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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Santykiai su sovietais
Per antrą Reagano terminą
Vytautas Meškauskas
‘Taika ir gerovė’ - tai for
mulė, pagal kurią vertinamas
JAV prezidentas. Apie antrą
tos formulės dalį mes jau kal
bėjom pereitam Nr. Iš prezi
dento reikalaujama, kad jo vai
dymo laikotarpyje ūkis ne tik
klestėtų, bet kad ir jo vaisiai
būtų teisingai išdalinti. Pana
šiai yra ir su taika. Tauta, at
rodo, neturi nieko prieš sėk
mingą trumpą karinę avan
tiūrą, tačiau ilgesnis karas, o
ypač vien jau perspektyva ato
minio karo, gąsdina. Tai tu
rint galvoje, santykiai su sovie
tais ir per antrą prezidento
Reagano terminą lieka labai
jautrūs ir kreipią į save dėme
sį. Už tat galima patikėti N.Y
Times diplomatiniam kores
pondentui Bernard Gvvertzman, kad administracijos
pareigūnai artimiausiu laiku
sieks privačių pasikalbėjimų
su sovietais, kurie vestų prie
derybų dėl apsiginklavimo ir
jo kontrolės.
Apie tai kalbėsis Valstybės
Sekretorius Shultz su ambasa
dorium Dobryninu Washingtone ir JAV ambasadorius A.A
Hartman Maskvoje su Gro
myko, tačiau ko iš jų reikalau
ti ir ką pasiūlyti kol kas dar nė
ra aišku pačiai administraci
jai. Prezidentas Reaganas ra
gina tai aptarti ‘po skėčiu’
(umbrella talks). Padrąsini
mo atnešė Cernenko atsaky
mas NBC užklausimams, kur
jis pageidavo detentes atstaty
mo ir pasitarimų dėl ginklavi
mosi kontrolės, nestatydamas
tam jokių specifinių sąlygų.
Reaganas, aptaręs Černenkos
atsakymą šu Shultzu ir Saugu
mo Patarėju R. V. McFarlane,
įgaliojo Shultzą į tai atsakyti
pozityviai, neįsileidžiant į
konkrečius pasiūlymus, nes
dėl jų, kaip minėjome, admi
nistracija nėra vienos pažiūros.
Pats Shultz ir jo pavaduotojas
Europos ir Kanados reikalams
Richard R. Burt linkę dau
giau nusileisti sovietams negu
Gynybos Sekretorius Caspar
W. Weinberger ir jo svarbiau
sias patarėjas toje srityje Ri
chard N. Perle. McFarlaine
manąs, kad derėtis reikia pra
dėti tuojau, o Baltųjų Rūmų
štabo viršininkas James A.
Baker išėjęs su pasiūlymu
tiems reikalams paskirti vieną
atskirą pareigūną - ‘carą’ - kas
tačiau nerado nei Shultzo, nei
Weinbergerio pritarimo.

madienį jau tarėsi su Prancū
zijos užs. reik, ministeriu
Claude Cheyson, o lapkričio
30 d. prezidentas Reaganas
susitiks su Vak. Vokietijos
kancleriu Helmut Kohl.
• ••
Nesusirūpinęs savo perrin
kimu prezidentas, žinoma,
gali būti drąsesnis, tačiau ar
jis norės griebtis nepopuliarių
priemonių? Ar demokratijoje
iš viso įmanoma kokia griežta
ir vienoda užsienio politikos li
nija? Tuo abejoja Harvardo
profesorius ir prezidento Rea
gano Saugumo Tarybos narys
pirmojo jo termino pradžioje,
Richard Pipes savo ką tik pasi
rodžiusioje knygoje SURVIVAL IS NGP ENOUGH - So
viet Realities and Amerika’s
Future (Simon & Schuster
leidykla), kurioje išsklaidomi
Amerikoje giliai įsišakniję mi
tai.
Jis kritikuoja ir po II karo
prasidėjusią sovietų ‘containment’ (Išsilaikymą savo sieno
se) politiką, kuri neteko bet ko
kios prasmės jiems įsigijus ato
minius ginklus, ir detente, ku
ri priešinosi simptomams, o ne
tikroms priežastims, bandant
papirkti sovietus kreditais ir
ūkine pagalba. Tai dėl to, kad
Valstybės D-to diplomatai ne
suprato • sovietų pagindinės
strategijos (grand strategy) ir
nesugebėjo suformuluoti savo
pagrindinės strategijos. Abe
jodamas demokratijos sugebė
jimu eiti tokia linkme, jis vis

Šventės prezidiumas. Iš kairės: S. Petravičius — tėvūnas, K. Švarcaitė — magistrą, V.
Mikalauskas — vicepirm., kalba Ramunė Vitkienė — pirm., E, Gedgaudienė — sekr., A. Pečiulis
•— ižd. ir nematyti A. Bražinsko — arb. eleg. Prie vėliavos: R. Žmuidzinaitė-Empakerienė, A.
Gedgaudas ir D. Čekanauskaitė.
I. Petravičienės nuotr.

Los Angeles neolituanai minėjo
62 metų sukaktį
Korp! Neo-Lithuania Los
Angeles padalin/s iškilmin
gai atšventė Korp! 62 metų
sukaktį.
Ta proga Tautinių Namų
dėlto tikisi geresnio rezultato,
jei tai politikai pradėtų vado
vauti patys Baltieji Rūmai,
nors sutinka, kad jau būtų ge
riau, jei Valstybės D-tas turė
tų specialų labai aukštą parei
gūną, kuris sektų sovietų glo
balinę politiką ir jos ėjimus.
(Nukelta į 2 psl.)

salėje lapkričio 10 d. įvyko
iškilmingas minėjimas-balius.
Įnešus Korp! vėliavą ir
sugiedojus Lietuvos himną,
Korp! pirmininkė, filisterė
Ramunė Vitkienė, atidarė
šią šventę gražia patriotine
kalba.
Fil. Ramunė Vitkienė su
glaustoje kalboje prisiminė
tuos sunkius 1922 metus,
kada korporacija pradėjo
savo pirmuosius žingsnius,
tuo laiku Lietuvos univer

Weinbergeris per CNN TV
interview pareiškė, kad jei pri
vačiai galima būtų pasiekti
kokį susitarimą ką toliau da
ryti, ‘po skėčiu’ pasikalbėji
Ohio gubernatoi'ius Richard Celeste savo rezidencijoje Columbus, Ohio, neseniai priėmė
mai gali būti labai naudingi. Rytų Europos tautybių atstovus, tarp kurių buvo ir Jonas Nasvytis su dukra Vilija. Nuotraukoje
Apie tai Shultzas pereitą pir Jonas Nasvytis, Dagmar ir Richard Celeste ir Vilija Nasvytytė.

sitete siautėjant vėjams,
šiandien Korporacijai šven
čiant 62 gimtadienį, pasi
girsta iš šalies patarimų
korporacijai išeiti į pensiją,
nes sąlygos esą pasikeitu
sios ir negyvename savame
krašte. Priešingai, šiandien
korporacijos šūkis ”Pro Pa
tria” ir jos siekiai yra tiek
pat aktualūs, kaip ir anuo
met. šiandien mūsų jaunes
nioji karta gyvena dvikal
bėje bendruomenėje, kurio
je anglų kalba lietuviškose
šeimose baigia išstumti lie
tuvių kalbą. Taigi, šiandien
čia išeivijoje kovojame
prieš anglų kalbos įsivieš
patavimą priaugančioj kar
toj ir prieš nuožmų tėvy
nės okupantą, rusiškąjį bol
ševizmą. Gal besikeičiančios
gyvenimo aplinkybės ir vers
pakeisti veiklos būdus ir
priemones, bet pagrindinis
tikslas liks tas pats. Tad,
visi į darbą ”Pro Patria”!
Savo kalbos pabaigoje ji
paminėjo šiais metais mi
rusius du korporantus, bū
tent: Ritą Paškevičiūtę ir
Joną Mockų, prašydama
juos pagerbti susikaupimo
valandėle. Po to sekė ju
morų pakėlimas į seniorus.
Jų buvo penki. Juos pri
statė arb. elegant. Algis
Bražinskas, būtent: Petras
Kuzmickas, Danguolė Kuz
mickaitė, Virginija Brazinskienė, Rita Tumienė ir Ri
mas Tumas.
Magistrą, Kristina Švar
caitė savo ir tėvūno Stasio
Petravičiaus vardu tarė
(Nukelta į 3 psl.)
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■ Iš kitos pusės
Mane visados stebindavo sovietinės spaudos triukšmas per derliaus nuėmimą. Pvz. atsitiktinai paimtame
rugpjūčio 19 d. TIESOS Nr. Didžiule antrašte ragina
Shultzas susitiks su Gromyku. -Sovietai ilgisi Andropovo. - 192
ma: "VISĄ DERLIŲ NUIMKIME BE NUOSTOLIŲ?”, o
toliau klausiama: KODĖL LIEKA NEIŠKULTŲ VAR
lenkai pabėgo į Vakarus. - Kiniečiai kpijuoja sovietu ginklus.
PŲ?” — kas tai skaito ir, jei skaito, tų raginimų klauso?
Vienas tikrai atsirado, bet ne vietinis, o importuotas iš
Washingtone kalbama, kad Valstybės D-te girdisi priešin Vien tik šiais metais Vokieti Amerikos. GIMTAJAME KRAŠTE jis rašo:
sovietai pasiūlė artimiausiu gų nuomonių.
Sprendimas joje teisės pasilikti paprašė
”. ..Kai atvažiavęs j Lietuvą, vykau j Drus
laiku Valstybės Sekretoriaus vienaip ar kitaip pasielgti lai 800 lenkų.
kininkus, lynojo. Ar žinote, kiek aš pergyvenau
pasimatymą su jų užs. reik, komas vienu iš svarbiausių,
Tai sudaro nemažų nepato
dėl kaimo, dėl jo rūpesčių, dėl tų sugulusių javų.
min. Gromyko. Tas pasiūly prezidentui pradėjus antrą gumų šiai savaitei numaty
Negalėjau
būti nei laimingas, nei džiaugtis. Tie
mas priimtas ir Shultz sausio savo pareigų terminą.
tam Vokietijos užs. reik. min.
siog
gyvenau
rūpesčiu. Pirkdavau kiekvieną dieną
• •• Hans-Dietrich Genscher vizi
mėn. vyksiąs i Šveicariją tar
'Tiesą'
ir
skaičiau
pirmiausia, kas vyksta žemės
tis nusiginklavimo reikalais.
Maskvoje yra plačiai paskli tui Varšuvoje. Tam vizitui
ūkyje. O kai saulė nušvito, tada pasiėmiau mau
Tas pakvietimas buvo gautas dęs anekdotas, pagal kurį buvo priduodama nemažai
dymosi kostiumą, užlipau ant 'Lietuvos' sanato
užpereitą šeštadienį, dieną tramvajaus konduktorius šau reikšmės kaip geresnių santy
rijos stogo ir pasikepinau ...”
prieš tai Černenkai pasiilgus kia: ‘Sekantis sustojimas Cer- kių tarp Vakarų ir Rytų Eu
Kaip matome ir tų eilučių autorius nenubėgo parink
detentes atsakant į NBC jam nenko. Perlipimas iš Brežne ropos atnaujinimo pradžiai.
patiektus klausimus. Per ofi vo į Andropovą’. Iš pirmo Kaip žinia, santykiams tarp ti neiškultų varpų, bet pasiėmė maudymosi kostiumą!
cialias ir privačias diskusijas žvilgsnio tai atrodo nesąmonė. Washingtono ir Maskvos įsi Kas gi buvo tas derlium susisielojęs žmogus? 0 gi pro
abi pusės pareiškė, kad toli Juk Andropovas pasekė Brež tempus, sovietai uždraudė Ry fesorius Vytautas K. Jonynas iš New Yorko. Nenorėda
mesnis progresas priklauso nevą, o Andropovą pakeitė tų Vokietijos valdovui Honeck- mas nusileisti kitų pavaišintų atsilankėlių komplimentams
nuo kitos pusės parodyto nuo Cernenko.
Iš tikro tačiau eriui apsilankyti Bonnoje. Yra jis juos ne tik pralenkia, bet kartu ir teisinasi:
širdumo. Sovietų svarbiausias anekdoto kūrėjai ilgisi, jei ne ir daugiau protokolinių abejo
"Kas man dar, be menų, krito į akis, tai —
tikslas esąs susitarti dėl erdvės paties Andropovo, tai bent jo nių. Pvz., ar Genscheriui de
žmonės. Jų apranga, žmonių veiduose ramumas,
demilitarizacijos. Dar prieš tvirtesnės rankos. Ateities val rėtų padėti vainiką ant nese
viltis .. .Net eisenose ir judesiuose yra džiaugsmo
derybas jie norėtų, kad JAV dytojas turėtų būti į jį pana niai saugumiečių nužudyto
banga, bent į mane taip atsilieja, žinau, kai šitie
paskelbtų moratoriumą - su šus. Trumpas Andropovo val kun. Popieluszko kapo. Prieš
žodžiai pasieks Ameriką, sakys: 'na, velniui vėl
laikytų bandymus visų erdvei dymas atrodo buvęs geras so mėnesi Varšuvoje lankęsis so
išplovė smegenis’. Bet aš turiu j tai vieną atsa
skirtų ginklų, ypatingai iš vietiniams žmonėms dėl jo cialdemokratų opozicijos va
kymą:
'tas velnias dar tebenešioja lietuvišką šir
F-15 naikintuvo paleidžiamos bandymo pašalinti sau pelno das Hans-Jochen Vogei to ne
dį
’
.
Tai
— džiaugsmas, didelis ir malonus.”
trijų stadijų raketos, galinčios ieškančius pareigūnus, nepai padarė ir iš viso vengė kontak
Reikia
džiaugtis,
kad turime ir lietuviškų velnių. Iš
numušti satelitus. JAV atsisa sant kaip aukštai jie stovėtų. tų su bet kokiais disidentais.
ko tai padaryti derybom ne Tuo tarpu Cernenko laikosi Už tai jis susilaukė nemažos tiesų kai paskaitai LKB Kroniką, tai ir ten paminimos
KGB tardytojų pavardės jau nebe rusiškos, ar žydiškos,
prasidėjus. Pentagonas yra daugiau seno valdymo būdo ir kritikos grįžęs Vokietijon.
(vm)
• •• kaip anksčiau, bet lietuviškos.
griežtai nusistatęs prieš mora
idėjų. Paskutiniame CK po
sėdyje jis vis dar norėjo suma
Kalbant apie komunistines
žinti javų trūkumą, paver valstybes... Jugoslavijoje, Bei
čiant pelkes ir dykumas aria grade, vyksta byla 6 intelek
ma žeme. Tuo tarpu daug tualų, kurie kaltinami sąmoks
kas mano, kad geresnių rezul lu nuversti socialistinę sant
tatų galima būtų sulaukti duo varką. Byla sprendžiama vie
dant laisvesnes rankas kolūkių šai ir kaltinamieji yra laisvi už
(Atkelta iš 1 psl.)
užstatą. Daugiau kaip septy
Priešingai amerikiečiuose la vadovams.
• ••
ni metai jie priklausė priva
bai paplitusiai pažiūrai, kad
sovietai, prisimindami Hitle
Lapkričio 21 d. iš Hambur čiai diskusijų grupei, bet iki
rio užpuolimą, labai bijo ko ge sustojusio lenkų laivo Ste- šiol už tai nebuvo traukiami
nors panašaus pasikartojimo,
fan Batory pabėgo 192 kelei atsakomybėn, kol į tą savo
jie iš tikro - teigia Pipes - sie viai, t.y. beveik trečdalis visų ‘klubą’ nepakvietė žinomo ko
kia globalinės hegemonijos ir ekskursijos po Vakarų Euro - munistinės santvarkos kritiko
JAV izoliacijos. Sovietų daž pos uostus dalyvių. Jie papra Djilo. Tai buvo balandžio 20
nai parodomas santūrumas ir šė politinių pabėgėlių statuso, dieną. Byla buvo kelis kartus
atsargumas nėra atsisakymas kuris jiems buvo suteiktas. atidėta, nes vyriausybė nori
nuo to tikslo, bet tik vaisius ri
................................................
Miiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimuiiiiiiiiii
zikos ir savo galimybių apskai
čiavimo.
Pipes skiriasi nuo kitų ‘krem
linlogistų’ paneigdamas, kad
sovietai turėtų kokius teisėtus
nacionalinius interesus, jie pai
so tik savo valdančios klasės nomenklatūros - interesų. Tas
elitas negali būt teisėtas, nes
jis niekados nebuvo ir nėra
renkamas. Už tat likusis pa
saulis turi aktyviai pasiprie
šinti sovietų politiniam-militariniam šantažui. Iš kitos pu
sės - pati sovietų sistema, siek
dama grandiozinių tikslų, at
siduria mirtiname pavojuje,
nes norėdama pasisekimo ji
turi pravesti socialines ir eko
nomines reformas, kurios ...
naikina pačios sistemos esmę..
• ••
Tos knygos lektūra padeda
suprasti aukščiau aprašytus
pasitarimus Washingtone ir
idėją paskirti kokį ‘carą’ san
tykiams su sovietais tvarkyti.
Reagano priešsovietinė retori
ka per pirmuosius dvejus me
tus leidžia tikėtis, kad jis so
Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininkų
vietų prigimti pažįsta. Klau
simas tačiau lieka, ar galima
bus sulaukti tautos pritarimo
prasmingai strategijai, jei ji
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601
reikalaus, kaip deficito panai
Tai. kraatavės (312) 263-5826; aaaųp (312) 677-8489.
kinimas, tam tikrų aukų ir ne
patogumų.

toriumą ir vėliau, tuo tarpu

SANTYKIAI SU
SOVIETAIS...

