Petersburg ............. 10.00 parapijos patalpose. Norin
tieji dalyvauti registruoja
J. Stikliorius,
Wallingford ................ 3.00 si pas A. Grinių telefonu
(ag)
Dr. D. Degėsys, Cleveland 50.00 554-4157.
V. Matulevičius, Weston 20.00
Dr. J. Kazak, Utica ....10.00
Chemlstry
Ign. Stankus, Cleveland 15.00
M. Kiemaitis,
St. Petersburg ............. 20.00
Porelon, Ine. a subsldiary of
J. Dilys, St. Catharines 13.00
Johnson Wax Assoclates, Is
seekino quallfled appllcants to
M. Petraitis, Homosassa 5.00
ioln a research lab of ten. An
industry leader In pre-lnked hand
Gr. Natkevičienė,
slamps and other Ink roll appllcations In the office produets and
Willoughby ................. 10.00
markins Industry offers the rloht
candidate a challenslns opportu
P. Maželis, Los Angeles 10.00
nity to make a mark in the future
V. Mackus, Chicago .... 5.00
of America. Reąuirements Include a Bachelor Desree in chemK. Bartašius, Chicago .. 8.00
isfry, 3 • 5 years experlence In
new produet development foeusV. Beriokraitis, Cleveland 10.00
Ino on specialty Inkš (pen &
marker, stamp pad or dye-based
K. Martinkus, Chicago .. 8.00
inkš) and/or PVC plastisols.
A. Pimpė, Chicago ......... 30.00
Submit resume witb sala
ry history for confidenBr. Ščepavičius,
tial consideration to Jon
j. Eiche, Personnel MaSt. Petersburg .............25.00
nager.
PORELON, INC.
R. Macionis, Southgate .. 3.00
1480 Gould Drive
V. Matonis, Philadelphia 15.00
Cookville, lnd. 38501
(43-46)
Br. Kazukauskienė,
Silver Spring ............. 5.00
PRESSMAN
L. Stasiūnienė, Chicago . .15.00
WEB OFFSET
As o progressive midwesfern
Inž. V. Garlauskas, Sparta 50.00'
commericol Web printer we are
lookms for o ouolified tlrst
L. Kerulis, Chicago....... 5.00
pressmon on a Rovol Zenifh 300
tor
2nd shift. Experience on o
J. Paukštienė, Chicago .. 1.00
RZ 300 is required. If you ore
auolified eontoet, Rolf D. Eberl.
J. Švedas. St. Petersburg 3.00
of Dotv Lithogroph, 1515 Mo»
novox Woy, Fort Woyne. In.
40004, 219-43Ž 5528.___________
R. Kudukis, Pepper Pike 3.00

DIRVAI PARAMA

DETROIT

INK CHEMISTS

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO
GIMINES IR DRAUGUS IŠ
LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite
savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų Įstaigai gavimui pilnų smulkmenų !

GROGER TRAVEL BU REAU
251 THE OLD ARCADE
TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 41114

