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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

'ŽVAIGŽDŽIU KARAS’
Nusileidžia į šici ašarų pakalnę

Vytautas Meškauskas

Naujus Metus pradėti gąs
dinimu - negražu. Todėl sku
bu paaiškinti, kad šia antrašte 
nenorima pranašauti, kad sto
vime ‘žvaigždžių karo’ išvaka
rėse, bet kad j jį pradedama 
žiūrėti paprasčiau, iš šios pla
netos realybės.

Kai prezidentas Reaganas 
1983 m. pirmą kartą viešai 
prabilo apie reikalą rimčiau 
pagalvoti apie apsigynimą 
nuo atlekiančių sovietų rake
tų, jis buvo pradėtas pravar
džiuoti pavojingu svajotoju, o 
visas projektas pavadintas 
‘Žvaigždžių karu’, skolinant 
tą titulą iš fantazijos filmo. 
Dar daugiau - net galvoti apie 
tai buvo apšaukta pavojinga! 
Girdi, jei net sutikti, kad prak 
tiškai galima būtų numušti ke 
lėtą atskrendančių raketų, ne
sulaikytos padarys tokius di
delius nuostolius, kurių JAV 
negalės pakelti. Jei taip - rei
kia tartis dėl atominių ginklų 
sumažinimo ir jų kontrolės, 
bet negąsdinti sovietų naujais 
ginklais, kurie bus priversti 
padidinti j JAV nutaikintų ato 
minių raketų skaičių, kas ves 
tik prie ginklavimosi lenkty
nių ne tik žemėje, bet ir erd
vėse, nes jie nenorės atsilikti 
šioje srityje. Girdi, gyvenimo 
praktika parodžiusi, kad ilgai 
niui jie neatsilieka nei vienoje 
karinėje srityje. Prezidentas 
liko prie savo pažiūros. Kas 
blogo - sakė jis - galvoti apie 
ginklus, kurie sunaikins ne 
žmones ar jų turtą, bet tik ki
tus ginklus?!

Tos diskusijos negalėjo būti 
nepastebėtos sovietų. Krem
lius, anksčiau kaip sąlygą at
naujinti derybas reikalavęs ati
traukti Vak. Europoje pradė
tas dislokuoti JAV vid. distan
cijos raketas ir ‘skraidančias 
bombas’, dabar tą sąlygą pa
keitė kita: pirmiausia ameri
kiečiai turėtų sustabdyti visus 
bandymus ieškoti apsigynimo 
nuo atlekiančių raketų, kas, 
žinoma, leido prezidento kri
tikams aiškinti - ar mes to ne
sakėme? Antra vertus tačiau, 
ar tai ne administracijos lai
mėjimas, privertęs sovietus 
atsisakyti pirmos sąlygos?

Blogos derybų perspektyvos 
sukėlė nerimo Europoje. Tą 
nerimą sustiprinti Kremlius 
pasiuntė i D. Britaniją savo 
geriausiai atrodančią asme
nybę, jauniausią politbiuro 
narį M.S. Gorbačevą, kuris 
be to yra laikomas Černenkos 
įpėdiniu.

Taip padėčiai susiklosčius, 
prezidentas Reaganas gavo pa 
galbos iš savo ištikimos sąjun
gininkės, D. Britanijos prem
jerės M. Thacher. Grįždama 

iš Kinijos, kur pasirašė Hong 
Kongo grąžinimo Kinijai su
tartį (žiūr. Apžvalgą), ji trum
pam sustojo Washingtone, kur 
su prezidentu sutarė dėl ketu
rių punktų:

j, JAV - ir iš viso vakarai - 
nesiekia persvaros, bet tik 
nori lygybės, matant so
vietų siekius.

2. Dėl gynimosi nuo rake
tų, turint galvoje veikian
čias sutartis, reikėtų derė
tis.

3. Siekiamas tikslas yra ne
susilpninti, bet sustiprinti 
atbaidymą nuo karo.

4. Per derybas reiktų siekti 
saugumo, mažinant ofen- 
syvinius ginklus abejose 
pusėse.

Spaudos konferencijoje ji 
pabrėžė, kad ne JAV, bet So- 
vietija pirmoji pradėjo ieškoti 
būdų karo veiksmus perkelti į 
erdvę ir kad galvoti ir tyrinėti 
kaip apsiginti nuo atlekiančių 
raketų nedraudžia nei viena 
veikianti sutartis.

Tuo pačiu laiku ir iš admi
nistracijos pusės pasigirdo aiš
kinimų, kad užsimojimas su
rasti būdą sulaikyti atskren- 
dančias raketas yra tolimas 
tikslas, prie kurio bus einama 
palaipsniui. Tačiau pats pre
zidentas ir jo Gynybos Sekre
torius pabrėžė savo pasiryži
mą surasti ‘priešraketinį sky
dą’ visai JAV’ teritorijai, o ne 
tik savo žemėje išrikiuotoms 
raketoms, ar miestams apsau
goti. Bet tas ‘skydas’ jau ne
bėra vadinamas jam primestu 
‘žvaigždžių karo’ vardu, bet 
daug kukliau - tik trim rai
dėm S.D.I. (Strategic Defen- 
ce Iniciative). Žodžiu, karo 
veiksmai erdvėje jau nėra fan
tazijos dalykas, bet šios žemės. 
Jei jis išgąsdino sovietus, jų re
ali nauda net apčiuopiama.

LSS VADOVYBĖS 
PAREIGŲ PERDAVIMAS

LSS pareigų perdavimas 
įvyks š. m. sausio 12-13 d. 
Chicagoje. šeštadienį, sau
sio 12 d.: po pietų Jaunimo 
centre įvyks bendri ir at
skiri posėdžiai, Brolijos, Se
serijos, Akademinio Skau
tų Sąjūdžio, Garbės teismo 
ir Kontrolės komisijos pa
reigūnams. Jiems vadovaus 
šios kadencijos Vyriausi 
skautininkai ir pirmininkai.

Vakare kavinėje įvyks 
vakaronė su trumpa meni
ne programa, prisiminimų 
pasidalinimu, dainomis, po
kalbiais ir t.t.

Sekmadienį, sausio 13 d., 
12:15 vai. bus šv. Mišios

RINKIMINEI KAMPANIJAI PRISIMINTI. Nors ji baigiama užmiršti, smagu dar pasi
džiaugti lietuvišku įnašu. Štai san Francisco Examiner reporteris Lance Williams, aprašyda
mas tautybių atstovų pristatymą tame mieste atsilankiusiam viceprezidentui Bush, tarp kitko 
pastebi, kad 'pabaigai buvo palikta geriausia’ — dvi lietuvės, pasipuošusios spalvingais savo tė
vynės tautiniais kostiumais su 'lietuviško aukso’ — gintaro karoliais. Viena jų buvo San Jose 
advokatė Felicija Prekerytė-Brown (kairėje), kita — Palo Alto mokytoja Aldona Vasaitytė- 
Sehgal, vilkėjusi savo močiutės tautinį kostiumą iš 1900 metų. Jos sugebėjo per trumpą pasikal
bėjimą suteikti daug daug informacijų apie Lietuvą, pabrėždamos esančios už Reąganą, nes su
tinkančios su jo pažiūra, kad rusai netiki į nieką kitą kaip jėgą. 'Jei sovietų agresija nebus su
laikyta’ — pridūrusi lietuvių komiteto už Reaganą-Bush komiteto pirmininkė Liucija Mažei
kienė — ’jie ateis ir čia..Korespondentas pastebi, kad San Francisco apylinkėje gyvena 
tik saujalė lietuvių, bet Kalifornijoje esą 50,000 lietuvių.

Julith Carlson ”San Francisco Examiner” nuotr.

Ties rytojaus aušra Aurelija Balašaitiene

Kiekviena naktis savo juo
dame šyde neša aušros paža
dus. Taip ir kiekvienų metų 
pabaiga, į praeities gelmes nu
bloškus! vakarykštes dienas, 
paslapties migla prisidengusi, 
neša naujo kalendoriaus lapo 
nežinią. Naujų Metų naktis -

Jėzuitų koplyčioje. Visi 
kviečiami dalyvauti. 1:30 
vai. p. p. įvyks LSS vado
vybės pareigų perdavimas 
— perėmimas J. C. mažo
joje salėje. Dalyvaus abie
jų kadencijų Tarybos pir
mininkai; Brolijos, Seseri
jos Vyriausi skautininkai 
ir jų pavaduotojai, Akade
minio Skautų sąjūdžio va
di jos pirmininkai ir jų pa
vaduotojai; Garbės teismo 
ir Kontrolės komisijos pir
mininkai. 

linksma, triukšminga, su dai
na ir putojančiomis taurėmis - 
leidžia užsimiršimo momentą 
išgyventi taip, kad jame pra
nyksta praeitis, sustoja akimir
kai dabartis ir nejaudina ryto
jus. Bet gi yra ir ramių, kon
templiatyvių tos tradicinės 
šventės sutikimų, kai laikro
džiui mušant vidurnakčios 
simbolinę valandą darosi grau 
du, ar net vienatvės našta ne
noromis staiga pasidaro sun
kesnė.

Žvelgti atgal nenoromis ten 
ka, nors grįžimas į praeities 
pergyvenimus ir skausmus ne- 
paskaidrina dabarties ir ne
duoda pagrindų rytojui. Bet 
žvelgti reikia, nes joks žmo
gus iš savo atminties negali iš
braukti nei praradimų trage
dijos, nei laimėjimų džiaugs
mo. Tai natūrali žmogiško
sios lemties pynė.

Žvelgiu į praėjusius metus 
kaip į panoramą, kurioje visi 
esame surišti bendrais likimi- 
mo saitais. Išryškėja mūsų 
gražiausieji ir sunkiausieji gy
venimo momentai. Tautinių 
šokių šventė, šv. Kazimiero 
jubiliejiniai minėjimai visuo
se kontinentuose, nuo Sv. Pet
ro Bazilikos Romoje iki Toron
to šventovių, lieka atmintyje 
kaip šviesūs mūsų padangės 
meteorai. Daug smulkesnių 
suvažiavimų, konferencijų, 
posėdžių ir pasitarimų - dau
giau ar mažiau pavykusių - 
byloja apie mūsų visuomenės 
gyvastingumą. Juk ir prieš 
keliolika metų sielojomės ryto
jumi, kuris jau yra tapęs vaka 
rykščia diena, kalbėdami apie 
nuosmukį ir apatiją. O vistik 
iškyla momentai, kurie neša 
džiaugsmą ir pasididžiavimą.

(Nukelta į 8 psl.)
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Monizmo taisymas. - Kinai atgauna Hongkongą ir... pradas 
_______ valgyti sakutėm. - Persirikiavimas Maskvoje? ___

Gruodžio 7 d. Pekino Liau
dies Dienraštis paskelbė: ‘Nuo 
Marxo mirties praėjo 101 
metas ... mes negalime reika
lauti, kad Marxo ir Lenino raš
tai ... išspręstų mūsų dabarti
nes problemas.

Šitas sakinys sukėlė sensaci
ją Raudonosios Kinijos stebė
tojų tarpe. Deja, jis dar ne
reiškė atsisakymo nuo maraz
mo. Sekančią dieną buvo ofi
cialiai paaiškinta, kad iš to sa
kinio kaž kur buvo dingęs žo
dis ‘visas’. Atseit - marxizmas 
negali dabar išspręsti VISŲ 
problemų.

Iš tikro, Kinija nuo 100% 
komunizmo jau atsisakė 1978 
metais, privačiai iniciatyvai iš
laisvindama savo žemės ūkį, iš 
kurio gyvena 800 milijonų 
žmonių, t.y. 4/5 visų gyven
tojų. Pagal faktiną Kinijos val
dovą, nors oficialiai viceprem
jerą, Deng Xiaoping - ‘trupu
tis kapitalizmo yra neblogai’, 
o be to, paliekant visus vadus 
ir jų raštus nuošaliai, ‘nesvar
bu kokios spalvos katė, jei tik 
ji gaudo peles’.

Privati iniciatyva ir leidi
mas pasinaudoti jos vaisiais Ki
nijos žemės produkciją pakėlė 
mažiausiai 50 nuošimčių. Ji 
beveik dvigubai pralenkia So
vietijos paskutiniais metais 
gaunamą javų derlių - apie 
400 mil. tonų. Reikia tačiau 
atsiminti, kad kiniečių pragy
venimo lygis yra labai žemas. 
1978 metais vidutinis kaimie
čių uždarbis per metus siekė 
tik 150 yuan’ų, t.y. apie 57 
JAV dolerius. Dabar tas vi
durkis dvigubai pakilo iki 310 
yuanų ($117). Be to, jei žemė 
labai bloga ir nėra pakanka

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

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir Lietuvos 
Pasiuntinybės vardu nuoširdžiai sveikinu visus 
lietuvius šv. Kalėdų ir Naujųjų 1985 Metų proga.

Labai dėkoju spaudai, veiksniams, organiza
cijoms ir visiems geros valios lietuviams už ryž
tingų veiklą Lietuvos laisvės bylos reikalais ir už 
gražią atodairą Lietuvos Diplomatinei ir Konsu- 
larinei Tarnybai.

Linkiu, kad Naujieji Metai būtų visiems sėk- 
mingesni ir naujomis prošvaistėmis pasireikštų.

Dr. Stasys A. Bačkis
Lietuvos atstovas
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JADVYGA MULOKIENĖ ir sū

nūs DAINIUS ir RIMAS su šeima, 

Santa Monica, Cal. NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina savo draugus, kolegas 

ir visus lietuviškos kultūros bei meno 

puoselėtojus.

mai vandens - sunku gauti ge
rą derlių bet kurioje sistemoje. 
Todėl dabar derlingesnių ra
jonų ir provincijų kaimiečiai 
gyvena daug geriau už ma
žiau derlingų, kas - aišku - 
prieštarauja komunizmo prin
cipams, tačiau pakėlė visos 
tautos derlių.

Nors, pasisekimo žemės ūky. 
je padrąsintas, Dengas tą pa
čią marxistinę ‘hereziją’ ban
do įvesti ir likusiame tautos 
ūkyje, jis ir toliau save laiko 
komunistu, o 40 milijonų pri- 
skaitanti partija vis dar suda
ro Kinijos valdantį sluoksnį. 
Savaime aišku jog partiečiai, 
kaip ir jų kolegos kitose ‘socia
listinėse’ valstybėse, nenori at
sisakyti savo turimų privilegi
jų. Kinijos kompartija tačiau 
skiriasi nuo kitų tuo, kad joje 
yra mažai - Vadinamos ‘kul
tūrinės revoliucijos’ pasėkoje’ - 
aukštesnio išsilavinimo žmo
nių. Šiuo metu tik 4% visų 
.partijos narių yra baigę aukš
tąsias mokyklas. 70% provin
cijos partijos narių yra baigę 
tik pradžios mokyklas. Iš vie
nos pusės tokie paklusniau pri 
ima įsakymus iš viršaus, iš ki
tos - iš tokių negali daug tikė
tis pertvarkant sistemą. Da
bar partijos ideologai veda 
kampaniją į partiją priimti 
daugiau aukštesnio išsilavini
mo - vadinamų ‘intelektua
lais’ - narių, į kuriuos iki šiol 
buvo žiūrima šnairomis ir ku
rių konkurencijos bijo dabar
tiniai vadai. Iki šiol akademi
kai, daktarai, mokslininkai vi
dutiniai uždirbo apie 60 yue- 
nų ($22) į mėnesį. Dalyvavi
mas partijoj jų būvį, žinoma, 
pagerintų, kas ir kandidatų į 

partiją skaičių padidintų.
Iš lokalinės spaudos prane

šimų matosi, kad progresas 
yra lėtas. Pvz. Xian mieste 
100 medicinos darbuotojų ne
buvo priimti į partiją. OChan 
gsha mieste, kuriame gimė 
Mao, vienas ekonomistas už 
fabriko procedūros kritiką 
buvo patalpintas į beprotna
mį.

Kultūrinis ir intelektualinis 
gyvenimas vis dar smarkiai 
varžomas. Rašytojai ir daili
ninkai vis dar laikosi taisyk
lių, kurias nustatė Mao dar 
1944 metais.