Puikiausius kailius
rasite

NORMANĄ BURŠTEINĄ

suvaidinti esanti tolerantiška.
Ji netrukus turi derėtis su Va
karais dėl kreditų grąžinimo
pratęsimo.
•••

ginklų pavyzdžius kinams pa
tiekė Egiptas ir Irakas. Pagal
juos Kinija jau gaminanti net
Mig-23 lėktuvus.

Statistika rodo, kad raudo
noji Kinija pereitasi metais į
mažytę Jordano valstybę eks
portavo visokių gėrybių už 1.5
bilijono dolerių, o šiais metais
dar daugiau. Tuo tarpu pati
įsivežė Jordano prekių tik už
27 milijonus. Kas po tuo sle
piasi? Ginklų tiekimas į Ira
ką! Mat, tas yra ginkluotas so
vietų ginklais, kurių eksportą,
karui su Iranu prasidėjus, so
vietai sulaikė. Tuo tarpu Ki
nija gamina savo ginklus pa
gal sovietinius modelius ir juos
parduoda pigiau už sovietus.
Ginklų eksporte Kinija jau sto
vi penktoje vietoje pasaulyje.
Vidurinieji Rytai yra geriau
sia rinka ginklams. Kiniečiai
joje pasirodė jau 1976 m., ka
da Egiptas nutraukė santy
kius su sovietais ir buvo rei
kalingas atsarginių dalių nuo
seniau jau turimiems sovietų
ginklams. Naujesnius sovietų

Chemlstry

INK CHEMISTS
Porelon, Ine. a subsldiary of
Johnson Wax Assodates, is
seekins qualifled applicants to
ioin a research lab of ten. An
industry leader In pre-lnked hand
stamps and other Ink roll appllcations in the offlce produets and
markino Industry offers the rlsht
candidate a challenolno opportunity to make a mark In the future
of Amerlca. Requlrements Include a Bachelor Deoree In chemIstry, 3 - 5 years experlence In
new produet development foeusing on speclalty Inkš (pen &
marker, stamp pad or dye-based
inkš) and/or PVC plastlsols.

Submit resume with sala
ry history for confidential consideration to Jon
’J. Eiche, Peraonnel Manager,
PORELON. INC.
1480 Gould Drive
Coolceville. Ind. 38501
(43-46)

PRISSMAN
WEB OrfSET
As o progressive midwestern
commericol Web prlnter we ore
tooking for o auollfied first
pressmon on a Roval Zenilh 300
tor 2nd shlft. Experience on o
RZ 300 Is required. Ii you are
aualified confact, Roll p, Eberf,at Dofv Lithograph. 1515 Mao
navox Woy, Fort Wayne, In.
46804. 219-432-5528.___________

SICU NURSES

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

PARKLAND
MEMORIAL HOSPITAL
Dalias County Hospital District
5201 Harry Hines Boulevard
Dalias, Texas 75235
Equal opportunity/alfirrnative action er^oloyer
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VASARI016 GIMNAZIJAI
REIKIA KNYGŲ
Bronė Lipšienė — Vasa
rio 16 gimnazijos mokyto
ją, bibliotekos vedėja, gim
nazijos metraščio viena re
daktorių, rugpjūčio mėn.
gimnazijos vardu kreipėsi į
išeivijos; lietuvius, kviesda
ma talkinti gimnazijai, au
kojant jos bibliotekai kny
gas. čia teikiamas vaizdas
dabartinės bibliotekos pa
dėties, kaip pasakoja Bronė
Lipšienė.
Prieš gaisrą, atseit, prieš
1984 m. birželio 6 d., biblio
teka turėjo apie 12,000 kny
gų. Gaisro metu bibliotekos
lentynose buvo apie 9,000
knygų. Kitos knygos, dau
gumoje enciklopedijos, žo
dynai, metodinė literatū
ra... buvo mokytojų kam
baryje. Trečioji dalis kny
gų buvo jų skaitytojams
(mokiniam ir mokytojams)
paskolintos į namus.
Gaisras palietė bibliote
kos patalpas ir joje buvu
sias knygas. Gimnazijos di
rektoriaus su draudimo dar
buotojais padarytu apskai
čiavimu sudegė apie treč
dalis visų turėtų knygų.
Antras trečdalis knygų nu
kentėjo nuo vandens, kurį
gesindami pastatą gausiai
liejo ugniagesiai.
šias sušlapusias knygas
stengtasi išgelbėti ir tą pa
galbą pradėta sekančią die
ną po gaisro, f darbą buvo
įjungti moksleiviai. Kny
gos pergabentos j klasių
kambarius, čia kaitino ra
di jatorius, į juos kaišiojo
knygas, dėjo jas ant palan
gių prieš saulę .. . To pasė
koje dalį perdėm sušlapusių
knygų pavyko išdžiovinti,
bet kita dalis likosi susi
klijavusiais lapais ... Ir vėl,
tuos lapus bandyta garais
išskirti...
į Bronės Lipšienės krei
pimąsi, lietuvija atsiliepė
greit gausiai aukodama
knygas ar bent pranešda
ma apie turimas, gimnazi
jai skiriamas knygas. Jau
gauta netoli tūkstančio įvai
rių knygų. Iš Chicagos pa
gal pranešimą, Balfo keliu
bus greitu laiku persiunčia
ma surinktosios apie 2,000

knygų ir keli muzikos intrumentai. Mat gaisre nukentėjo ir gimnazijos orkestras. .Jis buvo pasiskoli
nęs iš M. Buivio daugelį in
strumentų, ir juos visus
$8,000 vertės gaisras sunai
kino.
Gaunama labai įvairios
literatūros: grožinės, kuri
įeina j mokyklos programą
ir neprograminės. Taip pat
pelitinių, religinių, pedago
ginių knygų, istorijos įvai
rių menų, ekonomuos h- kt.
mokslų veikalų ... Gauna
ma ir lietuviškų plokštelių!
Kokių knygų gimnazijos
bibliotekai trūksta? šį klau
simą stengtasi atsakyti,
garsinant atsišaukimą, au
koti knygas gimnazijai.
Niekas pagal užsakymą
knygų naujomis laidomis
neišleis. Vienintelė galimy
bė atkurti prarastą biblio
teką yra tautiečių pagalba
ir auka. Beje, mažai gauna
ma Romualdo Spalio kny
gų, jo romanų, kuriuos mo
kiniai taip mėgsta skaityti
ir kurie yra didelės pažižntinės reikšmės.
Ar galite įsivaizduoti, ra
šo Br. Lipšienė, koks malo
nus jausmas išgyventi mū
sų didelės šeimos, išeivių
visuose kraštuose rūpestį
mumis, nukentėjusiais nuo
gaisro? Reikia matyti mo
kinius prie naujai išpakuo
tų knygų ir išgirsti jų aik
čiojimus iš džiaugsmo, kad
atėjo jų mėgiama ar lau
kiama knyga.
Didžiausias biblioteką
liečiąs darbas dar prieš

Keliamieji į senjorus. Iš kairės: V. Brazinskienė, D. Kuzmickaitė, P. Kuzmickas, R.
Tumienė ir R. Tumas.
I. Petravičienės nuotr.

LOS ANGELES
NEOLITUANAI..
(Atkelta iš 1 psl.)
jaudinantį atsisveikinimo
žodį jumorams.
Sekė spalvų uždėjimas ir
junorių priesaika, susirin
kusiems giedant, tradicinę
spalvų dainą "Lietuva bran
gi”.
Uždėjus spalvas, atlikus
priesaiką, jpniorų globėjai,
besveikindami juos, įteikė
dovanas, t. y. Korp! NeoLithuania įstatus ir po kny
gą "Neo-Lithuania 1922-

akis — knvgū katalogavi
mas. Po gaisro ligšiol suka
taloguota tik grožinė lite
ratūra ir tik lietuvių kalba.
Tam darbui nedaug galiu
atsidėti, nes reikia skirti
kitų laiką pamokoms pa
sirengti, reikia sąsiuvinius
peržiūrėti, reikia atsakyti j
laiškus, reikia aptarnauti
bibliotekos skaitytojus ...
Tačiau gilumoje tikiu, kad
vieną dieną vėl viskas bus
tvarkingai ir savo vietoje
naujose patalpose sutvar
kyta didelė gimnazijos bib
lioteka.
O šiandien kartoju anks
tesnį kvietimą lietuviui, pa
dėti atkurti Vasario 16
gimnazijos biblioteką, pasiunčiant jai knygų ar pini
gų, kitų paaukotoms kny
goms persiųsti. Adresas:
Privates Litauisches Gymnasium, Schloss Rennholf,
-6840 Lamperheim-Huettenfeld, W. Germany.
(mv)

na^

Mokiniai rūšiuoja bibliotekos knygas ir išdėsto jas džiovinimui.

Spalvų uždėjimas. Iš kairės: A. Bražinskas — arbitras, R.
Vitkienė — pirm, ir pakeltieji senjorai-ės: D. Kuzmickaitė, R.
Tumas, R. Dičiūtė-Tumienė, nematyti V. Krivytės-Brazinskienės ir P. Kuzmicko.
I. Petravičienės nuotr.

1932 m." (L. S. T. Korp!
N. L. leidinys).

Korp! pirm. fil. R. Vit
kienė, jautriu žodžiu, pa
sveikino naujus seniorus.
Pakeltųjų seniorų vardu
padėkojo visiems kolegoms
neolituanams, nauja seniorė V. Brazinskienė. Visiems
sugiedojus Gaudeamus igitur, akademija buvo baig
ta. Iškilmes pravedė arbi
ter elegantiarum A. Bra
žinskas.
Toliau sekė organizacijų
ir kt. sveikinimai.

Sveikinimus pradėjo Vyr.
valdybos atstovė Vita Girdvainienė iš Chicagos, per
duodama Vyr. valdybos ge
riausius linkėjimus. Skau
tų Akademikų Korp! var
du sveikino fil. M. Leškys, pasidžiaugdamas mūsų
abiejų korporacijų glaudžiu
bendradarbiavimu, linkėda
mas nepavargti dirbti tau
tiniuose dirvonuose. Jonas
Petronis sveikino Tautinės
Sąjungos ir Tautinių Namų
vardu ir džiaugėsi Korp!
Neo-Lithuania gražiu prie
augliu. Raštu
sveikino
Korp! narys Ed. Balceris,
sergąs ir pirmą kartą ne
galėdamas asmeniškai šven
tėje dalyvauti. Jis reiškė
viltį, kad Korp! amžiais
gyvuos, jei, anot Kudirkos,
vietoj vieno išvirtusio stul
po, penki nauji jo vieton
stoja.
Užbaigus oficialią dalį,
visi buvo pavaišinti ska
niais užkandžiais, kurių

metu, taip pat ir šokiams
grojo labai malonus orkes
tras iš 5 asmenų, vadovau
jamas neolituano Kęstučio
Kavecko.
Minėjimas-balius praėjo
labai jaukioje, korporantiškoje nuotaikoje ir užsitęsė
iki vėlaus vakaro.
(eg)

• Albinas Markevičius,
nekilnojamo turto prekyba
užsiimąs virš 30 metų, iš jų
22 metus Santa Monikoje,
Kalifornijoje, per rinktas
antriems metams Santa
Monikos ir apylinkių nekil
nojamo turto prekybininkų
komiteto (Board of Realtors) pirmininku. Jis atsto
vauja 400 narių visos Ka
lifornijos n. t. prekiautojų
sąjungoje — vyriausioje
valdyboje. Sąjungoje yra
virš 100,000 narių.
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visiems piliečiams turi ga siekia jėga primesti tvarką, vo tautinės laisvės troški
lioti dorinės normos. Prin galvojimą, moralines ir el mams ir tautinės sąžinės
cipiška1 tautinė valstybė gesio normas. Tai yra at paliepimams buvo jautri ir
negali siekti: kultūrinės, skiros žmonių grupės gal pareiginga. Tautos laisvės
Ign. Andrastinas
ideologinės ar totalitarinės vojimo būdas, kuris negali idealui įžiebti yra sudėjusi
valdymo sistemos. Juk tau būti tapatinamas su visos dideles kraujo ir gyvybių
Pirmoji pažiūra yra bū loginę, protas aukščiau už ta nesutampa nei su jokia tautos siekimais ir idealais. aukas. Ir kol ateinančios
Tautos idealai turi būti tautos generacijos tikės į
dinga ir giliai įleidusi šak instinktus ir žmogiškoji atskira kultūros kryptimi,
nis plačiame anglų-saksų laisvė aukščiau už gamtos nei su jok’a atskira ideolo pagrįsti aukščiausiu tauti tų aukų paskirties didį ir
gija. Visos tautoje gyvos niame klausime autoritetu prasmę ir kol lietuvių tautos
pasaulyje, J. A. Valstybėse determinizmą”.
Bet toliau Maritainas pri dvasinių srovių jėgos turi — tautine sąžine. Todėl po likimas liudys laisvojo pa
ir dar kai kuriuose laisvuo
se kraštuose. Antroji, ku pažįsta, kad tauta yra "kaž dalyvauti tautinės kultūros litinis tautos kūnas, arba saulio žmonijos sąžinei, kad
ri Čia pavadinta: "Totalita kas etiškai visuomeniška” kūrybos darbe. Tauta, bū jos valstybės piliečių visu laisva tauta nepriklausomo
rinė demokratija” pergyve gali būti instinktų ir pavel dama daugumos bendruo ma turi būti giliai įsitiki je valstybėje, — toks yra
no ilgoką evoliuciją, būda dėjimo produktas. Kas yra menė savo turinyje sutel nę, kad didįjį tautos idealą, autentiškas tautų principas
ma esmėje žmogaus laisvių, etiška, kyla ne iš gamtos, kusi ideologines sroves nie — laisvę, gali atsiekti tik ir toks yra lietuvių tautos
lygybės ir teisių aptarėja o iš laisvės ir dvasios. Pra- ku būdu neskatina valsty kietos ir brandžios asmeny idealas!
ir saugotoja demokratinėje plėsdamas šią mintį vokie bės j totalitarizmą. Ir demo bės, kurios savo visumos
tautinėje valstybėje išgy čių socialogas F. Toennies kratinė valstybė savo es kūno nariams be atvangos,
1MMEDIATE OPENINGS FOR
veno sunkias įvairių bandy teigia, kad bendruomenė- mėje slepia pavojų būti pa diena iš dienos turi sujung
REGISTERED NURSES
ICU & STAFF POSITIONS
mų dienas, dažnai buvo iš tauta reikia vertinti aukš versta daugumos tironija. tam jėgom skelbti gyvą
For 3-11 and 11-7 Shift
To vvork and live in a small congemintį,
kylančią
iš
gaivalin

