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Deryboms prasidedant
Prieš Shultzo - Gromyko susitikimų Ženevoje
Vytautas Meškauskas

Ateinančių metų sausio mę apie Amerikos kųltę už
7-8 dienomis Valstybės se viskų. Jis taip pat reika
kretorius Shultz turėtų su lauja didesnio balso dery
sitikti su Gromyko Ženevo bose 'ekspertams’, buvusių
je aptarti, kaip vėl galima derybų dalyviams, kurių
būtų pradėti derėtis dėl nesugebėjimų labai ryškiai
atominio apsiginklavimo su įrodė tų derybų rezultatai.
mažinimo. Verta prisimin
Daugiau pasitikėjimo
ti, kad sovietai nutraukė įkvėpė tų pačių dienų CBS
tokias derybas dėl vid. dis Face The Nation iųterview
tancijos raketų, JAV pra su prezidento saugumo pa
dėjus jas dislokuoti V. Eu tarėju McFarlane, kuris
ropoje pagal 1979 m. NA tarp kitko pareiškė:
TO nutarimų. Kartu sovie
"Mano nuomone svarbiau
tai nebeatnaujino pasikal negu pačios derybos yra
bėjimų dėl vad. strateginių faktas, kad JAV į jas eina
t. y. tolimos distancijos su realizmo jausmu, kuris
Prie disko, kuriuo Clevelando viešoji radijo stotis WCPN 90.3 FM per satelitą sujungia
ginklų. Pagaliau birželio kilo iš nuostolių, patirtų per
mėn. sovietai pasiūlė derė pasikalbėjimus septintam ma su visos Amerikos viešųjų radijo stočių tinklu. Iš kairės Viešosios radijo stoties patikėtinių
tarybos naryš Raimundas Kudukis, Tėvynės Garsų pranešėja Dalia Staniškienė ir vedėjas Juo
tis tik apie anti-satelitinius dešimtmetyje.”
zas Stempužis. Iš šios stoties Tėvynės Garsai pradėjo transliuoti savo programas 1984 rugsėjo
ir erdvės ginklus, kas dau
"Mes tada daug išmoko
Daivos Blynaitės nuotr.
giausiai jiems rūpi, bet tas me. Mes išmokome, kad so 16 d.
pasiūlymas buvo taip stai vietai nesilaiko susitarimų.
gus ir be to surištas su rei Mes patyrime, kad jie labai
kalavimu tuojau pat sulai kietai derasi ir kad kompro
Aurelija Balašaitienė
kyti tokių ginklų bandy misas jiems yra visai sve
mus, kad negalėjo būti pri tima sųvoka”...
Per ilgų eilę metų Cleve sekančių dešimtmečių dar Garsų gyvenimo kelių per
imtas. Reikia taip pat atsi
Reikia tikėtis, kad tai
lande
penktadienio vakare bus ar net pradėtų projek šešias komercinio pobūdžio
minti, kad JAV tada ruošė nebus pamiršta ir per dery
ar
sekmadienio
rytų, kažko tų ištęsėjimų. Clevelando radijo stotis ir pagaliau ap
si rinkimams, kuriuos so bas. Juo labiau, kad iš so
kiam
vidiniam
balsui
diktuo Tėvynės Garsų ilgametis sistojimų ne komerciniais
vietai savo elgesiu kaip tik vietų pusės labai pasigen
norėjo paveikti, šitas ban dama detentės, kuri anot jant, pasakus radijo apara vedėjas, pranešėjas, koor pagrindais šį rudenį atida
dymas, kaip žinome, nuėjo paskutinio Cernenko pareiš to reguliatorių, širdį gaivi dinatorius ir komentatorius rytoje radijo programų sto
niekais, tačiau sovietai ir kimo turi būti 'normalus no ir nuotaikų kėlė sidabri Juozas Stempužis nuo pir tyje. Nesigilinant į detales,
toliau viliasi, kad amerikie stovis’ tarp dvejų valsty niai "Lietuviais esame mes mos lietuviškos radijo pro su nuostaba teko sužinoti,
čių taikos meilė vers prezi bių, kas šiuo atveju reiškia gimę” garsai. Laikas bėga gramos įsikūrimo dienos iki kiek pastangų ir apsukru
dentų Reaganų būti daugiau sovietų pastangų sustipri nepastebimai, o 35 metai, šiai diene: "Gyvu lietuviš mo reikėjo turėti, kad Tė
sukalbamu.
nimų laimėti ne karo būdu prieš amžinybę, tik žvaku ku žodžiu ir daina gaivina vynės Garsų programa ne
Kad tokia viltis nėra vi t. y. amerikieč'ams visai tės blykstelėjimas, pavienio tėvynės prisiminimus”. To būtų nutraukta nė vienų sa
sai be pagrindo, liudija sek nesuprant a m o m priemo žmogaus ar net visos tau ji programa, kadaise remta vaitę per ištisus trisdešimt
tos gyvenime palieka gilių gausaus radijo klubo, talki penkeris metus. Tai buvo
madienio N. Y. TIMES iš nėm. Kaip tai daroma?
vedžiojimai, kad pats aiš
Visų pirma jiems rūpi vagų. Gi apsispręsti eiti ninkaujama didesnio būrio kova su nusistatymu prieš
kiausias pavedimas, kurį iš įsigyti savo agentų saugu viena tiesia vaga trisdešimt žmonių, su laiku paliko Juo tautybių programas, su ste
rinkėjų gavo prezidentas mo organuose, o vėliau ir penkerius metus jau reikia zų Stempužį vienų, kuriam bėjimu radijo klausytojų
ne vien rūpėjo lietuviškos rinkos statistinių davinių,
Reaganas, yra siekti susi kitur. Labai ryškų pavyz nepaprasto charakterio.
programos turinys ir išlai su reikalavimais vis aukš
Kai
1949
metų
rugsėjo
8
tarimo dėl ginklavimosi su dį davė jų pasisekimai šio
kymas, bet jos užtikrinimas tesnio atlyginimo,, sunkumų
dienų
Clevelande
nuskam

Sovietija. Girdi:
je srityje D. Britanijoje
darymais ir t.t. 1953 metais
ateičiai.
"Amerikiečiai aiškiai bal prieš karų. Apie tai jau yra bėjo pirmos lietuvių radijo
Asmeniško
pokalbio
metu
WD0K
iniciatyva buvusių
savo už nuoširdų (genuine) nemažai rašyta ir dar kartą valandėlės aidai, dar pirmo
buvo
įdomu
sužinoti
vargin

tautybių
radijo stotį išstū
mis mūsų įsikūrimo dieno
ir stipresnį bandymų šį kar
(Nukelta į 2 psl.)
mis, niekas negalvojo apie gų ir audringų Tėvynės mė publikos reikalavimai,
tų. Ir jie taip padarė nekad būtų daugiau ”rock”
prileisdami, kad kompromi
muzikos. Kitur pelno klau
sas turi būti padarytas tik
simas,
"formato” keitimas
iš amerikiečių pusės.”
ir
kitokie
motyvai vertė
"Toks (tautos) pavedi
Juozų
Stempužį
nuolatos
mas negali būti paneigtas,
budėti
ir,
praradus
vienų
jei net j pirmuosius tris
radijo
stotį,
ieškoti,
derė
Reagano valdymo metus
tis ir be pertraukos savo
žiūrėti kaip į pasisekimų —
programų
perkelti kitur.
gudrių akcijų sušvelninti
Jo
radijo
pranešėjo kar
sovietų vadus ir parodyti
jera
prasidėjo
su "Liūdna
jiems kokios išlaidžios ir
pasaka
”
,
kurių
skaityda
pavojingos gali būti neri-,
mas 1939 metų radijo pra
botos ginklavimosi lenkty
nešėjų Lietuvos valstybinio
nės. Kaip pasirodė, jos bu
radiofono konkurse Juozas
vo didelė našta Amerikos
laimėjo antrų vietą. Kurį
ekonomijai, o tariamas
laikų pavaduodamas kitus
Amerikos pažeidžiamumas
pranešėjus,
padaręs ”nėdosovietų atominei atakai per
vanotinų
”
klaidų,
ištariant
paskutinius keturis metus
prancūziškus žodžius, jis
nesumažėjo”.
Tėvynės Garsų radijo programos pradininkai 1949 metais. Iš kairės: programos vedėjas
Kaip matome, JAV dien J. P. Nasvytis, žinių pranešėjas J. Stempužis, reikalų vedėjas K. P. Šukys ir programos re turėjo ir savo "liūdnų pasa(Nukelta į 4 psl.)
raštis ir toliau traukia gies daktorius B. Auginąs.

Tėvynės Garsu

gili 35 metų vaga
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snvfliiinĖ pouti^^
Naujas mokesčių projektas ir reakcija. - Pagalba Afganistanui.
Naujas Romanovas Į Kremliaus sostų. ----------Iždo sekretoriaus Regano
mokesčių projektas iš es
mės yra panašus j mūsų jau
minėtus lapkričio 22 d. Nr.
respublikonų Kemp-Kasten
ir demokratų GemphardBradley pasiūlymus. Visi
jie sumažina nuo darbo pa
jamų mokamus nuošimčius,
tačiau panaikina daugelį
lengvatų, kurios iki šiol lei
do daugiau uždirbantiems
mažiau mokėti. Taip pat ir
uždarbis iš kapitalo buvo
apdedamas žymiai mažes
niais mokesčiais negu už
darbis 'prakaitu uždirbtas’.
Tai ne iš meilės turtingie
siems, bet dėl to, kad buvo
norima lengvatom, kapitalą
nukreipti viena ar kita
kryptim. Savaime aišku,
kad tie, kurie lengvatomis
naudojasi, pakels nemažą
triukšmą. Už tat į mokes
čių reformos pasisekimą
žiūrima su abejone, nepai
sant to, kad visi trys pro
jektai iš esmės yra pana
šūs, atseit, turi daugumos
pritarimą. Antra vertus
nuo 1913 m. be didesnių pa
keitimų veikianti mokesčių
sistema yra pasenusi ir la
bai neteisinga, todėl kongre
są gali paveikti tautos dau
gumos nusistatymas. Juo
labiau, kad dauguma (58%)
mokesčių mokėtojų nepajus
didelio skirtumo, maždaug
ketvirtis mokės kiek dau
giau, o kitas ketvirtis ma
žiau. Mokesčiai bus papras
tesni, reikalaus mažiau dar
bo juos pildant ir valstybės
iždui‘juos tikrinant.
Kadangi skaičiai mūsų
skaitytojams jau žinomi iš

DERYBOMS
PRASIDEDANT...
(Atkelta iš 1 psl.)
pakartota neseniai pasiro
džiusioje anglo Chapman
Pincher 588 psl. knygoje
TOO SECRET TOO LONG,
kurioje šešėlis metamas net
ant Sir Roger Hollis, karo
meto kontražvalgybos šefo.
Knygoje gerai aprašoma
prieškarinė atmosfera Cambridge universitete, kur bu
vo užverbuota visa eilė bū
simų aukštų pareigūnų, ku
rie karo su Vokietija metu
buvo vėl 'pažadinti' akty
viam špionažui. Net N. Y.
TIMES karinis kritikas
Drew Middleton, aptarda
mas tą knygą, ją vertina
kaip įspėjimą JAV-bėms:
"Nė vienas amerikietis
neturėtų abejoti, kad Jung
tinės Valstybės tapo svar
biausiu sovietų šnipinėjimo
objektų. Nė vienas, žinąs
KGB ir GRU (sovietų kari
nės žvalgybos) resursus
negali pasakyti, kad tas
pats negali atsitikti ir čia.”

kitų šaltinių, čia į pasiūly
mą pažiūrėsime daugiau iš
pensininkų pusės. Sočiai Security mokėjimai palieka
ir toliau mokesčiais neap
dedami. Iš ( kitų pajamų
pensininkų pora virš 65 m.
nemoka jokių mokesčių, jei
pajamos neviršija 11,380
(iki šiol 7,800). Jei turima
daugiau pajamų, mokes
čiai nemokami nuo sumų iš
leistų namų paskolai finan
suoti, kaip ir dabar, bet tik
tam namui, kur pats gy
veni. žinia, kiek laiko dar
truks iki tie projektai taps
įstatymu, šiuo tarpu dar
sunku pasakyti, bet bend
rai imant mokesčių refor
mos reikalas yra ne tik pri
brendęs, bet ir perbrandęs.

★

Ar tik ne sąryšyje su
numatytom sausio 7-8 die
nom Ženevoje Shultzo-Gromyko preliminariniais pasi
tarimais Baltieji Rūmai nu
sprendė atidėti paskelbimą
pranešimo apie sovietų ne
silaikymą iki šiol padarytų
sutarimų ginklavimosi sri
tyje. Tas pranešimas turė
jo būti paskelbtas gruodžio
1 d.

★

S. m. jau spalio 1 d. prasidėjusiems fiskaliniams
metams biudžete numatyti
280 milijonų dolerių para
mos Afganistano partiza
nams. Įdomu, kad tą sumą
kongresas net padidino, kai
tuo tarpu dėl kitų krašto
apsaugai reikalingų sumų
susitinkama, su gan griež
ta kongreso opozicija. Iš vi
so nuo soviėtų įsiveržimo
pradžios 1979 m. JAV Af
ganistano gynėjams pasky
rė 625 milijonus dolerių, o
kiti arabų kraštai apie 100
milijonų. Deja partizanus
pasiekė tik maža tos sumos
dalis. Dauguma 'ištirpo' Pa
kistane, per kurį visa para
ma turi eiti. Praktiškai
JAV kituose kraštuose kaip
Kinijoje, Egipte ir Izraelype superka ten esamus so-.
vietų ginklus ir pristato į
Pakistaną, iš kur jie turėtų
eiti partizanams, žinoma,
jokios kontrolės nėra. Be
to, sovietų priešlėktuviniai
ginklai nėra tokie efektyvūs
kaip amerikiečių, britų ir
prancūzų priešlėktuvės ra
ketos, aptarnaujamos vieno
žmogaus. Iš šiems metams
paskirtų sumų tam tikra
dalis yra skirta ir maisto
siuntimui ir pristatymui.
Mat, per penkis metus so
vietai sugebėjo sunaikinti
ar išvaryti daug vietos gy
ventojų, kurie anksčiau ga
lėjo partizanus aprūpinti
maistu. Dabar partizanai
turi ne tik patys išsimai
tinti, bet dar sušelpti mais
tu žmones, pas kuriuos sle

piasi. Sovietai Afganistane
dabar laiko 110,000 karių,
kuriems kartais talkinin
kauja dar apie 40,000 karių
iš kaimyninių sovietų kari
nių apygardų.