Tokiu būdu Kinijos kontra- 
revoliucija, jei kaimiečių ūki
nę iniciatyvą galima taip pa
vadinti, eina iš apačios. Išlais
vinti iš plano varžtų kaimie
čiai, dėka savo iniciatyvos, la
bai pagerino savo būklę. 30% 
visų kaimo gyventojų per pas
kutinius 6 metus pasistatė sau 
naujus namus. Spaudoje ma
tosi pranešimų apie kaimie
čius perkančius telefonus ir 
net fortepionus. Pagal Liau
dies Dienraštį, yra kaimiečių, 
kurie bankuose laiko net po 
kelis šimtus tūkstančių yuanų!

Mums, žinoma, įdomu, ar 
kas nors panašaus galėtų įvyk
ti Sovietijoje. Svarstant tokį 
klausimą reikia atsiminti, kad 
sovietai daug daugiau inves
tavo į žemės ūkį negu kinie
čiai ir už tat jo našumas daug 
aukštesnis. Kiniečiai buvo pri 
versti grįžti prie privačios ini
ciatyvos, nes kitaip negalėjo 
išvengti bado. Sovietai vis dar 
gali įsivežti javų už 8 bilijonus 
dolerių. Antra vertus - tokią 
sumą norėtųsi investuoti į pra
monę, į Šiaurę tekančių upių 
nukreipimą į Pietus, kur labai 
trūksta vandens žemdirbystei. 
Bet svarbiausia - valdžia turi 
apsispręsti, kad jos aukščiau
sias tikslas yra gyventojų gero
vė, o ne prieš 100 metų para
šytų svajonių įgyvendinimas.

•••
Gruodžio 19 d. britų prem

jerė Thatcher Pekine pasirašė 
sutartį, kuria D. Britanija įsi
pareigoja 1997 metais grąžinti 
Hong-Kongą Kinijai už paža
dą dar 50 metų palikti jame 
kapitalistinę santvarką. Tu
rint galvoje kas vyksta pačioje 
Kinijoje, galima greičiau pri
leisti, kad iki to laiko jau viso
je Kinijoje bus grąžinta dau
giau ar mažiau kapitalistinė 
sistema. Toji sistema Hong- 
Konge yra reikalinga pačiai 
Kinijai, nes tik jos dėka Hong- 
Kongas yra trečias iš eilės pa
saulio finansinis centras po 
New Yorko ir Londono. Kini
ja tikrai nenorėtų jo atsisakyti.

Ta proga dar keletą įdomių 
reiškinių, liudijančių pasikei
timus. Kinijos kompartijos 
politbiuras, komunistinėse 
valstybėse aukščiausias valdy
mo organas, nebebus šaukia- 
kiamas posėdžiams kiekvieną 
savaitę, bet rečiau ... pager
biant jo narių garbingą amžių. 
Tuo tarpu Pekino Liaudies 
Dienraštis paragino savo skai-

■ Iš kitos pusės

Aną naktį sapnuoju, kad apie Lietuvių Fondą susi
spietusi išeivijos aristokratija ne tik įsigijo dvarą, bet 
jam papuošti pradėjo pirkti paveikslus. Kitą dieną, pa
ėmęs DIRVOS gruodžio 6 d. Nr. matau, kad sapnas buvo 
beveik pranašingas. Ten pranešama, kad Lietuvių dailiojo 
meno institutas buvo suruošęs naujai įsigytos Dobužins
kio 'Senosios Lietuvos’ kolekcijos parodą! Vietoje paro
džius tos kolekcijos paveikslo, braižinio ar škico fotogra
fiją, matome tik tos institucijos pirmininko dr. G. Baluko 
nuotrauką iš ... užpakalio, be to ir dalį smulkiau neiden
tifikuotos publikos.

Patyrimas moko, kad su daile paprastai yra susiję 
visokie nekasdieniniai dalykai. Nebūtų mūsų uždavinys 
jais stebėtis, jei straipsnyje nebūtų aiškiai konstatuota: 

"Institutas yra susiejęs su Lietuvių Fondu ir 
gavęs finansinę paramą, BEPROCENTINŲ pa
skolą.”

Jei taip, tai jau viešas dalykas, kurį galima padis
kutuoti. Juo labiau, kad rašinio gale net kreipiamasi į 
visuomenę:

"Reikėtų, kad daugiau meno mėgėjų jungtųsi 
į instituto eiles ir sudarytų FINANSINI PAGRIN
DĄ įsigyti ir kitų lietuvių dailininkų darbus."

Paveikslai, žinoma, yra gera priemonė kapitalui ap
saugoti nuo infliacijos. Kai kuriais atvejais jie padeda 
laimėti mokesčių lengvatas, nors ateityje žadama tai pa
naikinti. Kol kas, gavus žinovų įvertinimą, galima nuo 
tos sumos nemokėti mokesčių, jei paveikslas paaukoja
mas kokiais kultūros institucijai. Visa tai, žinoma, gali 
padėti paskiriems asmenims, bet klausimas kuo paveiks
lai padeda fondui.

Deja, į tą klausimą nerandame jokio atsakymo ko
respondencijose, kuriose mirga tik fondo veikėjų ir jų 
žmonų pavardės, dabar jau paįvairinamos svetimomis, 
turbūt žinovų, pavardėmis, kaip John Forwalter, Harold 
Haydon, Emilijus Holenderis ir Alma Freemarek.

Institutas skelbiasi turįs ir savo informacijos vedė
ją. Jei jo pareiga nėra viską taip sumaišyti, kad visai 
negalėtum išsiaiškinti, būtų gerai, kad jis plačiau nu
šviestų visą tą paveikslų misteriją, neužmiršdamas, kad, 
kalbant apie fondą, lengviausiai išsireikšti doleriais ir 
centais. (vm)

tytojus atsisakyti valgymo pa
galiukais iš vieno puodo, nes 
tai nehigieniška. Valgyti rei
kėtų iš atskiru bliūdų, pasi- 
gelbstint šakute ir peiliu. Tas 
‘perversmas’ labai sujaudino 
kiniečių restoranų savininkus 
kapitalistiniame pasaulyje, ku 
rie nenori netekti savo origi
nalumo. Kokia rinka atsidaro 
pačioje Kinijoje tiems naujiem 
įrankiams?

• ••

Kalbant apie politbiurą ... 
Sį kartą pačių sovietų. Mirus 
maršalui Ustinovui, jo laidotu
vių komisijos pirmininku buvo 
paskirtas Romanovas, Gorba- 
čevo varžovas į Cernenko pos
tą. Iš to buvo padaryta išva
da, kad jis bus ir krašto apsau
gos ministeriu, kas atidarytų 
Gorbačevui kelią į Černenkos 
vietą. Piešingai spėliojimams, 
Ustinovo vieta buvo atiduota 
73 m. maršalui Sokolovskiui, 
paliekant Romanovą intymio
je Kremliaus viršūnėje, kas 
apsunkina visus ateities spė- 
liojimus.

SVEIKINO LIETUVOS 
ATSTOVĄ

Šv. Kalėdų ir Naujų 1985 
Metų proga Prezidentas ir 
ponia Reagan, Viceprezi
dentas ir ponio Buch, Vals
tybės sekretorius ir ponia 
Shultz, JAV Protokolo šefė 
ir ponas Roosevelt, šv. Sos
to pro nuncijus Ark. Pio 
Laghi, Washingtono Ark. 
James A. Hichey, Washing- 
tono Mayoras ir ponia Bar- 
ry bei Baltimores Mayoras 

atsiuntė sveikinimus ir lin
kėjimus Lietuvos atstovui 
ir poniai Bačkienei, kurie 
irgi pasiuntė sveikinimus 
aukštiesiems sveikintojams.

Švenčių proga O. ir S. A. 
Račkiai taip pat pasikeitė 
sveikinimais su daugelio 
valstybių a m b asadoriais, 
atstovais ir jų žmonomis.

• Prezidento Reagano 
inaugura c i j o s iškilmėse 
Washingtone dalyvauti ga
vo kvietimus ALT S-gos 
pirm. dr. L. Kriauceliūnas, 
SLA prezidentas P. Dar
gia, ALT pirm. T. Blinstru- 
bas ir dar keletą lietuyių 
institucijų pirmininkų.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirm. T. Blinstrubas , 
ir sekr. G. Lazauskas svei
kindami Dirvą su šventė
mis, pridėjo auką 25 dol, 
Ačiū.

OPPORTUNITY FOR
FAMILY PRACTICE PHYSICIAN 

General practice clinic located in a 
rural community in North Missis- 
sippi desires additional physician. 
Located near the statė college. Pri- 
mary service area reęuires experi- 
ence in Obstetrics, cardiology, and 
internal medicine. Excellent compen- 
sation and comprehensive benefits.

Call or write to Administrator 
TOM BAILEY HOSPITAL

P. O. Box 389 
Maben, Misa. 39750 

601-263-8321_

WANTED
JOURNEYMEN PRESSMEN 

Medium size, high quality sheet fed 
printing company has immediatr 
openings for journeymen pressnien. 
5-10 years experience required pre- 
ferably on a Komori press. 
PROGRESSIVE PRINTING CO.

4505 LEXINGTON AVĖ. 
JACKSONVILLE, FLA. 32210 

904-338-0746 
(45-51)
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SENUOSIUS METUS PALYDĖJUS
Vėl vieneri mūsų gyveni

mo ir veiklos metai nuėjo 
praeitin, žmonių gyvenime 
jie buvo atžymėti džiaugs
mu, skausmu ir ašaromis. 
Su baime ir viltimi žvel
giam j naujuosius 1985-sius 
metus, spėliodami, ką jie 
mums atneš. O kaip gera 
būtų žinoti, savo akimis 
matyti būsimas gyvenimo 
sutemas ir pragiedrulius, iš 
anksto girdėti įspėjančius 
nelaimę garsus ir tam pa
siruošti.

Kiekvienais metais mir
tis iš mūsų pareikalauja ei
lės brangių asmenų. Ir pra
eitieji metai nusinešė už
marštin daug kūrybinių pa
reigingų tautinio darbo iš
kiliųjų lietuvių, su jais ne
tekome taip reikalingų 
mokslo, kultūros, politikos 
ir visuomeninio darbo jėgų. 
Jie buvo ir liks prisimini
mu pagerbiami.

Tačiau ne vien liūdni įvy
kiai lydėjo praeitus metus. 
Buvo iškilmingų, reprezen
tacinių renginių, atliktų dė
ka idealistų, aukojančių vi
sų savo poilsio laiką visuo
meniniam darbui, o gerai 
žinome, kiek šis darbas rei
kalauja energijos, savęs iš
sižadėjimo, todėl su Naujų 
Metų linkėjimais jiems tu
rėtume reikšti pagarbą. Ta
čiau didžiausia pagarba pri
klauso mūsų lietuviškai 
spaudai ir radijo valandė
lėms, kurių dėka visi užsi
brėžti organizacijų planai, 
didžiosios reprezentacinės 
šventės, politinės demons
tracijos ir kultūriniai ren
giniai įvykdomi.

Praeitieji metai pasižy
mėjo šv. Kazimiero 500 me
tų mirties paminėjimais ir 
jie buvo pavadinti šv. Kazi
miero metais, minėjimus 
pradedant Romoje, kur da
lyvavo popiežius Jonas Pau
lius.

Dideliu dėmesiu lietuvių 
visuomenė sutiko žinią, kad 
įšventintas į vyskupus Pau
lius Baltakis, OFM ir jo pa
gerbimui didesnės lietuvių 
vietovės rengė iškilmingus 
priėmimus.

Vienas iš pačių didžiau
sių įvykių praeitais metais 
buvo 7-ji tautinių šokių 
šventė Clevelande, kurioje 

dalyvavo 2000 lietuvių jau
nimo šokėjų. Viso 50 gru
pių šokėjų iš įvairių kraš
tų. Dviem tūkstančiam jau
nimo išsirikiavus nepapras
to dydžio salėje publika ne
galėjo sulaikyti džiaugsmo 
ašarų, kad svetimuose kraš
tuose gyvenančiam jaunime 
dar neužgęso tėvynės mei
lės žiburėlis.

Praeitais metais įvyko 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos 18-sis seimas, 
kur. nauju ALT S-gos cent
ro valdybos pirmininku bu
vo išrinktas dr. L. Kriąu- 
čeliūnas. Didžiosios Lietu
vos Vyčių organizacijos 
71-sis seimas vyko Chica- 
goje, kur nauja pirminin
ke buvo perrinkta Loreta 
Stukienė.

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto jubi
liejinis seimas buvo gausus 
ir darbingas. Jame buvo pa
skelbta žinia, kad popiežius 
Jonas Paulius II VLIKo 
pirmininką dr. K. Bobelį pa
gerbė apdovanodamas šv. 
Grigaliaus ordinu. Iš prane
šimų paaiškėjo, kad VLIK 
aktyviai bendradarbiauja ir 
tarptautine plotme.

Praeitais metais įvyko 
10-sis Amerikos Lietuvių 
kongresas, o taip pat Ame
rikos Lietuvių Tarybos 44- 
sis suvažiavimas, kuriame 
pirmininku išrinktas Teodo
ras Blinstrubas. BALFo or
ganizacija minėjo 40 metų 
veiklos sukaktį. Lietuvių 
Katalikų Federacija 78 me
tų suvažiavimą turėjo. Bu
vo JAV LB 10-sios Tarybos 
sesija. Taip pat praeitais 
metais buvo minima Lietu
vos kariuomenės 66 metų 
įkūrimo sukaktis. Didelis 
įvykis buvo Lituanistikos 
Katedros įsteigimas.

Įvyko Lietuvių Skautų 
Sąjungos vadovybės rinki
mai. Tarybos pirmininku iš
rinktas — vs Petras Molis, 
Seserijos Vyr. Skautininke
— vs Stefa Gedgaudienė, 
Brolijos Vyr. Skautininku
— vs Kazys Matonis ir ASS 
pirmininku — vs Kęstutis 
Ječius.

Neolituanai paminėjo 
62 metų sukaktį. Lietuvių 
Moterų Klubų Federacija

Rūta Šakienė, ALT S-gos L. 
A. skyriaus pirmininkė.

Gruodžio mėn. 2 d. ALT 
S-gos Los Angeles skyrius 
surengė savo veiklos 35-rių 
metų sukakties paminėji
mą, kuris pradėtas šv. Mi- 
šiomis, aukojant jas už mi-_ 
rusius skyriaus narius. Mi
nėjimo išvakarėse, lietuvių 
radijo valandėlės programo
je, girdėjome įdomų žurn. 
Vlado Bakūno pasikalbėji
mą su skyriaus pirmininke 
Rūta Šakiene. Atsakydama 
į VI. Bakūno klausimus, R. 
Šakienė atpasakojo sky
riaus įsisteigimo istoriją, 
paminėjo nuveiktus darbus, 
apibūdino skyriaus veiklą 
ir išvardino iki šiol buvu
sius skyriaus pirmininkus, 
kurių buvę 16.

suvažiavime New Yorke 
nauja pirmininke išrinko 
Aldoną Pintch.

Ilgas ir garbingas sukak
tis minėjo lietuviška spau
da ir radijo valandos išeivi
joje, kurių dėka mes žino
jome, kas ir kur vyksta jų 
dėka apie tai žinos ir atei
nančios kartos. Dienraštis 
Draugas sulaukė 75 metų 
amžiaus. Dirva šiais metais 
ruošiasi minėti 70 m. Trys 
lietuvių radijo valandos pa
skutiniu metu šiemet mi
nėjo taip pat reikšmingas 
ir ilgo darbo sukaktis.

V. ir S. Minkų radijo va
landa Bostone atšventė 
auksinį jubiliejų. Petro Viš
činio vadovaujama 30 me
tų ir Clevelande vadovauja
ma Juozo Stempužio pami
nėjo 35 metus.

Daug garbingų asmenų 
praeitais metais atšventė 
savo nueito kelio ir atliktų 
darbų sukaktis.

Tai tik maža dalis čia su
minėta praeitų metų lais
vam pasaulyje gyvenančių 
lietuvių atliktų darbų ir 
nuopelnų savo pavergtai tė
vynei Lietuvai. Tai rodo, 
jog Lietuva tebėra gyva, 
jos vaikų išblaškytų po pla
tų pasaulį neužmiršta ir 
vieną dieną Lietuvos Lais
vės naujųjų metų varpas 
vėl suskambės savo žemėj.