kraipoma ir klaidingai bu čiau už valstybę. Šiam savo O atsitinka tada, kai dam
nial community & a 57 bed hospital.
Salary commensurate vvith experience
vo interpretuojama, kad teigimui paremti F. Toen guma bando savo valią ir go tautos troškimo, ženk ik ability. Plūs shift differential.
Apply call or vvrite to
pateisinti fašizmo, naciona nies pripažįsta, kad bend savo idėjinius norus primes linti savo tautos ateities
DIRECTOR OF NURSES
GRIMES MEMORIAL
lizmo, materializmo (komu ruomenė, arba tauta turi ti mažumai, šiai minčiai pa veiklos turinį didžiuoju va
HOSPITAL
lios
kūrybiniu
darbu.
Nepa-.
grįsti
pavyzdžių
galima
nizmo) teorijas ir vieno as savyje daug prigimtiškumo
210 S. JUDSON
NAVASOTA. TEXAS 77868
mens, ar vienos partijos bei vitalinio savaimingumo. rasti ir mūsų jaunos nepri lūžtančiu veržlumu vesti
409-825-6585
(45-51)
savo
tautą
į
pilnutinį
lais

klausomos
valstybės
gyve

diktatūrą ir tironiją. Ir gal Plačiai žinomas lietuvių ka
būt teisingiausiai ir vaiz talikų filosofas Dr. J. Gri nime. Valstybė yra totali vės idealo įgyvendinimą. Ir
WANTED
JOURNEYMEN PRESSMEN
džiausiai šių abiejų politi nius analizuodamas savo tarinė tada, kai ji remiasi tuo būdu atlikti prasmingą Mediurn
aize, high quality sheet fed
company
has
immediate
nės filosofijos krypčių pa veikale: "Tauta ir tautinė nebe visa tauta, o viena at žmogui ir tautai skirtą už printing
openings
for journeymen pressmcn.
davinį
!
skira
grupe,
besiimančia
5-10
years.
experience
required
prežiūras nusako J. L. Talmon: ištikimybė” Toennieso benferably on a Komori press.
Ir
pabaigoje,
galbūt
skai

save
tapatinti
su
visa
tau

”Abi mokyklos iškelia druomenės-tautos ir orga
PROGRESSIVE PRINTING CO.
4505 LEX1NGTON AVĖ.
laisvę, kaip aukščiausią nizacijos sampratą, randa, ta. Partinis absoliutizmas, tytojai norėtų paklausti.
JACKSONVILLE. FLA. 32210
904-388-0746
Kasgi
yra
laisvoji
tauta?
Į
o
ne
tauta
yra
valstybės
na

vertybę. Bet ten, kur pir kad bendruomeninis ir or
(45-51)
šį
klausimą
atsakau
Michael
cionalizmas
(fašizmo,
namoji (empiristinė) randa ganizacinis pradai tam tik
WANTED
laisvės esmę savanorišku ru būdu susitinka, visuose cionalsocializmo ir komu Polanyl žodžiais: "tauta, EXPERIENCED PRESSMAN
kurios
žmonės
yra
jautrūs
Mediurn
sized
commercial
printing
me be prievartos, antroji visuomeniniuose susitelki nizmo pavidalais) savo ab
company in Denver seeking a cjualisavo
sąžinės
paliepimams
fied
pressman
for
chief
17-2
color
(idealistinė) tiki, kad laisvė muose ir kad todėl tarp jų soliučiu egoizmu yra pa
an
Harris
25
single
color. Steady
ir
nebijo
jais
sekti
—
yra
vvork
&
benefitš.
gali būti realizuota tik iš nėra principinės priešybės, neigęs visuotinius doros ir
For more information call or vvrite:
303-344-9995
imtinai absoliutaus kolek žmogus, būdamas dvasinio teisės principus. Negalima laisva tauta”.
CHAMBERS PRINTING INC.
Lietuvių
tauta
savo
sun

kaltinti
tautos,
jei
atsiran

tyviško tikslo siekiant”. Ir prado būtybė, jis niekur
15270 E. 6TH A VE.
AURORA, COLORADO 80011
(45-50
toliau, kalbėdamas apie nelieka tik biologinėje plot da grupė žmonių, kuri ki kiųjų bandymų kryžkeliuonekartą
įrodė,
kad
ji
sa

se
tiems
savo
tautos
nariams
Rouseau, Socialinį kontrak mėje. M. Merlean-Ponty šia
tą, jis tęsia: "Pati idėja prasme teisingai pastebi:
apie iš anksto nustatytą žmogus nėra protingas gy
bendrinę valią, kuri dar nė vulys, nes proto bei dvasios
ra pasidariusi tikrąja tau iškilimas nepalieka jame
tos valia; pažiūra, kad tau instinktų sferos nepalies
ta vis dar yra jos kūdikys tos”. O jau minėtas dr. J.
tėje, jauna tauta, kaip iš Grinius teigia, kad visame
ASSOCIATION
sireikšta "Socialiniame kon savo būties plote žmogus
trakte”, suteikia tiems, ku lieka žmogus, o ne vienus
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
rie sakosi syną ir atstovau yra gyvulys, o kitur pakyla
ja tikrąją ir galutinę tau į protą. Jokia žmogiškoji
SANTAUPŲ INDĖLIUS
tos valią, laisvas rankas bendruomenė nesiremia in
veikti tautos vardu, visai stinktais ir paveldėjimu.
neatsiklausus tikrosios tau Kiekvienoje bendruomenėje
tos valios”.
atsispindi visa žmogaus bū
Trumpai palietęs politi tis. Visas žmogus yra tau
nės fliosofijos pažiūras į toje ir visas jis yra valsty
tautą ir valstybę būčiau bėje. Ir pagal prancūzų tei
skaitytojų pakankamai ge sininko mintį: "Valstybė
rai nesuprastas, jei neat- yra tautos teisinė personi
■ namams pirkti,
skleisčiau autentiškų pa fikacija”.
žiūrų ir sampratos į tautos
Visiškai teisingai Mari
■ rezidenciniams ir komerciniams
ir valstybės santykius.
tainas pabrėžia, kad vals
Plačiai pasaulyje žino tybė nėra: "nei žmonių gru
pastatams statyti,
mas filosofas, jautrios są pė", o institucijų visuma,
žinės intelektualas Jacųues būtent organas: "Skirtas
■ namu remontams,
Maritain pradėdamas tau valdžiai bei prievartai adtos ir valstybės santykių irr’nistruoti ir sudarytas iš
■ kvalifikuotų studentų mokslui
analizę sako, kad tauta yra viešosios tvarkos ir gerovės
bendruomenė, valstybė yra ekspertų, arba specialistų,
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių
organizacija. Toliau jis tei — įrankis tarnauti žmo
gia, kad bendruomenė, ar gui”. Būdama tokiu įrankiu,
ir paskolų sąlygų teiraukitės
ba tauta yra daugiau gam "Valstybė yra dalis, besitos dalykas ir yra glaudžiai specializuojanti visumos in
susieta su protiniais ir dva teresuose”. Tai reiškia:
siniais žmogaus sugebėji "valstybė nėra pati politinė
mais. Anot jo: "bendruome organizacija, kaip tokia, o
Pagrindinis skyrius
nė yra instinkto ir paveldė tik jos dalis nors ir aukš
jimo produktas duotose ap tesnė už kitas dalis, bet pa
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio
linkybėse ir istoriniame fo lenkta visumai”. "Valstybė
Telefonas: 481*3008
ne; organizacija yra proto yra žemesnė už politinį kū
ir moralinės jėgos produk ną kaip visume ir ji tar
tas. Bendruomenė išplaukia nauja politiniam kūnui kaip | DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000,
iš gamtos, organizacija iš tokia”. Politinis kūnas, —
penktadieniais 9:00 iki 6:00;
plaukia iš žmogiškosios
tai piliečių visuma. Visi pilaisvės. O dvasinė sritis, be Večiai privalo būti valsty I
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.
abejo yra aukščiau už bio bei lygūs. Lygiai taip pat

TAUTINE VALSTYBE
(3]

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00
PASKOLOS TEIKIAMOS:
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3KURYBA IR MOKSLAS!
Kai dirbama su meile...
šiais metais spalio 20 d.
tautinių šokių žurnalui
"Viltis” sukako 40 metų,
žurnalo įkūrėjas, redakto
rius ir leidėjas Vytautas
Beliajus. Vytauto Beliajaus
pakviesti į šio žurnalo su
kaktuvinę šventę, spalio 17
d. su žmona vykome į Den
verį. Rytinės valstijos tuo
metu dar puošėsi auksinėm
rudens spalvom, bet oro
pranešimai g ą s dinančiai
skelbė apie siaučiančias
sniego pūgas Rocky kalnuo
se ir Denverio apylinkėse.
Tačiau nepabūgę sniego lei
domės į kelionę.
Per Ohio ir Indiana ban
guojančias aukštumas mus

| Kalbos vargai
j

f.

Klyga

Neperseniai mūsų spau
doj buvo pora visai priešin
gų balsų apie poną: vieniem
tas žodis kaip giliai įsigy
venęs, laikomas nepakeičia
mu, o antra nuomonė — tai
atmestinas svetimžodis, net
reikšmė nepriimtina.
Taip matom, kad dar tu
rim kalboj neapspręstų žo
džių, gana gyvų ir vartoja
mų. Kas daryti? Palikti to-,
kį kaip nepamainomą skolinj, ai- jau mesti laukan?
Ponas, panelė, ponia —
išeivijoj jau gerokai nu
blėso, rečiau girdimi. O se
noji išeivija jo kratėsi, net
įsižeisdavo ponu pavadinti
(girdi, aš joks ponas, o do
ras žmogus!). Betgi yra
nemaža dar pono gerbėjų,
nes labai įprastas žodis.
Ok. Lietuvoje pogrindžio
AUŠRA, 39 nr. visą straips
nį įvardija PONAI. Ir pra
deda taip: "Porfai, ponai,
ponai .. . Kiek daug jų
šiandien sėdi liaudžiai ant
sprando .. . Ponas neigia
ma prasme suprantamas
kaip besinaudojąs išimtinė
mis teisėmis, lengvatomis ir
iš gyvenimo imąs daugiau
nei jam priklauso, besijau
čiąs stovįs aukščiau už ki
tus, reikalaująs nenupelny
tos pagarbos ir patarnavi
mų, su panieka žiūrįs į že
miau stovinčius”.
Regis, tautoje tėbera blo
ga pono prasmė, susidariu
si per ilgus baudžiavų ir
okupacijų laikus. Baudžia
vos ponų nebėra, bet nauja
ponija vėl "sėdi liaudžiai
ant sprando”. Todėl neigia
ma pono prasmė gana skau
di žmonių sąmonėje. Kal
bos dalykus negali nulemti
kieno nors noras ar skonis.
Ir išeivija, atrodo, turi de
rintis prie tautos daugu
mos tėvynėje. Ypač, kad
gyvenant demokratijos ša
lyse tas luomų nelygybės
atneštas žod;s atrodo tik
atgyvenusi seniena.

HENRIKAS STASAS
lydėjo saulėtas ruduo, išsi
liejęs šiltų spalvų spektru.
Tik pasiekus Kansas valsti
ją, vaiski erdvė krito į akis,
kurios nuobodžius bespal
vius plotus nė saulėtas dan
gus nepakeitė. Kiek toliau
pavažiavus, šios pilkos ly
gumos jau slėpėsi po balta
sniego danga. Paskutinis
kelionės rytas buvo nepa
prastai skaidrus ir saulėje
žėrintis sniegas milijonais
spindinčių žvaigždelių smi
go tiesiai į mūsų akis. Čia
tik tamsiai mėlyna greitke
lio juosta ir daugybė ant
sniego besiganančių juodų
galvijų sudarė vienintelį
spalvų kontrastą, šioj bega
linėj šviesos karalijoj. Apie
vidurdienį iš mėlyno hori
zonto iškilo majestotiški
Rocky kalnų siluetai. Tik
artėjant vaiki rūkana at
skiedė dangaus spalvą ir
sodrus mėlynumas dingo.
Tolydžiai artėjome prie mū
sų kelionės tikslo, Colorado
sostinės, Denverio. Pasie
kus Denverį, apie pusvalan
dį teko klaidžioti, kol sura
dom nurodytą viešbutį, nes
kalnų papėdėje išsidėstęs
miestas turi gana painų ke
lių tinklą, čia sutikome ir
kitus iš tolimų vietovių, riet
Montrealio, Į šventę atvy
kusius svečius. Vytauto Be
liajaus rūpesčiu beveik visi
atvykusieji galėjo pasinau
doti labai patogioj vietoj
esančiu nebrangiu viešbučiu
ir niekam nereikėjo rūpin
tis nakvyne atvykus į Den
verį.
Tos dienos vakare Denve
rio murmonų bendruome
nės salėje vyko visų į šven
tę suvažiavusių susipažini
mo vakaras. Ta proga įvai
rios etninės grupės buvo suruošusios ir parodėlę tau
tinių drabužių, avalynės,
tautinių puošmenų ir t.t.
Vytautas Beliajus ant stalo
buvo išdėstęs įvairios lite
ratūros: lietuvių ir kitų
tautų folkloro bei tautinių
šokių leidinių. Vietos lietu
viai buvo paruošę vaišių
stalą, kurį turėjo puošti net
du šakočiai (raguoliai). Tik
gaila, jie šio stalo nepasiegė, nes siunta iš Chicagos
nukeliavo kažkur klaidingu
adresu. Prie stalo rūpestin
gai darbavosi ir svečius vai
šino, tautiniais drabužiais
pasipuošę, Bronė Feliss ir
Arvydas Jarašius.
Nesudėtingus tautinius
šokius pravedė V. Beliajus
ir Delynne Peay, įtraukę į
juos visą salėje buvusią
publiką. Visi labai' jaukioj
nuotaikoj čia linksminosi
iki vidurnakčio.
Sekančia dieną V. Belia
jus visus iš kitų miestų at
vykusius ir Utah universi

teto tautinių šokių ansam
blio studentus pakvietė į
Heidelberg restoraną prieš
piečiams. O tos pačios die
nos vakare Cherry Creek
gimnazijos salėje įvyko jubilėjinis "Vilties” žurnalo
koncertas.
Koncerto programą atli
ko Brigham Young Utah
universiteto t a r plautinių
l’audies šokių ansamblis,
vadovaujamas buvusios V.
Beliajaus mokinės Mary
Bee Jensen, Denverio lietu
vių tautinių šokių grupė
"Rūta”, vadovaujama A.
Bulotienės ir airių šokėjos
vadovaujant Maureen Hali.
Programos pradžioj, Rodolfui Ulibarri giedant 23
psalmę, V. Beliajus ją
interpretavo atitinkamais
rankų judesiais. Toliau il
ga ir spalvinga tarptauti
nių liaudies šokių progra
ma minėtas ansamblis už
būrė žiūrovus profesiona
liai atliktais įvairių tautų
liaudies šokiais. Salėje bu
vo virš 600 žiūrovų, kurie
stebėdami šią programą,
manau kiekvienas išgyveno
gilų meninę pasitenkinimą.
Ansamblis atliko 10 tautų
šokius: amerikiečių, filipi
niečių, izraelitų, lenkų, ven
grų, kiniečių, meksikiečių,
rusų, ukrainiečių ir italų.
Visi šokiai’buvo žiūro
vams patiekti autentiška
dvasia, choreografija, dra
bužiais bei apavu. Reikia
pastebėti, kad ansamblis
sugebėjo ne tik tematinę
medž'agą autentiškai pertiekti, bet ją ir estetiškai
aranžuoti, šokėjai parinkti
vienodo ūgio, gražios išvaiz
dos, vienu žodžiu, visais at
žvilgiais patrauklūs. Išbė
gus jiems į sceną, lyg elek
tros kibirkštis perskrodė
salę. Jų ritminis skriejančių
kojų garsas susiliejo į vie
ną harmoniją su muzikos
ritmu, kuris reflektavo į
kiekvienos tautos pulsą.
Tad nenuostabu, kad ši gru
pė su tokiais įspūdingais
koncertais apkeliavo visą
žemės rutulį.
Tautines grupes šioje
programoje atstovąvi tik
lietuviai ir airiai. Tautinių
šokių grupė "Rūta” pašoko
Rezginėlę, Lenciūgėlį ir Ma
lūną. O McTeggart airių šo
kėjos pašoko keletą charak
teringų savo tautos šokius
išreikšdami juos kojų jude
siais ir šešių, trijų ir dvie
jų rankų ritėmis.
Po programos Vytautas
Beliajus buvo iškviestas į
sceną, kui- Colorado Folk
Arts Council jam įteikė ju
biliejinę plaketę ir Lietuvo-.
je išaustą su sveikinimu
tautinę juostą.
šios šventės perspektyvo
je norėčiau žvilgtelėti į
"Viltį” ir jos įkūrėją V. Be-