★

Aukščiausios Tarybos po
sėdyje Maskvoje pereitą
antradienį nesimatė krašto
apsaugos ministerio marša
lo Ustinovo, kas tuojau su
kėlė naują gandų bangą,
kad jis sunkiai serga. Faktinai beveik visas politbiuras yra tokio amžiaus, ka
da iš pareigų pasitraukia
ma, kas, žinoma, kelia klau
simą, kas bus jų vietoje, o
ypač kas užims Černenkos
sostą. Dar neseniai buvo
beveik tikra, kad černenko
įpėdinis turėtų būti Myko
las Gorbačevas, politbiuro
Benjaminas, sulaukęs vos
53 metų. Ypač, jei černen
ko sveikata leistų jam šiaip
taip eiti pareigas dar kelis
metus. Dabar tačiau Mask
voje spekuliuojama, kad
Gorbačevo rimtas konku
rentas yra. Grigori Romanov, kuris, kaip matome,
turi tą pačią pavardę kaip
Rusiją valdžiusi dinastija,
nors su ja neturi nieko ben
dro.
61 metų Romanovas sa
vo profesionalinį gyvenimą
pradėjo Leningrade laivų
statybos braižytoju, greitai
pradėjusiu daryti karjerą
partijos eilėse, 1970 m. jis
jau buvo Leningrado parti
jos mašinos ir tuo pačiu vi
sos srities bosas. 1976 me-.
tais jau buvo įsileistas į
politbiurą, turėdamas tik 53
m. Ten jo karjera neprogre
savo iki Andropovas jo ne
pakėlė ir į partijos sekreto
rius pereitų metų birželio
mėn. Tokiu būdu jis laiky
tinas Andropovo, kurio da
bar ilgisi sovietų biurokra
tija, žmogumi, tuo tarpu
Gorbačevas laikytinas dau
giau Černenkos globotinis.
Romanovas yra ne tik politbiure, bet ii’ partijos CK
sekretorius krašto apsaugos
reikalams t. y. nuolatiniam
sąlytyje su kariais.
Mažas, žilais plaukais,
kuris labai retai nusišypso,
Romanovas Leningrade pa
garsėjo savo disciplinos rei
kalavimais. Maskviečiai net
juokėsi, kad jam valdant
Leningradas virto 'kultūri
ne dykuma’, tačiau ūkiškai
Leningradui sekėsi geriau.
Romanovo priežiūroje Le
ningrado pramonės įmonės
buvo sumodernintos ir jų
administravimas pagerin
tas ir dabar laikomos pa
vyzdžiu visam kraštui.
Perkeltas į Maskvą, jis
Leningrade paliko sau išti
kimus pavaduotojus ir su
gebėjo į kai kuriuos postus

■ Iš kitos pusės
Prieš kurį laiką šioje vietoje rašiau apie vieno inži
nieriaus sveikatos patarimus, kuriuos NAUJIENOS pa
skelbė vedamuoju. Spėkit, kas taip į juos atsiliepė:
"Trumpai, tiksliai, šmaikščiai. Bet kiek temų
ir įpinčių! Vos 46 eilutės per dvigubą skiltį, lako
niški dialogai (kiekvienas iš trijų veikėjų pasako
mintį, ir daugiau — jokio pokalbio, nes žodis su
teikiamas sekančiam), o atsiveria visa išeiviškos
būties panorama su jos gyvenimo problemomis,
kurios pateikiamos ironijos, satyros, humoro, dra
matizmo, tragikos ir kitais būdais ...
"Pasirodo, kartais ir 'Dirva' moka išmintingai
rašyti. Tik kodėl taip retai?”
Ne koks išeivijos spaudos kolega, bet... lapkričio
7 dienos GIMTASIS KRAŠTAS. Tiesa, pagiriami ne visi
mano raštai. Tas pats GK bendradarbis, tūlas Jonas Rin
kevičius, mano politines apžvalgas vadina 'giliai reakcin
gom’. Girdi:
"Jose meilė R. Reigano militarizmui ir ame
rikiniam gyvenimo būdui priverčia autorių (atseit
— mane) PRIPAISTiTI ĮVAIRIAUSIŲ NIEKŲ
IR NESĄMONIŲ.”
Kaip tyčia, visai nenujausdamas komplimento, šioje
vietoje paskutiniuoju laiku kelis kartus paminėjau tėvy
nėn atsilankiusiųjų pasikalbėjimus su GIMTUOJU KRAŠ
TU. Jam reikalingi tik jo darbdavio pagyrimai ir pra
verčia kritiški atsiliepimai apie mus pačius. Todėl iš kitos
pusės į komplimentą žiūrint, galima pastebėti ir nesą
moningo pavydo prasiveržimą. Kaip gražiai ir tiksliai
su ironija, satyra, humoru, dramatizmu ir tragiką gali
ma būtų vietoje aprašyti dabartinės Lietuvos gyvenimą
ir jo reiškinius. Jei tik būtų leista tai padaryti!
(vm)

Maskvoje įsodinti savo bi
čiulius. Jų tarpe pramonės
statybos ministerį Jurį Solovjevą. Jis atstovavo Mas
kvą Suomijoje paminint paFaubas tarp Sovietijos ir to
krašto. Ta proga jis sutai
kė besipykstančius Suomi
jos komunistus.
A trodo, kad Romanovas
vienintelis iš politbiuro ga
lėtų pavaduoti sergantį
maršalą Ustinovą
kaip
krašto apsaugos ministerį.
Tiesa, tuo atveju jis turė
tų užsidėti uniformą ir pa
gal tradiciją išskirtas iš
kandidatų į aukščiausią —
partijos gen. sekretoriaus
ir kartu valstybės preziden
to postą.
V
Palyginti su Gorbačevu,
Romanovas reikalauja di
desnės disciplinos, tuo tar
pu pirmasis yra linkęs į kai
kurias reformas. Atrodo,
kad abu nekantriai laukia
černenko ir senių eros pa
baigos. Jei černenko postas
ir atitektų Gorbačevui, Ro
manovas lieka labai stiprio
se pozicijose ir greičiau
siai susilauks partijos apa
rato talkos prieš bent ko
kias politines lengvatas.
Tuo tarpu Romanovo įlipi
mas į savo bendravadžių
sostą Kremliuje tikrai reikš
didesnį disidentų persekio
jimą ir užsienio baimės pa
didėjimą. Leningrade tarp
kitko pasakojama, kad Ro
manovas savo dukros ves
tuvėm pareikalavo iš Hermitage muziejaus Katari
nos Didžiosios servizą ir kai
kuriuos indus grąžinti 'už
miršo'. Su juo turėjusiems
progos susitikti užsienio
diplomatamš jis atrodo la
bai primityvus.

★

Kalbant apie- Sovietiją...
Stebėtojus nustebino, kad

naujas visasąjunginis biu
džetas iš politbiuro buvo
stačiai persiųstas priimti į
Aukščiausią Tarybą be jo
apsvarstymo partijos CK.
Iš tos institucijos posėdžio
galima buvo padaryti iš
vadas apie pasikeitimus
Kremliaus h i e r archijoje.
Galimas daiktas, kad politbiuras nesutarė dėl naujų
paskyrimų.
1985 m. biudžetas numa
to išlaidas apsiginklavimo
reikalams padidinti 12%
iki 19,1 bilijonų rublių —
23 bilijonų dol. oficialiu
kursu. Oficialiai karo reika
lams skiriama 5% biudžeto,
neoficialiai skaičiuojama,
kad tiems reikalams skiria
ma 15% visų Sovietijos pa
jamų, t. y. dvigubai dau
giau kaip JAV.

ENGINEERING Manager
For San Francisco Bav Area
metai stampino company. ME
requlred with heavy press, tool
and die, quality confrol, cosl
estimatino and tool desion experience. Good communication skills
a mušt. Excellent salary and
benefit program, Send resume to
Gilro Stamping Co., 2915 Ford
St., Oakland, CA. 94601-2883 Alf:
Personnel.

MACHINIST
N/C PROFILE MILLING
OPERATOR
IST
2ND CLASS
DAY & NIGHT SHIFT
Aerospace machined parts co.,
steady heavy overtime. 15% night
shift premium company benefits.
Program. Union shop. Paid hospitalization, Paid major medical,
Family deniai, Eyeglasses. Two
life insurance policies, siek days
& vacation 12 paid holidays. Attendance bonus, etc.

GENERAL
MECHATRONICS
60 Mllbar Blvd.,
Farmingdale, N. Y.
(616) 249-7900
Equal Opportunity Employer
(41-47)

MEDICAL
PSYCH1ATRIC NURS1NG POS1T1ON,
avail. on 3-11, 1 1 «7 shifts, for schizophrenic research, management, and
children’s programs. Dynamic multi
disciplinary approach encourages professional growth. Orientation and
in-service provided EOE Employer.
Contact DIRECTOR OF NURS1NG,

McFARLAND MENTAL
HEALTH CENTER,
901 SOUTHWIND ROAD,
SPRINGF1ELD ILJL. 62703.
217-786-6994
____________________________ (41-47)
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GRUODIS - SPAUDOS MĖNUO
Nuo pat savo veiklos pra
džios Lietuvių Bendruome
nė skelbė spaudos dienas,
savaites, mėnesius, ragin
dama užsisakyti laikraščių,
žurnalų, pirkti knygų ir
dėti pastangų išlaikyti bent
nemažėjantį prenumerato
rių skaičių. Bet vis dėlto pa
sitraukusiųjų iš spaudos
darbuotojų ir skaitytojų
eiles nepapildo nauji ben
dradarbiai, į skaitytojų šei
mą nejsijungia jaunoji kar
ta.
Spaudos draudimo laikais
caras draudė mūsų tautai
skaityti maldaknygę, kny
gą ar laikraštį, čia, laisva
jame pasauly, mes patys
užsklendžiame savo namų
duris lietuviškam spausdin
tam žodžiui. Lietuviškas
laikraštis ar knyga tapo
nepageidaujamas mūsų pa
siturinčios jaunosios kartos
namų svečias.
Ką daryti? Negi lietuvių
išeivija krašte, kur visokia
laisvė klesti, pasiliks "tam
si ir juoda”, kaip prieš 80
metų okupantas rusas siekė
pavergtoje Tėvynėje?
Grįžkime į naująją knyg
nešių gadynę ir pradėkime
veikti, čia knygnešių vaid
mens turi imtis tėvai —
šeimos, parapijos, organi
zacijos, lituanistinės mo
kyklos, jaunimo stovyklos.
Tėvų namuose vaikas jau
iš mažens turėtų matyti lie
tuvišką spaudą, gerbiamą,
girdėti skaitomą, Vėliau —
1 i t uanistinėse mokyklose,
jaunimo organizacijose. Iš
leidžiamiems į savarankiš
ką gyvenimą užprenume
ruoti lietuviškos spaudos,
kad nenutrauktų ryšio su
savuoju kamienu. Gal dau
gelis pamėgs skaitymą savo
tėvų kalba ir toliau patys
pirks, prenumeruosis.
Kadangi lituanistinės mo
kyklos yra remiamos Lietu
vių Bendruomenės, tai apy
linkių valdybos turėtų suei
ti į kontaktą su mokyklų
vadovybėmis ir sutarti bū
dus, kaip geriausiai įtrauk
ti vaikus į lietuviškosios
spaudos skaitymą, platini
mą, joje bendradarbiavimą.
Lietuvių parapijų vado
vai turėtų stipriai įsijungti
į lietuviškosios spaudos va

jų per savo biutenius, pa
mokslus, susirinkimus. Pa
rapijiečiai, pamiršę lietuviš
kus reikalus, neilgai išsilai
kys ir savojoje parapijoje.
Kai mūsų gretos tirpsta
tautų mišinyje, traukiasi
dėl mirčių, gimimų mažėji
mo, nelaimingų atvejų, ma
žėja ir mūsų periodikos bei
knygos skaitytojai.
Mūsų spaudos leidyklos
yra nepaprastai svarbūs ir
vertingi talkininkai išeivi
jos visų aktyviųjų sričių
veiksniams. Be savosios
spaudos mūsų visokios pa
stangos netektų akstino,
ugnies ir ryžto didžiajai iš
eivijos misijai. Ne tik gruo
džio mėnuo, bet ištisi metai
turėtų būti spaudos gyvy
bei skirtų pastangų, darbo
ir aukos nepertraukiama
grandis.
MINĖDAMI SPAUDOS
ATGAVIMĄ,
GAIVINKIME
KNYGNEŠIŲ DVASIĄ

Prieš 120 metų okupan
tai rusai uždraudė lietuvių
tautai spaudą, o prieš 80
metų — spauda atgauta.
Daugelio metų leidėjų pa
siryžimu, knygnešių drąsa,
visos tautos pavojų nebojančia talka.
Po 80 metų išeivijos spau
da vėl kviečia lietuvį skai
tytoją į talką. Talką be pa
vojų, patogią, kiekvienam
įmanomą. Jos kartotinius
prašymus vėl prisimename.
1. Neuždarykime savo du
rų ir širdžių knygoms, žur
nalams, laikraščiams bent
tiems, kuriuos iki šiol pri
ėmėme.
2. Vartokime spaudos gė
rybes visokių progų dova
noms.
3. Pratieskime spaudai
kelius į jaunųjų šeimų liz
dus.
4. Atsiminkime spaudos
seseris-lietuviškąsias radi
jo programas. Be mūsų pa
ramos jų taip reikšmingi
balsai ir garsai turės nu
tilti.
Lietuvių Bendruomenės
apylinkių valdybos, darbuo
tojai, mūsų lituanistinės
mokyklos, o r g anizacijos,
šeimos prašomos prisimin-
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Tėvynės Garsams 35 metai
Lietuviškos radijo valan
dėlės išeivijos gyvenime
vaidina labai didelį vaidme
nį. Jos prieinamos gerai ir
silpniau mokantiems lietu
vių kalbą. Jas ypatingai
maloniai klauso senyvo am
žiaus žmonės, kurių regėji
mas yra gerokai susilpnė
jęs. Tos valandėlės yra ne
pamainomas talkininkas or
ganizaciniame, visuomeni
niame ir kultūriniame mū
sų gyvenime. Daugumas tų
programų yra privačioje
iniciatyvoje ir visos jos iš
silaiko tik pasišventusių as
menų dėka. Organizacijos
ir fondai turėtų atkreipti
didesnį dėmesį ir skirti
daugiau paramos lietuviš
kom radijo programom.
Trisdešimt penkeri metai
yra ilgas laikotarpis išeivi
jos lietuvių gyvenime. Tė
vynės Garsai Clevelande
jau tiek metų tebekalba
apie Nemuno šalį ir mūsų
širdyse kelia meilės bei il
gesio jausmą Tėvų žemei.
Tėvynės Garsų steigėjų
kolektyvas neilgai teištvėrė šiame sunkiame darbe ir
jis tą darbą perleido vienam
žmogui, kurio ištvermė, pa
siryžimas ištęsėti ir meilė
radijui yra jo genuose įra
šyta neišdildomu raštu.
Tad šiandien iš tiesų mes
minime ne vienos, bet dvie
jų institucijų sukaktis: Tė
vynės garsų radijo progra
mos ir Juozo Stempužio ne
vien tik kaip žmogaus, bet
drauge ir kaip institucinio
asmens tos radijo progra
mos sudaryme, jos kūrime
ir jos vykdyme.
Juozo Stempužio institu
cinę asmenybę veik kas sek
madienį girdime radijo ban
gose, jį matome keliaujan
čio mikrofono rolėje, su juo
kartais net pasikalbame to
se radijo bangose.
Juozas Stempužis, kaip
tos programos vedėjas ir
vykdytojas pirmenybę už
leidžia ne savo asmeniniam
aš, bet bendrajam lietuvių
labui. Teko ir man, kaip
Bendruomenės pareigūnui,
Juozo paprašyti tokių pa
slaugų, kokių sau asmeni
niai jokiu būdu nedrįsčiau
prašyti, nes žinojau, kad tai
jam nebus malonu atlikti.
Tačiau jis tai darė, sakyda
mas tegu tai bus "Tėvynės
labui”.
šalia didelio pareigingu
mo ir tolerancijos kitų nuo
monei, bei gilaus suprati
mo mūsų didžiųjų tautinių