E. čekienė

Sekmadienį, gruodžio 2 d. 
apie 12 vai. į Lietuvių Tau
tinius Namus gausiai rin
kosi skyriaus nariai, jų 
draugai bei svečiai. Atvykę 
gaivinosi prie Pr. Dovydai
čio ir V. Juodvalkio vikriai 
aptarnaujamo baro, pasi
gardžiuodami įvairiais ska
nėstais. Po to visi buvo pa
kviesti į salę oficialiai mi
nėjimo programai.

Inž. Vytautas Čekanauskas, 
Lietuvos garbės konsulas.

Minėjimą atidarė vicepir
mininkas Jonas Petronis, 
pakviesdamas skyriaus pir
mininkę Rūtą Šakienę tarti 
įžanginį žodį. Savo trumpo
je kalboje, R. Šakienė pa
sveikino susirinkusius, pasi
džiaugdama gausiu dalyvių 
skaičiumi ir padėkojo vi
siems už atsilankymą. Pro
gramai pravesti pirm. R. 
Šakienė pakvietė Daivą Če
kanauskaitę, kuri, jai pati
kėtą pareigą atliko gražiai.

Vida Jonušienė, ALT S-gos 
valdybos vicepirmininkė.

Pirmuoju kalbėtoju pa
kviestas vienas iš 5-ių dar 
tebegyvena n č i ų skyriaus 
steigėjų ir pirmasis to sky
riaus sekretorius Bruno Ge
diminas. Jo kalba (dedama 
atskirai) buvo labai gerai 
paruošta, kondensuota ir 
tikrai įdomi. Antra kalbėto
ja buvo specialiai į minėji
mą atvykusi iš Chicagos 
Vida Jonušienė-Kriaučeliū- 
naitė. Savo giliai išmąsty
tame žodyje, jauna kalbėto
ja apibūdino Sąjungos at
liktus ir atliekamus darbus, 
ateities planus ir iškėlė esa-

Jonas Petronis, L. A. Tauti
nių Namų pirmininkas.

mas problemas. Svarbiau
sia jų yra daugelio narių iš
keliavimas į anapus, ar pa
sitraukimas iš veiklos už
tarnautam poilsiui. Visa 
viltis yra neolituanuose. 
Kalbėtoja kreipėsi j neoli- 
tuanus, ragindama juos sto
ti į Tautinę Sąjungą, ką, ji

Inž. Antanas Mažeika, ALTo
L. A. skyriaus pirmininkas? 
pati jau yra padariusi ir 
dabar yra Centro valdybos 
vicepirmininkė jaunimo rei
kalams. Ji pabrėžė, kad tau
tininkų ir neolituanų tikslai 
yra tie patys.

Sekė sveikinimai, žodžiu 
sveikino Lietuvos gen. gar
bės konsulas V. Čekanaus
kas, primindamas, kad 
miršta tik žmonės, gi idėjas 
reikia perduoti ateinan-

Daiva Čekanauskaitė — mi
nėjimo pranešėja.

čioms kartoms. ALTo sky. 
riaus pirmininkas inž. A. 
Mažeika savo sveikinime

(Nukelta į 4 psl.)
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Bruno Gedimino žodis
Bruno Gedimino kal

ba, pasakyta 1984 m. 
gruodžio 2 d. A. L. T.. 
S-gos Los Angeles sky
riaus 35-kių metų su
kakties minėjime. B. 
Gediminas buvo vienas 
pirmųjų vienuolikos sk. 
narių — įkūrėjų, vie
nas iš tuometinės Ra
dijo valandėlės įsteigė
jų ir per 15-ką metų 
jai vadovavęs, pirma
sis skyriaus sekreto
rius ir vėliau buvęs pir
mininku.

minties žmonių 
ir kas tautinei

Šią kilnią skyriaus 35 
metų sukaktį minint, norė
čiau kad ir labai suglaustai, 
pasidalinti mintimis su šio 
pokylio dalyviais, kokiom 
sąlygom prasidėjo mūsų 
tautinės 
veikimas 
veiklai daugiausia inspira
cijos ir įsipareigojimo davė, 
ne vien Los Angeles tauti
ninkų judėjimui, bet ir ki
toms lietuvių kolonijoms. 
Bet pirma, manau, būtų 
verta paaiškinti, kokia Los 
Angeles lietuvių kolonija 
buvo man čia atsiradus.

Karui pasibaigus, kaip 
daugelis antrojo karo Ame-

LOS ANGELES
(Atkelta iš 3 psl.) 

dėkojo skyriui už nuolatinę 
talką ALTo darbuose. Raš
tu sveikino: Dirvos redak
torius Vytautas Gedgaudas, 
Vilties Draugijos vardu — 
d r. Danielius Degėsy s, Los 
Angeles Dramos Sambūrio 
— Vincas Dovydaitis ir 
Petras Maželis, Protestantų 
Sąjungos — dr. Petras Pa
mataitis, Juozo Daumanto 
šaulių kuopos — Juozas 
Pažėra, BALFo — Vladas 
Pažiūra, Birutiečių — Al
fonsą Pažiūrienė, Ramovė- 
nų — Vladas šimoliūnas ir 
Neolituanų — Ramūnė Vit
kienė. Oficialioji dalis buvo 
baigta Lietuvos himnu.

Vicepirm. Jonui Petro
niu! sukalbėjus maldą, pra
sidėjo vaišės. Genovaitės 
Kudirkienės ir Danutės 
Kaškelienės bei jų talkinin
kių puikiai paruošti karšti 
pietūs, vynas, vėliau kava 
ir pyragaičiai visus subūrė 
bendriems pokalbiams, ku
rie užtrūko dar apie porą 
valandų.

šį renginį reikia laikyti 
tikrai pavykusiu. Viskas 
praėjo labai sklandžiai ir 
išvengta sieksninių klausy
toms varginančių kalbų. 
Prie pasisekimo nemaža da
limi prisidėjo ir jaunų vei
dų pasirodymas programo
je. Jauna programos prave- 
dėja ir tokia pat viešnia 
kalbėtoja, joms pavestus 
darbus atliko pasigėrėtinai, 
čia paminėtos aplinkybės 
galėtų būti sektinu pavyz
džiu ir kitiems minėjimų 
bei švenčių rengėjams).

(fx) 

rikos karių ir aš buvau pa- 
liuosuotas iš tarnybos Paci- 
fiko karo fronte 1946 m. 
vasario mėn. ir tų pačių 
metų rudenį atvykau į Los 
Angeles apsigyventi. Prieš 
karą septynis metus gyve
nau Chicagoje, kur lietuviai 
turėjo didžiausią išeivijoje 
koloniją. Los Angeles tuo
met atrodė neįtikėtinai 
skurdi, lietuvių būrelis te
sudarė apie šimtą, kurių 
skaitlingiausia grupė buvo 
palanki komunizmui. Viskas 
prasideda nuo mažo — mū
sų gyvenimas, lygiai ir or
ganizacinė veikla. Ir tada, 
1946-tais metais, tarp ne
skaitlingų Los Angeles lie
tuvių organizuotų grupių 
jau veikė tautinės minties 
lietuvių būrelis, susiorga
nizavęs į Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos Los Angeles sky
rių. šioji Sąjunga svar
biausiu uždaviniu buvo pa- 
siskyrusi Lietuvos nepri-

Bronius Gediminas, vienas iš 
skyriaus steigėjų ir vėliau bu
vęs pirmininku.

klausomybės atstatymo rei
kalų ir finansines pagalbos 
tam reikalui telkimą. Cent
ro valdyba su skyrių pagal
ba išvystė energingą veik
lą: užmezgė ryšius su JAV 
politikos veikėjais, nušvies
dama pavergtos Lietuvos 
būklę ir lankė gubernato
rius, prašydama skelbti 
Lietuvos nepriklausomybės 
proklamacijas Vasario 16- 
tos progomis. Tai buvo lai
kotarpis, kada visos jėgos 
ir lėšos buvo telkiamos 
aukščiausiam ir kilniausiam 
tikslui — Lietuvos laisvini
mui ir kuo tik galint pra
dėti savo tautiečiams, ku
rie dėl komunistinio žiau
rumo turėjo pasitraukti j 
užsienius.

Tačiau reikia neužmirš
ti, kad tuo laiku Ameriko
je veikė dar dvi lietuvių 
tautininkų organizacijos — 
Lietuvių Misiją ir Lietuvių 
Tautininkų Centras — su 
panašiais tikslais. Jos ne-, 
oficialiai vadinosi Tautinin
kų vardu, o visuomenėje 
reiškėsi kaip skirtingos or
ganizacijos. Vieningos, vi
są veiklą apimančios orga
nizacijos neturėjimas darė 
daug kliūčių visuomeninia
me veikime. Dažnai iškilda
vo priekaištų, kad tautinin-

dirva 1985 m. sausio 3 d.

Los Angeles skyriaus steigėjų ir pirmosios val- 
Aleksandrūnas, Bronius Dūda, Vladas Bakūnas, 
metu skyriaus steigėjo ir pirmininko Petro Ži- 

P. Jasiukonio nuotr.

Bronius Gediminas (vienas ALT S-gos 
dybos sekretorius), Juozas Bačiūnas, Vytautas 
ir Kazimieras Lukšis — J. Bačiūno priėmimo 
linsko rezidencijoje Los Angeles 1958 m.

kai turi vieną organizaciją, 
bet tris pirmininkus. Ypa
tingai tie užmėtinėjimai 
pradėjo dažniau reikštis, 
kai tautininkai įsijungė į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklą. Nuo čia jau pradėjo 
stiprėti įsitikinimas, kad 
esąs būtinas reikalas ir lai
kas sujungti visas jėgas j 
vieną organizaciją.

šio susijungimo didieji 
šalininkai buvo mūsų žino
mi tautininkai veikėjai: 
adv. Antanas Olis, dr. Ste
ponas Biežis, Juozas Bačiū
nas, Kazys Karpius, Colney- 
Aukštikalnis, Kasmauskas, 
Cinkus ir kiti. Jie Ameri
kos lietuviams buvo žinomi 
ne vien kaip žymūs profe
sionalai bei biznieriai, bet, 
būdami lyg švyturiai, vis 
ragino lietuvius siekti vie
ningo ir stipraus tautinio 
susipratimo. Jų pastango
mis, galutinai šį susijungi
mo reikalą pasvarstyti 1948 
m. gegužės 15 ir 16 dieno
mis Juozo Bačiūno vasar
vietėje buvo sušauktas tau
tininkų veikėjų pasitari
mas, kuriame buvo nutar
ta kontaktuoti visų trijų 
tautininkų organizacijų va
dovybes, sudaryti komitetą 
planui paruošti dėl susijun
gimo 
mąjį 
metų, 
21-22 
susirinkę visų tų trijų or
ganizacijų atstovai nutarė: 
sutelkti visas savo jėgas ir 
narius į vieną organizaciją, 
kuri vadinsis AMERIKOS 
LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄ
JUNGA.

šiai lietuvių tautininkų 
konsolidacijai į vieną są
jungą su geriausiais linkė
jimais pritarė visame lais
vame pasaulyje pasklidę 
vienminčiai. Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
uždaviniai, veikimo dėsniai 
ir būdai labai daug praplė
tė veikimo gaires, nes Są
junga į savo veikimo planą 
įtraukė naujų užsimojimų, 
k. t. steigti ir remti kultū
rinius židinius, fondus, tau
tinius namus, jaunimo ir 
švietimo centrus, knygų ir 
laikraščių leidyklas bei 
spaudos platinimo įstaigas.

ir sukviesti Steigia- 
Seimą. Pagaliau po 

1949 m. gegužės 
dienomis New Yorke

buvo didelis.Entuziazmas
Per šešių mėnesių laikotar
pį įsisteigė ar persiorgani
zavo trylika skyrių, iš ku
rių Ix>s Angeles skyrius 
buvo tryliktasis. Oficialus 
Los Angeles skyriaus per
siorganizavimas arba var
do pakeitimas įvyko 1949 
m. spalio 18-tos dienos su
sirinkime. Visi buvę Lietu
vai Vaduoti skyriaus nariai 
ir iždas perėjo į A. L. T. 
Sąjungos Los Angeles sky
rių. Narių tada nebuvo 
daug, tik vienuolika. Kiek 
man žinoma, iš jų gyvųjų 
tarpe šiandieną dar yra 
penki: Petras Žilinskas, So
fija Vaitiekienė, Jonas Už
davinys, Juozas Masonas ir 
aš — Bronius Gediminas. 
Tautinės Sąjungos Centrui 
ir skyrių veiklai pagyvinti 
atėjo didelė pagalba, kada 
pradėjo atvykti naujųjų 
ateivių banga ir stoti į Są
jungos narių eiles, kai ku
rie net anksčiau nebuvę tau
tininkai. Reikia pripažinti, 
kad daug stiprių jėgų įsi
jungė ir į Los Angeles sky
riaus veiklą, drauge jung
damiesi ir į kitas bendrines 
lietuvių organizacijas, dir
bančias Lietuvos laisvinimo 
ir lietuvybės išlaikymo dar
bą.

Los Angeles skyrius tei
singai yrą skaitomas vienas 
iš veikliausių Sąjungos sky
rių ir gali didžiuotis trisde
šimt penkių metų veiklos 
sukaktimi ir savo atliktais 
darbais.

Vienas iš svečių stalų: Ambrozė Žatkus, Rūta Šakienė — 
ALT S-gos L. A. skyriaus pirm., Lora Žatkutė, Kristina Švar
caitė.

Paminėsiu iš svarbiausių 
tik kelis. Skyriaus narių su
manymu buvo įsteigta pir
moji Los Angeles lietuvių 
radijo programa, kuri išsi
laikė su virš penkiolika me
tų. Skyriaus pastangomis 
buvo suorganizuotas fondas 
įsigyti Los Angeles Tauti
nius Namus ir tasai planas 
pilnai įvykdytas. Namai 
buvo užpirkti, ii- kaip ma
tome, gerai gyvuoja. Sky
riaus narių sumanymu ir 
pastangomis Los Angeles 
įsikūrė ir Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas, š i a n dieną 
sėkmingai siekiąs antrą mi
lijoną dolerių balanso. Iš 
lx>s Angeles skyriaus buvo 
išrinkta Sąjungos Centro 
valdyba, Sąjungai vadova
vusi net dvi kadencijas. 
Trisdešimt penkių metų bė
gyje suruošta daugelis me
ninių programų, kultūrinių 
vakaronių su aktualiomis 
paskaitomis, literatūrinių 
vakarų, knygų ir Dirvos no
velių premijų įteikimų, 
akademijų ir minėjimų. 
Linkėtina, kad Los Angeles 
skyrius ir toliau nesvyruo
damas galėtų spręsti, vyk
dyti ir įgyvendinti iškylan
čius lietuvių reikalus ir ne
prarastų Lietuvos išlaisvi
nimo vilties.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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BALYS GRAŽULIS
1/yT. Alantas

Rašytojui, laikraštinin
kui, radijo žurnalistui ir vi
suomenininkui Baliui Gra
žuliui sukako 70 metų. Gra
žuliai gyvena netoli, maž
daug 70 mylių nuo Detroito, 
dažnai buvoja mūsų kolo
nijoje, lankydami kultūri
nius renginius bei draugus 
ir aplamai jie čia populia
rūs, tad mes juos laikome 
beveik detroitiečiais..

Gražulis iš pat jaunystės 
buvo veiklus kultūrininkas 
ir visuomenininkas. Eida
mas 15 metus jis jau gim
tojo Varėnos miestelio šau
lių būrio valdybos narys 
kultūros ir sporto reikalams 
bei bibliotekos vedėjas, o 20 
m. jaunuolis jau rašo sce
nos vaizdelius, kuriuos vai
dina Šiauliai scenos mėgė
jai. Tuo pačiu metu jis jau 
bendradarbiauja ir kariuo
menės organe "Karyje”.