V. Bieliajus (vidury) su S. Stasiene ir rumunų atstovu.

liajų.
"Viltis”, kaip specialios
paskirties žurnalas, gal
daug kam ir nežinoma. Ne
daug ir lietuvių prenumera
torių turi. Clevelande vos
keletą. Mat šiuo prasmingu
lietuvišku pavadinimu žur
nalas atstovauja ne vien lie
tuvius, o visas etnines gru
pes šiame kontinente ir Ka
nadoje. Tai seniausias folk
loro ir tautinių šokių žur
nalas Amerikoje.
Kadangi žurnalo leidėjas
ir redaktorius lietuvis, tad
ir mūsų tautinė kultūra jo
puslapiuose plačiai atsto
vaujama. čia plačiai apra
šomi mūsų tautiniai šokiai,
švenčių papročiai, kultūri
niai įvykiai, istoriniai mo
mentai ir net lietuviška ku
linarija propaguojama. Tik
gaila, kad beveik visą šią .
vertingą medžiagą tenka i
paruošti pačiam redakto-1
riui. Tačiau nenugaliamas
V. Beliajaus ryžtas ir iš
tvermė išlaikė žurnalą gyvą
ii- turiningą per 40 metų.
V. Beliajus į šį kraštą
atvyko 1923 metais. Baigęs
vidurinį mokslą, tuoj Įsi
jungė į lietuvišką tautinį ir
kultūrinį darbą, nuo kurio
nesiskyrė iki šiai dienai.
Nuo 1930 metų arti
mai bendradarbiavo su K.
A. Stephens (Steponavičių)
vedamu "Pirmyn” choru
Chicagoj, talkininkaudamas
jų statomose operose ir ope
retėse. 1933 metais įkūrė
pirmą lietuvių tautinių šo
kių grupę Chicagoje ir su
organizavo jaunimo sąjun
gą. I šios grupės puikius
viešus pasirodymus atkrei
pė dėmesį ir tuometinė Chi
cagos miesto valdžia. Vie
šųjų parkų ir sporto bei po
ilsio rūmų direktorė Dorothea Nelson pakvietė V.
Beliajų vadovauti visom
Chicagoje esančiom etninių
šokėjų grupėm. Su tom gru
pėm jis dirbo nuo 1935 iki

1939 metų. Tame laikotar
pyje jis su lietuvių tautinių
šokių grupė aplankė beveik
visus didesnius šio krašto
centrus ir Washingtone da
lyvavo tautinių šokių festi
valyje. Gertrud Knott, pri
siminusi tą festivalį, V. Beliajui rašo; "Atsimink 5-jį
tautinį festivalį 1939 m.
mūsų sostinėje. Tu tada da
lyvavai vienas su lietuviška
grupe, o po keturių metų
jau atsivežei visą eilę kitų
tautybių. Tu buvai vienin
telis tautinių šokių mokyto
jas, kuris pajėgė duoti sa
vo šokėjams tautinį pasidi
džiavimą, kuris šokėjams iš
tikrųjų ir priklauso”.
Išlaikyti gyvą tautinę
dvasią yra V. Beliajaus
veikloje pagrindinis moty
vas.
1937 m. V. Beliajus buvo
pakviestas į Chicagos uni
versitetą dėstyti folklorą ir
etninių grupių tautinius šo
kius. O nuo 1942 metų pa
skirtas keliaujančiu in
struktoriumi regu liariai
lankyti apie 200 universi
tetų. Tais pačiais metais iš
leido ir "Vilties” žurnalo
pirmtakūną LORE. Tačiau
šis ilgai neegzistavo nes
daugelis jo bendradarbių
buvo pašaukti į karo tarny
bą. Nenorėdamas nutraukti
visiškai ryšio su savo stu
dentais, V. Beliajus mėgino
korespondenciniu būdu juos
informuoti rūpimais tauti
nių šokių klausimais. Ta
čiau tuo būdu buvo neįma
noma visų patenkinti, tad
draugo J. Payson pataria
mas 1944 metais išleido ne
didelį 4 puslapių anglų kal
ba leidinėlį, pavadinęs ji
"Viltis”. Pirmuosius "Vil
ties” numerius spausdino
Fairhope, Alabamoje, kur
tuo metu pavadavo į karo
tarnybą pašauktą mokyto
ju
(Nukelta į 6 psl.)
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LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
3001 W. 59th Street • Chicago, IL 60629 • (312) 471 -3900
Santrumpos: atm. jn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
— aukotojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, įgal.
— įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso.
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Bagdonavičius Stefan atm. įn.: Bagdonavičienė Vladislava, $400; Jonkus Petras atm. įn.: Jonkienė Vladislava, $450.
Balčiūnas Petras ir Paulė, $250; Beleckis Ignas ir
Marcelė, $100; Cimbalis Karolis atm. įn.: Cimbalienė
Velhelmina, $100; Deveikis Petras, $100; Everlinas
Steponas ir Genovaitė, $100; Grigaitis Joseph ir
Zinaida, $100; Hot Springs Lietuvių Moterų Seklyčia,
$100; Idzelies Johann ir Bemice, $100; LB Hot
Springs apylinkė, $400; Mažeika Boleslovas atm. įn.:
Mažeikienė Emilija, $100; Nikantienė Salomėja, $100;
Parojus Walter, $100; Patlaba kun. Petras, $450;
Prunskis Jonas ir Vanda, $900; Radis Joseph ir
Thea, $100; Rožėnas Albertas ir Konstancija, $100;
Sabaliūnas Helene Lietuvos partizanams pagerbti,
$100; Sabaliūnas Napoleons ir Regina, $100; Samaitis Jonas ir Aleksandra, $100; Simanavičius Vincas
ir Vanda, $200; Smaižys Petras ir Salomėja, $100;
Smilga Zigmas ir Julia, $100; Stasiūnaitis Justinas ir
Ksavera, $100; Tamošauskas Zenonas ir Ona, $100.
Zigaitis Augustinas atm.; įm. 13 asm., $347.
Kezys Jurgis, $250.
Dambrauskas Petras ir Ona, $200; Sirutis Jonas ir
Irena, $200.
Radis Pranas ir Marija, $500.
Makaras Antanas ir Cecilia, $1,000.
Obolėnas Ingeborga testamentinis palikimas, $25,000.
Iš viso

$29,647.00

1984 m. spalio mėn.
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Anysas Jonas, $255.
Adomaitis Jonas (John), $110; Ivaška Paul ir
Joanna, $230; Čirentas Cecilija atm. įn.: Butkūnas
Andrius, $10.
Gražulis Bronius atm. įn.: Gražulis Akvilė, $1,065;
Williams Aloyzas, $70; Williams Henry, $90; Williams Frank, $123.
Juodeika Vladas atm. įn.: Juodeikienė Gražina, $175;
Mackus Feliksas atm. įn.: Mackuvienė Anastazija,
$1,025.
Mackevičius Juozas atm. įn.: Miknaitis Rima J.,
$130; Mockus Jonas atm. įn.: Mulokienė Jadvyga,
$130.
Jasas Adomas ir Zuzana, $204.
Juodka Vytautas A., $150; Messick-Gelažis Audronė,
$150; Rymantas Boleslovas, $150; Šulaitienė An
tanina atm. įn.: Didžiuliai Algirdas ir Stasė, $75, X,
$200.
Januškevičienė Bronė atm. įn.: įm. 6 asm., $160.
Naujokaitis Pranas atm. įn.: Matusaičiai Vidmantas
ir Vita $25 ir 3 kiti asm., $1,085.
Augonis Stasys, $275; Baublys dr. Stasys a (m. įn.:
Baublienė Brigita, $800; Bružas Karolina, $100;
Bumeikis Jonas, $420; Butkūnas Romas, $100;
Černius Kazys ir Filomena, $1,300; Jadviršis Jonas ir
Angelė, $300; Kalvaitienė Paulina, $200; Kaspar
Frank, $400; Katilius Bronius atm. įn.: Katilius
Kazys A., $1,100; Kezys Eugenija, $600; Klevas Vin
centas ir Sofija, $700; Kvedaras M., $1,500; Lukšys
Kazimieras atm. įn.: Lukšienė Antonina, $950; Pakš
tas Pranas atm. įn.: Pakštienė Bronė, $100;
Prunskytė Anelė, $200; Ruigys Albinas ir Laima,
$200; Skėrys Petras ir Kazimiera, $300; Tiškų šeimos
atm. įn.: Tiškus Bronius ir Agota, $400; Vaineikis
Juozas, $2,800; Vaišvila Vladas (miręs) ir Stasė, $300.
Bartašiūna8 Antanas atm. įn.: įm. 12 asm., $125.
Andrišiūnas Bemice, $150; Nakas Alfonsas ir Bronė,
$250.
Ambrizas John, $800; Apton-Apanavičius Albinas ir
Birutė, $3,000; Bartoševičius Eugenijus atm. įn.:
Bartosevičienė Eugenija, $1,100; Grigaliūnas dr. Ani
cetas, $3,900.
Minginas dr. Zenonas atm. įn.: žmona Lidija ir sū
nus Jonas, $250.
Lušienė Teresė ir Andrulienė Elena atm. įn.: Petraus
kas Vladas ir Juzė, $300.
Už Matulaitį Jonuką A. Matulaičiai Antanas ir
Amelija, $700; Stevens Peter testamentinis pali
kimas, $15,711.78.
Rugys Antanas atm. įn.: LB Patersono apylinkė
$100, Čiurlys Kazys $50, Rugiai Albertas ir Barbara
$50, Rūgytė Marija ir Algimantas ir Vytautas Rugiai
$50, Stankaičiai Bronius ir Angelė $50, Trečiokai
Kazys ir Genovaitė $50, Bugeniai Kazys ir Olga $35,
Babušiai Bronius ir Ona $30, Barrows Winifred K.
$25, Dowd Mary K. $25, Gečiai Algimantas ir Teresė
$25, Jankūnas Kazys $25, Keraitienė Izabelė $25,
Masioniai Antanas ir Aleksandra, $25, Newarko LB
apylinkė $25 ir 15 kitų, $835.
Babarskis Bronius atm. įn.: Babarskienė Julija,
$1,000; Dirginčius Justinas ir Elena, $1,000; Mataitis
Vytautas atm. įn.: Mataitienė Marija, $3,000;
Navickienė-Kaminskienė Karolina ir Navickas komp.
Stasys, atm. įn.: $2,000.
Kujus Mykolas testamentinis palikimas, $3,000.
Lietuvos savanorio Janonio Fulgento (miręs) ir Ma
rijos Janonienės stipendijų fondas: Janonienė Marija,
$18,000.
Karalius, msgr. Joseph A., $7,489.78.
Shallna Susanne P., $10,100.
X, $100,000

1984 m. lapkričio 29 d.

KAI DIRBAMA
SU MEILE...
(Atkelta iš 5 psl.)
Nuo 1943 metų rudens
V. Beliajų pradėjo persekio
ti ligos. Pirmiausia susirgo
gerklės džiova ir turėjo il
gesniam laikui atsigulti sa
natorijom šiaip taip išsikapstęs iš ligų persikėlė gy
venti j Kaliforniją. San Die
go mieste tęsė toliau "Vil
ties” redagavimą, žurnalas
augo prenumeratorių skai
čiumi ir tobulėjo turiniu. Be
to dirbo toliau, kaip skra
jojantis tautinių šokių in
struktorius. 1958 metais in
struktuodamas studentus
Denveryje vėl nusilpo ir bu
vo paguldytas j ligoninę
operacijai. Išėjęs ir ligoni
nės vėl pilnai įsijungė j sa
vo pamėgtą darbą ir kaip
tautinių šokių instruktorius
apkeliavo daugelį Amerikos
ir Kanados universitetų.
Dabar pastoviai apsigyveno
Denveryje ir čia sulaukė
40-ją "Vilties” žurnalo su
kaktį. Jo paties žodžiais ta
riant, jis čia tikisi sulaukti
ir auksinę jos sukaktį. Apie
savo leidžiamą žurnalą jis
tokiais jautriais žodžiais iš
sireiškė: "Viltis” yra mano
kūdikis. Aš ją puoselėju su
atsidėjimu ir meile. Niekas
tokio sentimento bei prisi
rišimo neturi, todėl nenu
stoju vilties žiūrėdamas j
žurnalo ateitį. Norėčiau dar
daugiau laiko skirti "Vil
čiai” ir ją dar labiau išpuoš
ti, kad ji liktų gražiu pa
minklu man iškeliavus iš šio
pasaulio, kad ji tikrai pa
siektų to lygio, kurį jai pri
pažino Denverio viešoji bib
lioteka, pažymėdama, jog
"Viltis” yra istorinės ver
tės žurnalas.”
Tą vakarą jutome nepa
prastai mielą nuotaiką, ku
ri supo V. Beliajų ir jo ger
bėjus. Bet gal daugiausia
pagarbos mes turėtume jam
reikšti už jo nenuilstamus
50 su viršum metų skirtus
propaguojant mūsų tautinę
kultūrą svetimųjų tarpe.
FORGE DIE SINKERS
A Isrųe & fast arowlno tool
& die lob shop, In the South
East, has an openlno for a
person that Is expcrlenced
In the repalr and mokino of
toroe dies for small hand
tools. Top wapes for top
quallfled person. Also a
pood benetlt prooram.