Tėvynės Garsų radijo vedėjas Juozas Stempužis prieš pro
gramą pokalbyje su WCPN 90.3 FM radijo stoties inžinierium
Jim Goldurs. Tėvynės Garsai Clevelando viešojoje radijo sto
tyje girdimi sekmadieniais 8 vai. ryto. Juozas Stempužis pro
gramą redaguoja 30 metų.
D. Blynaitės nuotr.

siekimų, Juozas Stempužis
turi puikią meninę sielą.
Užtat jo programos yra la
bai turtingos ne tik lietu
viškąja informacija bei
mums rūpimomis pasaulinė
mis žiniomis, bet taip pat
skoningu meniniu paruoši
mus bei atlikimu. Jo sodrus
baritonas ne tik aiškiai per
duoda žinias, bet taip pat
meniniai išsilieja eilėraščių
posmuose, ar beletristikoje.
Tėvynės Garsai be abejo
yrą pati pirmaujanti žvaigž
dė lietuviškų radijo valan
dėlių tarpe visose laisvo pa
saulio kolonijose. Tad ne be
reikalo mes, clevelandiečiai,

didžiuojamės, kad šios dvi
institucijos — Juozas Stem
pužis ir Tėvynės Garsai su
silieja į vieną grakščią ir
kūrybingą programą, ku
rios mes visados labai ne
kantriai laukiame.
Sveikatos, Tau, mielas
Juozai ir ištvermės JAV
Lietuvių Bendruom e n ė s
Krašto valdybos ir savo var
du nuoširdžiausiai linkiu ir
prašau dar ilgai, ilgai kal
bėti mums apie Nemuno
šalį ir žadinti viltį sugrįžti
namolei.
Dr. Antanas Butkus

JAV LB KV pirmininkas

Lietuvoje mirus
A. A.

STANISLOVUI ČIURLIONIUI,
liūdinčias seseris KAZĘ MARTIENĘ, AL

DONĄ. NARUŠIENĘ ir jų šeimas nuošir
džiai užjaučiame

Janina Tallat-Kelpšienė

Danutė Mikoliūnienė
Laima ir Juozas Jucaičiai

Mirus buvusiam Panevėžio dramos teat
ro aktoriui ir veikliam Baltimorės kultūrinin
kui
A. A.

ti, kad be jų rankų, žodžių
ir lėšų talkos išeivijos spau
da nelaimės kovos su žu
dančia svetimąja įtaka, kaip
ji nebūtų laimėjusi kovos
su caro užmačiom, šiuo ska
tinimu j savosios tautos iš
eivius seseriškųjų Lietuvių
Bendruomenės Institucijų
vardu sutartinai kreipiasi.
JAV LB Kultūros
Taryba

JONUI

KAZLAUSKUI,

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame
žmoną ALĘ, sūnų GEDIMINĄ su šeima, se
serį BRONĘ GRINTELIENĘ bei dvi seseris
Lietuvoje ir kitus velionio artimuosius
Gražina, Jurgis, Rainys,
Vilnius ir Rimantas
Blekaičiai
Dalė ir Vladas

Būtėnai
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Tėvynės Garsu radijo programos vedėjas J. Stempužis (vidury) studijoje su savo arti
mais bendradarbiais M. Lenkauskiene ir R. Kudukiu minint programos 20 m. sukaktį.

Tėvynės Garsi) gili 35 metu vaga
(Atkelta iš 1 psl.)
ką” — jaunystės nerūpes
tingumo ir jautrumo {tako
ję, i Kauno radifoną po sa
vo trumpo debiuto nebegrį
žo. Tačiau kai 1949 metų
rudenį, Clevelande paska
tintas Jaunučio Nasvyčio,
nuvyko į pirmą radijo va
landėlę, jame kažkas atgi
mė, kažkas užlūžo, kad ne
beleistų, kartą pradėjus,
pasitraukti ir daugiau ne
beišgyventi "Liūdnos pasa
kos”.
Paklaustas, kodėl jis vis
tik atsisako linksmų poilsio
savaitgalių, keliasi daug
anksčiau, negu jo tingūs,
kad ir lojalūs klausytojai,
Juozas turėjo tokį atsaky
mą: "įsigijau vidinę atsa
komybę ir taip pat iš patir
ties žinojau, kad kartą pro
gramai nutrūkus, ją būtų
sunku atgaivinti, čia ne tik
savo darbo tęstinumas, bet
klausytojų įprotis, jų mo
ralinės paramos klausimas.
Mes visi turim daug energi
jos. Aš ją nutariau pakreip
ti į pozityvią pusę. Neliko
laiko galvoti apie kritiką
ar sunkumus, o kiekvienas

sekmadienis tapo mano gy
venimo atramos tašku. Esu
laimingas, nes mano gyve
nimas yra pilnas. Turiu sek
ti spaudą, muzikos ir kitas
naujienas. Iš kitos pusės,
kaip jau mūsų visuomenė
je žinoma, įvairiose srityse
kyla ateities ir tęstinumo
rūpestis. Tuo rūpesčiu ir aš
gyvenu. Turės su laiku kas
nors kitas perimti mano
darbą. Bus naujas veidas,
kita spalva, šiuo metu džiu
gu, kad Dalia Staniškienė
labai gyvai įsitraukė į radi
jo programos darbą. Taip
pat programos muzikinei
pusei jau yra pasiruošusi
Kristina Kuprevičiūtė, pa
rengdama mėnesinius lietu
viškos muzikos koncertus.
Viktutė Lenkauskaitė dar
gimnazijoje būdama visos
mokyklos akivaizdoje skai
tė plačią lietuvių radijo
programos studiją. Taigi,
ruošiu kitus ir turiu vilčių
ateičiai”.
Juozas Stempužis yra di
delis optimistas ir visame
kame randa pozityvių ele
mentų. Jis nekalba apie
tuos, kurie radijo progra

KĄ DARO OSI?
• Oftica of Spoclal Inveatlgatlons (OSI)
koUa bylas prlei lietuvius, latvius, estus Ir
kttuirytų europiečius. Jomis yra atimama
Amerikos pilietybė Ir siekiama mūsų tau
tiečius deportuoti Į Sovietų Sąjungą.
• OSI teismuose pristato apmokėtus eks
pertu^ kurio nuspalvina visą lietuvių tau
tą nacių kolaborantais.
• 081 naudojasi KGB paruoštais “liudinin
kai®” ir "dokumentais”.
• OSI nori deportuoti mūsų tautiečius į
Sovietų Sąjungą.

mos neremia, bet savo rė
mėjus atsimena su dideliu
sentimentu. ”Aš visada pa
sitikėjau savo klausytojaisrėmėjais, ir manęs intuicija
neapvylė. Patyriau nuošir
dų dosnumą, nuostabų ge
rumą. Radijo programos
sudarymas nėra vien me
džiagos suredagavimas ir
jos perdavimas. Didelių iš
laidų reikalauja jos techniš,
kas paruošimas, juostos,
plokštelės ir reikalavimas
prisitaikyti prie modernios
radijo stoties techniškų rei
kalavimų. Persikėlus šį ru
denį j viešą radijo stotį, ku
ri turi naujausius techni
kos įrengimus, programųvedėjams statomi nepapras
tai aukšti reikalavimai, rei
kalaujant viską garso ban
gomis perduoti profesinia
me lygyje. Kalbant apie
mūsuose populiarų keliau
jantį mikrofoną, turėjau iš
anksto, su mecenato P. Mi
lašiaus 1000 dolerių dovana
įsigytos aparatūros pagal
ba, stoties administracijai
pademonstruoti "garso ko
kybę”, kad būtų leista to
kio pobūdžio programos da
lį transliuoti. Reikia atmin
ti, kad visas radijo valan

KĄ DARO ADP?
• Amerlcans for Due Process (ADP) seka
teismus, .visur Ir visuomet pasisakydami
už Amerikos piliečių Ir mūsų tautiečių
teises. ADP palaiko ryšius su visom rytų
europiečių organizacijom.
• ADP renka tikslią, objektyvią Informaciją
Ir medžiagą, liečiančią antrojo pasaulinio
karo okupacijos sąlygas Ir ją pristato gyny
bai.
• ADp analizuoja šią medžiagą ir teigia,
kąd KGB neturėtų rasti vietos Amerikos
teisinėj sistemoj.
• ADP stipriai protestuoja prieš bet kokią
deportaciją j Sovietų Sąjungą.

KĄ JOS GALITE DARYTI?
Amerlcans for Due Process darbui skleidžiant tikslią informaciją apie OSI
darbus, metodus Ir siekius, reikia lėšų. Kiekviena auka, didelė ar maža padės mums
efektingiau apginti saVo tautiečius Ir savo Istoriją.

□
□

Noriu prisidėti savo auka. Pridedu $.........

Pavardė, vardas .................................... ...........

Adresas ................. ..................... ..........................
Noriu, kad auka būtų anoniminė.

Aukaą siųsti adresu: Amerlcans for Due Process, P.O. Box 85, VVoodhaven, N.Y. 11421

dėlės sukrautas turtas, ar
chyvai, plokštelės, istoriš
kos magnetofono juostos —
atiteks tiems, kurie tą ma
no darbą tęs”.
Juozas jaučia, kad Tėvy
nės Garsai padarė didelį
įnašą į mūsų gyvenimą, pa
siekdami ir tuos, kurie ne
prenumeruoja l a i kraščių,
bet seka radijo žinias. Ne
kartą teko mūsų renginiuo
se nugirsti tokius pasaky
mus: "Atėjau, nes girdė
jau, per radiją”. "Šitame
darbe reikia išugdyti ko
vingą jausmą už lietuvišką
žodį. Gimtasis žodis, ne vo
kiškas, ne rusiškas, skelbs
apie Lietuvos atstatymą —
tai lietuvio svajonė”, su en
tuziazmu kalbėjo Juozas.
"Tačiau apgailestauju, kad
Lietuvių Fondas radijo ne
remia, neįvertindamas ra
dijo reikšmės. Radijas yra
stiprus veiksnys, kurio ig
noruoti negalima. Fondas
turėtų vertingomis plokšte
lėmis aprūpinti lietuviškas
radijo programas, turėtų
rinkti ir dauginti magneto
fono juostas su mūsų ra
šytojų savosios kūrybos
skaitymais — visa tai ne
tik įdomu, bet ir istorinė
vertybė. Asmenys, kurie do
mėsis mūsų kultūros isto
rija, radijo archyvuose ras
neįkaino j a m ą medžiagą:
juostose gyvi, seniai žemę
palikusių balsai, prakalbos,
paskaitos, pasikalbėjimai,
kūrybos skaitymai, muzika,
solo ir 1.1. Jų tarpe pažymė
tinas Stonio archyvas. Jei
eilinis klausytojas remia
radijo programas, tai mū
sų kultūrinės institucijos
turėtų sekti jų pavyzdžiu”,
baigė Juozas Stempužis.
Jis taip pat papasakojo
trumpą viešos radijo sto
ties steigimo istoriją ir tą
faktą, kad iš pradžių turėta
mažai vilties joje rasti vie
tos ir mūsų programai. Lai
mė buvusi tame, kad stotį
organizuojant, į patikėtinių
tarybą buvo pakviestas Rai
mundas Kudukis, kuris iš
kėlė tautybių programų rei
kalingumą. Jam reikėjo įro
dyti, kad tokia stotis turi
patarnauti visiems sluoks
niams. Todėl Kudukis turė
jo pakartotinai vykti į Washingtoną ii- liudyti FCC
(Federal Communications
Commission), kad tautybių
programos yra ne tik rei
kalingos, bet jos turi vykti
tautinių mažumų gimtąja
kalba. Washingtone buvo
manoma, kad tautybių pro
gramos bus pravedamos
anglų kalba. Tai Raimundo
Kudukio nuopelnas, kad
tautybių radijo programų
formatas yra toks, kaip jų
grupės pageidauja, įskai
tant ir Tėvynės Garsus.

Naują viešąją radijo sto
tį išlaiko amerikiečių fon
dai, bet' ji netrukus pradės
"narių” verbavimo vajų.
Įdomu, kad toje stotyje,
tarp kitų programų, taip
pat yra pastovi ''viešųjų
aktualijų” (public issues)
programa, kurioje disku

tuojami ir komentuojami
svarbūs įvykiai. Ir Juozui
Stempužiui buvo pranešta,
kad didelės reikšmės įvy
kiai, liečiantys lietuvių tau
tą, galėtų toje programoje
rasti vietos.
"Aš pamilau šį darbą”,
sako jis toliau. "Ne kartą
per Tėvynės Garsus buvo
perduota, pasinaudojant pa
skutinėmis technikos prie
monėmis, įvykiai ir pokal
biai iš tolimų vietovių, kaip
pokalbis su Stasiu Lozorai
čiu iš Romos apie paskelbi
mą Lietuvos kardinolo "in
pectore” tą pačią dieną, šv.
Kazimiero iškilmės Romoje
taip pat buvo transliuoja
mos gyvu žodžiu iš vietos
— tai buvo pats naujausias
reportažas”...
Sekmadienį, gruodžio 9
dieną, 3 vai. po pietų Dievo
Motinos parapijos salėje
bus paminėta lietuviškos ra
dijo programos ir Juozo
Stempužio darbo sukaktis.
Reikia tikėtis, kad į šią iš
kilią šventę susirinks visi,
kurie myli lietuvišką žodį
ir vertina to žodžio brangintojus.
PRINTING

COLOR CAMERA
OPERATOR
Progressive, high quality commercial
lithographer in Ann Arbor, Mich.,
with 50 years of continuous service
is accepting applicatlons for color
camera operators. Applicant mušt
possess 5 years experience in all aspects of direct screen separation, and
have clean, reliable, organized work
habits. We offer an excellent compensation package plūs all new staleof-the-art equipment for direct screen
approach to 4/C separation. Call
V. P. PRODUCTION 313-973-9414,
or send resume to
university LITHOPRINTERS, INC.
4569 Washtenaw,
Ann Arbor. Mich. 48104
(44-46)

OPPORTUNITY FOR
FAMILY PRACTICE PHYSICIAN
General practice clinic localed m a
rural community in North Mississippi desirea additional physician.
Located near the stale college. Primary service area requires expcrience in Obstelrics, cardiology, and
internal medicine. Lxcellent compen*
sation and comprehensive benefits.
Call or ivrite to Administralor
TOM BAILEY HOSPITAL
P. O. Box 3 89
Maben, MIhh. 39750
601-263-8321
(46-50)

FORGE DIE SINKERS
A lerge & fest orowlng tool
& dle lob shop, In the Soutti
East, has an openlno for a
person that Is experlenced
In the repalr and maklno of
forae dies for small hąnd
tools. Top wages for top
quallfled person. Also a
good beneflt program.