Atlikęs karo prievolę, Ba
lys liko tarnauti kariuome-

PAGERBTAS 
RAŠYTOJAS 

BALYS GRAŽULIS
1984 m. gruodžio 9 d. De

troite šv. Antano parapijos 
salėje buvo pagerbtas rašy
tojas žurnalistas Balys Gra
žulis jo 70 metų amžiaus 
sukakties proga. Pagerbimą 
pradėjo L. ž. S-gos Detroito 
skyriaus pirmininkas Vy
tautas Kutkus, pasveikinęs 
sukaktuvininką, prie gar
bės stalo pakvietė Balį Gra
žulį ir jo žmoną Mariją, sū
nų Rimą ir jo žmoną Nijolę 
ir dvi dukrelės Viliją ir Ne
riją, rašytoją žurnalistą 
Vytautą Alantą ir jo žmoną 
Ireną, kun. Alfonsą Babo- 
ną, Vincą Tamošiūną, Emi
liją Kutkienę ir Stefaniją 
Kaunelienę. Tolimesnei pro
gramai vesti pakviesta Ste
fanija Kaunelienė, kuri pa
kvietė Vytautą Alantą tarti 
žodį apie Balį Gražulį.

Vytauto Alanto kalba 
spausdinama atskirai.

Moterų vokalinis kvarte
tas, kurį sudaro B. Januš
kienė, č. Pliūrienė, N. Sli- 
žienė ir Aldona Tamulionie- 
nė, vadovaujamas muz St. 
Sližio atliko meninę progra
mą.

Po sveikinimų B. Gražu
lis padėkojo už šį gražiai 
suruoštą pagerbimą. Jis pa
stebėjo, kad jau daug savo 
gimtadienių praleido ir at
šventė, bet toks kokį šian
dien turėjo, jo gyvenime 
buvo pirmas.

Vaišės patiekalais buvo 
turtingos ir gerai paruoš
tos. Pagerbimą suruošė žur
nalistų Detroito skyrius ir 
St. Butkaus šaulių kuopa. 
Dalyvavo 90 žmonių, (ag), 

nėję liktiniu jaunesniuoju 
puskarininkiu, dirbdamas 
kultūrinį darbą. Jis kuria 
kariu o m e n ė s pusvalan- 
džiams radijo vaidinimus ir 
bendradarbiauja spaudoje, 
skelbdamas 1 i t eratūrinius 
apsakymus ir rašydamas 
kultūriniais bei literatūri
niais klausimais. Recenzuo
damas knygas jis pasiraši
nėdavo Antano čiočio ir 
Vinco Švitros slapyvar
džiais.

Rašytojas

Literatūrine kūryba, kaip 
matėme, mūsų sukaktuvi
ninkas susidomėjo gan ank
sti, tačiau jo negalime pri
skirti prie produktingų ra
šytojų. Jo literatūrinis lo
bis gan kuklus. 1947 m. iš
ėjo jo pirmas novelių rin
kinys: ”Brydė rugiuose” , 
1955 m., taigi, tik po 8 me
tų, pasirodė kita jo novelių 
knyga: "Sudužęs vaizdas”.

Abu rinkinius savo laiku 
aš esu aptaręs spaudoje ir 
čia nesikartosiu, o tik pri
minsiu, kad pirmame rinki
nyje autorius daugiausia 
vaizduoja kaimo gyvenimą, 
o antrame — liečia ir mies
tą, karo nuotykius bei išei
vių gyvenimą.

Čia norėčiau atkreipti 
dėmesį į dvi Gražulio nove
les, kurios, mano nuomone, 
yra geriausios. Antrame 
rinkinys išspausdinta ilga 
novelė "Juodoji rožė”. Au
torius čia pasakoja, kaip iš
eiviai, atsimindami praeitį, 
įvairiai atpasakoja ir išgy
vena tuos pačius juos lie
čiančius įvykius Lietuvoje 
bolševikų okupacijos metu. 
Novelė psichologinė ir taip 
"prcsotinta” medžiagos, kad 
jos būtų užtekę ir visai apy
sakai parašyti. Kita įsidė
mėtina, į rinkinius nepate
kusi novelė: "Palikimas”, 
išspausdinta 1948 m. Vaka
rų Vokietijoje ėjusiame 
"Minties” laikraštyje. Tai 
irgi apsakymas pasižymin
tis psichologiniu įžvalgumu, 
giliu patriotizmu ir įdomia 
novelės sąranga.

Pasakoja autorius sklan-. 
džiai. Jis neanalizuoja ir 
nesprendžia anuo metinių 
vienokių ar kitokių proble
mų, o tik piešia iš tų laikų 
paimtus gyvenimo gabalus, 
palikdamas skaitytojui da
ryti išvadas. Gudrauti jis 
nemėgsta, pasakoja ramiai, 
tiksliai, neatitrūkdamas nuo 
tikrovės. Gražulis sudomin
ti skaitytoją moka, o tai la
bai svarbi gero rašytojo sa
vybė.

Radiofono darbuotojas

Gražulio literatūrinė kū-

Rašytojas Balys Gražulis.

ryba ėjo lygiagrečiai su vi
suomenine darbuote. Nesve
tima sukaktuvininkui buvo 
ir politinė veikla, nors jis 
sakosi politika nesidomėjęs. 
Per pirmąjį bolševikmetį 
jis priklausė Lietuvos ak- 
tyvystų frontui, o per vo
kiečių okupaciją buvo Lais
vės kovotojų sąjungos na
rys.

Atkreiptinas dėmesys į 
tai, kad Gražulio karjera 
ilgą laiką buvo susijusi su 
radiofonu. Išėjęs iš kariuo
menės, jis tarnavo Mari
jampolėje kaip radijo prie
žiūros valdininkas, o pas
kui dirbo Kauno radiofone 
kaip radijo kontrolės sky
riaus vedėjas. Svarbus tos 
veiklos momentas buvo 
tas, kad, prasidėjus rusų 
vokiečių karui 1941 m. bir
želio 22 d. jis su savo vien
minčiais užėmė Kauno ra
diofoną ir sukilimo metu 
ėjo viršininko pareigas. Vo
kiečių okupacijos metais 
Gražulis dirbo radiofone 
kaip literatūros skyriaus 
vedėjas.

Pokalbis

Minint garbingo amžiaus 
sukaktį, gal bus įdomiau 
pasiklausyti ne ką kiti apie 
solenizantą kalba, bet kaip 
pats sukaktuvininkas iš 
amžiaus perspektyvos apta
ria savo gyvenimą ir veik
lą. Taigi, nuvažiavau į Flin- 
tą su kolega pasikalbėti 
Gražuliai gyvena mažame, 
rūpestingai žmonos Mary
tės prižiūrimame namelyje, 
kuris man primena pasakų 
burtininko buveinę, šeimi
ninkai svečius visada pri
ima labai vaišingai. Susė
dam jaukiame salonėlyje ir 
pradedam pokalbį. Sakau:

— Pirmiausia pakalbėki
me apie literatūrą. Kiek
vienam rašytojui rūpi, kaip 

į jo kūrybą atsilieps skai
tytojų auditorija. Ką pats 
galvoji apis skaitytoją ra
šydamas: ar nori jį pamo
ralizuoti, ar suteikti jam 
estitinio pasigrožėjimo, o 
gal aplamai nori tik jam 
sudaryti progą išsiblaškyti, 
turėti malonų atokvėpį? — 
Jis man atsakė:

— Niekada nenorėjau 
nieko mokyti, o stengiausi 
pats pasimokyti. Savo kūry
boje mėginau sklandžiai pa
sakoti, kad skaitytojas ma
loniai praleistų laiką ir ne
sigailėtų knygą į rankas pa
ėmęs. Kai knyga maloniai 
skaitoma, tai jau ne vien 
estetinį pasigėrėjimą, bet 
kai kada ir viena kita idėja 
atminty palieka.

— Ką kolega labiausiai 
vertini literatūros kūriny
je; kalbą, stilių ar turinį? 
Savo kūryboje į ką kreipi 
daugiausia dėmesio? — Ba
lys atsakė trumpai:

— Kalbos, stiliaus ir tu
rinio darnumas padaro kū
rinį vertingą. Man svar
biausia yra turinys. Jei ne
turi ko pasakyti, tai niekas 
tavo kūrinio neišgelbės.

Mano sekantis klausimas 
buvo kiek ilgesnis. — Pri
simeni, kolega, novelėje 
"Sapnas” vienoje vietoje 
kalbėdamas apie moterį, 
taip entuziastiškai sušun
ki : "Kas gali būti gražesnio 
už gražią moterį? Ir kam 
tada būtų reikalingas jos 
grožis, jei vyrai juo nesiža
vėtų?” — Klausiu: ar ko
lega aukštini tik išviršinį 
moters grožį, ar vertini ir 
jos dvasines savybes? Ką 
statai pirmoje vietoje? — 
Maniau, kad kolega Balys 
taip paklaustas .yptelės, bet 
ne, jis atsakė rimtai.

— Pirmiausia pastebi mo
ters grožį, tai pirmiausia jį 

Gino Alanto nuotr.

ir pagirk. Vėliau galėsi ir 
jos dvasines vertybes pa- 
liaupsinti. Prityrę vyrai sa
ko: — Gink Dieve, nepra
dėk su komplimentais apie 
jos išmintį — supyks, pa
manys, jog laikai ją negra
žia. Ta taisyklė tinka ir ne
gražioms moterims. Kiek
viena moteris nori būti gra
ži, tai pirmoje eilėje grožį 
ir vertink.

žvilgterėjęs į gerai at
rodanti kolegą, paklausiau: 
— Jei sveikam koks raga
nius grąžintų jaunystę, į ką 
daugiausia atkreiptam dė
mesio gyvendamas iš nau
jo?

Balio atsakymas mane 
nustebino savo nuoširdumu 
ir atvirumu. Jis pasakė: — 
Stenčiaus daugiau pasimo
kyti. Ypatingai siekčiau 
formalaus išsilavinimo. Iš
silavinimo stoką aš visada 
jutau ir tai trukdė man iš
sitiesti, kėlė abejonių savo 
talentu. Vėlgi, nesiblašky- 
čiau, o koncentruočiausi ku
rioje nors vienoje literatū
rinės kūrybos srityje.

— Pats mėgsti pasakoti 
ir, reikia pasakyti, sklan
džiai ir įdomiai papasakoji 
apie susitikimus laisvoje 
Lietuvoje su rašytojais ir 
menininkais. Su kokiu ra
šytoju, ar aplamai meni
ninku susitikimas padarė 
pačiam didžiausią įspūdį ir 
kodėl? — Ilgai negalvoda
mas, Balys atsakė trumpai:

— Kurį laiką dirbau kar
tu su poetais Antanu Miški
niu ir Jonu Graičiūnu, vė
liau su jais draugavau. Ben
dravimas su jais įvedė ma
ne j lietuvių kultūrininkų 
tarpą, atvėrė akis esteti
niam grožiui ir brandino li
teratūrinę nuovaką.

(Nukelta į 6 psl.)
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BALYS GRAŽULIS...
(Atkelta iš 5 psl.)

Svarbiausias nuveiktas 
darbas

— Gal paminėtum kokį 
visuomeninį darbą teko 
dirbti? — paklausiau.

— Dirbau daug kur: bu
vau Lietuvių bendruome
nės, Balfo ir žurnalistų Są
jungos skyrių pirmininkas, 
veikiau Lietuvių rašytojų 
draugijos valdyboje ir kon
trolės komisijoje, šaulių or
ganizacijoje buvau sąjun
gos bei kuopos Garbės Teis
mo narys ir būrio valdybos 
narys. Talkininkavau De
troito lietuvių organizaci
joms paskaitomis ir daly
vavau renginių programose.

— Kurį iš savo veiklos 
darbą laikai svarbiausiu ir 
reikšmingiausiu?

— Reikšmingiausia savo 
veikla laikyčiau pogrindžio 
darbą abiejų okupacijų me
tu, o svarbiausiu veiksmu 
laikau Kauno radiofono už
ėmimą rusų nacių karui 
prasidedant.

— Labai įdomu. Kaip tai 
atsitiko? — paklausiau.

— Tai įvyko beveik atsi
tiktinai. Per bolševikmetį 
dirbau Kauno radiofone ra
dijo priežiūros skyriuje. To 
skyriaus tarnautojai suda
rė pogrindžio būrelį ir įsi
jungė į Lietuvių aktyvistų 
frontą. Karui artėjant 
mums buvo pranešta, kad 
sukilimas įvyks trečią karo 
dieną ir kad mes turėsime 
padėti sukilėliams užimti 
radiofoną veikdami iš vi
daus. Tačiau karui prasidė
jus, tą pačią dieną sužino
jau, kad bolševikai iš ra
diofono bėga. Supratau, jog 
trečios dienos laukti nega

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURSTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHKAGO, ILL. 60601

Tai. kraatavai (312) 263-5826; ■■■« (312) 677-8489.

lima, reikia veikti tučtuo
jau, kol dar radiofonas ne
sunaikintas. Savo pogrindi
ninkų ieškoti nebuvo laiko, 
tad pasikviečiau keletą 
draugų kaimynų ir su jais 
nuėjęs užėmiau radiofną. 
Apie tai pranešiau LAF 
štabui, o tas mane paskyrė 
radiofono viršininku įsaky
damas radiofoną ginti ir or
ganizuoti programą.

— Kokie ryškesni įspū
džiai liko iš tos veiklos?

— Manau, kad pats fak
tas, jog ėmiausi iniciatyvos 
užimti radiofoną yra reikš
mingas ne vien man, bet ir 
lietuvių tautai. O ir tai, kad 
teko savo išmone skelbti 
nurodymus sukilėliam. Tai
gi, lyg ir sukilimui pąvado- 
vauti.

— Kodėl savo išmone? 
Argi LAF štabas nedavė 
instrukcijų?

— Nedavė. Atėjo jo at
stovas tik kitą rytą. Per
skaitė atsišaukimą į tautą 
ir išėjo net adreso nepa
likdamas. Ir žadėtos pagal
bos nesulaukėm. Tai teko 
viską daryti mums patiems. 
Laikas ir aplinkybės dikta
vo kas tuo metu daryti
na. žinoma, įspūdingiausias 
momentas buvo tada, kai 
atsišaukimą perskaičius bu
vo grojamas Lietuvos him
nas. Visi ten esantieji sto
vėjome išsitempę ir pasi
kūkčiodami verkėme. Tą sa
vo iniciatyvą laikau svar
biausiu mano atliktu veiks
mu. Be jos sukilimas nebū
tų buvęs taip spontaniškai 
visuotinas ir sėkmingas.

— Ką galvoji apie Lietu
vos ateitį? Ar sveikas vi- 
liesi, kad mūsų tauta išgy
vens raudonąjį košmarą ir 
atgaus laisvę?

— Visos ligšiolinės impe-

Kviečiami įsijungti veiklon!
Brangios sesės ir broliai 

lietuviai!

JAV Teisingumo Depar
tamento Specialios Investi- 
gacijos Įstaiga (Osi) ieško 
II-jo karo nusikaltėlių iš 
Rytų Europos kraštų ir tam 
tikslui naudojasi Sovietų 
Sąjungos KGB nepatiki
mais dokumentais. Teismai 
vykdomi civilinės ir admi
nistracinės teisės procedū
ra pagal Imigracijos ir Na
tūralizacijos įstatymą.

Nieko negalime sakyti, 
jei tikrieji karo nusikaltė
liai, savanoriškai prisidėję 
prie nacių vedamų žudynių, 
yra teisiami, tačiau griež
tai protestuojame prieš So
vietų Sąjungos KGB pa
ruoštų dokumentų vartoji
mą ir liudininkų prievar
ta panaudojimą tariamiems 
nusikaltimams įrodyti. So
vietų Sąjunga yra šališka 
ir siekia sunaikinti Rytų 
Europos imigrantus, kurie 
priešinasi Sovietų S-gos Pa- 
baltijos valstybių okupaci- 

rijos suiro ir išnyko. Išsi
gims, subyrės ir ši raudo
noji imperija. Laikas dirba 
Lietuvos naudai.

— Kaip išeivija turėtų 
laikytis, arba, kitais žo
džiais, ką ji turėtų daryti, 
kad geriau galėtų padėti 
pavergta) tautai?