UNITED TOOL & DIE, INC.
P.O. BOX 5227
West Cotumbla, SC 29171
803-796-8850
Eaual Opportunltv Employer

(45-50)
ENGINEERING TECHNICAL

Fire sprinkler design growing com
pany needs experienced designers &
field construction peraonnel. F.xcellent benefits.
Apply or call to: DON M1TCHELL
GULF FIRE SPRINKLER
3300 Dilido Hoad
Dalias, Texas 75228
214-328-3287
(37-46)

DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius
PAGERBS RAŠYTOJĄ
ŽURNALISTĄ BALĮ
GRAŽULĮ

Apie Balį Gražulį norėjau
parašyti anksčiau ir tam
buvo gera proga, kai jis bu
vo išrinktas L. ž. S-gos De
troito skyriaus pirminin
ku, tačiau, jąm prašant, tą
savo sumanymą turėjau
atidėti.
L. ž. S-gos Detroito sky
riui ir St. Butkaus šaulių
kuopai nutarus suruošti
jam 70 metų amžiaus pro
ga pagerbimą, vėl susigun
džiau.
Balys Gražulis gimė 1914
m. gruodžio 10 d. Varėno
je, Alytaus apskr. Turėda
mas tik 15 metų, 1929 m.
jis įsijungė į Varėnos šau
lių būrį ir jame uoliai dirbo.
1931-34 m. jis ten jau buvo
valdybos narys kultūros
ir sporto reikalams ir bib
liotekos vedėjas.
Atlikęs karinę prievolę ir
įgyjęs jaun. puskarininkio
laipsnį, 1934-35 m. liko lik
tiniu.
Mokėsi privačiai ir 1939
m. valst. egzaminų komisi
joje išlaikė egzaminus bran
dos atestatui įsigyti.
1940 m. buvo Radijo prie
žiūros valdininku Marijam
polėje ir Kaune, 1941 m.
Radijo kontrolės skyriaus
vedėju ir 1941-44 m. Kauno
radiofono literatūros sky
riaus redaktoriumi.
Pirmosios bolševikų oku
pacijos metu buvo Lietuvių
Aktyvistų fronto narys, o
pirmąją vokiečių - sovietų
karo dieną 1941. VI. 22 su
būreliu sukilėlių užėmė
Kauno radiofoną ir buvo
radiofono viršininku sukili
mo metu. Nacių okupacijos
metu buvo Laisvės Kovoto
jų Sąjungos narys 1946-47
m. LRD narys ir LDR val
dybos narys.
Balys Gražulis literatūri
nę kūrybą pradėjo 1931 m.
Du Balio Gražulio parašyti
veikalai — Teka saulutė ir
Kieno viršus? 1934 m. buvo
suvaidinti Varėnos šaulių
būrio scenos mėgėjų. Kary
je rašo nuo 1934 m. 1934-39
m. laikotarpyje sudarė ir
įvykdė kelioliką radijo vaiz
dų kariuomenės pusvalan
džiuose. 1941-44 m. parašė
kelioliką radijo vaidinimų,
daugiausiai jaunimui.
Periodinėje spaudoje pa
skelbė keliasdešimt novelių
ir apsakymėlių. Rašė straip
snius kultūros, literatūros
klausimais, recenzijas pasi
rašydamas pavarde, kriptominu ar slapyvardžiais An
tanas Ciočys, Vincas Svit-

rėmė meną, lietuvišką Švietimą, kultūrą ir jaunimą 1,356,586 dol.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. IS viso pali
kimais gauta 809,843 dol.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių
Fondui. Testamente įrašykime Sį tikslų pavadinimą:

$57,353.78.

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT,
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION
3001 West 59th Street, CHICAGO, IL 60629”

Lietuvių Fondas artėja prie trečiojo milijono ir pagrindinis kapi
talas 1984.X.31 pasiekė 2,850,247 dol. Gautomis palūkanomis pa-

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis
remiamas lietuvybės išlaikymas.

Iš viso

ra. Dalyvavo Tremties me
tų ir Gabijos almanachuo
se, Lietuvių prozos antolo
gijoje. Parašė ir išleido:
1947 m. novelių rinkinį
Brydė rugiuose ir 1955 m.
apysakų rinkinį Sudužęs
vaizdas.
Pirmoje knygoje vyrau
ja Lietuvos kaimas, antro
sios knygos veikėjai ir te
mos daugiausia imta iš po
karinio gyvenimo Vokieti
joje ir Amerikoje. Pasako
jant apie veikėjų praeitį,
kartkartėmis grįžtama Lie
tuvon. B. Gražulio mėgsta
mos temos: neatsakingi, ne
tikėtai užklumpą ir greit
praeiną meilės momentai,
kaimo merginų ir vaikų
pokštai, čigonų kerštas, ka
riniai nuotykiai ir kita. Kai
kurių B. Gražulio apysakų
pagrindą sudaro atsimini
mai ir reportažas.
Rašytojas Balys Gražu
lis, nors gyvena Flinte 60
mylių nuo Detroito, bet la
bai dažnai dalyvauja De
troito lietuvių kultūriniame
gyvenime. Jis ne tik lanko
renginius, bet dažnai juose
ir paskaitas skaito. Buvo
LŠST Garbės Teismo narys,
Lž S-gos Detroito skyriaus
pirmininkas, priklauso St.
Butkaus šaulių kuopai ir
Detroito žurnalistų skyriui.
St. Butkaus šaulių kuopa
ir Detroito žurnalistų sky
rius B. Gražulio 70 metų
sukakties proga 1984 m.
gruodžio 9 d. 2 vai. šv. An
tano parapijos patalpose
jam ruošia pagerbimą.
Paskaitą saitys rašytojas
Vytautas Alantas, meninę
dalį — Detroito moterų vo
kalinis kvartetas, vadovau
jamas muz. St. Sližio. Bus
paskaityta ir B. Gražulio
parašyta novelė "Skambu
tis”. Sveikinimai ir vaišės.
Norintieji dalyvauti pa
gerbime iki gruodžio 2 d.
legistruojasi pas A. Grinių
tel. 554-4157.
(a. gr.)
★
Buvęs Pilėnų stovyklos
komendantas Steponas Lungys lankėsi Detroite. Grįž
damas į Floridą įteikė Dir
vai 10 dol. auką. Ačiū.
★
Kūrėjas savanoris Jonas
Mikalavičius užsiprenume
ravo 1 metams Dirvą. Svei
kiname naują skaitytoją.

St. Bartkus.pratęsė 1 me
tams prenumeratą ir pridė
jo 10 dol. auką. Jis gyvena
naujoje vietoje: 2465 Woodmere St., Detroit, Mich.
48209, telef. 841-3541.

Bronius Tatarūnas savanoris-įūrėjas serga ir gy
dosi šv. Juozapo ligoninėje.
Nijolė šnapštienė — gydosi
H. Fordo ligoninėje. Linki
me greitai pasveikti.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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Surinkus 50,000, vienas asmuo
žada duoti 100,000!
Antanas Juodvalkis
Lietuvių Fondo metinis
vajaus pokylis įvyko 1984.
XI. 17 d. Jaunimo centre.
Pokylį atidarė ir jam suma
niai vadovavo žinoma vi
suomenininke, daugelio di
džiųjų renginių organizato
rė, L. Fondo tarybos narė
ir valdybos pirm, pavad.
Marija Remienė. Pasveiki
no gausiai . susirinkusius
svečius, pasidžiaugė auko
tojų teikiama L. Fondui pa
rama ir pakvietė marijonų
provincijolą kun. Viktorą
Rimšelį sukalbėti maldą.
Pasisotinus Norvilienės ir
talkininkių pagaminta va
kariene, pokylio vadovė pri
statė čia dalyvaujančius
Lietuvos atstovą prie Vati-

kano ir pasiuntinybės pata
rėją Washington Stasį Lo
zoraitį, jr. ir poetą Bernar
dą Brazdžioni, išvakarėse
dalyvavusį jo išleistų raš
tų rinktinės — "Mažųjų
d’enos” sutiktuvėse. Poetas
B. Brazdžionis yra buvęs
L. Fondo tarybos narys ir
L. Fondo idėjos propaguo
tojas, paskaitė ištrauką iš
baladės "Vaidyla Valiūnas”.
Tolimesnę meninę pro
gramą tęsė iš New Yorko
atvykęs estradinis dainos
vienetas — Jinai ir trys
gintarai, palydimas savų
muzikantų. Jie padainavo
keletą linksmų liaudies dai
nų, įpindami vaidilinį ele
mentą. Nepasitenkino tik

New Yorko estradinis ansamblis "Jinai ir trys gintarai” at
liekant programą LF baliuje.
J. Tamulaičio nuotr.

CHICAGOS LIETUVIŲ GOLFO KLUBAS
ORGANIZUOJA

EKSKURSIJĄ Į ISPANIJĄ
1985 METAIS VASARIO 17-24 D.
Kviečiame golfininkus ir ne golfininkus prisi
dėti prie šios ekskursijos. Dėl informacijos skam
binti Vytui Vaitkui (312) 986-5214, arba Birutei
Zalatorienei, TRAVEL ADVISERS INC. 1515 N.
Harlem #110, Oak Park, III. 60302, telef. (312)

524-2244.
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šios programos atlikimu,
bet ir šokių metu linksmi
no susirinkusius svečius.
šį muzikinį vienetą suda
ro: dainininkai —■ Juozas
Nakas, Zenius Jurys, Vy
tas Daugirdas ir Danutė
Striugaitė, muzikąntai —
broliai Algis ir Rimas Keziai, Stasys Janušas ir Leo
nas Vojavudka.
Ansambliukas įdomus iš
pildymu ir apranga, sutei
kiančia spalvingumą ir iš
siskiriančia iš kitų panašių
vienetų, bet čikagiečių ne
nustebino.
Po programos, pokylio
vadovė Marija Remienė iš
kvietė į sceną Lietuvių Fon
do stipendijas gavusius
studentus, o tarybos pirm.
St. Baras su valdybos pirm,
dr. A. Razma juos pasvei
kino ir įteikė čekius. Iš sti
pendijas gavusių 9 studen
tų tik trys yra vyrai, o še
šios merginos. Atrodo, kad
lituanistika ir visuomenine
veikla dvigubai daugiau do
misi merginos, kaip vyrai.
Iš viso būrio stipendijatų,
čekius atsiėmė šie studen
tai: Vilius Dundzila, Alma
Jakimavičiūtė, Rima Janulevičūtė, Nijolė Kupstai
tė, Vladas Maželis, Ramo
ną Steponavičiūtė, Loreta
Stončiūtė, Rimantas žemai
taitis ir Sofija žutautaitė
(iš Janonių fondo). Kiti
stipendijatai čekius gali
atsiimti L. Fondo raštinėje
ar bus pasiųsti paštu.
M. Remienė paskelbė šio
vakaro metu gautas stam
besnes aukas. Po 500 dol.
aukojo: dr. Antanas ir Ele
na Razmai, dr. Antanas
Razma, jr., Stasys ir Ele
na Barai, dr. Konstantinas
Jablonskis,, dr. Danguolė ir
Stasys Surantai, po 200 dol.
— dr, Adolfas ir Algė Šle
žai, dr. Vytenis Grybaus
kas, dr. Kazys ir Marija
Ambrozaičiai, kiti po ma
žiau.
Tarybos pirm. Stasys Ba
ras paskelbė žinią, paliku
sią sprogstamos bombos
įspūdį, kad atsirado vienas

Lietuvių Fondo pokylyje tarybos pirmi. Stasys Baras ir val
dybos pirm. dr. dr. Antanas Razma įteikia čekį stipendininkui
Rymantui Žemaitaičiui.
J. Tamulaičio nuotr.

svarstykime šio geradario
MACHINIST
pasiūlymą ir prisidėkime
N/C PROFILE MILLING
OPERATOR
savo, kad ir kuklia auka,
1ST & 2ND CLASS
DAY & NIGHT SHIFT
kad užbaigtume tretįjį mi
Aerospace machined parts co.,
steady heavy overtime. 15% night
lijoną dolerių. Visas aukas
shift premium company benefits.
siųsti Lietuvių Fondo būsProgram. Union shop. Paid hospitalization, Paid major medical,
tinei, išrašant šiuo vardu
Family deniai, F.yeglasses. Two
life insurancc policies, siek days
čekį: Lithuanian Founda& vacation 12 paid holidays. Attendance bonus, etc.
tion, Ine., 3001 West 59th
GENERAL
MECHATRONICS
St. Chicago, III. 60629. Tel.
60 Milbar Blvd.,
(312) 471-3900.
Farmlngdale, N. Y.
(516) 249-7900
Lietuvių Fondo vajaus
Equal Opportunity Employer
(41-47)
pokylis praėjo pakilioje
nuotaikoje, o dalyvių tar MEDICAL
PSYCH1ATR1C NURSING POStTION,
pe matėsi daug jaunų vei avail.
on 3-1 I, 11-7 shifls. for schizophrenic
nianagement, and
dų, ko pasigendame kituo chidren’s research,
programs. Dynamic multi
disciplinary
approach
encourages prose renginiuose.
fessional growth. Orientation and
A. Juodvalkis

----------------“------------------- 1

Skaitykit ir platinkit J

McFARLAND MENTAL
HEALTH CENTER,

DIRVĄ

___________ I

901 SOUTHVVIND ROAD,
SPRINGFIELP ILL. 62703.
217-786-6994
(41-47)

PETKUS

aukotojas (tuo tarpu pavar
dė neskelbiama) duodąs Lie
tuvių Fondui 100,000 dol.,
jei visuomenė sudės 50,000
dol. iki š. m. gruodžio 20 d.

ir tokiu būdu užbaigs tre
čią milijoną. Tikrai, toks
iššūkis sujaudino pokylio
dalyvius ir keletas žmonių
pasižadėjo įteikti po tūks
tantinę. Trečio milijono už
baigimas ir šimtatūkstanti
nė auka dabar yra mūsų vi
sų rankose. Visi lietuviai,
LF nariai ir nenariai, pa-

in-service provided EOE Employer.
Contact DIRECTOR OF NURSING,

TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tėl.; 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Viešėdami Chicagoje aplankykite

D ADAU!

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * /Hl/illlĄ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

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

Kainoa žemos — Pasirinkimas dideiia
APSILANKĘ — JSITIKINSITE.