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

(45-50)

ENGINEER! NG TECHNICAL
Fire sprinkler design growing company needs experienced designers &
field construclion personnel. Excellent benefits.
Apply or call to: DON MITCHELL
GULF FIRE SPRINKLER
3300 Dilido Road
Dalias, Texas 75228
214-328-3287
(37-46)

PLASTIC INJECTION
MOLDING SUI’ERVISOR
needed by
grovving molding company. Candidale mušt be "hands-on”
and strong in mechanica] ability. We
are ®n aggressive quality injeclion
molding company. Send resume or
contact, Jim Minix, Riviera PlaslicS
1V-C7 79L36th St SE. Grand Rapids,
Mich. 4^508. 616-243-4716.
(41-42)

WANTED 1ST CLASS

PLASTIC PATTERN &
MOLD MAKER
Mušt have blister pak experiencedSteady full time work. Liberal (ringe
benefits & hourly rate.
Apply. call or send resume

SCHAWK INC.
1695 RIVER RD.
DĖS PLAINES, ILL. 60018
312-694-9080

(44-46)
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RUOŠIAMASI PASAULIO LIETUVIU
GYDYTOJI! S-gos SUVAŽIAVIMUI
Š. m. lapkričio 17-tą die
ną, daktarą Dainiaus ir Ro
mos Degėsių rezidencijoje,
įvyko Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos ir Ohio
Lietuvių Gydytojų Draugi
jos bei Ohio Lietuvių Gy
dytojų žmonų Pagelbinio
Vieneto valdybų bendras
posėdis.
Posėdyje buvo svarsto
mas P. L. G. Sąjungos su
važiavimas, kuris įvyks
1985 metu gegužės 25-26
dienomis. Suvažiavimo vie
ta — Harley Hotel of Cle
veland South, 5300 Rockside Road, Independence,
Ohio 44131. Norintieji re
zervuoti kambarius gali
skambinti šiuo numeriu:
1-800-321-2324; gyvenan
tieji Ohio valstijoje skam
bina 1-800-362-2960.
Suvažiavimo programa
numatyta tokia:
Gegužės 24 dieną (penk
tadienį) 7 vai. vak. meno
parodos atidarymas.
Gegužės 25 dieną (šeš
tadienį) :
9 vai. ryto registracija,
10 vai. ryto iki 1 vai. p.
p. darbo posėdis,
1 vai. p. p. iki 2 vai. p.
p. bendri pietūs,
2:30 vai. p. p. suvažiavi
mo atidarymas,

3<15 vai. p. p. visuomeni
nė paskaita,
6 vai. vak. pažinčių at
naujinimas,
7:30 vai. vak. meninė pro
grama,
8 vai. vak. vakarienė ir
šokiai.
Gegužės 26 dieną (sek
madienį) ;
10 vai. ryto pamaldos ir
vainiko padėjimas prie pa
minklo,
12 vai. pietūs,
1:30 vai. p. p. — 4:30
vai. p. p. mokslinės paskai
tos,
4:30 vai. p. p. antras dar
bo posėdis ir suvažiavimo
uždarymas,
7 vai. vak. korporacijų
pasitarimai ir bendra va
karienė.
Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos valdybą su
daro: pirmininkas dr. J.
šonta, vicepirmininkas —
dr. J. Skrinska ir sekretorius-iždininkas — dr. Dai
nius Degėsys. Mokslinei
programai ruošti valdyba
yra kooptavusi dr. J. Dau
girdą ir dr. A. Vanagūną,
gyvenančius Chicagoje.
Suvažiavimo ruoša rūpi
nasi Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos valdyba kar
tu su Gydytojų žmonų Pa

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos suvažiavimui aptarti posėdžio dalyviai. Iš kairės:
A. Maurutienė, D. Puškorienė ir daktarai V. Maurutis, D. Degėsys, J. Stankaitis, J. Šonta,
R. Degėsienė, A. Aželis, J. Skrinska ir V. Puš korius.

gelbinio Vieneto valdybos tojų Sąjungos suvažiavimo
narėms, ponioms A. Mauru- rengėjai nuoširdžiai kvie
tiene ir D. Puškoriene.
čia visus laisvame pasauly
je
gyvenančius gydytojus
Ohio Lietuvių Gydytojų
skaitlingai
suvažiavime da
Draugijos valdybą sudaro:
lyvauti.
(rd)
pirmininkas dr. J. Stankai
tis, vicepirmininkas — dr.
V. Puškorius, sekretorė —
dr. R. Degėsienė, iždinin
kas — dr. V. Maurutis ir
Dr. Leono ir Irenos Kriauvaldybos narys — dr. A. čeliūnų šeima savo miru
siam sūnui ir broliui prisi
Aželis.
Pasaulio Lietuvių Gydy minti skiria kasmetinę
EUGENIJAUS
KRIAUČELIŪNO
PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos
yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000. dolerių premija
skiriamą lietuviui jaunuo
liui, geriausiai pasireišku
siam raštais (lietuvių, ang
lų, ar kita kalba), veikla,
organizaciniu veiklumu, ar
jaunimo vienetui (sambū
riui, tautinių šokių grupei,
jaunimo chorui, sporto bū
reliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuvių ii- Lietu
vą vienerių metų bėgyje;
2. Premijai gauti asmenis
ar vienetus raštu pasiūlo
jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės or
ganizacijos ar paskiri as
menys iki kiekvienerių me
Pasaulio Lietuvių Gydytojų S-gos valdyba. Iš kairės: dr. Dainius Degėsys — sekr. ižd.,
tų gruodžio 31 d. (pašto
dr. Juozas Šonta — pirm, ir dr. Juozas Skrinska — vicepirm.
antspaudas):
3. Premijuotino asmens
ar jaunimo vieneto tinka
mumui įvertinti sudaroma
Jury komisija, kurion po
vieną atstovą skiria Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės
jaunimo reikalams vadovas,
Pasaulio lietuvių Jaunimo
sąjungos valdyba ir JAV
Lietuvių Jaunimo sąjunga,
o du atstovus paskiria
Kriaučeliūnų šeima;
4. Jury komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria
balsų dauguma iki sekan
505 East 185 Street,
Didelis pasirinkimas dovanoms
čių metų vasario 15 d. ir
susitaria su Kriaučeliūnų
CLEVELAND, Ohio 44119
įvairių meno darbų.
šeima dėl premijos įteiki
mo
laiko ir pobūdžio;
Tel.
(216)
531-3500
Galerija atidaryta kiekvieną diena, išskyrus trečiadienius
5. Premijai asmenys ar

PREMIJA JAUNIMUI

SS
AMBER

STUDIOS, mc

vienetai siūlomi raštu, nu
rodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siun
čiami : Eugenijaus Kriaučeliūno Premijos Komisijai,
12500 Pawnee Road, Palos
Park, Ulinois 60464.
INSPECTION
So. Jersey manufacturer seeks expericnced inspector or manufactured
& purchased parts. Familiarity w/all
shop practices (1. E.) foundry, machining, grinding. finishing, gcaring,
heat treating & molding va necessity.
Knowledge of federal. tech. sociely, &
mililary specifications & standards
helpful. Full time position with bene
fits.

609-456-2511.

(45-51)

MACHINIST
F.ngine I.athe and/or rnilling machine.
Small lot, close lolerance production
work. Mušt be able to work alone or
with minimai assistancc. Mušt have
own tools including 1. D., O. D. nricrometers. 5 years minimum exper»ence, references wil) be checked. Statė
salary requirements and send resume
to:

BEAR1NG BRONZE CO.
3515 EAST 82 STREET
CLEVELAND, OHIO 44105
(45-51)

PRINTING

PLANT MANAGER
Progressive, high quality commercial
lithographer in Ann Arbor. Mich.,
with 50 years of continuous service
is accepling applications for planl
manager. Candidate mušt be experienced and knowledgeable in all aspects of 4/C offset lithography. Experience will include a minimum of 5
years supervisory and coilective]y 10
years in 4/C presswork. Only candidales with well-developed coinmunications skilia combined with effective diplomatic management skilia
nced appiy. We offer an excellent
compensation package. Call V. P.
PRODUCTION at 313-973-9414 or
send resume to
UNIVERSITY LITHOPRINTERS, INC.
4569 Washtenaw,
ANN Arbor, Mich. 48104
(44-46)

OFFSET
PRESSMAN/WOMAN
I color, Miehle 29 exp. req’d., clean,
well orgunizcd, vinyl printing fac.
Call Stuart Wucher at 215-699-7041
collect. Rate commensurate w/exp.
leve!.

KEL-ART PLASTICS INC.
207 PROGRESS DR.
MONTGOMERYV1LLE, PA. 18936
(44-3)

WANTED 1ST CLASS

PLASTIC PATTERN &
MOLD MAKER
Mušt have blister pak experience.
Steady full time work. Liberal fringe
benefits & hourly rate.
Appiy cal or send resume

SCHAWK INC.
1695 R1VER RD.
DĖS PLAINES, ILL. 60018
312-694-9080
(44-46)
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tė. Dalis tų užsitęsimo prie
žasčių; a) JAV teismai la
bai lėtai juda; b) teisinį
procesą galima labai prail
ginti įvairiais techniniais
manevrais; c) ši byla ne
turi teisinio procedento 73)
amerikiečiams advokatams
net ir teisėjams sunku susi
gaudyti mūsų organizacijos
subtyliuose'skirtumuose; e)
medžiagos trūkumas; ir f)
liudininkų trūkumas dėl kai
kurių nenoro liudyti, jų se
natvės ar net mirties.
Nenoriu būti blogos ži
nios pranašu, bet ši byla
dar ilgai, ilgai užsitęs, tad
nenoromis ir kyla klausi
mas ar nėra kitų kelių šiai
problemai išspręsti. Deja,
apie tai net pagalvoti da
bartiniam JAV LB Krašto
valdybos pirmininkui už
drausta, jeigu jis nenori pa
pildyti "mirtingos nuodė
mės”, o pagunda, kartais
suima . . . Tikriausiai yra
geresnių kelių, nes teismui
sunku teisingai išspręsti
žmonių tarpusavio santy
kius, gi laisvanoriškos Lie
tuvių Bendruomenės stipry
bė yra jos ne popierinis, bet
faktinas visuotiniškumas.
Mes, deja, po keturiasde
šimties metų dar labai toli
nuo to idealo. Gi, azarto
pagauti ir teisme teisybės
beieškodami, manding eina
me jau atbuli...

organizuotąją bendruome
nę, kad šioji neteisėtai pa
sisavino Lietuvių Bendruo
Yra tokių žmonių, kurie, menės vardą.”
kai sykį įsikala sau j gal
V. Z. tvirtina, kad "dr.
vų, kad ir nepagrįstą tvirti Butkui ši byla atsibodo, nes
nimą, tai, kaip katė pūslę ( jis ją pavedė naujai (mano
jokiu būdu nebepaleidžia. pabraukta A. B.) valdybos
Vienas iš tokių pavyzdžių narei D. Valentinaitei neva
yra kai kurių Chicagos ben- todėl, kad šioji gyvenanti
druomenininkų baimė, kad Chicagoje”.
dabartinės JAV LB Krašto
Kad byla atsibodusi ir
valdybos pirmininkas "ne LB Tarybos prezidiumo pir
parduotų” , Bendruomenės mininkui dr. K. Ambrozainuo jos atskilusiems R-LB čiui, tai tas V. Z. supran
nariams. Jiems neužtenka tama, nes dr. A. pareiškė,
nei privataus draugiško ar kad nėra liudininkų. Juo ži
net piktoko užtikrinimo, nei noma V. Z. tiki, nes tam
viešų pareiškimų spaudoje, tiki ir Chicagos bendruomekad pirmininkas ne tik sie nininkai. KV pirmininkui
lojasi dėl Bendruomenės tuos liudininkus, žinoma,
suskilimo, bet jis norėtų, reikėtų išlaužti ir piršto,
kad atskilėliai sugrįžtų į nes Chicagos bęndruomeniBendruomenę, neišsižadėda ninkai, kurie su šia byla ge
mas ir neparduodamas tik riausiai yra susipažinę jau
rųjų Bendruomenės idealų. nebenori teime liudyti!
Kad teigimai apie kai kurių
Byla buvo pavesta ne
Chicagos bendruomenininkų naujai pareigose, bet jau
galvoseną nėra iš piršto iš nai amžiumi ir energingai
laužti matosi ne tik iš Chi valdybos narei D. Valenti
cagoje skleidžiamų gandų, naitei dėl to, kad adv. Bybet taip pat ir iš spaudoje laičiui staiga pasitraukus
pasirodančių teigimų. Vie teko naują advokatą suras
nas iš jų paskutiniu metu ti per porą savaičių, o pir
yra V. Zalatoriaus kores mininkui gyvenant Cleve
pondencija 1984 m. spalio lande, tai būtų buvę žymiai
15 d. Vienybės numeryje. sunkiau padaryti ir tas ieš
Tenai V. Z. rašo, kad Kraš kojimas būtų buvęs su žy
Dr. Antanas Butkus
to valdyba daugiau ar ma miai daugiau išlaidų. Antra,
žiau atsiliepė tik į pusę pir D. Valentinaitė tą bylą ves
mosios Tarybos Sesijos pri ti noriai apsiėmė, o Chica AR LAIKAS PAMIRŠTI
imtų nutarimų. Jų buvo 54. gos bendruomeninkai (rei ISTORINIUS ĮVYKIUS?
"Vienas tokių darbų”, to kalą gerai žiną) apsiėmė jai
Tauta nemiršta vienkar
liau rašo V. Z., "kuriuos talkininkauti, gi pirminin tiniai, kaip paskiras žmo
valdyba nelabai noriai vyk kui jie iki šiol talkininkavo gus. Ji turi savo kalbą, gy
do yra^ reorgų bylos vedi
venimo būdą, tradicijas ir
tik "atžagaria ranka".
mas, kuris jau tęsiasi per
bendrą istorinį likimą, šios
Kad byla taip ilgai užsi
keturių valdybų kadencijas
dvasinės vertybės tautą
ir kainavo tūkstančius do tęsė yra daugelis priežas jungia, skatina kūrybinius
lerių. Buvusioji Gailos val čių, tik jokiu būdu tai nėra jos polinkius ir padeda iš
dyba užvedė bylą prieš Re dabartinio pirmininko kal laikyti laisvės idealus. Jei
gu tauta ir svetimųjų pa
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiKiimiiiiiiHiiHniiiniiiiiitiiiaiiiiiiiiMiiiiiiiiiiii
vergta, ji išliks gyva, kol
šios tautinės vertybės ne
į
bus prarastos. Kai 1812 me
tais Prancūzijos imperato
rius Napoleonas savo žygio
metu j Rusiją buvo apsisto
jęs Vilniuje į savo štabą
jis pasikyietė kelioliką to
meto Lietuvos didikų-bajoru ir lietuvių valstiečių. Už
pagalbą žygiuojančiai pran
cūzų armijai imperatorius
žadėjo atgaivinti didžią
ją Lietuvos kunigaikštiją.
Baudžiavos prispausti, be
moksliai valstiečiai, kad ir
pilnai nesuprasdami Napo
leono siūlomos tautos lais
vės idėjos mielai stojo į jo
kavalerijos pulkus kovai
prieš rusus. Tačiau sulen
kėję Lietuvos didžiūnai jau
nerodė noro atgaivinti savystovią Lietuvos valstybę,
nenorėjo suardyti jiems pa
togią lenkišką Žečpospolitą.
| Stebint mūsų tremties
tautinius minėjimus
Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką I metų
ir klausantis kai kurių pa
skaitininkų iš tribūnos
skleidžiamų minčių apie
mūsų tautos ateitį, susida
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
ro įspūdis, kad šiandien
Tai. kraatavės (312) 263-5826; aam* (312) 677-8489.
mes jau stovime ant ribos,
^uuiunuuHUutunuuuuuMuiHiUBUiuiiiiiuiiuiiuiiutiuuuiuiuiimiaiiHiiiiiiiiiiiiHr
kur ne vienas galvoja pa