— Mažai ką galime dabar 
pavergtam kraštui padėti. 
Galimybės nepagerės ir ar
timoje ateityje. Manyčiau, 
kad išeivijos svarbiausias 
uždavinys yra išlikti gaiviai 
lietuviška, kad laikui atė
jus, dar būtų pajėgi padėti 
atsistatančiam kraštui idė
jiškai, moksliškai ir medžia
giškai, o šiuo metu vis pri
minti pasauliui apie Lietu
vos likimą, kad ji neliktų 
užmiršta.

— Dabar labai madoj lo
terijos: ką darytum, jei lai
mėtum 20 milijonų?

čia kolega Balys nebeiš
laikė, nusišypsojo ir taip 
atsakė: — Pasinaudosiu 
amerikinės k o n stitucijos 
penktuoju priedu ir į šį 
klausimą neatsakysiu, nes 
tai galėtų pakenkti mano 
sveikatai. Jei pasakysiu, jog 
sunaudočiau savo malonu
mui, galiu būti apkaltintas 
už godumą, o gal net ir už 
išdavimą lietuviškų reika
lų. Paskelbęs, kad išda
linsiu lietuviškoms organi
zacijoms, būsiu klausiamas 
kokioms ir jei neduok Die
ve, kokią, man negirdėtą, 
nepaminėčiau, galvą pra
skeltų. Tai geriau tylėsiu 
ir svajosiu.

— Ką ketini daryti su
laukęs 70 metų?

— Taigi, ir aš save klau
siu: Was nūn, kleiner 
Mann? Dievaži, nežinau, tur 
būt, amerikietiškai tariant: 
Business as usual! 

jai. Be to, Sovietų S-ga JAV 
minėtų teismų pagalba nori 
suklastoti II Pasaulinio ka
ro istoriją, tuo užslepiant 
pačios Sovietų S-gos pada
rytus nusikaltimus ir žmo
gaus teisių pažeidimus.

Kartu mes manome, kad 
JAV įstaigų naudojimas 
Sovietų Sąjungoje paruoš
tų dokumentų prieš vadina
mus karo nusikaltėlius ir 
svarstymas juos deportuoti 
į Sovietų S-gą nesiderina su 
JAV Prezidento ir Kongre
so nustatyta politika nepri
pažinti Pabaltijo valstybių 
okupacijos ir inkorporacijos 
į Sovietų S-gą.

Mes siekiame Imigraci- 
jos-Naturalizacijos įstaty
mą pakeisti ta prasme, kad 
teismuose būtų įvesta pri
siekusiųjų (jury) sprendi
mai, kad apkaltintiems bū
tų parūpinti gynėjai ir kad 
būtų sudarytos sąlygos ap
kaltintiems patikrinti visus 
juos kaltinančius dokumen
tus ir tų dokumentų šalti
nius bei apklausinėti (cross- 
examination) kaltinimo liu
dininkus.

VLIKo, PLB-ės, ALTo ir 
JAV Lietuvių Bendruome
nės vardu tais reikalais raš
tai bus įteikti 1985 metų 
sausio pabaigoje JAV Pre
zidentui, Valstybės ir Tei
singumo sekretoriams bei 
visiems JAV Kongreso na
riams. Panašius raštus, ma
nome, siųs ir estų bei lat
vių veiksniai.

Kad mūsų prašymai pa
pildyti Imigracijos-Natura- 
lizacijos įstatymą būtų pa
tenkinti, reikia išvystyti di
delį veikimą į Vyriausybę 
ir Kongresą, masiniai jiems 
rašant laiškus ar siunčiant 
telegramas. Tokį laiškų ra
šymo vajų mes skelbiame 
1985 m. sausio mėn. 15-31 
dienomis. Manome, kad ir 
j šią akciją įsijungs estai, 
latviai bei kitų suinteresuo
tų tautybių žmonės.

Kad ši laiškų rašymo ak
cija gerai pasisektų, jai rei
kia iš anksto pasiruošti ir 
įtikinti kuo daugiau asme
nų, kad į tą veiklą įsijung
tų. Laiko labai nedaug. Pra
šome pavyzdinių laiškų ruo
šimą tuoj pat pradėti, kad 
nuo sausio 15 d. visi ga
lėtume juos masiniai siųsti.

Laiškų rašymo organiza
vimo ir jų rašymo darban 

ELECTRICIAN (MAINTENANCE)
LAYOUT, INSTALL AND MAINTAIN A VARIETY OF ELECTRICAL 
EQUIPMENT SUC.H AS MOTORS. STARTERS. CRANF.S. HO1STS, 
PUMPS. ETC TROUBLE SHOOT PROBLEMS UTILIZING \VIRING 
DIAGRAMS AND SCHEMATICS. MUŠT ALSO BE FAM1LIAR WITH 
AND CAPABLE OF PERFORMING NECESSARY PLUMB1NG. WF.LD 
ING AND OTHER SKILLS ASSOCIATED WITH MAINTENANCE OF 
MACH1NERY. EQUIPMENT AND BUILD1NGS.

FULL T1ME, EXCELLENT START1NG SALARY, FULL PA1D FA- 
MILY PLAN MED1CAL AND PROFIT SUARING. CONTACT JOSEPH 
URQUHART BETWEEN 9 AM — 3 PM.

617-389-8440

DUNCAN INDUSTRIES
69 NORMAN STREET

EVERETT, MASS. 02149
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

kviečiame įsijungti lietu
viškų parapijų vadovybes, 
ALTo skyrius, JAV Lietu
vių Bendruomenės apylin
kes ir apygardas, Pabaltijo 
Amerikiečių Laisvės Lygą, 
American for Due Process 
sambūrį, visas lietuvių or
ganizacijas, įskaitant vy
čius, ateitininkus, neolitua- 
nus, skautus, sportininkus 
ir kitus. Tegul nelieka nei 
vieno lietuvio ir nei vienos 
mūsų organizacijos, kurios 
neprisidėtų prie šio labai 
svarbaus darbo. Juk tai 
mūsų visų tautinė bei pilie
tinė pareiga padėti skriau
džiamiems broliams ir gel
bėti tautą nuo Sovietų Są
jungos kėsinimosi išniekin
ti jos istoriją bei apginti 
okupacijos nepripažinimo 
politiką.

Taigi, į šią veiklą įsi
jungti ir atsidėjusiai ją 
vesti pakartotiniai kviečia
me visų organizacijų vado
vybes, parapijų klebonus, 
jaunimo vadovus ir visus 
geros valios tautiečius.

Tuo pačiu lietuvių visuo
menės yra prašoma remti 
Lietuvių Teisėms Ginti 
Fondą, kurį sudarė veiks
nių įsteigtas Lietuvių tei
sėms Ginti Komitetas. Mi
nėto Fondo lėšos naudoja
mos lietuviams ginti ir do
kumentacijai rinkti.. Fondo 
adresas: 5620 South Clare- 
mont Avenue, Chicago, III. 
60636.

Dr. Kazys Bobelis,
Vliko Pirmininkas

Vytautas Kamantas,
PLB Pirmininkas

Teodoras Blinstrubas,
ALTo Pirmininkas

Dr. Antanas Butkus,
JAV LB KV Pirmininkas

FORGE DIE SINKERS
A large & fast growlng tool 
& Ole |ob shop, in the South 
East, has an openlng for a 
person that Is experlenced 
In the repalr and maklno of 
foroe dles for small hand 
tools. Top wages for top 
quallfled person. Also a 
good beneflt program.

UNITED TOOL & DIE, INC.'
P.O. BOX 5227 

West Columbla, SC 29171 
803-79Č-Š850

Equal Opportunlty Employer

(45-50)

WANTED 
EXPERIENCED PRESSMAN 

Medium sized commercial printinu 
company in Denver seeking a quali- 
fied pressman for chief 17-2 color 
an Harris 25 single color. Steady 
work & benefits.
For more information call or ivrite: 

303-344-9995
CHAMBERS PRINTING INC. 

15270 E. 6TH AVĖ.
AURORA. COLORADO 80011 

(45-51)
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Nevisai pavykę burtai

Slavos Žiemelytės ir Vadovo 
Verikaičio koncertas

Vytautas Matulionis

Tūkstantis devyni šimtai 
aštuoniasdešimt ketvirtųjų 
metų gruodžio mėnesio de
vintosios dienos popietė Cle
velando lietuvių gyvenime 
buvo ypatingai svarbi. Ji 
buvo pašvęsta Clevelando 
lietuvių radijo programos 
"Tėvynės Garsai” trisde
šimt penkerių metų gyva
vimo sukakties paminėji
mui. O kad tokia sukaktis 
buvo minėjimo verta pa
tvirtino ir "marios” klausy
tojų suplaukusių į Cleve
lando Dievo Motinos para
pijos auditoriją pasidžiaug
ti šios popietės nekasdieniš
kumu.

Ir kaip nesidžiaugti. Juk 
nepailstančiose ir gabiose 
šios programos vadovo Juo
zo Stempužio rankose, gau
sių ir dosnių rėmėjų šelpia
mi, "Tėvynės Garsai” ir 
po trisdešimt penkerių aud
ringų metų tebeaidi ir nu
tilti nežada. Tai neabejoti
no ryžto, ištesėjimo, užsi
spyrimo ir pasiaukojimo iš
dava.

Išskyrus penkiolikos mi
nučių pavėlavimą belau
kiant Clevelando miesto 
aukštųjų svečių su meru 
Voinovich priešaky, pirmo
ji programos dalis buvo 
pravesta beveik radijo pro
gramos tikslumu. Tai malo
ni prošvaistė mūsų dažnai 
ribų nepažjstančiose paren
gimų programose, kurios 
savo beribiu ištęsimu klau
sytojų jusles užmarina, o 
juos pačius nugramzdina j 
sapnų karaliją. Kad taip 
neatsitiko su šia popiete, 
yra Mildos Lenkauskienės 
nuopelnas. Jos gerai paruoš
tas, nepersaldintas ir įdo
miai patiektas įvadinis žo
dis (lietuviškai ir angliš
kai) sudomino klausytojus 
ir suteikė minėjimui veik 
akademinę (tačiau šiltą il
su a r tinančią) nuotaiką. 
Bet. . . buvo ir antroji, 
koncertinė, minėjimo dalis 
ir apie ją būtina pasisakyti 
kiek plačiau.

Sukaktuvinio koncerto 
programą atliko kanadie
čiai svečiai menininkai: 
Slava žiemelytė — kontral
tas ir Vaclovas Verikaitis 
— bosas-baritonas, palydi
mi Jono Govėdo, pianisto.

Slava žiemelytė koncer
te atliko šiuos kūrinius: ”1 
will magnify Thee” — ari
ja iš Handel’io oratorijos 
"Belshazzar” (1745), ”He 
shall feed His flock” — ari
ja iš to paties kompozito
riaus didžiausios oratorijos 
"Messiah” (1724), Vanios 
arija iš pirmosios rusų tau
tinės operos ’Tvan Susanin” 
(programoje išverstoje kaip 
"Karaliaus gyvenimas”) — 
Michael Ivanovich Glinka 

— 1836. (Čia norisi paste
bėti, kad pirminis šios Glin- 
kos operos pavadinimas bu
vo ’Tvan Susanin”. Ji taip 
patiko carui Nikalojui Pir
majam, kad jis Glinkai do
vanojo keturių tūkstančių 
rublių vertės žiedą, o šis, iš 
savo pusės, tuoj operą per- 
krikštino į "Gyvenimas už 
carą" — "Life for a Tsar”. 
Neaišku, kodėl lietuviškąi 
ši opera vadinama "Kara
liaus gyvenimas"), ši arija 
parašyta kontraltui dainuo
jančiam vyrišką Vanios, 
Susanino įsūnio, vaidmenį. 
Solistė taip pat atliko Čai
kovskio "Kodėl, kodėl?”, o 
su Vaclovu Verikaičiu pa
dainavo keturis duetus: 
"Oi, lekia, lekia gulbių pul
kelis”— Čiurlionis, "Eikime 
mudu abudu" — Mikulskis, 
"Lopšinė gimtinei ir moti
nai” — Mikalauskas ir ”Oi, 
berneli vienturį” — Tallat- 
Kelpša.

Solistės balsą apibūdinti 
nelengva. Tai gilus kontral
tas su tvirtomis žemomis 
gaidomis, gana pajėgus nu
galėti ir pasitaikančioms 
aukštesnėms v i r šūnėms. 
Kartu tai nelabai lankstus, 
"tiesus” balsas, be įgimto 
virpesio — "vibrato” kuris 
balsui priduoda gyvumo 
(nesumaišytina su "tremo
lo” — kuris yra balsinė 
yda!), nelinkęs į jausmin
gumą, su kartkartėmis jau
čiamais aštrumais. Tačiau 
buvo ir gražių išimčių, ypač 
Vanios arijoje. Solistė pasi
rodė šią ariją gerai išnagri
nėjus ir supratus ir, turbūt 
vienintelį kartą šiame kon
certe, sugebėjo pilnai at
kreipti ir išlaikyti klausyto
jų dėmesį. Keista, kad so
listė šiam koncertui pasi
rinko Handel’io religino tu

Prie sukaktuvinio torto, J. Stempužis su WCPN radijo sto
ties gen. direktoriumi Leonard Well ir ponia.

V. Bacevičiaus nuotr.

rinio oratorijų arijas. Nors 
ir parašytos vieno didžiau
sių muzikos genijų, jos čia 
savo stiliumi ir turiniu ne
tiko ir programą bereikalin
gai "surimtino”. Labai ap
valdyto ir gilaus religinio 
jausmo kupina arija iš 
"Messiah” praskambėjo be 
įkvėpimo, nors muzikinis 
atlikimas buvo tikslus.

Jausmai neturėtų solistės 
bauginti ir ji turėtų jų ne
tramdyti. Lyrinė scena yra 
jausmų karalystė, kurioje 
širdis dažnai viršija protą 
ir perdidelis jausminis su
sivaržymas yra lengvai pa
stebimas klausytojų. Taip 
pat norėtųsi kiek "giedres
nio” veido, nors solistė ne
tikėtai nustebino savo stai
ga pagyvėjusią vaidyba 
duete ”Oi, berneli venturi" 
su Vaclovu Verikaičiu.

Vaclovo Verikaičio atlik
toje programos dalyje 
skambėjo šios dainos: ”Oi, 
neverk, motinėle” — Nau
jalio, "Išėjo tėvelis į žalią 
girelę” — Šimkaus, "Ru
dens arimuos" — Klovos, 
Udrio daina iš operos "Pilė
nai” — Klovos, "Namo” — 
Largo iš "Naujojo pasaulio 
simfonijos” — Dvorak, 
"Tavęs nebemyliu” — Tos- 
ti ir anksčiau minėti keturi 
duetai su Slava žiemelyte. 
Savo solo dainų pabaigai 
jis dar pridėjo dainą iš 
"musical” ”South Pacific” 
— "Užburtą vakarą” (Some 
Enchanted Evening) — pa
rašytą Richard Rogers ir 
Oscar Hammerstein II 1949 
metais, pagal James A. Mi- 
chener apysakas "Talės of 
the South Pacific”.

Dainininką paskutinį kar
tą teko girdėti prieš dauge
lį metų. Neatiaidi laiko tėk
mė yra įspaudusi savo žy-

Sol. Slava Žiemelytė, akompanuojant J. Gavėdui, dainuoja 
Tėvynės Garsų koncerte. V. Bacevičiaus nuotr.

mę ir į jo balsą. Nors ak
sominio švelnumo, sodrumo 
ir jėgos pėdsakai dar leng
vai atpažįstami, jie jau ge
rokai išblėsę. Jo atlikti kū
riniai buvo gerai paruošti 
ir jausmingai išgyventi. 
Atrodė (ypač pradžioje), 
kad solisto dainavimas bu
vo kamuojamas ar varžo- 

. mas kažkokios kūniškos ne
galės (užkimimo?) ir meni
ninkas daugelyje vietų nau
dojo pianissimo, kuris, nors 
ir paremtas tvirtu kvėpavi
mu ir suteikęs koncertui 
pluoštą dailių akimirkų, in
terpretaciniu atžvilgiu ne 
visur buvo pateisinamas. 
Geriausiai pasisekęs iš Ve
rikaičio dainuotų kūrinių 
buvo jo priedinė daina 
"Some Enchanted Even
ing”. Atlikta angliškai, ši 
daina buvo klausytojų šil
čiausiai priimta. Balsui ge
rokai apšilus, dainininkas 
išgavo šiai dainai labai bū
dingų nuotaikų, o paskuti
nioji aukštoji gaida dainuo
jama pianissimo kaip kom
pozitoriaus parašyta, skam
bėjo lengvai ir švelniai, čia 
norėtųsi pridurti, kad šios 
dainos geriausiu interpre
tatorium buvo skaitomas 
pasaulinio garso italų ope
rinis bosas Ežio Pinza. So
listo dainuojamos aukšto
sios gaidos reikalaujančios 
"forte” nevisada teikė to
kio malonaus įspūdžio.