1984 m. lapkričio 29 d.
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BROCKTON

Jaunimas turi idėjų

MINĖS ŠAULIŲ
SUKAKTĮ

Trakų šaulių rinktinė
Naujoje Anglijoje, kurią
sudaro Martyno Jankaus,
Jono Vanagaičio ir Dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopos,
š. m. gruodžio 1-2 dienomis
minės Lietuvos šaulių Są
jungos 30 metų atkūrimo
sukaktį Amerikoje.
Gruodžio 1 d. Sandaros
klubo salėje, 30 Intervale
St., Brocktone, įvyks Jan
kaus šaulių pastangomis po
būvis, kuriame numatoma
pagerbti Brocktono Van
dens ir Kanalizacijos virši
ninką Frank Wallen. Tame
pobūvyje dalyvaus Brockto
no miesto meras Carl D.
Pitaro su žmona ir daug ki
tų žymesnių asmenų. P.
Frank Wallen yra pulkinin
kas ir šiuo metu yra ka
riuomenės atsargoje. Kilme
lietuvis, lankęsis Lietuvoje
ir savo tėvų kraštą ir kilmę
nepaprastai vertina. Jo pa
stangomis kiekvienais me
tais Brocktono miesto cent
re iškeliama Lietuvos vė
liava Vasario 16 minėjimo
proga. Tomis dienomis, Lie
tuvos vėliavai plevėsuojant
pagrindinė gatvė Legion
Parkway pavadinama Min
daugo gatve.
Vasario 16 proga savo
įstaigoje suruošia minėji
mą, į kurį atsilanko daug
miesto valdybos tarnautojų
ir meras. Tas minėjimas
plačiai būna aprašomas
Brocktono laikraštyje.
Brocktono šauliai jaučia
pareigą šį jauną, energingą
lietuvį pagerbti ir kviečia
visus lietuvius ir lietuvių
organizacijas įsijungti ir
bendromis jėgomis jį pa
gerbti.
Kadangi salėje labai ri
botas vietų skaičius, tad
prašome iš anksto įsigyti
bilietus. Juos platina: Ona
Eikinienė tel. 583-1796, Ona
Gureckienė 583-1775, Anta
nas Šeduikis 588-0379.
Meninėje dalyje dainuos
ANN FERRINI akompa
nuojant šv. Kazimiero lietu
vių parapijos vargoninkei
Mariau CROWLEY. Po to

Jei mūsų tradiciniai šeš
tadieniniai baliai ribojasi
pietumis, baru ir šabloniška
menine programa, tai jau
noji karta sugeba sudaryti
tokią pramoginę atmosferą,
kurioje yra daug malonaus
staigmenos elemento. Kai
prieš keletą metų Clevelan
do lietuvius pradžiugino
studenčių vokalinio vieneto
"Nerijos” labai originalus
"Konrado kavinės” vakaras,
o Clevelando vyrų oktetas
Gintare davė kelis grynai
pramoginius popietinės mu
zikos koncertus, tai ir skau
tų dainos vienetas "Uždai
nuokim” nutarė pabandyti
ką nors naujo.
Lapkričio mėn. 11 dienos
popietė šv. Jurgio parapijos
salėje alsavo senos europietiškos kavinės ar kabareto
nuotaika. Raudonomis švie
somis apšviesta "kavinė”,
papuošta įvairiais europietiškais užrašais ir plaka
tais, populiari seniai girdė
tų šlagerių muzika iš tikro
priminė senutės Europos
kabaretą. "Tai atkūrimas
tų senų laikų, kažkur tarp
Vokietijos ir Lietuvos, kai
pradėta lankyti kavines ir
kabaretus savo malonu
mui”, informavo mane Pau-

A. Balašaitienė

PHILADELPHIA
bus vaišės, dovanų paskir
stymas ir šokiai.
Gruodžio 2 d., sekmadie
nį, 30 metų šaulių atkūrmo Amerikoje sukaktis bus
tęsiama Bostone. 10:15 šv.
Mišias atnašaus rinkt, ka
pelionas Tėvas Rafaelis ša
kalys šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.
Organiaczijos pamaldose
kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis. Po pamaldų para
pijos salėje įvyks minėji
mas, į kurį kviečiami visi
lietuviai dalyvauti. Minėji
me kalbės inž. J. Stašai
tis, meninėje dalyje dai
nuos Benediktas Povilavičius akompanuojant Jero
nimui Kačinskui. Po to šau
lės visus pavaišins kavute.
(js)

ĮSIGYKITE CLEVELANDO VYRŲ OKTETO

NAUJĄ

liūs Nasvytis, vienas iš to
originalaus pobūvio šeimi
ninkų.
"Uždainuokim” jau dai
nuoja virš penkių metų. De
vyni jauni vyrukai yra į
sceną paruošiami Algirdo
Bielskaus, o jiems akompa
nuoja seserys Ilona ir Kris
tina Kuprevičiūtės. ”Mes
vis dainuojame baliuose, bet
nesame nieko patys suorga
nizavę. Tai mūsų pirmas
bandymas padaryti malonų
vakarą, į kurį šį kartą kvie
tėme visų Clevelando dai
nos vienetų narius Čiurlio
nio Ansamblį, šv. Jurgio pa
rapijos chorą, Ramovėmis,
Vyrų Oktetą, mūsų bičiu
lius ir draugus”, toliau pa
sakojo Paulius Nasvytis.
Prie stalų patarnavo dai
liai uniformuoti "kelneriai”
— "Uždainuokim” nariai.
Buvo pilstoma kava, įvai
rūs gėrimai, siūloma užkan
da, grojant romantiškai mu
zikai. Vakarui įpusėjus,
svečiai pradėjo dainuoti ir
šokti. Visi atrodė patenkin
ti ir linksmi. Teko patirti,
kad "Uždainuokim” bandys
artimoje ateityje su savo
originaliais sumanymais iš
eiti į platesnę visuomenę.

PLOKŠTELĘ

Kaina: $10.00 (U. S.) plius $1.00 už persiuntimą.
Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida siųsti:
R. Butkus
60 East 212 Street
Euclid, Ohio 44123

Siunčiu ................. dol. už ----- plokštelės ir persiuntimą.

Vardas ir pavardė .............................................................. ..
Adresas ..................................................................................

ČEKIUS RAŠYTI "OKTETAS”.

ĮDOMIOS KNYGOS
SUTIKTUVĖS

š. m. gruodžio 9 d. Phila
delphijos LB Apylinkės val
dyba rengia neeilinę kultū
rinę popietę. Visus mus
intriguoja filmų pasaulis
Paskutinių metu ypatingai
sekame ir džiaugiamės Jū
ratės Nausėdaitės — Ann
Jillian karjera ir jos pasi
sekimais. Tačiau, mažai kas
iš mūsų žino, kad kinema
tografijoje daug daugiau
lietuvių yra pasireiškę ir
palikę ryškius savo pėdsa
kus.
Jaunas autorius Raimun
das Lapas yra parašęs kny
gą šia įdomia tema. Knyga
pavadinta "Ten ekrane su
žibus”, Amerikos lietuviai
kinematografijoje 1909 —
1979. Kultūrinės popietės

programoje aktorė Julija
Dantienė trumpai pristatys
Lapo knygą, pats autorius
papasakos kaip atsirado
knygos idėja ir kaip jis jai
rinko medžiagą ir po to bus
parodytos kelios lietuviškos
filmos. Bus proga įsigyti
knygą sau ir Kalėdų dova
noms. Atsilankiusieji bus
pavaišinti kava ir pyragais.
Renginys įvyks šv. Andrie
jaus parapijos salėje tuoj
po lietuviškių mišių apie 12
vai. šv. Andriejaus lietuviš
ka parapija yra netoli Phi
ladelphijos miesto centro,
ant Wallace St. prie 19-tos
gatvės.

Skaitykit ir platinkit
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Lietuvoje apribojimai didėja
Kaip tvirtina tarybinė pro
paganda, kultūriniai Tarybų
Lietuvos ryšiai su užsieniu
klesti. Taip pat ‘sužydėję’ kul
tūriniai ryšiai su mūsų lietu
vių išeivija. Tą nuolat pabrė
žia Vilniaus radijo laidos ir
‘Gimtojo krašto’ bendradar
biai. O kaip yra iš tikrųjų?
Lietuviai iki šiol su užsieniu
galėjo bendrauti laiškais, siuntiniais-dovanomis ir telefonu.
Šiais keliais, ypač dviem pir
maisiais (trečiasis būdavo pri
einamas labai retai) ir pasisinaudodavome mes, esantys
Tėvynėje, palaikyti nors ma
žučius santykius su tautiečiais
užsienyje, kad vieni kitų neuž
mirštume. Šitaip ir baigdavo
si visas ‘kultūrinis bendradar
biavimas su išeivija’. Dar ga
lima pridurti, kad tokius ry
šius tepalaikydavome tik tie,
kurie dar turėjome užsienyje
giminių, ‘nepamirštų’ per įvai
rius gyvenimo ir politikos vin
gius. Čia neminime apie re
tas išvykas svetur, arba dar re
tesnes viešnages pensininkų
arba mokslininkų.
Kiek daugiau mūsų ‘užsie
nio’ bičiulių galėdavo atvykti
pas mus turistiniais keliais,
pasigrožėti ‘mūsų sostine’ Mas
kva, Leningradu, ir trumpam
pabūti ... Vilniuje. Na, tada
ir puldavome į sostinę pasišne
kėti su savo giminėmis, apgy
vendintais ‘superliuksusiniame’ užsieniečiams skirtame
viešbutyje, už kurį mūsų ‘lie
tuviška’ valdžia, stipriai ‘my
lėdama’ išeivį-lietuvj, ir de
monstruodama ‘glaudžiau
sius’ kultūrinius ryšius, imda-.
vo ‘superliuksišką’ mokestį po kelias dešimtis dolerių už
vienos paros patarnavimus.
Aišku, su savo brangiais gimi
naičiais mes galėdavome pasi
matyti tame viešbutyje tik pa
vakare, po savo valdiškų dar
bų, nes gyvendami, pavyz
džiui, Kavarske ar Raseiniuo
se, iš kur apsiliuobę ir atsku
bėdavome į tą brangų viešbu
tį, negalėdavome anksčiau su
sitikti su visai dienai pagal
programą išvežtais į Trakus
mūsų giminaičiais.

Tačiau paskutiniu metu šie
keliai susisiekti su giminėmis
užsienyje dar labiau siaurina
mi. Visą laiką pastoviai didi
namas mokestis už siunčiamas
dovanas į užsienį. Jeigu prieš
3-5 metus knygos pasiuntimas
į JAV kainavo apie 1 -l¥i rub
lio, tai 1982 m. vidury jau 1015 rublių, t.y. siuntimas kai
nuodavo brangiau už patį
daiktą kelis kartus. Be to, atsi
rado nauji sąrašai tų daiktųdovanų, kuriuos uždrausta
siųsti į ‘kapitalistines’ šalis.
Paštai gauna tiek daug tų są
rašų, kad juose nebesusigaudo. Sakoma, kad būtų geriau,
jog saugumas nurodytų, tik ką
galima siųsti. Ypač apriboti
pokalbiai telefonu su užsieniu.
Dovanos siuntimas giminei lei
džiamas tik pateikus visus duo
menis iš paso, ko anksčiau ne
reikėjo.
Nuo 1982 m. rugsėjo mėn.
uždrausta siųsti knygas į už
sienį. Jeigu prieš 4-10 metų
buvo galima siųsti bet kurias
knygas, o nuo 1980 m. jau už
drausta siųsti knygas išleistas
iki 1975 m., tai dabar yra už
drausta siųsti į užsienį bet ko
kias knygas (leidžiama tik at
skirais atvejais atskirtu minis
terijos parėdymu, kurio išsirūpinimas atima mums daug lai
ko ir sveikatos). Dabar mes
negalime pasiųsti jokios knyge
lės net tiems užsienio lietu
viams, kurie mūsų aukštosiom
mokykloms padovanojo šimtus
knygų. Todėl šis draudimas
siųsti knygas yra neteisingas ir
grubiai pažeidžia žmogaus tei
ses į kultūrinį bendradarbia
vimą. Tik kodėl tyli ‘Gimtasis
kraštas’? ...
P. Palėnis
(Aušra, Nr. 41 -1984)

WANTED IST CLASS
PLASTIC PATTERN &
MOLD MAKER
Mušt have blister pak experience.
Steady full time work. Liberal fringe
benefits & hourly rate.
Apply call or send resume

SCHAWK INC.
1695 RIVER RD.
DĖS PLAINES, ILL. 60018
312-694-9080
(44-461
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TARPORGANIZACINĖ KONKURENCIJA IR JAUNIMAS
Aurelija Balašaitienė
Kiekvieną pavasarį, pasi
baigus mokslo metams, mūsų
spaudoje mirga abiturientų ir
aukštuosius mokslus baigusių
jaunų lietuvių nuotraukos ir
aprašymai. Pagerbiami jų tė
vai, nepamirštant išvardinti
kitų šeimos narių nei jaunojo
žmogaus nuopelnų jaunimo
organizacijose, tautinių šokių
ar kurio kito meno vieneto
grupėje. Tačiau po to jie kaž
kur pranyksta. Nutrūksta ry
šiai su jaunimo organizacijo
mis, kurias jie galvoja esą per
augę. Gi visuomenės gyveni
me jų nebesimato, tik vėliau
dar paskaitome šaunių vestu
vių aprašymus su tais pačiais
nuopelnais ir pažadais.
Tačiau kur jie? Nebegrįžta
jie į savo organizacijas, jose
išauginti ir tinkami užimti vy
resniųjų vadovų vietas. Jie
negrįžta mokytojauti į litua

nistines mokyklas, jas dauge
lyje atveju sėkmingai baigę. Iš
didelio jaunųjų būrio išsikris
talizuoja tik mažuma, kurią
dar matome jaunimo stovyk
lose ar kongresuose. Bet ir ten
jie veikia atskirai, nutrūkę
nuo mūsų visuomeninio gyve
nimo srovės.
Tačiau yra išimčių, kurios
tik patvirtina, kad mūsų jau
noji karta sugeba giliai jausti
lietuviško įsipareigojimo rei
kalą, juo sielotis ir ieškoti
sprendimų. Radau progą at
virai pasikalbėti su mūsų jau
nosios kartos visuomenės atsto
ve Vilija Nasvytyte. Ji yra pla
čiai pažįstama kaip ‘Uždai
nuokim’ skautų dainos vieneto
pranešėja, deklamatorė, kul
tūrinių vakaronių, balių prog
ramos komentatorė, įvairių
darbų talkininkė. Skautų or
ganizacijoje pasiekusi vadovės

Ką dovanoti
Kalėdoms?
Užprenumeruokite savo

bičiuliui DIRVĄ
ir jis prisimins
jus 52 kartus
metuose

Prenumerata
metams 17 dol.
---------------------------

IŠKIRPTI

---------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu ............... dol. ir prašau siuntinėti DIRVĄ
kaip mano kalėdinę dovaną šiems asmenims;

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

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

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

Užsakytojas....... .....................................................................

titulo ir skautininkės kakla
raiščio, ji yra aktyvi ne vien
kasdieninėje veiklos plotmėje,
bet yra sumani, energinga ir
kūrybinga režisierė, progra
mų sudarinėtoja ir originalių
meniškų tekstų kūrėja. Vilija
priklauso Sv. Jurgio parapijos
tarybai ir vaidino Vaidilos te
atre. 1974 metais baigusi Collinwood gimnaziją kaip viena
iš dešimties geriausių moki
nių, ji vienerius metus studi
javo Lake Erie kolegijoje.
1975 metais ji įstojo į JAV karo
aviacijos tarnybą, kurioje iš
buvo penkis metus, tarnauda
ma Ispanijos ir Anglijos JAV
karo aviacijos bazėse. Tuo
pačiu ji tęsė mokslą toliau, įsigydama komunikacijos moks
lo specialybę. Ji taip pat liko
ištikima savo papročiams,
Madrido bazėje surengdama
lietuviškas Kūčias ir jas paro
dydama savo kolegoms, kaip
buvo išmokyta savo tėvų.
Nutarusi grįžti į civilinį gy
venimą, Vilija 1982 metais sa
vo tėvo įstaigoje perėmė neju
damo turto administratorės
pareigas, ant savo jaunų pe
čių pasiimdama atsakomybę
už dviejų didelių butnamių
tvarkymą-, priežiūrą, nuoma
vimą bei santykių palaikymą
su nuomininkais. Ji rūpinasi
žolės nupiovimu, paruošia
naujiems gyventojams ištuštė
jusį butą, sutvarko šiukšles ...
Bet tuo pačiu metu ji Clevelando Valstybiniame Univer
sitete studijavo psichologiją,
pasirinkdama palyginti naują
ir siaurą šios mokslo srities ša
ką: pramonės vartotojų psi
chologija. Sį pavasari ji įsigijo
bakalaureatą ‘cum Įaudė’ ir
dabar tęsia mokslą toliau, siek
dama šioje srityje magistro
laipsnio. Salia to, ji kelis kar
tus savaitėje dirba kaip profe
soriaus asistentė. Vilijos dė
mesys yra nukreiptas į jos
mokslinių žinių praktišką pri
taikymą gyvenime, nes ji ruo
šiasi nejudomo turto adminis
tratorės karjerai, kurios didelį
vaidmenį vaidina vartotojų
psichologijos pažinimas. Vili
ja yra padariusi puikią pra
džią savo pasirinktos karjeros
srityje, ką rodo faktas, kad įta
kingame nejudomo turto sri
ties žurnalo ‘Properties’ š.m.
spalio mėn. laidoje yra straips
nis, kuriame rašoma apie Vili
jos Nasvytytės su Člevelando
Valstybinio Universiteto profe
soriumi padaryta sėkmingą
nejudamo turto administrato
riaus asmenybės studiją.