APIE ATSIBODUSIAS IR
PRAGAIŠTINGAS BYLAS

Puikiausius kailius

rasite

NORMANĄ BURSTEINĄ |
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mirškime, kas esame, pa
mirškime praeitį — kur
duona, ten ir namai!.. Ne
nuostabu, jog pragmatiz
mas, patogus, gėrybėms
pertekęs gyvenimas ir pra
eityje sužlugdė ir atskiras
tautas ir galingas imperi
jas, o mūšis laikomas pra
laimėtas, jeigu kovotojai
neturi noro jo laimėti. Pa
naši nuotaika buvo sklei
džiama ir Bostone LB su
rengtame Tautos šventės
minėjime. ^Prelegentas, inž.
Almis Kuolas, jaunosios
mūsų kartos atstovas, savo
gerai paruoštoje kultūrinio
pobūdžio paskaitoje lietu
viškai kalbėjo apie taip va
dinamas Trečiojo Pasaulio,
tautas, Afrikos Nigeriją ir
kitas, kurių valstybinė kal
ba yra anglų, šalia įvairių
negrų dialektų. Apie Švei
cariją, kurios valstybinę
kalbą sudaro trys atskiros
Europos kalbos. Anot pre
legento, kalba dar neapsi
sprendžia tautiškumo. Ga
lima turėti savo valstybę ir
vartoti pasirinktą bet kokią
kalbą. Toliau paskaitinin
kas nagrinėjo Europos
Jungtinių Valstybių sukū
rimo idėją, Europos Bend
rąją Ekonominę Rinką, kur
tautiškumas turės užleisti
vietą ekonominiam gerbū
viui. Kaip praeitis parodė
— toliau įrodinėjo paskai
tininkas — tarptautinės
sutartys neapsaugo mažų
jų tautų nuo didžiųjų vals
tybių agresijos! Tik kaž
kodėl prelegentas nepami
nėjo, ar nenorėjo paminėti,
jo vienintelė valstybė nesi
laikanti tarptautinių sutar
čių ir vartojanti prieš ma
žąsias tautas agresiją yra
Sovietų Sąjunga. Savo pa
skaitoje jis citavo dr. Stikloriaus mintis, paimtas iš
žurnalo "AIDAI” ”Ar maža
tauta gali egzistuoti be sa
vo valstybės?” žodžiu, kai
kurių žiūrovų nuomone pa
skaita buvo nauja ir įdomi,
tik ne į temą! Kaž kodėl pa
skaitininkas, inž. Kuolas
vengė, ar užmiršo, kad ir
trumpai prisiminti istori
joje žymiausią Lietuvos
valdovą Vytautą, jo darbus

*
*
♦
*
*
♦
♦
*
k

ir reikšmę mūsų tautai, ku
rio karūnacijos šventę bu
vo susirinkę paminėti.
Stebint auditorijos salę,
baltomis staltiesėmis pa
dengtus apskritus stalus, ir
prie jų sėdinčius tik žila
galvius senosios kartos svečius-žiūrovus, susidarė vaiz
das, kad čia vyksta ne tra
dicinis Tautos šventės mi
nėjimas, bet tarptautinio
ROTARY klubo susirinki
mas. Nenuostabu — gyve
nant didelėje, svetimoje
valstybėje ir mūsų akira
čiai praplatėjo, yra nema
žai ir kitaip galvojančių,
šalia manęs sėdėjęs vienas
žinomas intelektualas, už
klaustas nuomonės apie pa
skaitos turinį, kategoriškai
atsakė: "Laikas pamiršti
istorinius įvykius, dabar
tas nemada ir neįdomu!..”
Tokių minčių jau yra nema
žai skelbiama mūsų spau
doje. Kaip bebūtų, nors
internacionalizmas šiandien
pavergia mąstymą, bet kaip
sako sena mūsų liaudies
patarlė — savi kailiniai ar
čiau prie odos ir daugiau
šildo.
J. V. Sūduvas
Dorchester, Mass.
Chemlsfry

INK CHEMISTS
Porelon, Inc. a subsldiary of
Johnson Wax Associates, Is
seekino nualifled appllcants to
loin a research lab of ten. An
industry leader In pre-lnked hand
stamps and other Ink coli appllcations In the office products and
markino industry offers the rloht
candidate a challenolno opportu
nity to make a mark In the future
of America. Reduirements Include a Bachelor Deoree in chemIstry, 3 - 5 years experlence in
new product development focusIns on specialty inkš (pen 8>
marker, stamp pad or dye-based
inkš) and/or PVC plastisols.

Submit resume with sala
ry history for confidential consideration to Jon
J. Eiche, Personnel Manager,

PORELON. INC.
1480 Gould Drive
Cookeville, Ind. 38501
(43-46)

IMMEDIATE OPENINGS FOR

REGISTERED NURSES
ICU & STAFF POSITIONS .
For 3-11 and 11-7 Shift
To work and live in a small conge
nial community 4 a 57 bed hospital.
Salary commensurate with experience
& ability. Plūs shift differential.
Apply call or write to
DIRECTOR OF NURSES

GRIMES MEMORIAL
HOSPITAL
210 S. JUDSON
NAVASOTA, TEXAS 77868
409-825-6585

(45-51)

*
♦
♦
♦
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet *
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. »
♦
J
♦
*
♦
♦
*
Savings & Loan Associatton
*
♦
1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650 *
♦

TAUPYKITE DABAR

*
♦
♦
♦
♦
k
*
♦
♦
♦
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
*
*
Willowbrook, Iii. 60521
♦
♦
Phones: Chicago: (312) 242-4395
♦
♦
_
Cicero: (312) 656-6330
*
FSLK
Willowbrook:
(312) 789-0777
♦
♦
*
♦
JOSEPH F. GRIBAUSKAS
Dennis N. Gribauskas
k
*
EXECUTIVE SECRETARY
Senor Viee-President/
♦
♦
k
Willowbrook Manager
*
k
*
k
♦
k O|wn Mon„ 9-8; Tues.. Thurs.. Eri. 9-5; Sat.. 9-1; Closed Wed. ♦
k
*
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★k★★★★★★★

St. Anthony
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Landsbergio 'Onos veidą’
pamačius

ANTANAS JUODVALKIS

Margučio vadovo Petro
Petručio rūpesčiu ir rizika
Chicagos bei apylinkių lie
tuviai turėjo gerą progą
pamatyti LB Kultūros tary
bos premijuotą Algirdo
Landsbergio, dviejų veiks
mų komediją ”Onos vei
das”. Spektakliai buvo rodomi dvi dienas: lapkričio
22 d. ir 23 d. Jaunimo cen
tre, Chicagoje. Pirmasis
spektaklis vyko Padėkos
dieną, vėlyvoje popietėje ir
į jį atsilankė per mažai pub
likos, užpildydami tik gerą
pusę salės ir balkono. Ant
rasis spektaklis buvo rodo
mas penktadienio vakare ir
sutraukė pilną salę žiūro
vų. Pirmajame spektaklyje
vyravo vyresnio amžiaus
žmonės, o jaunimą sudarė
išimtys. Antrajame spek
taklyje neteko dalyvauti,
tad ir apie publikos sudė
tį bei reakcijas nieko ne
galiu pasakyti.
Po Padėkos dienos spek
taklio publika išsinešė ne
vienodas nuomones. Vie
niems spektaklis patiko ir
pajėgė susidaryti savo iš
vadas, kitiems Onos veidas

buvo perdaug modernus ir
švystelėjo tik atskiri gaba
lai. Režisierius Petras Ma
želis kai kuriuos dalykus
puikiai išsprendė, pavyz
džiui: muitinių klausimą —
ir Maskvos ir Los Angeles.
Aktoriai savo vaidmenis
atliko be priekaištų. Apran
ga žmoniška ir tinkanti
Amerikos visuomenei.
šiame veikale, pavadin
tame komedija, autorius
sprendžia giminių apsilan
kymą iš sovietinės Lietuvos
Amerikoje, Los Angeles.
Susitinka dvi seserys nie
kad viena kitos nemačiu
sios. Ona (V. Jatulienė) au
gusi ir gyvenusi soviet. Lie
tuvoje, o Ofelija (R. Vit
kienė) turtingai įsitaisiusi
Angelų mieste. Jau pirma
me susitikime tarp jų at
siranda konfliktas ir skir
tingos pažiūros į savąją
gimtinę Lietuvą. Ona atve
žė didžiausią dovaną —
žiupsnelį lietuviškos žemės,
pravežtą pro visas muiti
nes, o Ofelija paniekina šią
gimtosios žemės dovaną ir
išbarsto ant grindų. Ofeli
ja vaizduoja sofistikuotą

Laridsbergio "Onos veido” aktoriai Jaunimo Centre Chicagoje lapkričio 22-23 d. Dešinėje
P. Petrutis.
p. Malėtos nuotr.

moterį, vertinančią tik pini
gus ir prabangą, laikanti
”po padu” prispaustą savo
patrijotą vyrą Karolį (S.
Matas). Atvykusią j vieš
nagę seserį Oną, Ofelija no
ri perdirbti, išgražinti, iš
puošti ir pripiršti turtingą
našlį. Nei palikti namai,
šeima, niekas nesvarbu, tik,
kad sesuo Ona ištekėtų už
turtingo vyro ir gyventų
prabangiai. Įvyksta konflik
tas — Ona pabėga ir grįž
ta į savo Ariogalą. Maskvos
muitinėje turi vargo su
muitininku, kuris nepripa
žįsta paso nuotraukoje
esančios tarybinės moters
ir Oną laiko amerikiečių
šnipe. Parsiradus namuose,
visi puola prie lagamino,
kuris yra lengas, nes tuš
čias. Dukters Ramunės (R.
Matienė) nusivylimas au
ga ir priekaištą; motinai iš
eina iš ribų. Viską trenkusi
duktė išeina iš namų, paža
dėdama grįžti su dovana —
kūdikiu. Vyrą Adolfą (V.
Kiškis), kelis kartus pabė
gusį iš namų, Ona išvaro,
uždrausdąma sugrįžti. Te
Vilties leidykla išleido dvi naujas knygas:
tulė (E. Dovydaitienė) ra
Vyt. Alanto. GELMIŲ BALSAI. Dirvos konkurse mina ir apgailestauja Onos
premijuotos noveles. 234 psl. Kietais viršeliais. Aplankas elgesį. Ona mato grįžtan
dail. Danguolės šeputaitės-Jurgutienės. Kaina 10 dol. čius savuosius, žiūrinčius į
veidrodžius.
(Vilties draugijos nariams 7.50 dol.).
Veikalas nesudėtingas ir
Vladės Butkienės-čekonytės. MOLINIS ARKLIU
nejuokingas.
Mažai links
KAS ir kiti apsakymai. 212 psl. Kietais viršeliais. Aplan
mų,
bet
daug
daugiau dra
kas ir iliustracijos V. Butkienės-čekonytės. Kaina 8 dol.
minių
momentų,
paliekan
(Vilties draugijos nariams 6 dol.).
čių žiūrovui pačiam pasida
------------------------ ATKIRPTI-------------------------- ryti išvadas. Dekoracijos
kuklios ii- pritaikytos gas
trolėms. Aktoriai tvirti sa
DIRVA
vo rolėse ir gerai pasiruošę.
P. O. Box 03206
Kalba gera ir aiški. Antro
Cleveland, Ohio 44103
je veikalo dalyje, dialogai
ilgėja ir pradeda išvirsti j
Siunčiu ............
dol. ir prašau man išsiųsti:
pamokslavimą. Veikale yra
gražių akimirkų sužibančių
□ V. Alanto Gelmių balsai.
vaižgantiškais deimančiu
□ V. Butkienės Molinis arkliukas.
kais.
"Onos veidas” nėra links
Persiuntimo išlaidoms padengti pridedu 1 dol.
ma komedija, suteikianti
žiūrovui atvangą, bet ver
Pavardė ir vardas............................................................. čianti pagalvoti ir savo iš
vadas pasidaryti. Režisie
rius P. Maželis turėjo gerai
pasukti galvą, kad išspręs
Adresas ............................................................................ tų dramaturgo paliktas
spragas.
Veikėjai: Ona "paprasta”
moteris — V. Jatulienė,

Onutė, Ona dar mažytė mer
gaitė — V. Kiškytė, Ofeli
ja, Onos sesuo — R. Vitkie
nė, Karolis, Ofelijos vyras
— S. Matas, Adolfas ”Abdula”, buvęs Onos vyras —
V. Kiškis, Tetulė, Onos teta-globėja — E. Dovydai
tienė, Ramunė, Onos duktė
— R. Matienė, Amerikiečių
muitininkas — A. Kiškis,
Sovietų muitininkas —• V.
Dovydaitis, Našlys — A.
Kiškis.
Režisūra, dekoracijos,
baldų ir kostiumų eskizai
— Petras Maželis, Muzikos
ir garsų efektai — Vladas
Gylys, Dekoracijų dažymo
talka — Rasa Matienė ir
Vincas Dovydaitis, Kostiu
mų gaminimas — Ema Do
vydaitienė, scenos baldų ga
minimas ir kelionei lėktuvu
pritaikymas — G. Vilčins
kas, P. Maželis, S. Kiškis,
apšvietimas — Audra Alek
naitė.
Sambūris švenčia 30 me
tų sukaktį ir pastatė Algir
do Landsbergio ”Onos vei
dą”, pasiruošęs apvažinėti
visas didesnes lietuvių nau
sėdijas, jei bus pakviesti.
Skoningoje programoje at
spausta Dramos sambūrio
veiklos trumpa apžvalga ir

veikalo atlikėjai bei talki
ninkai.
Apskritai, veikalas pilnai
neišryškino Onos veido, bet
ir toliau liko bespalvis.
Ką reiškia programos
įrašas: "Algirdo Landsber
gio 2-jų veiksmų apyjuodė
su properšomis komedija”.
Ar taip ir turime vertinti?