Jei žiemelytės scenine 
laikysena buvo šiai progai 
persantūri, Verikaičio sce
ninis elgesys buvo visai 
priešingas. Sumaniai pa
naudotais vaidybiniais {tar
pais jis greit užmezgė tvir
tą ryšį su klausytojais ir iš
laikė jį iki koncerto pabai
gos. Dėl nesuprantamų prie
žasčių nustumus pianiną 
gilokai į vieną scenos pusę, 
Verikaitis susidariusią tuš
čią scenos plotmę pilnai iš
naudojo savo skaitlingiems 
"pasivaikščiojimams” daž

nai "karpydamas” scenos 
erdvę rankų judesiais Ar 
toks scenos "kryžkeliavi- 
mas” buvo būtinas? Atro
do, kad anksčiau buvęs Ve
rikaitis dainininkas — vai
dintojas yra tapęs vaidin
tojų — dainininku. Būtų 
įdomu jo pasiklausyti gry
nai klasikiniais pagrindais 
sudarytame rečitalyje kur 
norimas įspūdis išgaunamas 
tik balsu, ne judesiais.

Pianistas Jonas Govėdas 
akompaniatoriaus paskirtį 
atliko gražiai, dainų niekur 
nenustelbdamas, bet, kaip 
ir dera, prie jų prisitaiky
damas, jų balsines linijas 
savo palyda atitinkamai 
"įrėmindamas” ir, kur rei
kia, pabrėždamas. Tačiau 
kodėl jis nebuvo įtrauktas 
į koncerto programą kaip 
piano solistas? Iš jo piano 
palydos matyti, kas jis turi 
įdomių muzikinių minčių. 
Būtų buvę malonu tas min
tis, pilnai išvystytas, išgirs
ti atskirai. Tokie piano įtar- 
pai būtų koncerto programą 
tik praturtinę ir palengvi
nę solistų balsinę naštą.

Išskyrus V. Verikaičio 
"Some Encha;nted Evening" 
ir žiemelytės su juo sudai
nuotą — suvaidintą duetą 
"Oi, berneli vienturį" (ku
riame abu solistai gražiai 
suspindėjo juoku), koncer
to programa buvo perdaug 
vienoda tiek dainų slinkti
mi, tiek jų reiškiamais 
jausmais, čia nebuvo viena 
tų progų kuriomis mes taip 
įpratę verkšlenti, raudoti, 
aimanuoti ir kitaip save 
kankinti žvelgdami tik į 
praeitį, bet ne į ateitį. Ne! 
šis koncertas buvo muziki
ne dalimi minėjimo skirto 
atšvęsti džiaugsmingą su
kaktį ! Nors prileistina, kad 
koncerte dainuoti kūriniai 
buvo labiau tinkami solistų 
dabartiniems balsiniams iš-

(Nukelta į 8 psl.)
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Ties rytojaus aušra..
(Atkelta iš 1 psl.) 

Vertėtų užmiršti tai, kas buvo 
negerai, nebent galima būti 
pasinaudoti nesėkmėmis kaip 
pamoka rytojui, kad nebūtų 
kartojamos klaidos. Bet juk 
žinome, kad istorija kartojasi 
ir žmogiškasis charakteris nesi
keičia. Nes, jei kasmet tobu
lėtų, pasaulis nebūtų tokiame 
stovyje, kokiame jis yra šian
dieną, išbujojus terorizmui, 
nemažėjant viską naikinan
čiai ir žmogiškumą pamynu
siai komunizmo įtakai, tau
toms neatgaunant laisvės, ver 
gijai vis dar dominuojant di
delėje pasaulio dalyje. Taip 
ir mūsų visuomenėje bus asme
nybių susikirtimai, bus nesu
sipratimai, kaip natūrali įvy
kių raida. O vistik norėtųsi 
pasvajoti ...

Kaip per sapną - matau mū
sų visus veiksnius drauge po
sėdžiaujančius, nebekovojan- 
čius dėl dominavimo kurioje 
nors veiklos šakoje, o leidžiant 
dirbti kiekvienam tik toje sri-

KO N C ERTAS...
(Atkelta iš 7 psl.) 

tekliams, visdėlto keletas 
m u z ikinių "pragiedrulių’’ 
būtų buvę ne pro šalį.

Nevisada būtina klausy
tojams pataikauti. Kartais 
pravartu juo "meniškai su
erzinti” išverčiant juos iš 
įprastų kasdienybės vėžių. 
Nors klausytojai jiems ge
rai pažįstamų melodijų gali 
būti "sužavėti”, jie taip pat 
gali būti tų pačių melodijų 
ir užmigdyti. Muzikiniai at
kurtas gegutės kukavimas 
ar nuolatinis "čiūčia-liūlia- 
vimas” nepadaro kūrinį pri
valomu visiems lietuviš
kiems renginiams, nors to
kie atvejai pasitaiko daž- 
niaus ir dažniau.

Daugelio yra nežinoma, 
kad dainininko scenos gyve
nimo pamatai yra labai ne
tvirti: dvi plonytės kūno 
audinio juostelės — balso 
stygos. Jos reikalauja nuo
latinės, ypatingos ir rūpes
tingos priežiūros kuri eili
niam žmogui dažnai atrodo 
keista ir perdėta. Iš vienos 
pusės, perdažnas ar netin
kamas balso stygų naudoji
mas gali būti pražūtingas, 
bet iš kitos pusės žiūrint, 
lyg atleto raumenys, jos tu
ri būti kasdien mankština
mos, nes kitaip jos netenka 
savo miklumo, nusilpsta ir 
nebepajėgia atlikti joms 
skirtų uždavinių. Panašus 
nusilpimas buvo juntamas 
ir šiame koncerte. Nebuvo 
čia to pilnavidurio balso 
išsiskleidimo suvirpinančio 
ne tik pačių menininkų bū
tybes, bet tuoj pat pajun
tame ir klausytojų. Nors 
tai apgailestautina, nuošir
di padėka priklauso kana
diečiams menininkams su
tikusiems savo talentais 
praturtinti šią šventišką 
popietę.

Vytautas Matuilionis

tyje, kuriai asmuo yra tinka
miausias. Ambicijos neužten
ka. Reikalingas talentas, su
gebėjimas ir idealizmas. Būtų 
gera, kad sumažėtų pagerbi
mai ir praeitų dienų minėji
mai, sukaupiant visas jėgas į 
dabartį, kad ji nuo mūsų ne
pabėgtų, palikdama mus gy
venti praeitų dienų ilgesy. 
Čia didieji jauniausios kartos 
atskilimo tragedijos pradai. 
Gerbkime tuos, kurie gyvi ir 
užsitarnauja pagarbos - vie
toje to, kad perpildytume lai
dotuvių namus, lenktyniuo- 
dami ilgame atsisveikinimo 
kalbų maratone. Esame pra
radę lygsvarą tarp praeities 
(ją garbindami) ir dabarties 
(jos nevertindami).

Būtų idealu, kad tie, kurie 
grandioziniams, milžiniškų su
mų reikalaujantiems projek
tams renka lėšas, jas daugiau 
nukreiptų į lietuviškas kiše
nes, remdami mūsų profesio
nalus, mūsų menininkus ir 
amatininkus, o nesamdytų sve
timtaučius. Operos, fantastiš
kos aukšto mokslo institucijos 
ir kiti panašūs projektai yra 
prabanga, kurią galime sau 
leisti tik tada, kada ir mūsų 
gyvybiniai reikalai yra garan
tuotai saugūs. Pagrindinis 
mūsų susižinojimo ryšys ir gy
vybės audeklas yra spauda, o 
vistik netenka pastebėti jokių 
didelių projektų mūsų spau
dai remti, kuri laikosi tik iš 
prenumeratų, kai tuo tarpu 
didžioji šio krašto spauda lai
kosi iš brangių reklaminių skel
bimų. Mūsų gausi, vertinga 
periodika privalo būti remia
ma be aukų prašymo, radus 
kokią nors premijų, ar stačiai 
'stipendijų’ formą. Kai laik
raščiui reikia modernizuoti in
ventorių, derinantis prie laiko 
techniškų reikalavimų, visa 
našta krinta ant skaitytojų pe
čių, nors savaitraščiai , dien
raščiai aptarnauja visą visuo
menę, skelbdami ir komerci
nio pobūdžio pelną nešančius 
renginius, o vėliau turi pasi
tenkinti ‘auka’.

Į vargą patekusių tautiečių 
socialinis aprūpinimas iki šiol 
nesulaukė jokio dėmesio, nors 
turime LB socialinių reikalų 
skyrių, kuris iki šiol pasitenki
no anketų pildymu be jokių 
apčiuopiamų rezultatų. Bu
vusi ekonominė krizė ir bedar
bė negalėjo nepaliesti ir mūsų 
tautiečių. Bet ar kas nors pa
sirūpino juos surasti ir ištiesti 
pagalbos ranką?

Todėl lėšų rinkėjai turėtų 
pagaliau pradėti sudaryti pir
menybių sąrašą, nuspren
džiant, kuriam tikslui lėšos 
labiausiai reikalingos ir tiks
liausiai sunaudojamos. Neleis
tina asmeniškų ambicijų įkvėp
tiems projektams skirti sun
kiai sukeliamas lėšas ir bran
gią kūrybinę bei visuomeninę 
energiją. Proporcija turi būti 
išlaikoma. Turime lituanisti
kos katedrą reikalaujančią mi 
lijoninės sumos, bet lituanisti
nės mokyklos ir dabar dar 
už šeštadieninį darbą savo mo 
kytojams moka nesiekdamos 
žemiausio atlyginimo normų. 
Mokinių šeimos mokytojų ‘al
goms’ apmokėti privalo įvai
riais būdais ieškoti lėšų - ga

minant pietus, skutant bul
ves, pardavinėjant loterijos 
bilietus ... Bet gi prekyboje 
noriai sumokama reikalauja
ma suma už dešrą, duoną, ba
tus ar automobilį. Kodėl toks 
nevertinimas kultūros darbuo 
tojų bei jų institucijų, nešan
čių konkrečią naudą mūsų vi
suomenės ateičiai?

Iš kitos pusės tėvai - palikę 
šeštadieniais kelioms valan
doms vaikus mokykloje - rei
kalauja, kad vaikai per kelias 
dešimtis minučių nugalėtų lie
tuviškos gramatikos sunkumus, 
apvaldytų sintaksę, praturtin
tų savo žodyną ir galėtų disku
tuoti Baltrušaičio simboliką. 
Iš spaudos reikalaujama tobu
lybės rezultatų, kritikuojant 
reportažus, praleistas pavar
des, nuotraukas ... Ar pagal
vojame, kad spaudą užpildo 
neapmokami plunksnos dar
bininkai, o redaktoriai neturi 
atostogų?

Tai Naujų Metų klausimai 
nukreipti į lietuvišką sąžinę, 
kad joje būtų rasti pozityvūs 
atsakymai. Turime daug. Ir 
galime daug duoti - talentais, 
pinigais, idealizmu ir gera 
valia.

PARYŽIUS
• Ričardas Bačkis, atsto

vaudamas Europos Solida
rumo Uniją 1984 m. spalio 
13-14 d. d. tarptautiniame 
kolekvijume "Krikščionys 
ir valstybė Europos kraš
tuose” Strasburge skaitė 
pranešimą apie Lietuvą, 
šiame kolekvijume dalyva
vo daugiau šimto profeso
rių, įmonių pirmūnų, syn- 
dikatų vadovų ir Prancūzi
jos, Vokietijos, Italijos bei 
Benelux kraštų parlamen
tarų.

Solidarumo Unija buvo 
įsteigta paskutiniųjų rin
kimų į Europos Parlamen
tą metu. Jos tikslas ginti 
Sovietų pavergtų kraštų 
teises Europos Parlamente.

"Allianza Christiana” są
jūdis Italijoje buvo pakvie
tęs R. Bačkį kalbėti apie 
Lietuvą š. m. gruodžio 2 d. 
Milane, kur buvo apie 600 
dalyvių iš visos Italijos. Po
būvyje dalyvavo taip pat 
Afganistano ir Vietnamo 
pabėgėliai. Ta proga buvo 
įsteigta Italijoje Tarptauti
nės Rezistencijos organiza
cija okupuotuose kraštuose.

Gruodžio 5-6 d. d. R. Bač
kis dalyvavo Paryžiuje įvy
kusioje konferencijoje te
ma — "Dezinformacijos 
vaidmuo moderniame pa
saulyje”. Ją rengė Tarptau
tinė Rezistencijos Organi
zacija ir Europos Saugumo 
Institutas.

ši organizacija palaiko 
ryšius su 26 kraštuose esan
čiomis rezistencijos grupė
mis. Jos pradininkai buvo 
Vladimiras Bukovsky ii- ku
bietis Armando Valladares.

MACHINIST IST CLASS 
Aircraft Precision Gear Mfg.: sėt up 
and operated: Gear Hobbing, Shap- 
ing & Grinding, (Reishauer), cylin- 
drical Grinding, internal, externai, 
thread grinders, Engine, Turret and 
Chucking, lathes. Localed Eastern 
Queens.

Call 718-592-7106
(44-50)

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

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

Willowbrook, III. 60521

Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777FSLK

JOSEPH F. GRIBAUSKAS 
EXECUTIVE SECRETARY

St. Anthony
Savings & Loan Associatton

Dennis N. Gribauskas
Senor Viee-President/
Willowbrook Maruiger

O|M>n Moli.. 9-8; Tues.. Thurs.. Eri. 9-3; Sat., 9-1; Cli»ed Wed. >
♦

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

MATAS & TURNER 

REALTY

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

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

H0WARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Scbmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Olio 44119 
Tel. (216] 531-7770

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

liams pastatyti.
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STASIUI ČIURLIONIUI
Lietuvoje mirus, jo seseris KATRINĄ ir 

ALDONĄ bei jų artimus atjaučiame giliu 

nuoširdumu, žinome, labai gerai žinome ką 

sielai reiškia netekti ir antrą-paskutinj savo 

mylimą brolį —

Elena ir Juozas 
Mockaičiai

Mielam broliui

A. A.

VACIUI ŽALIMUI

Lietuvoje mirus, seseriai VALERIJAI VA

LEIKIENEI, giminėms ir artimiesiems reiš

kiame užuojautą

Elena ir Kazimieras
Pociai

CHICAGOS LIETUVIAI
JAUNIMO CENTRO 

METINĖ VAKARIENĖ

Chicagos Jaunimo cent
ras sukurtas ir daugiau 20 
metų administruotas tėvų 
jėzuitų, prieš keletą metų 
perduotas pas auliečiams. 
Jaunimo centro veiklą pri
žiūri taryba, o administruo
ja sudaryta valdyba, kuriai 
nuo perėmimo vadovauja 
nepavargstanti visuomeni
ninke Irena Kriaučeliūnie- 
nė.

Jaunimo centro patalpo
mis už mažą atlyginimą 
naudojasi lit. mokyklos — 
Dariaus-Girėno pradinė ir 
Chicagos aukšt. lit. mokyk
los ir Pedagoginis lit. insti
tutas. čia glaudžiasi Pasau
lio lietuvių archyvai, kovų 
muziejus, jaunimo organi
zacijos, tautinių šokių an
sambliai, chorai, susirinki
mai ir t.t. Jaunimo centro 
tinkamas išlaikymas ir prie
žiūra suėda nemažas sumas. 
Kaip pirm. Ir. Kriaučeliū- 
nienė pranešė, metinės iš
laidos siekia 85,000 dol. Šias 
išlaidas dalinai padengia 
patalpų nuoma, narių mo
kesčiai ir aukos, žiemos mė
nesiai yra sunkiausi, nes ap
šildymo ir apšvietimo išlai
dos yra labai didelės ir jų 
sumažinti nėra jokios gali
mybės, nors ir labai ekono
miškai ir taupiai .stengia
masi naudoti. Sumažinus 
šilimą, tuojau šaukia ren
gėjai ir publika, todėl ten
ka jų reikalavimus paten
kinti. Nemažos yra ir ap
saugos išlaidos, samdo
miems policijos pareigū
nams, kurie laisvalaikiu 
saugo Jaunimo centro sve- 
šių mašinas. Ir čia vi
siems negalima įtikti, nes 
autobusų keleiviams apsau
gos priemonių nereikia, o 
automobilistai džiaugiasi, 
kad po renginio randa pa
liktą nesužalotą važiavimo 
priemonę. Visiems sunku 
įtikti.