Vilija Nasvytytė

kymo reikalaujančius klausi
mus. ‘Tai lietuviškos sąžinės
sąskaita’, komentavo Vilija,
rodydama savo programos už
rašus. Staiga prisimenu jos su
kurtą gyvą ir labai lietuvišką
vaizdelį skautų rudens baliaus
programai ir Kaziuko mugei
parašytus ‘Vilniaus prisimini
mus’.
Ji dalyvauja visuomeninia
me gyvenime, jį stebi, daro
išvadas. Paklausta, kodėl jau
nimas daugumoje neįsijungia
į visuomeninę veiklą, ji turėjo
nevieną, bet kelis atsakymus.
‘Reikia mažiau antrinių orga
nizacijų, kurios nori kalbėti
visų lietuvių vardu’, sako ji.
‘Turėtų būti viena pagrindinė
organizacija, kuri palaikytų
tamprius ryšius ir su latviais,
estais bei amerikiečiais. Poli
tinė veikla negali būti pagrįs
ta asmenybėmis. Ji turi būti
grindžiama tiktai idėjomis.
Stipri, vieninga organizacija
turėtų galimybių prisiauginti
natūraliai stiprius kandidatus
iš jaunosios kartos. Be to, rei
kia aiškiai suformuluoti veik
los tikslus: kovojame už žmo
gaus teises, ar siekiame Lietu
vos išlaisvinimo.
VLIKAS,
ALTas, Bendruomenė ir visi
fondai tarpusavy konkuruoja,
atskirai sukeldami fantastiš
kas pinigų sumas, tačiau iki
šiol dar nepajėgė įsigyti pasto
vaus profesionališko ‘lobby’,
kurio paslaugomis efektingai
naudojasi visos specialių inte
resų grupės, įtakodamos rin
kimus, įstatymus ir vidaus bei
užsienio politiką.’
Vilija Nasvytytė, Sv. Kazi
Paklausta, kaip ji žiūri į lie
miero Lituanistinės Mokyklos tuvių vaidmenį Amerikos gy
auklėtinė, nepamiršo grąžinti venime, Vilija jaučia mumyse
savo duoklės, aktyviai įsijung stoką tautinio solidarumo.
dama į Dainavos mokytojų tra ‘Lietuviai yra nepaprastai di
dicinės studijų savaitės darbus. deli individualistai ir negali
Jos iniciatyva sudaryta įdomi savęs priversti susijungti bend
ir turininga vakarinių pasiro ram labui. Lietuviai nebal
dymų programa buvo ne tik suoja už lietuvį, ar jis kandi
vyresniųjų aukštai įvertinta, datuotų į šunų gaudytojus, ar
bet taip pat rado gyvą atgarsį į gubernatorius. O vistiek reik
ir jaunųjų tarpe. Įdomu, kad tų lietuvį kandidatą remti
savo vakaronėms Vilija temas vien todėl, kad jis lietuvis, per
ėmė iš tokių šaltinių, kaip iš žengiant savo partinių įsitiki
Lietuvių Chartos, jos pagrin nimų užtvaras. Tautinio įsi
dinę filosofiją suformuodama į pareigojimo jausmai turėtų
suprantamus, bet gilaus atsaimti viršų.’

Kalbant toliau apie jauni
mo abejingumą visuomeninei
veiklai, Vilija tvirtina, kad
mūsų didžiosios visuomeninės
organizacijos jaunimą atstu
mia. ‘JAV jaunimas neturi to
pripažinimo kaip Kanadoje,
kur ir jauni, ir vyresnieji dir
ba kartu kaip lygiateisiai vi
suomenės nariai. Čia Ameri
koje jaunimas daugumoje yra
nusivylęs. Jis čia reikalingas
tik patarnauti, padėti, tačiau
jam neduodamas joks svarbes
nis vaidmuo. O tie, kurie yra
aktyvūs, yra perdaug apkrau
nami pareigomis. Atsisakyti
negalima, nežiūrint laiko sto
kos, turint tarnybą ar studi
juojant. Atsiranda nemalo
numai, nepasitenkinimai,
priešai. Tada belieka vienas
kelias - pasitraukti.’
Stebiu jos jauną, išraiškingą
veidelį ir žinau, kad Vilija ne
sitrauks. Bet joje yra didelis ir
gyvas susirūpinimas mūsų
gentkarčių spraga. Ji tvirti
na, kad jos bendraamžių tar
pe eina gyvos diskusijos čia
minėtais klausimais. Bet tos
diskusijos neprasiveržia į pla
tesnius sluoksnius, nes jauni
mo balso niekas girdėti neno
ri, nors skundžiasi, kad jo pa
sigendama. Atrodo, kad jau
būtų laikas pasikeisti vaidme
nimis ir jaunajai kartai perleis
ti sprendžiamą ar bent pata
riamą balsą, ją pakankamai
ilgai laikius nekūrybingame ir
neproduktingame pasyve.

INSPECTION
So. Jersey manufacturer
seeks
experienced inspector or manufactured
& purchased parts. Familiarily w/all
shop practices
(1. E.)
foundry, tnachining, grinding, finishing, gearing.
heat treating & molding a necessity.
Knowledge of federal, tech. socicty, &
mililary specif ications
&
standards
helpful. Full time position with bene
fits.

609-456-2511.

(4551)

MACHINIST
Engine Lathe and/or milling .machine.
Small lot, close lolerance production
work. Mušt be able to work alone or
with minimai assistance. Mušt have
own tools including I. D., O. D. micrometers. 5 years minimum experience, references will be checked. Stale
salary requirements and send resutne
to:

BEARLNG BRONZE CO.
3515 EAST 82 STREET
CLEVELAND, OHIO 44105
(45-51>
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FILATELIJA
Antanas Bernotas
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JAV spalio 30 d. išleido
du šių metų kalėdinius paš
to ženklus: 20 centų su vai
kų piešiniu — Santa Glaus
ir kitą 20 centų su Fra Filippo Lippi Madona. Pasta
rą j j čia dedame.

veikalų iš gyvulių ir paukš
čių gyvenimo.
KANADA rugpiūčio 17
d. išleido 32 centų pašto
ženklą paminėjimui sukak
ties, kai prieš 200 metų
Nevvfoundlando saloje buvo
įvesta katalikybė.

Prie tragiškai žuvusio Clevelande a. a. Vytauto Žagarsko kapo — tėvas Jonas, velionies žmona Lory, sūnelis, seserys ir giminės.
V. Bacevičiaus nuotr.

Fra Filippo Lippi (14061469) buvo pagarsėjęs Flo-.
rencijos mokyklos dailinin
kas. 1421 m. jis įstojo j kar,
melitų vienuolyną, bet 1432
m. išstojo ir, Medičių globo
jamas, visai atsidavė tapy
bai. 1455 m. jis freskomis
išdekoravo Florencijos Pra
to katedrą. Bet labiausiai
jis pagarsėjo savo madono
mis, tapytomis labai lengvu
ir dailiu stiliumi, čia pa
rodyta Madona, piešta ant
lentos, randasi Washingtono Meno Galerijoje.

Pirmieji katalikų misio
nieriai kunigai į šią salą
buvo atvykę jau nuo 1627
m. Bet čia jie greit susidū
rė su anglikonų dvasinin
kais ir prasidėjo nuolatinė
trintis net su bažnyčių už
ėmimu ir sudeginimu. Kol
galop Didž. Britanija, bijo
dama, kad revoliucinis ka
ras nepersimestų ir j šią
salą, 1784 m. pasiuntė ten
pagarsėjusį misionierių airį
tėvą James O’Donel, kuris
saloje ir įsteigė atskirą
Newfoundlando dioceziją,
V. BERLYNAS išleido 80 priklausančią tiesiog nuo
pfenigių pašto ženklą gam Romos, ne nuo Londono,
tininkui Alfredui Brehm kaip iki tol. Ir dabar popie
žius Jonas Paulius II, lan
pagerbti.
kydamasis rugsėjo mėnesį
Kanadoje, apsilankė ir šioje
saloje, kur palaimino žve
jus.

sias šiaurinės Rusijos mies
tas ir uostas ir randasi prie
Dvinos upės intako į Baltą
ją jūrą. Per uostą eina
dauguma miško medžiagos
eksporto. Labai išplėštą,
miško medžiagos apdirbimo
pramonės. Mieste gyvena
apie 343,000 gyventojų. Ir
daugelis lietuvių po nepa
vykusio 1863 m. sukilimo
buvo nutremti į šį nesve
tingą šiaurės užkampį.
NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
MACHIN1STS

SET-UP PERSON «< OPERATOR:
min. 3-5 yrs. exp, on hand milling
machines.
OPERATOR: min. 3-5 yrs. exp. <>n
Vertical & Horizontai Machining
Centers.
SET-UP PERSON & OPERATOR:
3-5 yrs. exp. Hardinge HC/AHC
Machines.
SF.T-UP PERSON & OPERATOR:
min. 3-5 yrs. exp. on NC Turning
Machines.
Leading contract mfgr. seeks conscientious individuals. Ultra modern, clean, A/C shop. full bene
fits.

TR1ANGLE MFG.. CO. 1NC.
Upper

Alfred Edmund Brehm
(1829 - 1884), pasižymėjęs
vokiečių biologas ir keliau
ninkas, gimė Reuthendorfo.
vietovėje. Nuo 1848 m. lan
kėsi Egipte, kur stebėjo
gamtą ir gyventojų papro
čius. Nuo 1863 m. buvo
Hamburgo zoologijos sodo
direktorius. 1867 m. Berly
ne įkūrė ir vadovavo akva
riumą. Drauge su kitais pa
rašė ir išleido "Iliustruotą
gyvulių gyvenimą”, kuris
buvo pakartotas daugeliu
laidų. Parašė ii’ keletą kitų

SOV. SĄJUNGA išleido
5 kapeikų pašto ženklą pa
minėti 400 metų sukakčiai,
kai buvo įkurtas Archangelskio miestas.

River,

J.

N.

26
(44-46)

ext.

OPPORTUNITY FOR
FAMILY
PRACTICE PHYSICIAN
General practice elinie located m a
rural
community
in North
Mississippi
desires
additional
physician.
Located near the statė college. Primary
service area
reęuires experience in Obstetrics, cardiology, and
internal medicine. Excellent compensation and comprehensive benefits.
Call or write to Administrator
TOM BAILEY HOSPITAL
P. O. Box
389
iMaben. Miss. 39750
601-263-8321
(46-50)

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

Progressive, high cjuality commerciaj
lithographer
in
Ann
Arbor,
Mich..
with 50 years of conlinuous service
is accepting applicalions
for color
camera
operators.
Apphcant
mušt
possess 5 years experience in all aspec.ts of direct screen separation, and
have clean, reliable, organized work
habits. We offer an excellent eone
pensation package plūs all new staleof-the-art equipment for direct screen
approach
t<>
4/C
separation.
Call
V.
P.
PRODUCT1ON
313-973-9414,
or send resume to
UNIVERSITY LITHOPRINTERS, INC.
4569 Washtenaw.
Arbor, Mich. 48104
(44-46)

Ann
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4/C offset lithography.
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perience vvill include a minimum of 5
years supervisory and colleclively

936 East 185tti Street, Cleveland, Ohio 44119
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nications

Tel. (216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
valandoje.* Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.
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RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)

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

ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS
LIETUVOJE
Po naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams j

KALĖDINĖ DOVANA — SIUNTINYS NO. 4, 1984 m.
1 vyriškas arba moteriškas megstinis, 1 vyriški
išeiviniai marškiniai, 1 bliuskutė, 2 p. vyriškų kėjinlų,
2 p. moteriškų nailoninių kojinių, vilnonė arba šilki
nė gėlėta skarelė, 40 angliškų arba amerikietiškų ci
garečių, 1/2 sv. arbatos, 1 sv. grynos pupelių kavos,
1 p. džinsinių kelnių, denim arba rumbuoto aksomo,
firmų “Wrangler” arba “Levi”, 1 vyriška arba moteriška
žieminė striukė — anorak.
Šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų su
tvarkymo išlaidomis — $225.00.
Jei kas pageidauja gali ir pats sudaryti siuntini,
savo nuožiūra, iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, ku
riuos žemiau išvardiname.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos “Adidas”
....................$33.00. Siuntinyje gali būti 2 poros ...55.00
“Olympus”.......... 22.50
.......... 45.00
Sportiniai kostiumai, firmos “Adidas”.......... 38.00
.......... 60.00
“Olympus”.......... 20.00
.......... 45.00
Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės....... 24.00
Žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušalu.......... 90.00
Vyriški kostiumai ........................................................... 150.00
Moteriški kostiumėliai ................................................. 110.00
Moteriški arba vyriški megstiniai ............................... 30.00
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai ............. 45.00
Vyriški išeiginiai marškiniai......................................... 18.00
Bliuskutės .......................................................................... 18.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės ...........................
7.50
Vyriškos arba moteriškos stflukės-anorakai ........... 90.00
Sudarant siuntinį savno nuožiūra reikia pridėti
pašto ir apdraudimo išlaidom ....................................$42.00
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes,
persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

excellent

UNIVERSITY LITHOPRINTERS, INC.

ANN

486-2530

mokėti patys siuntinių gavėjai, siūlome ir toliau pasi
naudoti mūsų patyrusiu ir praktišku tarpininkavimu.

COLOR CAMERA
OPERATOR

Archangelskas (nuo. arkangelo vardo) yra didžiau-

501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119

Lietuvą siųsti, nuo dabar muitą už dovanas turės su

PRINTING

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

•0

Saddle

201-825-1212

MATAS & TURNER
REALTY

48104
(44-46)

Z. JURAS,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4HB,
ENGLAND
TEL. 01 460 2592
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VLIKO SUKAKTIES
MINĖJIMAS
CLEVELANDE

Šiais metais Vyriausiasis
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas — VLIKas švenčia
savo veiklos už Lietuvos
laisvę 40-sias metines. Per
tą ilgą okupacijos ir kančios
laikotarpį VLIKas yra atli-.
kęs daug darbų tėvynei
Lietuvai. Ir nors mūsų vi
sų pagrindinis tikslas nėra
dar pasiektas, VLIKas ir
toliau nenuilsdamas dirba
ir kovoja, kad Lietuva ne
trukus galėtų nusikratyti
vergijos pančius ir atstaty
ti nepriklausomą savo vals
tybę.
Šios sukakties minėjimas
Cleveladne bus š. m. gruo
džio 16 d., sekmadienį, 4
vai. po pietų Lietuvių Na
mų viršutinėje salėje. Mi
nėjimą - akademiją rengia
specialiai tam sudarytas
komitetas, vadovaujamas
VLIKo vicepirmininko V.
Jokūbaičio. Pagrindinę pa
skaitą skaitys vienas VLIK
kūrėjų Lietuvoje agrono
mas ir poetas Balys Gaidžiūnas. Meninę dalį atliks
Kalėdoms į Australiją kon
certuoti išvykstąs Cleve
lando Vyrų Oktetas, vado
vaujamas maestro Ryto Ba
bicko, dabartinio Čiurlionio
Ansamblio dirigento.
Visi kviečiami minėjime
kuo gausiau dalyvauti. Įėji
mas —r auka.
(ak)

• TAUPA, kredito koope
ratyvas praneša, kad auto
mobiliams pirkti paskolos
pakeltos iki $10,000 ir tik
tai 12%, skaičiuojama nuo
mažėjančio mėnesinio ba
lanso. Naujų mašinų pirkė
jams siūloma kreiptis į
TAUPOS paskolų komiteto
narius pasitarti bei paly-

TAUPA

TĖVYNĖS GARSŲ

KONCERTAS
• Slava žiemelytė — mezzosopranas, dainavimo mo
kėsi pas Elžbietą Kardelie
nę Montrealyje ir Karališ
koje muzikos konservatori
joje Toronte. Dainavo The
Canada Opera Co., CBC-TV
operos programose, atliko
rečitalius Kanadoje, JAV ir
Australijoje. Gruodžio 9
Tėvynės Garsų radijo kon
certe Slava žiemelytė atliks
arijas iš Hendelio oratori
jų Baltazaras ir Mesijas.
Su solistu Vaciu Verikaičiu dainuos Čiurlionio, Mi
kulskio, Mikalausko ir Tallat-Kelpšos duetus.

ginti sąlygas su kitomis fi
nansinėm i n s titucijomis.
Jau septyniolika Clevelan
do lietuvių organiaczijų ati
darė sąskaitas Taupoje.
Artėja šventės, dovanų
pirkimas, naujos išlaidos.
Palengvinti savo nariams,
direktorių nutarimu, Tau
poje galima gauti paskolas
švenčių išlaidas padengti,
labai geromis išsimokėjimo
sąlygomis Taip pat, švenčių
proga, geriausia dovana tai
atidaryti taupomą sąskaitą
savo mylimiesiems bei arti-

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

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

trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 10 v. iki 1 v. p. p.
PATARNAVIMAI
6% už indelius
($100 ar daugiau)
9% už ’Super’ share
sąskaitą
($2,500 ar daugiau)

LITHUANIAN VOICE
RADIO PROGRAM
ANNIVERSARY
3STHANf

lietuviškos radijo programos
trisdešimt penkerių metų sukakties

VIENINTELIS LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVAS
OHIO VALSTIJOJE.