WANTED

JOURNEYMEN PRESSMEN
Medium size, high quality sheet fed
printing company has
immediate
openings for journeymen pressmen.
5-10 years experience required preferably on a Komori press.

PROGRESSIVE PRINTING CO.
4505 LEXINGTON AVĖ.
JACKSONVILLE, FLA. 32210
904-388-0746

(45-51)

WANTED

. •

•

EXPERIENCED PRESSMAN
Medium sized commercial printing
company in Denver seeking a qualified pressman for chief 17-2 color
an Harris 25 single color. Steadyr
work & benefits.
For more information call or vvrite:

303-344-9995

CHAMBERS PRINTING INC.
15270 E. 6TH AVĖ.
AURORA, COLORADO 80011
(45-50

WANTED JOURNEYMEN
or Ist CLASS SKILLED

TOOL AND DIE MAKERS
F1XTURE MACHINE BUILDERS

....STEEL RULE DIEMAKERS. ...

MACHINIST/BORING MILL

Excellent opportunity, competitive
wages, paid holidays, medical, dental,
pension, & profit sharing, respond to:

SPEARHEAD AUTOMATED
SYSTEMS
41211 Vincenti Ct.
Novi, Mich. 48050

(43-49)

ĮSIGYKITE VERTINGUS LEIDINIUS
1. Knyga TIKROJI LIETUVA. Tekste 79-ni Lietuvos
ir Pabaltijo žemėlapiai, 172 iliustracijos. Didelio formato,
gerame popieriuje, kietais viršeliais. $20.00 ir $2.00 per
siuntimas.
2. Lietuvos žemėlapis. Mastelis 1:1.000.000. Aiški
nimai knygoje Tikroji Lietuva. Parengė Algirdas Gus
taitis. $12.00.
3. 1595 m. Lietuvos žemėlapis, su aiškinimais. $6.00.
4. 1749 m. Lietuvos žemėlapis, su aiškinimais lotynų
ir lietuvių kalbomis. $7.00.
5. 14-ka Lietuvos miestų herbų. Kiekvienas ant at
skiro lapo. Visa serija tik $3.00.
Užsakymus siųsti U. S. doleriais: S. Bernatavičius
1513 So. 48th Court, Cicero, lllinois 60650, U. S. A.
6-7. Dvi graviūros, vaizduojančios lietuvių-švedų kau
tynes 1656 metais prie Sandomiro ir prie Pilypavo. Dvi
graviūros $15.00. Po vieną neparduodama. Aiškinimai
lotynų ir lietuvių kalbomis. Užsakymus siųsti: Alicija
Rūgytė 6547 So. Washtenaw Avė., Chicago, lllinois 60629,
U. S. A.
Spausdinta juoda-balta. Išleido žinomos lietuvių or
ganizacijos.
Šie leidiniai — puikius dovanos įvairiomis progomis.
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žymiųjų dailininkų darbus.
Esama padėtis rodo, kad
lietuviai yra pajėgūs įvyk
dyti stambius projektus.
Turime sujungti savo jėgas,
protus, finansus ir įsteigti
labai svarbią instituciją —
meno muziejų, baigė prane
šamą dr. G. Balukas.

CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis
M. DOBUŽINSKIO
"SENOSIOS LIETUVOS”
PARODA

Lietuvių dailiojo meno
instituto vadovybė, turimą
dailininko M. V. Dobužins
kio darbų kolekciją "Seno
ji Lietuva", parodė lietuvių
visuomenei. Parodos atida
rymas įvyko š. m. lapkričio
23 d. Čiurlionio galerijoje,
Jaunimo centre, Chicagoje.
Parodą atidarė ir su Lie
tuvių dailiojo meno institu
to veikla supažindino tary
bos ir valdybos narys infor
macijai Adolfas Markelis.
Institutas turi įsigyjęs dail.
Prano Domšaičio dailės dar
bus, M. V. Dobužinskio "Se
nąją Lietuvą”, kurie išsta
tyti šioje parodoje ir dail.
Viktoro Petravičiaus ciklą
Lietuva. Institutas yra su
siejęs su Lietuvių Fondu ir
gavęs finansinę paramą, beprocentinę paskolą.
Apie dail. M. Dobužinskio
kilmę ir jo veiklą Lietuvo
je, papasakojo rašytojas
Povilas Gaučys. Džiaugėsi
meno instituto ryžtu įsigy-

ti M,. Dobužinskio darbų šią
kolekciją ir išlaikyti lietu
vių rankose.
Instituto pirm. dr. Gedi
minas Balukas perskaitė M.
Dobužinskio laišką ir padė
kojo gausiai susirinkusiems
svečiams bei visiems talki
ninkams.
Į parodos atidarymą su
sirinko daug svečių, kurie
džiaugėisi M. Dobužinskio
kūryba ir senosios Lietuvos
vaizdais. Gretimoje salėje
buvo iškabinta ir dalis Pr.
Domšaičio paveikslų.
Rengėjai visus dalyvius
pavaišino.
LDM INSTITUTO
SUSIRINKIMAS

šeštadienį, lapkričio 24
d. Jaunimo centre įvyko
Lietuvių dailiojo meno in
stituto (LDMI) narių pir
mas metinis susirinkimas.
Institutas neturi daug na
rių, bet į šį susirinkimą at
silankė arti puskapio.
Susirinkimą atidarė pirm,
dr. G. Balukas, susirinku
sius pasveikino ir į prezi

Dalis Lietuvių Dailiojo meno instituto surengtos M. Dobu
žinskio "Senosios Lietuvos” piešinių parodos lankytojų. Paroda
vyko Chicagos Čiurlionio galerijoje, Jaunimo Centre, lapkričio
23, 24, 25, 30 ir gruodžio 1 ir 2 dienomis. J. Tamulaičio nuotr.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

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

Lietuvių Dailiojo meno instituto pirmininkas dr. G. Balu
kas atidaro suvažiavimo posėdį Chicagoje lapkričio 24 d.
■ J. Tamulaičio nuotr.

diumą pakvietė pirminin
kauti dr. Antaną Razmą, o
sekretoriauti Adolfą Mar
kelį. Pateiktoji darbotvarkė
buvo priimta; sudarytos
šios komisijos: registraci
jos - mandatų, nominacijų,
balsų skaičiavimo ir spau
dos.
Išsamų pranešimą apie
instituto veiklą padarė ta
rybos ir valdybos pirminin
kas dr. Gediminas Balukas.
Reikia pažymėti, kaip Lie
tuvių Fondo steigimui ir
ugdymui buvo ir tebėra dr.
Antanas Razma, tai Lietu
vių dailiojo meno meno in
stituto veiklai, yra dr. Ge
diminas Balukas. Dailinin
kų ir visuomenininkų talki
ninkaujamas, įstengė pra
laužti visuomenės abej ingumo bei priešiškumo užtva
ras ir Lietuvių Fondo re
miamas, lietuvių meną išve
dė į viešumą.
LDM institutas yra sava
rankiška organizacija, įsta
tais susieta su Lietuvių
Fondu, įregistruota Illinois
valstijoje, kaip pelno nesie
kianti organizacija, turinti
nuo mokesčių atleidimo sta
tusą. Institutas yra tvar
komas 9 narių tarybos, ku
rių 6 narius skiria Lietuvių
Fondo taryba, 3 narius iš
renka narių susirinkimas.
Administracinius reikalus
tvarko tarybos sudaryta
valdyba ir komisijoos.
Buvo suruoštos šios pa
rodos: dail. Prano Domšai
čio 1982. II. 16 d. Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre,
1983. IV. 8 d. ten pat, 1983.
VI. 24 — VII. 4 d. Galeri
joje Chicagos miesto cent
re, 1984. V. 10-15 d. Chica
gos EXPO ir 1984. VI. 17
d. Los Angeles, Calif. Pažy
mėtinas dalyvavimas Chi
cagos tarptautinėje meno
parodoje — EXPO ir per ją
išėjimas į plačiuosius van
denis, nes čia subėga visi
meno žinomiausi muziejai

Viešėdami Chicagoje aplankykite
UI

LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

ir kolekcijonieriai. Planuo
jamos Prano Domšaičio dar
bų parodos Clevelande ir
Detroite. Vyksta galutinė
peržiūra Domšaičio darbų
pastoviai kolekcijai sudary
ti. Peržiūrą vykdo pataria
moji komisija sudaryta iš
šių menininkų: Marijos Am
brazaitienės, Vandos Balukienės, Jono Kelečiaus, Pra
no Lapės, Irenos Vainorie
nės ir Romo Viesulo. Kvie.čiami ir meno kritikai —
John Forwalter bei Harold
Haydon.
1983 m. įsigytas dail. M.
Dobužinskio darbų rinki
nys "Senoji Lietuva”, ir
šiuo metu vyksta Čiurlionio
galerijoje paroda, turinti
gerą pasisekimą. 1984. X.
20 d. įsigytas dail. Viktoro
Petravičiaus paveikslų cik
las LIETUVA, o E. Holenderis dovanojo dar 6 pa
veikslus.
Baigdamas pranešimą,
pirm. dr. G. Balukas dėko
jo Lietuvių Fondui, tarybos
ir valdybos nariams, meni
ninkams ir visiems talki
ninkams, bet ypatingą pa
dėką pareiškė reikalų vedė
jui Kaziui Barzdukui, už
jo kruopštų darbą. Ateities
planuose numatoma įeiti į
JAV kolegijas ir meno mu
ziejus. Pirmuoju taikiniu
pasirinktas NOTRE D AME
universitetas ir čia bus ban
doma parodyti Prano Dom
šaičio reprezentacinę meno
kolekciją.
Studijuojamas įsigijimas
Lietuvių dailės muziejaus,
į kurį būtų galima sutelkti

Taip pat pranešimus pa
darė iždininkas Algis Jo
nušas ir sekretorius-informacijos vedėjas Adolfas
Markelis. Diskusijų metu
pasiaiškinti kai kurie teisi
niai bei bėgamieji reikalai
ir pranešimai vienbalsiai
priimti. Į instituto tarybą
perrinkti tie patys asme
nys: Algis Janušas, Adol
fas Markelis ir Vytautas
Vepštas. Lietuvių Fondo
deleguoti: dr. K. Ambrozaitis, dr. G. Balukas
(pirm.), St. Baras, V. Nau
džius, dr. J. Račkauskas ir
dr. A. Razma, šiuo metu
valdybą sudaro: pirm. dr.
Gediminas Balukas, vice
pirm. Vytautas Vepštas,
sekretorė Rūta Pauperienė,
iždininkas Algis Janušas,
informacijos vedėjas Adol
fas Markelis, reikalų vedė
jas Kazys Barzdukas, spec.
reikalams Emilijus Holenderis,
archyvarė
Alma
Freemarek, teisims patarė
jos adv. Saulius Kuprys.
LDM institutas yra jau
na organizacija ir pradeda
pirmuosius sėkmingus žing
snius. Institutas nėra dai
lininkų sąjunga, bet dailės
darbų rinkėja ir saugotoja.
Reikėtų, kad daugiau meno
mėgėjų jungtųsi j instituto
eiles ir sudarytų finansinį
pagrindą įsigyti ir kitų lie
tuvių dailininkų darbus.
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
PRESSMAN
WEB OFFSET
As o progresslve mklwestern
commerical Web prlnler we ore
looking for o ouolified first
pressmon on a Rovol Zenifh 300
tor 2nd shift. Experience on o
RZ 300 is required lt you ore
auolilied contoct, Rolf p. Ebert,
of Dotv Lithooroph, 1515 Mognovox Woj^ Fort Wavne, ln.

STEEL SHOP HELP
Steel shoo looking for Indivlduels
with exp ln steef work. Muši be
exp'd wftti good altitude and wllllng
lo learn. Ooenings for Shoo Foreman/w, Geni Mechanic, Welders &
Burners (wilh lodą) and Helpers.
Exc pay & benefitš. For appolnlment 201-752-4414.

RAŠINIŲ KONKURSAS
JAUNIMUI
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių
konkursą jaunimui. Tema — LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄ
MONĖ IŠEIVIJOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjun
ga kviečia ir skatina visą lietuvišką jaunimą (16 iki 35
metų amžiaus) dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent
aštuonių (8) mašinėle spausdintų puslapių. Lituanistinių
mokyklų mokytojai, bei įvairių organizacijų vadovai yra
prašomi paskatinti jaunimą rašyti aukščiau minėta tau
tine tema.
Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos dvi pre
mijos už geriausius rašinius —
I Premija — $500.00
II Premija — $250.00
Premijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta,
ir paskelbta vėliau.
Konkurso rašiniai turi būti prisiųsti iki 1985 m.
sausio mėn. 15 d. (pašto antspaudas) sekančiu adresu:
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, c/o Vida Jonušas,
12500 Pawnee Rd., Palos Park, Illinois 60464.

1984 m. gruodžio 6 d.