Tracinės Jaunimo centro 
vakarienės ruoša rūpinosi 
specialus komitetas, kurį 
sudarė: M. Marcinkienė 
(pirm.), B. Jasaitienė, S. 
Endrijonienė Dundzilienė,
M. Saliklienė, J. Ivašauskie- 
nės, J. Kerelienė, A. Ra
manauskienė, G. Rimkienė, 
Z. Adamavičiūtė ir E. Tri- 
makienė. Jaunimo centro 
metinė šventė pradėta pa
maldomis tėvų jėzuitų kop
lyčioje už mirusius jėzuitus, 
mecenatus, rėmėjus ir na
rius.

Popietę atidarė ir progra
mai vadovavo komiteto pir
mininkė M. Marcinkienė. 
Maldą sukalbėjo vyskupas 
V. Brizgys. Pasisotinus, 
įvykdytas laimikių trauki
mas. N. Buršteinas kiekvie
nais metais paaukoja ver
tingą daiktą ir šiais metais 
davė vyr. kailinį paltą.

Meninę programos dalį 
atliko muziko Fausto Stro-

Antanas Juodvalkis

lios vadovaujamas ansam
blis VAIVA. Vaiva pasirodė 
su muzikiniu veikalu ”Virš 
v a i vorykštės”. Dalyviai: 
Faustas Strolia (vadovas), 
Kazė Brazdžionytė, Vida 
Momkutė, Vitas Plioplys, 
Vincas Olšauskas, Antanas 
Kivėnas, Laima Vadeišaitė 
ir Regina Turnevičiūtė- 
Ruesh.

Vadovo ir Vaivos daly
vių įdėta daug darbo pa
ruošiant šį veikaliuką, bet 
žiūrovų per daug nesužavė
jo, nes veiksmas lėtokas ir 
balsai silpnoki. Įdomios de
koracijos. Gaila, kad nepa
vyko sužinoti kas jas pa
ruošė.

Pabaigoje, vald. pirm. I. 
Kriaučeliūnienė padėkojo 
renginių komitetui, dovanų 
aukotojams, salės dekora- 
torei Jolandai Kerelienei, 
Jaunimo centro moterų klu
bo valdybai ir jos pirm. S. 
Endrijonienei, už dovano
tas staltieses, pirmą kartą 
panaudotas šioje vakarie
nėje, rėmėjams, dalyviams 
ir spaudai bei radijui. Pa
minėjo šio vakaro metu 
gautas stambesnes aukas, 
kurias įteikė: 1,000 dol. dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, po 
250 dol. — dr. Kazys ir Da
lia Bobeliai ir dr. Pranas ir 
Aldona Mažeikai, 100 dol. 
Steponaitis, 50 dol. dr. Juo
zas ir Jonė Meškauskai, 60 
dol. Julisu ir Paulina Ma
čiuliai, kiti mažesnėm su
mom.

Vakarienėje dalyvavo 
virš 400 svečių ir tai rodo, 
kad visuomenė Jaunimo 
centrą remia. Teisingai val
dybos pirm. I. Kriaučeliū
nienė savo žodyje pareiškė: 
"Vyresnių žmonių sugebė
jimai ir darbščios rankos 
padaro šiuos namus gyvus, 
naudingus ir reikalingus ... 
Šie rūmai dar ilgai bus rei
kalingi mūsų pačių naudo
jimui. Kol bus jaunimo, 
skambės jaunatviškas juo
kas, bus varstomos klasių 
durys, dainuos skautai ir 
ateitininkai, gros akordeo
nai ir pinsis šokių lenciūgė
liai, Jaunimo centras bus 
reikalingas".

BOSTON
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS VAKARAS

Bostono aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos tradi
cinis vakaras įvyko gruo
džio 9 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos au
ditorijoje. Programoje bu
vo J. Grušo vieno veiksmo 
komedija "Nenuorama žmo
na”. Režisavo Aleksandra 
Gustaitienė, o vaidino Bos
tono dramos sambūrio na
riai: Gitą Kupčinskienė — 
parketo fabriko direkto
riaus žmoną, Aidas Kup
činskas — parketo fabriko 
direktorių, Vytautas Jurgė
la — chemijos-kvepalų fab

riko vyr. buhalterį, Jurgis 
Jašinskas — girtaujantį 
siuvėją, Rikantė Girniutė
— tarnaitę ir Ramūnas Gir
nius — daktarą. Visa kome
dijos intryga vyksta dėl 
praštmatnios parketo fab
riko direktoriaus žmonos 
(Gitą Kupčinskienė). Ji 
meili, diktuojanti, norinti 
puoštis ir viską daranti už 
vyro nugaros net ir fabri
ko sąskaiton. Fabriko di
rektorius (Aidas Kupčins
kas) ramus ir sąžiningas 
žmogus. Chemijos fabriko 
vyr. buhalteris (Vytautas 
Jurgėla) nori gauti parketo. 
Atneša direktorienei kve
palų ir medžiagos. Direkto
rienė užsisako pas siuvėją 
(Jurgis Jašinskas) sau ir 
vyrui po kostiumą irgi par
keto sąskaiton. Tarnaitė 
(Rikantė Girniutė), kurią 
kibina išgėręs siuvėjas.

Komedija parašyta ok. 
Lietuvoje. Visi aktoriai su
vaidino puikiai, o kai kurie 
tinka ir į profesionalus.

Publikai plojant, režisie
rei Aleksandrai Gustaitie- 
nei buvo įteikta gražių rau
donų rožių puokštė, o vi
siems aktoriams po rožę. 
Režisierė Gustaitienė pasa
kė, kad žara Girniutė, tu
rėjusi vaidinti, esanti ligo
ninėj, tad visas rožes siun
čiamos jai. žaros vietoje 
vaidino jos sesutė Rikantė.

Po vaidinimo buvo rodo
mas filmas "Senolių godos” 
ir baletas. Pagaminti ok. 
Lietuvoje.

Visi susirinkę buvo vai
šinami įvairiais užkan
džiais. Maloniai patarnavo 
jaunos ponios ir mokiniai 
nešiodami užkandžius po 
salę.

NAUJA VALDYBA

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos valdybos 
rinkimai įvyko gruodžio 9 
d. Išrinkti: pirmininku Vy
tautas Eikinas, vicepirm. 
Lionginas Izbickas, proto
kolo sekr. Vytautas Jurgė
la, finansų sekr. Arnoldas 
Plevokas, ižd. Gediminas 
Ivaška, maršalka Martynas 
Dapkus. Revizijos komisi
ja: Tomas Ašmenskas, Da
nutė Izbickienė ir Romas 
Veitas. Direktoriai; Alex 
Akule, Antanas Andriulio
nis, Danielius Averka, Hen
rikas Čepas, Stasys Griga- 
navičius, Vytenis Izbickas 
ir Ričardas Lizdenis.

RIMA BRIČKIENĖ 
NAUJOJ VIETOJ

Ocean Street Associates
— namų pirkimo ir parda
vimo įstaiga, kuriais vado
vauja Rima Bričkienė, per
sikėlė į naują vietą. Dabar
tinis adresas — 206 Minot 
St., 3-čias aukštas, kampas 
Adams ir Minot St., Dor- 
chester.

Rima Bričkienė ir toliau 
žada patarnauti lietuviams 
ne tik pirkimo-pardavimo 
namų reikaluose, bet ji vi
sai be užmokesnio gali ap- 
kainuoti namus ir pan.
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SAN FRANCISCO
ATGIJO LIETUVIAI 
RESPUBLIKONAI

Lietuvių kilmės amerikie
čiai gyvenų San Francisco 
apylinkėje gruodžio mėn. 
pradžioje buvo susirinkę 
pas Dr. Balraj ir Aldona 
Sehgal atšvęsti Ręagan- 
Bush rinkiminį lairRėjimą. 
Ta pačia proga, šeimininkės 
raginami svečiai atgaivino 
Šiaurės Kalifornijos Ameri
kos Lietuvių Respublikonų 
Draugiją, kuri kadaise la
bai aktyviai veikė 1971-74 
metų laikotarpyje.

Pagrindinė susirinkimo 
viešnia ir kalbėtoja buvo 
Liucija Mažeikienė, Lietu
vių Amerikiečių Respubli
konų Klubo Pietų Kalifor
nijoje pirmininkė ir Re- 
publican Heritage Coun- 
cil vicepirmininkė. Kalbėto
ja vaizdžiai nupasakojo Los 
Angeles lietuvių respubli
konų veiklą ir jų prisidėji
mą prie prez. Reagan’o per
rinkimo. Pietų Kalifornijos 
lietuviai respublikonai bu
vo už tai įvertinti ir pa
skelbti kaip vieni iš akty
viausiųjų tarpe visų kitų 
etninių grupių.

Po trumpų, bet entuzias
tingų diskusijų, susirinkę 
svečiai nutarė pradėti vėl 
aktyviai veikti šiaurės Ka
lifornijoje, centruojanties 
San Francisco miesto apy
linke. Buvo išrinkta nauja 
valdyba: Inž. Vytautas Šliū
pas — pirmininkas; Felici
ja Prekerytė-Brown — se- 
kretorė-iždininkė; Frances 
Laurance — vicepirminin
kė politiniams klausimams; 
Aldona Vasaitytė Sehgal — 
vicepirmininkė visuomeni
niams reikalams ir Ona 
Vindašienė — vicepirminin
kė kultūriniams reikalams.

Naujai atgijusi draugija 
planuoja įsijungti į Kali
fornijos ir visos Amerikos 
politinę veiklą — dalyvau
ti ateinančiuose Senato ir 
Gubernatoriaus rinkimuo
se, judinti lietuvių politinį 
susipratimą ir kelti viešu
mon mus liečiančius politi
nius klausymus. Svarbiau
sia tai sudaryti mums drau
gų valdžios pareigūnų tar
pe taip kad lietuvius liečią 
klausymai nebūtų užmiršti.

Dr. Balraj ii- Aldonos Va-

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 commensurate w/exp. 
leve].
KEL-ART PLASTICS INC.

207 PROGRESS DR.
MONTCOMERYVILLE, PA. 18936 

(44-3)

ENGINEERING Manager
For San Francisco Bav Area 

melai slampino company. ME 
reoulred wilh heavv press, tool 
and die, duaiitv control, cosl 
estimating and tool design exper- 
ience. Good communicalion skilti 
a mušt. Excellent salary and 
benefif program. Send resume to 
Gilro Stamping Co., 2915 Ford 
SI., Oakland, CA. 94601-2883 All: 
Personnel.

STEEL SHOP HELP
Steel shoo looking for individuals 
wlth exp in steel work. Muši be 
exp'd wlfh good altitude and wllllng 
to learn. Ooenings tor Shop Fore- 
man/w, Geni Mechanic, VVelders 8. 
Burners (with tools) and Helpers. 
Exc oey & benefits. For aopolnt- 
ment 201-752-4414.

■ laiškai Dirvai
DĖL SPAUDOS 

"KULTCRINGUMO”

Ilgokąi teko pagalvoti, ką 
galėčiau atsakyti į akirati- 
ninko Vyt. Gedrimo (H. Že
melio) insinuacijas mano 
straipsnio DIRVOJE (Pasi
svečiavimai šiapus ir ana
pus) pabaigoje, man suabe
jojus dėl mūsų disidentų 
"patriotiškumo”, jei taip 
jau norite. Net ir Vyt. Ged
rimo duotoje ištraukoje pa
sakiau, kad .. . ”aš jų ne
kaltinu . ..” Atsakymui pri
siminiau, berods "Reader’s 
Digest” seniai skaitytą juo
ką: Vienos parapijos klebo
nas, turbūt labai susirūpi
nęs parapijos reikalais, vai
ruodamas automobilį, per 
neapdairumą įvažiavo į 
sunkvežimį.

Sunkvežimio vairuotojas, 
galvodamas, kad čia klebo
no kaltė, iššokęs iš sunk
vežimio, išplūdo kleboną 
šlykščiausiais, keturių rai
džių, žodžiais. Į tai klebonas 
ramiai atsakė: ... "mano 
broli, Kristuje! Nei mano 
profesija, nei luomas, nei 
apranga neleidžia man jums 
atsakyti tais pačiais žo
džiais. Tačiau, jeigu jums 
sugrįžus namo jūsų mama, 
iššokus iš po "porčiaus” 
jus įkąs į šlaunį, tai ir būtų 
mano atsakymo išsipildy
mas . . .”

Ir ko gi Vyt. Gedrimas 
taip įširdo? Disidentais, 
plačiąja šio žodžio prasme, 
esame mes visi: atseit tie, 
kurie pasitraukė į Vakarus, 
ar dar toliau, dar prieš Ant
rąjį Pasaulinį Karą (įvai
rūs iškamandiruotieji, už
sienio tarnybų ir atstovy
bių tarnautojai ir sumanes
nieji privatūs asmenys), 
tie, kurie pasitraukė pir
mosios okupacijos metais 
(repatrijuotieji), tie, ku
rie, nebelaukdami antrosios 
"saulės užtekėjimo”, masė
mis pabėgo į Vakarus (išei
viai) ir tie, kurie surado ga
limybių pasitraukti į Vaka
rus jau "prašvitus antra- 

saitytės Sehgal vaišinti lie
tuviai buvo atvykę net iš 
9 apylinkės miestų: Berke- 
ley, Budingame, Cupertino, 
Milbrae, Palo Alto, Sarato- 
ga, San Francisco, San Jose 
ir San Mateo.

Sekantis narių susirinki
mas numatomas kovo mėn. 
į kurį tikimasi sutraukti 
lietuvius ir iš kitų, tolimes
nių miestų. Susiėjimo pa
įvairinimui bus demons
truojama lietuviškų mar
gučių dekoravimo būdai.

Šiaurės Kalifronijoje gy
veną lietuviai norį prie 
draugijos prisirašyti ar 
gauti papildomų informaci
jų gali kreiptis j Aldoną Va- 
saitytę Sehgal, 3585 Arbu- 
fus Avė., Palo Alto, Calif. 
94303; tel. (415) 493-5650.

(v)

ašjai saulutei”. Ir kaip gi 
galėčiau juos visus kaltinti, 
įskaitant ii- save patį? Ta
čiau išimčių buvo, yra ir 
bus. Pavardėmis nereikia 
čia vardinti (nes galima 
lengvai apsirikti) ir berei- 
kalo Vyt. Gedrimas pradėjo 
nuo vargšo Jurašo, galėjo 
pradėti nuo Alseikos ir Co. 
Visų tų, kurie mano abejo
jimo pasijuto užgauti, nuo
širdžiai atsiprašau. Nepyk
čiau ir ant tų, kurie ”nusi- 
vilę supuvusiais Vakarais” 
grįžtų į plačiąją tėvynę, nes 
kiekvienas žmogus yra savo 
laimės kalvis, žinoma, ma
no nuomonė keistųsi, jei 
grįžę įsijungtų į subversi- 
vinę veiklą prieš savo tau
tą ir pasaulyje pasklidusią 
išeiviją.

Slapyvardžiais nesidangs- 
tau. J. R. yra mano inicia
lai. Pasirašymas straipsnių 
inicialais mūsų, išeivijos, 
spaudoje yra kaip ir įsipi- 
lietinęs (pav. Br. Kv., aj, 
Pr. Vg., vm.). Jie visi yra 
daug kartų aštrokai pasisa
kę įvairiais mūsų gyvenimo 
ir politikos klausimais, bet 
jų laikraščių redaktorių nie
kas nepravokuoja "pasiaiš
kinti”. (Prieš ką?!). Ne di
delis didvyriškumas ar slap
stytis po paties sugalvota 
pravarde, kaip kad daro 
Vyt. Gedrimas.