MOKAME:

e<

DUODAME PASKOLAS:
Asmenines ir prekybines,
nuošimčiai mažesni kaip
kitose finansinėse
institucijose.

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

sekmadienį, gruodžio 9, 3 vai. p. p.
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE.
Dainuoja mezzosopranas SLAVA ŽIEMELYTĖ
ir baritonas VACLOVAS VERIKAITIS.
Akompanuoja JONAS GOVĖDAS.

Po koncerto bendros vaišės parapijos svetainėje.
Visos vietos salėje numeruotos.
Bilietų kainos, įskaitant ir vaišes: $7.00, $5.00 ir $3.00.
Bilietai gaunami sekmadieniais parapijos svetainėje;
kitomis dienomis pas Romą Tatarūnienę, tel. 531-5924.
Tėvynės Garsų radijas kviečia visus lietuvius šioje
šventėje gausiai dalyvauti.

Tėvynės Garsų studijoje P. Milašius ii- J. Stempužis.
V. Bacevičiaus nuotr.

miesiems — TAUPOJE.
Ypatingai kviečiame sene
lius atidaryti sąskaitą savo
vaikaičiams, vyrus — žmo
noms, tėvus — vaikams.
Junkimės visi į šią finansi
nę instituciją.
(vas)

• Dirvai reikalingas tal
kininkas (už atlyginimą)
laikraščio ekspedicijai vie
ną dieną savaitėje, antra
dieniais, nuo 11 vai. iki 3
vai. p. p. Galintieji pagelbė
ti, prašome skambinti Dir
vai tel. 431-6344.

• St. Jurgaitis, Dirvos
rėmėjas Clevelande, atnau
jindamas prenumeratą, pri
dėjo auką 13 dol. Ačiū.
• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUS
REALTY, 31715 Vine St..
Willowick, Ohio 44094. Tel.
943-0910.

• Petras Milašius (kai
rėje) Tėvynės Garsų 35
metų sukakties proga įtei
kė programos vedėjui Juo
zui Stempužiui tūkstantį
dolerių, už kuriuos buvo
nupirktas Ampex ATR-700
rekordavimo aparatas (vi
duryje). Per radiją trans
liuotame pasikalbėjime su
Petru Milašium išryškėjo ir
jo dosnumas lietuviškiems
darbams. Lietuvių Fondui
jis davė $11,000, o įvai
riems kultūros darbams —
$14,000. Kuklusis ir dosnu
sis Petras Milašius dabar
jau pensininkas, bet dėme
singai seka lietuvišką gy
venimą.

• Išnuomojamas mūrinis
namas Dievo Motinos para
pijos rajone, 1 šeimos, 3
miegamieji, įrengtas rūsys,
garažas ir t.t. Arba galima
jį pirkti lengvomis sąlygo
mis. Tel. 481-8950.

EI
• Vaclovas Verikaitis —
baritonas, dainavimo mokėsii pas Benonį, Kutkų ir
Karališkoje muzikos kon
servatorijoje Toronte. Pen
kerius metus dainavo Ka
nados CBC radijo sekma
dienio koncertuose ir pen
kiolika metų labai populia
rioje Toronto radijo progra
moje Songs of my People.
Sėkmingus koncertus atli
ko šiaurės ir Pietų Ame
rikoje, Europoje, didelio
pasisekimo susilaukė muzi
kiniuose veikaluose. Teį
neš Garsų radijo koncerte,
kuris įvyks gruodžio 9, Vekitaitis dainuos Naujalio,
Šimkaus ir Klovos dainas,
Dvožako ir Klovos operų
arijas, ir kartu su Slava
žiemelyte atliks lietuvių
kompozitorių duetus.

• 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.

NATIONWIDE
INSURANCE

N«t<onwide •» on yov' »*de

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamiesi į OBELENIS apdraudos
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 442-6810.
OFFSET
PRESSMAN/WOMAN
1 color, Miehle 29 exp. req’d., clean,
well organized, vinyl printing fac.
Call Stuart Wucher at 215-699-7041
collect. Rate commensuratc w/exp.
leve!.

KEL-ART PLASTIKS INC.
207 PROGRESS DR.
MONTGOMERYVILLE, PA. 18936
<44-3)

WANTED IST CLASS

PLASTIC PATTERN &
MOLD MAKER
Mušt have blister pak. experiencc.
Steady full time work. Liberal fringe
benefits &. hourly rate.
Apply cal or nend resume

SCHAWK INC.
1695 R1VER RD.
DĖS PLAINES. ILL. 60018
312-694-9080
(44-46)

DIRVA
PASITARIMAS DĖL
VEIKLOS SUDERINIMO
š. m. lapkričio mėn. 17
d. Washingtone, VLIKo
būstinėje, įvyko Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės ir
VLIKo valdybų atstovų pa
sitarimas politinio darbo
derinimo tarp abiejų orga
nizacijų reikalais. PLB val
dybai atstovavo jos vice
pirmininkas inž. Liūtas Gri
nius. Nuoširdžiuose pokal
biuose buvo pasikeista in
formacija apie abiejų orga
nizacijų užmojus politinė
je srityje bei paliesti darbų
koordinavimo ir bendradar
biavimo klausimai. Sekam
tis abiejų valdybų atsto
vų pasitarimas pramatomas
artimoje ateityje.

DIRVOS 70 METŲ
SUKAKTIES
MINĖJIMAS

Sudarytas jungtinis Vil
ties draugijos ir Amerikos
Lietuvių Tautinės S-kos ko
mitetas, Dirvos 70 m. su
kakčiai paminėti. Komite
tui pirmininkauja ALT
S-gos pirmininkas dr. L.
Kriaučeliūnas. Šio komiteto
prezidiumas jau posėdžiavo
ir aptarė minėjimo gaires
bei apimtį. Komiteto pilna
ties posėdis šaukiamas Lie
tuvių tautiniuose namuose,
Chiagoje, gruodžio 6 d. 7:30
vai. vak.
• Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos Chicagos sky
rius šiais metais, kaip ir
praeitais, L. Tautinių Na
mų patalpose ruošia Naujų
Metų sutikimą. Pradžia 8
vai. vakare. Vakarienė, šo
kių muzika, šampanas bei
kitokios įvairenybės tekai
nuos vos 17 dol. ir 50 centų.
Visi chicagiečiai bei Chi

cagos apylinkių lietuviai
maloniai kviečiami į L. Tau
tinius Namus linksmai su
tikti naujuosius metus.
Stalus grupėmis bei pa
vienius vietas užsakoma
šiais telefonais: V. Lenkevičienė 776-3547, arba B.
Kasakaitis 778-7707. Vietas
užsisakyti prašome ligi
gruodžio mėn. 27 dienos.
• Lietuvos atstovas dr.
S. A. Bačkis, kartu su Pa
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos metiniame susirinkime posėdžio metu. Iš kairės: dr.
siuntinybės patarėju, S. Lo D. Degėsys, dr. A. Aželis, dr. A. Kisielius, dr.A. Čepulis, dr. V. Bergas ir dr. A. Juškėnienė.
zoraičiu, jr. lapkričio mėn.
V. Bacevičiaus nuotr.
23 d. lankėsi Valstybės De
partamente, kur turėjo ilgą
AUKOS RALFUI
WANTED JOURNEYMEN
PRINTING
or lst CLASS SKILLED
pasikalbėjimą ryšium su
A. A. ONOS
Strippers needed for rapidly grovving
TOOL AND DIE MAKERS
commercial and publications printer
F1XTURE MACHINE BUILDERS
kai kuriems asmenims grę
PULKAUNINKIENĖS
in Midland, Mich. 4 color iourncyman
. ...STEEL RULF. D1EMAKERS. ...
preferred būt will also fili positions
MACHINIST/BORING
MILL
siančiu deportacijos pavowith
talented 2 year apprentices and
ATMINIMUI
Exccllent opportunity, competitive
2-3 color strippers.
wages, paid holidays, medical, dcntal,
j jumi. šiąja proga jie pabrėpension, & profit sharing, respond to:
J1M HOUVENER, 517-496-3333
Po 100 dol. K. & E. Po
SPEARHEAD AUTOMATED
' žė, kad vadinamų ”karo nu
PENDALL PRINTING INC.
SYSTEMS
41211 Vincenti Ct.
1700 JAMF.S SAVAGE RD.
sikaltėlių” bylos šiuo metu cius, Dr. & Mrs. F. Sutkus,
Novi, Mich. 48050
MIDLAND, MICH. 48640
Mr.
&
Mrs.
E.
Sinkys,
Mr.
(43-49)
(40-49)
kelia nerimo tarpe laisvojo
E.
Jarašūnas,
Mr.
&
Mrs.
pasaulio lietuvių, kurie la
MACHINIST IST CLASS
bai rūpinasi, kad nebūtų A. Markevičius.
STEEL SHOP HELP
Precision Gear Mfg.: sėt up
Sieti shop lookins for individuali
Po 50 dol. Mr. & Mrs. A. Aircraft
and operated: Gear Hobbing, Shaptiesioginiai ar netiesiogi
with exp ln sieti work. Mušt be
ing & Grinding. (Reishauer), cylinexp'd wlth oood altitude and Miltine
Grinding, internal, exlermal,
niai sulaužyta JAV sovie Rudis, Steponas Karvelis, drical
to learn. Oįeninos for Shop Forethread grinders. F.ngine. Turret and
man/w, Geni Mechanic, Welder$ &
Chucking. lathes. Located Eastern
tinės okupacijos nepripaži St. & E. Baras, Gūdi Shoup Queens.
Burners (wilh lods) and Helpers.
Exc pay & beneflti. For appolntment 201-752-4414.
Call 7 18-592-7106
nimo politika. S. A. Bačkiui & Ingrid Poppel.
(44-50)
Po 30 dol. Dr. & Mrs. K.
i ir S. Lozoraičiui, jr. buvo
atsakyta, kad toji nepripa Ambrozaitis, Mr. & Mrs. B.
žinimo politika yra ir lieka Larson, Beverly Shores Lie
pilnai galiojanti, o atskirų tuvių Klubas, Aldona Ri
asmenų teisine padėtimi ir mas.
Po 25 dol. Halina Žitkus,
jų deportacijos klausimu
Mr.
& Dr. V. Domanskis,
valstybės Departamentas
yra reikiamai susirūpinęs Mr. & Mrs. V. Kasniūnas,
ir svarsto visas galimas iš Albina Prunskis, M. D., Mr.
eitis, kurios nepažeistų oku & Mrs. O. Teske, Mr. & Mrs.
pacijos nepripažinimo poli Stoffregen, Mr. & Mrs. St.
Jokubauskas, Dr. G. Balu
tikos.
kas.
Po 20 dol. Mr. & Mrs. Va
• JAV LB Krašto valdy
liukėnas,
Mr. & Mrs. A.
ba ir Šokių šventės rengi
Budreckas,
Mr. & Mrs. K.
mo komitetas, siųsdami
Dirvai auką, dėkoja už VII Čepaitis, Mr. & Mrs. J. No
Laisvojo Pasaulio Lietuvių reika.
Po 10 dol. Mr. John PašTautinių šokių šventės Cle
velande rengimo darbų rė tukas, Nežinomas aukoto
mimą ir tos šventės platų jas, Mr. & Mrs. Stephen
išgarsinimą Dirvos pusla , Kaluzny.
A. A.
Po 5 dol. Rūta Arbas,
piuose.
Leonas Valiulis.

ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI

PADeKA
Mūsų mylimam vyrui, tėveliui, tėvukui ir uošviui,

A. A.

JONUI

MOCKUI

taip netikėtai mirus, tariame nuoširdų ačiū kun. dr. V.
Bartuškai už rožinį, Šv. Mišių auką ir palydėjimą į
kapus; muz. B. Budriūnui už vargonavimą; J. Cekanauskienei, R. Dabšiui ir choristams už giesmes; teis. A.
Dabšiui už Mišių skaitymus.
Dėkojame Korp! Neo-Lithuania pirmininkei fil. R.
Vitkienei už visų atsisveikinimo apeigų pravedimą; vi
siems nešusiems karstą, stovėjusiems garbės sargyboje,
dalyvavusiems rožinyie ir Šv. Mišiose bei palydėjusiems
velionį į kapines. Ačiū organizacijų atstovams tarusiems
atsisveikinimo žodį kapuose: B. Dūdai, A. Kiršoniui,
A. Mažeikai, v. s. fil. M. Naujokaičiui, J. Petroniui, O.
Razutienei, R. Šakienei, S. Šakienei ir R. Vitkienei.
Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms,
draugams, ir pažįstamiems taip gausiai dalyvavusiems
laidotuvėse, aukojusiems Šv. Mišias, atsiuntusiems gėles
ir aukas įvairiems fondams, užjautusius mūsų šeimą žo
džiu, raštu bei spaudoje, ir bet kuo prisidėjusiems prie
mūsų brangaus velionio palydėjimo į amžino poilsio
vietą.
Dėkingi

NELĖ S. MOCKUV1ENĖ,
DUKTERYS RŪTA IR VILIJA,
IR SŪNUS GINTARAS
SU ŠEIMOMIS

NAUJA VALDYBA

LB Bostono Apygardos
metiniame susirinkime lap
kričio 17 d. buvo išrinkta
nauja apygardos valdyba:
Č. Mickūnas — pirm., E.
Rastonienė — sekr., J. Vasys — ižd., A. Kairienė —
vicepirm. socialiniams rei
kalams ir J. čereška — vi
cepirm. kultūros reikalams.
• J. Taoras, knygų ir
plokštelių platintojas St.
Petersburge, Fla., praneša,
kad nuo liepos mėn. daugiau
knygų nebeplatina ir prašo
leidyklų jam daugiau ne
besiųsti.
• J, Jankaitis, gyv. To
ronte, Dirvai įteikė auką
15.50 dol., pareikšdamas kai
kurių pastabų dėl Toronto
žinių. Ačiū už auką ir pa
stabas.
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Lietuvoje mirus, Jos broliui diplomuotam in
žinieriui JONUI JURKŪNUI ir jo šeimai

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime

Elena ir Adolfas
Švažai

Mylimai seseriai
A. A.

ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI
Lietuvoje mirus, broliui inž. JONUI JUR
KŪNUI, seserims Dr. TEOFILEI RYMAN-

TIENEI ir STEFANIJAI KUZMICKIENEI

su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir
kartu liūdime
Lilė ir Juozas
ž vyni ai