Nr. 47 — 9

DIRVA

Clevelando Lietuvių
Dienos

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Kaip ir kasmet, taip ir
šiais metais Clevelando Lie*
tuvių Dienos sutraukė lie
tuvius iš arti ir iš toli, čia
susitikome pažįstamus iš
kitų Ohio net ir Pennsylva
nijos miestų, o ir Toronto
"Volungė” bei tautodailės
parodos dalyviai iš Detroi
to teikė šiai šventei platų,
valstijų ir valstybių sieno
mis nesuvaržytą nuotaiką.
Šeštadienio vakare, Die
vo Motinos parapijos salė
je scenoje atsidarius už
dangai, publika plojimais
pasveikino "Volungę” ir jos
vadovę bei dirigentę Dalią
Viskontiene. Aštuoniolika
jaunų merginų bei moterų
ir trylika vyrų džiugino
akis savo jaunatviška iš
vaizda ir jaunais balsais.
Iš paviršiaus sprendžiant
darėsi aišku, kad dauguma
choristų Lietuvos nėra ma
tę, o gal kuris vienas-kitas
buvo savo motinos ant ran
kų išneštas kūdikis. Todėl
programą pradėjus "Lietu
viais esame mes gimę”, vi
si klausytojai pagarbiai su
stojo. Po to sekė trys reli
ginio turinio muzikiniai vei
kalai. Gal iš karto Volun
gės nuotaika nebuvo pakel
ta, nes didelė klausytojų
dauguma susilaikė nuo plo
jimų, sugiedojus Rachmaninovo "Avė Maria” loty
niškai, ”Alleluia” ir gedu
lingą ”Cantique”. Toliau

sekė Kelpšos, Banaičio, Gailevičiaus ir Jaunelio dai
nos, užbaigiant Vanagaičio
"Saulėleidžio giesme”. Pir
moji koncerto dalis buvo
sunkiai melancholiška, per
sunkta liūdesiu ir graudu
liu.
Po pertraukos, tautinius
drabužius pakeitus į puoš
nius aviečių spalvos ilgas
sukneles su perlų karoliais,
o vyram pasipuošus juo
dais kostiumais, suskambė
jo kiek skirtingos nuotai

Toronto "Volungės” mišrus choras su vedėja Dalia Viskontiene Clevelando scenoje.
V. Bacevičiaus nuotr.

Tautodailės parodoje. Prieky G. Plečkaitienė, A. StempuV. Bacevičiaus nuotr.
žienė, J. Rastenis ir kt.

plojimų. Publikai reikalau
jant, išgirdome "bisui” dar
dvi dainas. Programa buvo
baigta Budriūno "O Nemu
ne".
Dalia Viskontiene Cleve
lando publikai pasirodė kaip
subrendusi, subtili dirigen
tė, originali dainų aranžuo
toja, sugebanti tvirtai ir
lanksčiai valdyti balsus kai
kurių dainų labai kompli
kuotame aranžavime. Pro
gramoje pažymėta kaip cho
ro akompaniatorė Leokadi
ja Paulauskaitė Kanovičienė neliko publikos nepaste
bėta, nes jos subtili, kon
certinio pobūdžio pianino
palyda su solo įtarpais lie
josi į bendrą choro dainų
atlikimą ne kaip akompaniamentas, bet kaip asminė muzikinės visumos da
lis. Publika džiaugėsi "Vo
lungės” koncertu, tačiau
ateityje būtų patartina, kad
Atidarant tautodailės parodą. Kairėje menininkai V. Ve choro repertuaras būtų
selka ir J. Jasiūnas. Parodą atidaro LB Clevelando apyl. val įvairesnis, nuotaikingesnis,
dybos vicepirm. A. Miškinienė.
V. Bacevičiaus nuotr. atsižvelgiant ypatingai į
kos dainos. Pakaitomis pa
simainydami, vyrų, moterų
ir mišrus choras, atliko Šu
mano, švedo, Gudauskie
nės, Gruodžio ir kitų lietu
vių kompozitorių kūrinius.
Puikiai atlikti ir komplikuo
tai aranžuoti Šumano "Či
gonai” susilaukė karštų

koncerto uždavinį-ir laiką.
Jei pirmoji repertuaro da
lis puikiai tinka akademi
nio pobūdžio iškilmingiems
minėjimams, tai šeštadienio
vakaro dvasinei atgaivai
siūlytina įvesti nuotaikingesnių ir įvairesnių dainų.
Po programos svetainėje
buvo paruošti pietūs, kurių
metu buvo progos arčiau
susipažinti su programos
dalyviais. Clevelando LB
Apylinkės pirmininkas V.
čyvas savo trumpame svei
kinimo žodyje padėkojo
šventės rėmėjams, pasvei
kino Volungę ir pakvietė
JAV LB pirm. dr. A. But
kų sveikinimo žodžiui. Čiur
lionio ansamblio vardu To
ronto dainos kolegas pa
sveikino Ansamblio pirmi
ninkas Vladas Plečkaitis,
pakviesdamas Ansamblio
dirigentą ir meno vadovą
Rytą Babicką Volungės di
rigentei Daliai Viskontienei įteikti Čiurlionio An
samblio plokštelę. Pakvie
tus viešnią kalbėti Toronto
svečių vardu, į kalbėtojui
skirtą vietą susibūrė visas
Volungės choras, sudainuo
damas Clevelando lietu
viams ir vakaro Šeiminin
kams padėkos dainą. Tai
buvo prasmingiausia ir gra
žiausiai sutikta "prakalba”.
Sekmadienį teko aplan
kyti Detroito menininkų V.

Veselkos ir J. Jasiūno tau
todailės parodą. Tai gausi
tautinio meno motyvais me
džio drožinių, audinių ir
juostų paroda, kurioje do
minuoja tradiciniai liaudies
meno elementai, spalvos ir
forma. Kai kur tenka pa
stebėti J. Jasiūno audiniuo
se individualybės ieškoji
mą, kaip pvz. juostos bal
tame dugne melsvi ir ružavi žiedai, jau naudojant ne
tradiciniai įprastas spalvas.
Prie kai kurių neparduoda
mų audinių buvo prisegti
parodose laimėti kaspinai
ir premijų atžymėjimai. V.
Veselkos lietuviškos koply
tėlės bei grynai dekoraty
vinio pobūdžio drožiniai pa
sižymi nepaprastu kruopš
tumu ir švariu darbo išbai
gimu. Gi Jasiūno audiniuo
se nuostabi spalvų derini
mo harmonija ir mūsų tau
tinių raštų įmantrus įpynimas į staltiesėles, takelius
ir juostas patraukia žiū
rovo akį. Tai vertinga puoš
mena kiekvienam lietuviš
kam namui. Vienas V. Ve
selkos bareljefinis droži
nys, kuriame atvaizduoja
mas armonika grojantis
"muzikantas” ir kelios šo
kančios poros, buvo greitai
parduotas. Tai dinamika
dvelkiantis kūrinys, jau
ryškiai rodantis paties kū
rėjo originalumą.

THE OHIO LOTTERY

“IN$TANT~WIN”
GAME

VISI CLEVELANDO LIETUVIAI NUOŠIRDŽIAI
KVIEČIAMI DALYVAUTI

VLIKO 40 METŲ

SUKAKTIES

MINĖJIME
š. m. gruodžio 16 d., sekmadienį, 4 vai. po pietų
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.
Programoj e:
VLIKo kūrėjo agr. BALIO GAIDžIŪNO paskaita ir Clevelando Vyry Ok
teto, vadovaujamo RYTO BABICKO, trumpas koncertas.

Įėjimas — auka.
VLIKO SUKAKTIES MINĖJIMUI
RENGTI KOMITETAS

WIH PRIZtS UP TO $100,000
HOWTOPLAT
Rub your number on your ticket, then mateh your number to any
ONE oi the four lucky numbers under the snowtlakes and win the
amount in the prize box.

HOWTOCOUECT
Prizas range Irom $2,$5,$20,$50 and $100,000. VVinners may have
their tlckats valldated and collect their prize Irom any licensed Ohio
Lottery Agent. Ali $100,000 wlnners mušt submit clalms for validatlon
and payment at any Ohio Lottery Regionai Office located in Canton,
Clnclnnati, Cleveland, Columbus, Dayton, Marietta and Toledo.

ODOS OF WMNtH0
On averape, your chance of wlnnlng caah is one in seven. Of the
17 mllllon tlckets produced for thls game, there are 2,339,217 chancea
to wln, Including 17 prizas of $100,000, -10,200 - $50 prizas, 42,500 • $20

/
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DAUŽVADRDŽIO FONDO Daužvardžio Fondo premi
joms. Iki šiol jau gautas 21
PREMIJOS

Per eilę metų Lietuvių
žurnalistų Sųjungos Daužvąrdžio Fondas yra išdali
nęs kelias dešimtis kuklių
premijų jauniesiems mūsų
spaudos bendradarbiams, iš
kurių eilių išaugo net du
dienraščio "Draugo” redak
toriai. Premijų tikslas yrą,
išeivijos lietuvių spaudoje
pradedančius rašyti jaunuo
sius bendradarbius iškelti
ir paskatinti aktyviai ir
sėkmingiau imtis spaudos
darbo, kad ne tik užpildžius
retėjančias mūsų vyresnių
jų spaudos darbuotojų ei
les, bet patiekiant mūsų
spaudos skaitytojams nau
jų- minčių, naujo entuziaz
mo ir naujų polėkių.
Lietuvių žurnalistų Są
jungos centro valdyba nese
niai kreipėsi į mūsų laikraš
čių ir jaunimo žurnalų re
daktorius, prašydama pa
tiekti kandidatus 1984 m.

kandidatas.
Premijų įteikimas yra
ruošiamas š. m. gruodžio
mėn. 9 d., sekmadienį, 3 vai.
p. p. Jaunimo Centro kavi
nėje Chicagoje. Premijas

įteiks Lietuvos generalinė
konsule Juzė Daužvardienė.
Numatyta ir įdomi žurna
listinė programa, kviečiant
laikraščių redaktorius ir
visus mūsų spaudos bei ra
dijo darbuotojus.
Br. Juodelis

A. A.

VYTAUTUIŽAGARSKUI
amžinybėn iškeliavus, mūsų brangiai drau

gei, jo sesutei ROMUTEI MAJOROVIENEI
su šeima, sesutei RITAI MATIENEI su šei
ma, tėveliui JONUI ŽAGARSKUI ir visiems
giminėms gilią užuojautų reiškia ir kartu
liūdi

J. J. Kijauskai
M. J. Motiejūnai
J. M. Stašnikai
G. V. Barzdukai
V. V. žiedoniai
J. N. Beveriai
Gailė Mariūnaitė

DETROIT
ATŠVĘSTA LIETUVOS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Mylimai seseriai

A. A.

ANĖLEI KARSOKAITEI-KUŠLIENEI
Lietuvoje mirus, jos broliui, Žalgirio šaulių kuo
pos nariui, ALBINUI KARSOKUI ir jo šeimai

reiškiame gilių užuojautų ir kartu liūdime
Žalgirio šauliu kuopa

A. A.

ANĖLEI KARSOKAITEI-KUŠLIENEI
Lietuvoje morus, jos broliui ALBINUI KAR
SOKUI su šeima nuoširdžia užuojautų reiškia

Nora Braziulienė

Lapkričio 18 d. Detroite
šv. Antano parapijoje bu
vo paminėta Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 66 me
tų sukaktis. 10:30 vai. pa
rapijos bažnyčioje už gyvus
ir žuvusius Lietuvos karius
atnašavo mišias ir pasakė
pamokslų parapijos klebo
nas kun. Alfonsas Babonas.
Mišiose organizacijos daly
vavo su 7 vėliavomis.
Akademija ir meninė da
lis buvo pravesta parapijos
salėje. Pradėjo Birutiečių
Draugijos Detroito skyriaus
pirmininkė Kristina Daugvydienė, pakviesdama visus
pagerbti įnešamas vėlia
vas.
Po trumpo žodžio ir mal
dos Kristina Daugvydienė
iššaukė savanorius Kazi
mierų Daugvydą, Stasį Šimoliūna, Bronių Tatarūnų,
Kostų Mikolaitį, Petrų Koncę, Jonų Mikalavičių ir Vin
cą Tamošiūnų, kuriems bi
rutietės Antanina Jonynienė ir Cicilija Balsienė pri
segė jiems prie krūtinės po
trispalvę rožytę.
Apie Lietuvos kariuome
nę ir jos įkūrimų turiningų
apžvalgą padarė ramovė
nas, šaulys ir Laisvės ko
votojas Juozas Leščinskas.
Meninėje dalyje pasirodė
Detroito moterų vokalinis
kvartetas: B. Januškienė,
č. Pliūrienė, N. šližienė ir
A. Tamulionienė, vadovaumos muz. S. Sližio.
Kristina Daugvydienė pa
dėkojo kun. A. Babonui,
kvarteto vadovui, daininin
kėms, apžvalgininkui, vė
liavų nešėjams, talkinin
kėms O. Pusdešrienei, Pra
nei Televičienei, Adelei Poderienei, Lidijai Mingėlienei ir už scenos papuošima
V. Tamošiūnui ir J. Jasiūnui, bei visiems už gausų
atsilankymų.

Ant lygaus kelio, ant vieškelėlio
žuvo sūnelis — tas sakalėlis:

Skausmas netelpa širdy tėvužėlio ...

JONUI

ŽAGARSKUI,

netekusiam sūnaus VYTO, nuoširdžiai reiš
kiu gilią užuojautų

Antanas Vaitėnas

A. A.

VYTAUTUIŽAGARSKUI
automobilio katastrofoje žuvus, velionio šei
mai, tėvui JONUI ŽAGARSKUI, sesutėm —

ROMAI, RITAI ii- jų šeimoms reiškiame
mūsų širdingiausią užuojautų ir kartu liū
dime
Jonas ir Irena
Ka p č i a i

Daytona Beach, Florida

ĮSIGYKITE CLEVELANDO VYRŲ OKTETO
NAUJĄ

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.
I •

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

ČEKIUS RAŠYTI "OKTETAS”.
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• Lietuviu klubas drauge
su Čiurlionio ansambliu ren
gia Naujų Metų sutikimą
pirmadienį, gruodžio 31 Lie
tuvių namų salėje. Pradžia
8 vai. vak. Vakarienė tiekia
ma 9 vai. vak. Visi gėri
mai ir šampanas nemoka
mai. šokiams gros žymusis
Joe Wendell orkestras. Kai
na asmeniui 25 dol. Visas
rezervacijas reikia padary
ti iki gruodžio 21 dienos.
Bus priimta tik 200 svečių.
Rezervacijas galima pada
ryti, paskambinus į klubo
raštinę Birutei Vedegienei
telef. (216) 531-2131.

• Žalgirio šaulių kuopa,
per A. Karsoką atsiuntė
Dirvai paremti auką 50 dol.
Ačiū.

NATIONWIDE
INSURANCE
Naooovvide is on yov

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamiesi į OBELENIS apdraudos
įstaigą. Skambinti ZENONUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 442-6810.

• Gintaro galerija, 505
East 185th St., š. m. gruo
džio 7 d., penktadieni, nuo
5 iki 11 vai. vak. rengia ka
Clevelando Lietuvių Pensin’
lėdinį priėmimą — coctail S.
’tienė sega gėlytės pirmiesiems^'kl''8 Pam'nėjo 10 metų veiklos sukaktį. Nuotraukoje
laičiui, Galiniui įir Kaklauskui.
party.
S u^° nariams: Barniškaitei, Idzeliui, Mulioliui, VaV. Bacevičiaus nuotr.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street.
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimai 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.

NAUJOSIOS VILTIES
ŽURNALO 17-SIS
NUMERIS ATIDUOTAS
SPAUSDINTI

• Parduodamas mūrinis
namas Dievo Motinos para
pijos rajone, 1 šeimos, 3
miegamieji, įrengtas rūsys,
garažas ir t.t. Kaina 42,000.
Arba galima jį išsinuomoti.
Tel.: 481-8950.

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

TėVYNeS garsų
lietuviškos radijo programos
trisdešimt penkerių metų sukakties

koncertas

ŠV. JURGIO PARAPIJOS TARYBA
ruošia

KŪČIŲ VAKARIENE
gruodžio 24 d. parapijos salėje.
Pradžia 9:30 vai. vakaro.
Rezervuoti vietas klebonijoje, telef.: 431-5794 ir
pas parapijos narius. Kaina asmeniui $5.00.
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VIENINTELIS LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVAS
OHIO VALSTIJOJE.

18022 Neff Road, Cleveland, Ohio 44119
BŪSTINĖ: Dievo Motinos parapijos patalpose.
SKYRIAI: adv. A. širvaičio įstaigos patalpose,
(Lietuvių Namai) ir šv. Jurgio parapijoje.
Tek: 692-3253, 531-8687, 442-90-91.

PATARNAVIMAI
SKOLINAME
Asmeninės paskolos
Automobiliams
Namų pagerinimui
Nuošimčiai mažesni
Sąlygos geresnes.
Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS
raštinėje. Visos santaupos apdraustos su National
Deposit Guarantee Corporation.
MOKAME Už
Reg. indėliai 6%
($100 ar daugiau)
’Super-Share’ 9%
($2,500 ar daugiau)

TAUPOS DARBO VALANDOS
Treč. ir šeštadieniais nuo 10 iki 1 vai. p. p.
adv. A. širvaičio įstaigos patalpose.
Sekmadieniais nuo 11 iki 1 vai. p. p.
Dievo Motinos ir Šv. Jurgio parapijose.
TAUPYKITE IR SKOLINKITES TIKTAI TAUPOJE

sekmadienį, gruodžio 9, 3 vai. n n
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.

Redakcinė kolegija (A.
Laikūnas, Br. Nemickas ir
M. Valiukėnas) ir Vilties
spaustuvės rinkykla šią sa
vaitę baigė spausdinimui
paruošti ir perdavė spaus
dinti Naujosios vilties žur
nalo šiemetinį 17-jį nume
rį. Jo apimtis 192 psl. Be
lieka jis atspausti, įrišti ir
išsiuntinėti p r e numeratoriams.
Administracija yra pasi
ruošusi išsiuntinėti visiems
prenumeratoriams pagal jos
'turimus adresus. Visus pre
numeratorius, kurių adresai
šiais metais pasikeitė, ad
ministracija prašo kaip ga
lint greičiau nurodyti jai
senuosius ir naujuosius ad
resus, kad nesusitrukdytų
žurnalo gavimas.
Naujai žurnalą užsisa
kantieji ir jo platintojai
prašomi pranešti savo ad
resus NV administratoriui
Br. Kasakaičiui (7150 So.
Spaulding Avė., Chicago,
III. 60629). šio numerio kai
na 5 dol.
kursas Dievo Motinos parapi

Bilietai gaunami pas Romą Tatarūnienę, tel. 531-5924, jos salėje.
pas radijo vedėją, tel. 382-9268 arba 443-7164 ir sekma• BALANDŽIO 14 D. Dievo
dienį prieš koncertą įėjimo kasoje.
Motinos parapijoje popietė su
Tėvynės Garsų radijas kviečia visus lietuvius šioje Grandinėle.
• BALANDŽIO 27 D. Šv.
šventėje gausiai dalyvauti.

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _
• GRUODŽIO 9 D. Tėvynės Garsų radijo programos 35
metų sukakties minėjimas.
• GRUODŽIO 16 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos
Kalėdų eglutė.
• GRUODŽIO 24 D., pirma
dienį, 9:30 vai. vak. šv. Jurgio
parapijos bendros Kūčios pa
rapijos salėje.
• GRUODŽIO 31 D. Naujų
Metų sutikimas Lietuvių namų
salėje. Rengia Lietuvių klubas
ir Čiurlionio ansamblis drau
ge. Geras šokii} orkestras.
1985

• VASARIO 9 D. Pilėnų
tunto tradicinis Blynų balius.
• VASARIO 24 Lietuvių na
mų bendrovės (Lithuanian Village Ine.) akcininkų metinis
susirinkimas.

• KOVO 9-10 D. Čiurlionio
ansamblio 45 metų sukaktis.
Akademija-koncertas.
• KOVO 16 D. dainininkų ir
muzikos instrumentalistų kon-

Kazimiero lituanistinės mo
kyklos parengimas.
• GEGUŽĖS H. D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos
Motinos dienos minėjimas.

• GEGUŽĖS 18-19 D. Skau
čių Židinio parengimas.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga
4 J-

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

936 East 1 B5th Street, Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
valandoje.* Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.

DIRVA
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 Lietuvių tautiniuose namuose,
Chiagoje, gruodžio 6 d. 7:30
vai. vak.
"DIRVA” KANADOS
VALSTYBINIUOSE
ARCHYVUOSE

tarpininkas prie valstybinių
archyvų Juozui Daniui pa
aiškinus, kad "DIRVA"
yra skirta lietuviams išei
vijoje, rašo apie Kanados
lietuvių gyvenimą ir taip
pat Kanados lietuviai joje
rašo, — Archyvai buvo la
bai patenkinti gauti 25 me
tų rinkinį.
Kanados lietuviai kol kas
savo archyvų neturi ir pa
stangos juos įkurti buvo
nesėkmingos. Bendrai ir ki
tuose archyvuose istorinės
medžiagos apie lietuvius
yra labai maža. Rinkti laik
raščius per ilgus metus rei
kia pasiryžimo ir nuovokos,
kad po keliasdešimts metų
jie pasidaro labai svarbi is
torinė medžiaga praeities
studijoms.
J. V. Danys

• A. A. Aleksandros Dantienės atminimui, L. Kauli
nis iš Philadelphijos, Dir
vai paremti atsiuntė 20 dol.
Ačiū.
• A. Braškys, Sudbury,
Ont., Dirvai paremti atsiun
tė 20 dol. Ačiū.

Kazys Stundžia, gyvenda
mas St. Catharines, Ont.,
Kanadoje, buvo ilgametis
"DIRVOS” skaitytojas ir
jos rinkėjas. Nuo 1959 iki
1983 m. kruopščiai rinko
"Dirvos” numerius ir juos
paliko jo pačio įrištus 25-se
komplektuose (mirė 1983.
XI. 3).
Jo žmona Jadvyga Stun
džienė perleido šj didžiulį
rinkinį Kanados Valstybi
niams Archyvams Ottawoje, kurie 1979 susitarė su
Kanados Lietuvių Bendruo
mene, kad jie priims istori
nę — archyvinę medžiagą
apie lietuvius Kanadoje.
Kanados Valstybiniai Ar
chyvai svarbiausi domisi
medžiaga ir leidiniais, kurie
išleisti Kanadoje, parašyti
apie Kanados lietuvius, ar
parašyti Kanados lietuvių,
jei atspausdinta kitur. KLB

• 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 pavienias vietas užsakoma
šiais telefonais: V. Lenkevičienė 776-3547, arba B.
Kasakaitis 778-7707. Vietas
užsisakyti prašome ligi
gruodžio mėn. 27 dienos.
NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
MACHINIST IST CLASS
Aircraft Precision Gear Mfg.: sėt up
and operated: Gear Hobbing, Shaping & Grinding, (Reishauer), cylindrical Grinding, internal, extermal,
thread grinders, Engine, Turret and
Chucking, lathes. Located Eastern
Queens.
Call 718-592-7106
(44-50)

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGĄ
RUOŠIA DVI EKSKUSIJAS
SEKANČIAIS METAIS

I ŠVEICARIJA
1985 M. VASARIO 14-24 DIENOMIS
IRI

STEAMBOAT SPRINGS, COL.
1985 M. KOVO 9-16 DIENOMIS
Norintieji prisidėti prie šių ekskursijų pra
šom kreiptis į
Birutę Zalatorienę
TRAVEL ADVISERS INC.
1515 No. Harlem #110
Oak Park, III. 60302, telef. (312) 524-2244.

Lietuvos kariuomenės atkūrimo minėjimas New Yorke lietuviams įvyko lapkričio 18 d. Ap
reiškimo parapijos salėje, Brooklyne. Prasidėjo iškilmingomis pamaldomis bažnyčioje ir tęsėsi
salėje. Įdomią paskaitą skaitė Tėv. Placidas Barius, OFM. Žodį tarė Lietuvos generalinis
konsulas A. Simutis. Programai vadovavo E. Noakas. Nepaprastą dalyvių dėmesį atkreipė gau
sus būrys jaunimo — tautinių šokių ansamblis Tryptinis, vadovaujamas Jadvygos Matulaitie
nės.
L.- Tamošaičio nuotr.

NEW YORK
PUIKUS KONCERTAS
LMKF New Yorko klu
bas lapkričio 18 d. Kultū
ros židinyje Brooklyne, N.
Y. surengė koncertą. Pro
gramą atliko visiems gerai
pažįstama solistė Gina čapkauskienė iš Kanados ir
muzikas kompozitorius William Smiddy. Jis ir solistei
akompanavo.
Programa buvo įvairi ir
publika buvo patenkinta.
LMKF New Yorko klubo
pirmininkė dr. M. Žukaus
kienė padėkojo solistei Gi
nai čapkauskienei ir muzi
kui William Smiddy, o taip
pat ir gausiai atsilankiusiai
publikai. Koncertui pasibai
gus pakvietė visus prie klu
bo narių puikiai paruoštų
vaišių stalo ir žmonės ilgai
ilgai dalinosi koncerto įspū
džiais ir galėjo ten pat įsi
gyti solistės naujai išleistą
plokštelę su jos parašu.
Nors tą pačią dieną pra
dėtas pamaldomis įvyko ir
antras lietuvių susibūrimas
— Lietuvos kariuomenės
šventės minėjimas Apreiš
kimo parapijos salėj Brook
lyne, bet po minėjimo dau
guma iš ten atvyko ir į
koncertą, todėl buvo beveik
užpildyta didžioji salė.

DIRVAI PARAMA
Atsiliepdami į mūsų pra
šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
St. Bučmys, Dayton .... 10.00
S. Varekojis, Chicago .... 8.00
V. Bakūnas, Los Angeles 3.00
V. Juodvalkis, ’
Panorama City ......... 3.00
J. Adomaitis, La Šalie .. 20.00
S. Butrimas, Cleveland .. 10.00
A. Pakalnis, Linden .... 8.00
J. Sabanas, Chicago ....20.00
S. Dapkus, Toronto......... 10.00
M. Juodaitienė, Norwalk 3.00
A. Blaževičius, Milford . .10.00
D. Kikas, Venezuela .... 3.00
S. Dalius, Hamilton .... 10.00
R. Smith, Vokietija......... 8.00
Dr. A. Koncė, Mill Valley 30.00
L. ir M. Židonis,
New Haven ................. 25.00
K. Pocius,
Beverly Shores .......... 100.00
A. Vaičienė, Cleveland .. 3.00
E. Šilgalis, Baltimorę .... 3.00

Sol. G. Čapkauskienė ir pi;

A. Skopas, Cicero ............3.00
Pr. Gaižauskas,
Highland Hts................... 3.00
Dr. V. Bergas, Columbus 50.00
A. Penkauskas, Willowick 10.00
St. Bartkus, Detroit .... 10.00
S. Lungys, Detroit .......... 10.00
K. Biskis, Downers Grove 50.00
Chicagos lietuviai
pensininkai ................. 23.00
J. Butkus, Chicago........ 11.00
L. Dovydėnas, Lenox .... 20.00
R. Tamulionis,
Birmingham ................ 8.00
A. Mačiulis,
Richmond Hill ............ 50.00
V. Stropus, Chicago .... 10.00
Dr. H. Armanas, Baltimroe 3.00
J. Žostautas,
Redington Beach.........30.00
V. A. Kazlauskas,
Toronto ....................... 28.30
B. Tamulionis ,Toronto .. 7.52
J. Vizbaras, Dorchester .. 5.00
M. Karaitis,
St. Petersburg ............. 40.00
J. Čyvas, Cleveland .... 10.00
Žalgirio šaulių
kuopa Clevelande .... 50.00
V. Mazoliauskas,
Lake Worth.......... .....20.00
A. Misiūnas, Detroit ....15.00
E. Cibas, Milton ............. 3.00
E. Švegždienė, Toronto .. 3.00
K. Ramašauskas, Livonia 13.00
Et. Jurgaitis, Cleveland . .13.00
L. Dautartas,
Ormond Beach............. 10.00
A. Blaževičius, Milford . .10.00
J. Taoras, St. Petersburg 20.00
J. Jankaitis, Toronto .... 15.50
S. Žadeikis, Oak Lawn .. 3.00
J. Augaitytė, Philadelphia 3.00
A. Janušauskas, De Land 10.00
J. Taruška, Clearwater .. 10.00
V. Kavaliūnas, Cleveland 5.00
A. Kvietys, Dayton......... 3.00
V. Starkus, Chicago ....10.00
H. Dilienė, Chicago .... 8.00

William Smiddy.
A. Reivytienės nuotr.
A. Bortkevičienė,
Brunswick.................... 10.00
V. Domeika, Fairfield .. 3.00
Dr. J. Bakšys,
St. Petersburg ............ 3.00
X. Y., Brecksville .........25.00
K. Kašelionis, Chicago .. 53.00
A. A. Mulioliai, Euclid ..20.00
G. Lapenas, Deltona ....10.00
L. Kaulinis, Philadelphia 20.00
Dr. J. Jurgilas,
Rancho Santa Fe......... 8.00
A. Braškys, Sudbury .... 20.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
MUZIKINIO VEIKALO
KONKURSAS

JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdyba skel
bia muzikinio veikalo kon
kursą. Veikalą atliks jung
tinis mišrus choras su so
listais Septintosios Dainų
Šventės programoje, 1986
metais. Veikalo apimtis ne
daugiau 15-20 minučių.
Pirmoji premija $3,000;
antroji — $1,500. Jury ko
misija bus paskelbta vėliau.
Konkurso terminas 1985 m.
gegužės mėn. 30 d.
Konkurso reikalais kreip
tis į Dr. A. Butkų, 2370
Canterbury Rd., University
Hts., Ohio 44118. Telef.:
(216) 932-9944.
PRINTING
Strippers needed for rapidly grovving
commercial and publicationy printer
in Midland, Mich. 4 color -iourneyman
preferred bul will also fili positions
with talenled 2 year apprentices and
2-3 color strippers.
JI M HOUVENER, 517-496-3333

PENDALL PRINTING INO.
1700 JAMES SAVAGE RD.
MIDLAND, MICH. 48640
(40-49)