Įdomiausia gi ir menkiau
sia Vyt. Gedrimo pasisaky
mo vieta yra jo "chuliga
nizmo” sąvokos supratimas. 
Laikraštis, kuris drįsta 
teršti lietuvių kalbą saki
niais kaip ”bi ... į akį”, ne
praleidžiant raidžių, ko mes 
nedrįstame pakartoti (AKI
RAČIAI Nr. 7, septintas 
puslapis), kuris savo vieno 
skyrelio EXLIBRIS yra pa

u

□e
AMBER
STUDIOS, mc
505 East 185 Street, 

CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius Tel. (216) 531-3500

Didelis pasirinkimas 
įvairių meno darbų.

dovanoms

Viešėdami Chicagoje aplankykite D i D 1II i
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * All/lllllĮ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas. RE 7-3332
Saviniakas J. Mažeika

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

sirinkęs buldogą, besišla
pinanti ant, turbūt visos to 
skyrelio filosofijos, neturė
tų spaudos chuliganizmu 
kaltinti lietuviškąją spau
dą. Gi jo redaktorius turėtų 
nedelsiant pasiimti ”ap- 
pointmentą” pas gerą psi
chiatrą, kol dar ne vėlu.

''Nevertheless” (nepai
sant to), kaip kad sako či- 
kagiškių, amerikiečių, AN
TRO MIESTO (Second Ci
ty) aktoriai, Vyt. Gedrimui, 
kaip lietuviui, linkiu laimin
gų, tik gal kiek protinges
nių Naujųjų Metų! J. R,

INSPECTION
So. Jeraey manufacturer seeks ex- 
perienced inspector or manufactured 
& purchased paris. Familiarity w/all 
shop practices (I. E.) foundry. ma- 
chining, grinding, finishing, gearing. 
heal treating & molding a necessity. 
Knowledge of federal. tech. society, & 
military specifications & standards 
helpful. Full time position vvith bene* 
fits.

609-456-2511.
(45 51)

T M I III 1 VIENINTELIS LIETUVIŲ 
fl 11P fl KREDITO KOOPERATYVAS 

I nUI ■■ 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.
Tel.: 692-3253, 531-8687, 442-90-91.

P A T A R N
MOKAME Už

Reg. indėliai 6'< 
($100 ar daugiau) 
’Super-Share’ 9 G 

($2,500 ar daugiau)

Smulkesnės informacijos 
raštinėje. Visos santaupos apdraustos su National 
Deposit Guarantee Corporation.

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 SKOIJNKITES TIKTAI TAUPOJE

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat.onw.de is on y<xr

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

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

A V I M A I
SKOLINAME

Asmeninės paskolos 
Automobiliams 

Namų pagerinimui 
Nuošimčiai mažesni 
Sąlygos geresnes.

teikiamos TAUPOS

Nat.onw.de
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• Albertas Meilus, chemi
kas, tarnybos reikalais iš
vyko 4 mėnesiams j Floridą, 
kur su įvairiomis universi
tetinėmis bei pramonės gru
pėmis bandys apsaugoti 
Floridos tiltus nuo per grei
to susilpnėjimo.

A. Meilus dirba automo-

• Valė Pašakamienė- 
Weckwirth, buvusi cleve- 
landietė ir paskutiniais me
tais gyvenusi Ispanijoje, 
Ibiza saloje, po sunkios li
gos mirė spalio 24 d. savo 
namuose. Nuliūdime liko 
vyras Kurt, duktė Alė ir 
sūnus Silvestras su šeimo-

J. Stempužis įteikia alžymėjimus Tėvynės Garsų talkininkams. V Bacevičiaus nuotr.

bilių pramonėje ir jo išras
ti metodai bei chemikalai, 
padedą kovoti prieš rūdis 
ir korosiją, plačiai vartoja
mi Amerikoje ir Europoje. 
Praeitais metais gavo Kop- 
pers Co. prezidento premi
ją, kuri skiriama tik ke
liems iš 1700 tarnautojų.

• Balfo Clevelando sky
rius sveikindamas Dirvą su 
šventėmis pridėjo auką 25 
dol. sveikinimą pasirašė 
pirm. E. Stepas ir sekr. A. 
Puškoriūtė. Ačiū.

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

............................................H
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MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Avinę)/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

Telefonas: 481-3008

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

MCMBCR

FSLIC
Mm* tomant Lmm

Ynu» *«v<n«a leeurid te 640.000

A. Balsys, Kensington .. 3.00 
P. Trybe, Dorchester .... 3.00 
J. Jokūbaitis, Palm Beach 8.00 
Talka, Australija.............. 8.00
F. Klimaitis, Cleveland .. 8.00 
A. Mackuvienė, Cleveland 8.00

mis.
• Tėvynės Garsų radijo 

programos vedėjas J. Stem
pužis, dėkodamas už para
mą organizuojant radijo 
programos 35 m. sukakties 
minėjimą, pridėjo auką 50 
dol. Ačiū.

• LB Clevelando apylin
kės valdyba, per ižd. Vincą 
Cečį, atsiuntė Dirvai auką 
25 dol. Ačiū.

» SLA 14-ta kuopa Cle
velande, per sekr. L. Jokū
baitį, Dirvai paremti at
siuntė 50 dol. Ačiū.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
S. Kvecas, Santa Monica 8.00 
E. Ribokienė, Brockton .. 5.00 
Dr. D. Kasaitis, Baltimore 10.00 
P. Povilaitis, Great Neck 10.00
B. Nainys, Cleveland .... 5.00.
K. Biskis, Downers Grove 50.00
V. Jonkus, Philadelphia 8.00 
V. Bagdonavičius, Phila. 8.00 
J. Lesčinskis, Dorchester 28.00 
J. Kartanas, Omaha .... 3.00 
A. Stepanauskas,

Juno Beach ................  8.00
P. Bielinis, Cleveland .. 8.00 
P. Mičiulis, Gulfport .... 8.00 
V. Staskevičienė, Detroit 3.00 
V. Barmienė, Los Angeles 3.00 
S. Antanaitis, Chicago ..13.00 
A. Rakauskas, St. Pete. .. 3.00 
J. Kiaušas, Harrison .... 3.00 
V. Ripskis, Evergreen Pr. 10.00

X. Y., Juno Beach ......... 8.00
J. Jackūnas, Paterson .... 3.00 
V. Vasikauskas,

Richmond Hill ............. 5.00
St. ir E. Santvarai, Boston 30.00 
J. Valaitis, Brecksville . . 10.00 
A. Acus, St. Petersburg .. 3.00 
J. Jurkūnas,

Beverly Shores............. 15.00
Aušros šaulių kuopa,

Miami Beach.................25.00
L. Banis, Cleveland........ 20.00
E. Krygerienė,

Missouri City ............ 6.00
Chicagos Lietuvių

Moterų Klubas............ 50.00
Dr. V. Siliūnas,

Philadelphia ................. 13.00
A. Vebeliūnas,

Richmond Hill ..............10.00
E. Noakas, Fresh Meadovvs 8.00
Z. Ducmanas, Wikliffe . . 3.00
D. Mikoliūnienė, Cleveland 8.00
G. Janušonis, Rochester .. 3.00
P. Bartkus, Newbury .... 3.00
K. Gaižutis, Euclid .... 3.00
Š. Valiukėnas, Springfield 13.00
D. Senikienė, Monticello 33.00
J. Žemaitis, Amsterdam . . 3.00
K. Bačauskas, Woodhaven 18.00
P. Dovydaitis, Los Angeles 3.00
J. Juozaitis, Juno Beach 13.00
J. Glemža, Vokietija .... 3.00
J. Brantas, Millbury .... 3.00 
Arch. Ed. ir Rūta Arbai,

Santa Monica ............. 25.00
X. Y., St. Petersburg .... 3.00 
V. Stadalnikas,

Los Angeles ................. 13.00
A. Griauzdė, Avon ..........10.00
S. Balsys,

Atlantic Beach..............13.00
J. Lepeška, Port Orange 8.00 
P. Indreika, Pleasanton .. 3.00 
A. Kalvaitis, Ormond B. 8.00 
V. Tamulis, Cleveland .. 3.00 
E. Manomaitis, Roxbury 3.00
V. Satkus, St. Catherine 3.00
E. Meilus, Shrevvsbury .. 5.00 
A. Kazilis, Colgan ............ 8.00
P. Mačernis, Chicago .... 10.00 
P. Masalaitis, Wayne .... 8.00
W. Bačiulis, Willowick .. 6.00 
LB Clevelando

apylinkės valdyba ....25.00
J. Jurevičius, Chicago ..13.00
K. Širvinskas, Cleveland 3.00 
R. Pūras, Richmond Hill 3.00 
V. Jokūbaitis, Euclid .... 8.00 
K. Tamošiūnas, Parma .. 3.00 
P. Bielskus, Ridgewood .. 8.00 
Ch. Bogushas, Middleburg 8.00
M. Skirpstienė, Willowick 3.00
P. Šukys, Keamy ...........10.00
D. Čipkienė, Willowick ..13.00
M. Ginčas, Juplter..........3.00
A. Česnavičius,

Richmond Hill.............. 3.00
A. Vailokaitis, Chicago .. 3.00
K. Rožanskas, Chicago .. 8.00

V. Augulis, Dayton....... 3.00
J. Mulokienė,

Santa Monica............ 100.00
Pr. Stankus, Hartford . . 8.00 
J. Mockaitis, Lansing ... .10.00 
S. Balys, Grand Rapids .. 8.00 
S. Skučienė,

Pompano Beach ......... 3.00
A. Mikoliūnas, Cleveland 3.00
A. Kavaliūnas, Chicago .. 3.00 
O. Naumanas, Cleveland 3.00
B. Akelienė, Venezuela .'. 3.00 
Dr. G. Matienė,

Independence ............. 3.00
O. Biežienė, Long Valley 50.00 
SLA Pildomoji Taryba 75.00 
Ed. Balceris, Los Angeles 25.00
V. Janūsaitis; Dousman . .13.00
F. Boreišis, Lakewood .. 8.00
G. Juškėnas, Cleveland .. 8.00
V. Juodka, Chicago ....13.00
I. Jonaitienė, Cleveland .. 8.00 
O. Mironaitė, Chicago .. 3.00
A. Pesys, Fairfield ..........10.00
Tėvynės Garsai,

Cleveland .....................50.00
V. Izbickas, Westwood . .13.00
V. Mariūnas, Cleveland .. 3.00
A. Zuras, Rochester .... 3.00
V. Kutkus, Dearborn .... 10.00
M. Valys, Cleveland .... 8.00
J. Gelažius, Chicago .... 13.00
A. B. Kalvaičiai, Chicago 40.00
K. Bandzevičius,

Los Angeles ................. 13.00
Amerikos Lietuvių

Taryba ........................ 25.00
P. Dirda. Chicago ..........20.00
R. Minkūnas, Seven Hills 3.00
M. Petrulis, Toronto .... 3.00
V. Stimburienė, Willowick 8.00
Balfo Clevelando skyrius 25.00
V. Vaičaitis, Seven Hills 3.00
A. Rukšėnas, Mentor .... 3.00
JAV LB Krašto

valdyba Clevelande . .50.00
A. Motiejūnas,

Richmond Hts................ 3.00
Č. Tamašauskas, Phila. .. 8.00
S. Rudokienė, Chicago .. 8.00
P. Žilinskas, Hemet .... 5.00
VI. Kalvytis, Great Neck 33.00
V. Liaukus, Wethersfield 3.00
B. Sklaris, Philadelphia .. 8.00
X. Y., Evergreen Park .. 8.00
M. Ambrose, Mt. Airy .. 3.00
A. Bimbiris, Los Angeles 8.00 
Rev. prof. dr. P. Ragažinskas,

Centrai ..........................33.00
A. Karaša, Annapolis ..13.00 
Pr. Pakalniškis,

Santa Monica .............. 8.00
J. Liauba, Cincinnati .... 13.00 
R. Pažemėnas,

Burlingame .................. 10.00
V. Kalendrienė, Weston 15.00 
V. Kasniūnas,

Beverly Shores ..........30.00
A. Paškonis,

Downers Grove ..........3.00
Dr. P. Pečiulis, Chicago .. 18.00
J. Kreivėnas, Chicago .. 3.00 
U. Maceikonis, Elizabeth 3.00 
Ig Verbyla, Cleveland .. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.



DIRVA
I)R. KAZIO BOBELIO 

PAGERBIMAS

Iš Romos atėjo žinia, kad 
popiežius Jonas Paulius II 
apdovanojo dr. K. Bobelį šv. 
Gregorijaus ordinu. Toji 
istorinės vertės žinia pasie
kė St. Petersburgo organi
zacijas, kurioms prel. J. 
Balk Anas ir kun. A. Stasys 
išdėstė veikimo planą.

Buvo sudarytas visų or
ganizacijų jungtinis komi
tetas minėtą ordiną įteikti 
ir surengti iškilmingą pa
gerbimą didžiai nusipelnu- 
siam Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkui dr. K. Bobeliui.

Komitetą sudarė: pirm. 
A. Šukys, ižd. J. žvynys, 
sekr. V. Urbonas, banketo 
vadovė V. Kleivienė ir pen
ki vicepirmininkai: K. Vil
nis, K. .Urbšaitis, A. Gudo- 
nis, A. Kraujalis ir M. Ka- 
raitis.

Komitetas iškilmių pra- 
vedimą paskirstė į dvi da
lis: 1985 m. sausio 13 d. 1 
vai. p. p. Most Holy Name 
of Jesus bažnyčioje, 5824 
15 Avė., So. Gulfport, Flo
rida, vysk. Thomas Larkin 
šv. Mišių metu įteiks dr.
K. Bobeliui šv. Gregorijaus 
ordiną: Lietuvių klubo sa

1984 m. lapkričio 27 d. Weimare (Hesseno 

prov.), Vak. Vokietijoj, po sunkios ligos mirė 

BETTY VALNERYTĖ-RĖKLAITIENĖ, 
gimusi 1891 m. birželio 7 d. Marijampolėje, 
Lietuvoj.

Mylimos motinos netekusiam mūsų bran
giam Bičiuliui kultūros istorikui

DR. POVILUI RĖKLAIČIUI,

jo žmonai ASTRIDAI, dukrom ALDONAI, 

LIETAI ir jų artimiesiems reiškiame nuošir
džiausią užuojautą, linkime dvasinio stiprumo.

Stasė ir Jurgis Gimbutai 

Alė ir Stasys Santvarai

lėje 4880 46 Avė. No. 2 vai. 
p. P- įvyks akademinė dalis 
su menine programa ir vai
šėmis. Numato, dalyvauti ir 
vysk. T. Larkin.

Be to, komitetas prane
ša, kad bilietus į vaišes rei
kia įsigyti iš anksto pas 
platintojus: Antanas Gudo
ms. telef. 360-4388 ir Juo
zas žvynys, telef. 367-1286. 
Bilieto kaina 7 dol.

Komitetas maloniai kvie
čia visus šiose istorinės ver
tės iškilmėse dalyvauti.

• Stasys ir Elena Santva
rai, Bostone, sveikindami 
Dirvą su šventėmis, pridėjo 
auką 30 dol. Ačiū.

• Chicagos lietuvių mote
rų klubas, sveikindamas 
Dirvą su šventėmis, pridė
jo auką 50 dol. Sveikinimą 
pasirašė Denise Vaikutis ir 
Hilde Kuras. Ačiū už svei
kinimą ir auką.

• Aušros šaulių kuopa 
Miami Beach, Fl., per ižd. 
Oną šilienę Dirvai paremti 
atsiuntė 25 dol. Ačiū už 
sveikinimą ir auką.

• Agota Vokietaitienė. 
New Haven, Ct., senosios 
kartos lietuvė, kuri su a. a. 

savo vyru Motiejumi Dirvą 
skaitė nuo pradžios ir paži
nojo Sirvydą, Karpių ir kt., 
atnaujindama prenumeratą 
pridėjo dar auką 23 dol. 
Ačiū už auką ir sveikini
mus.

• Jadvyga Mulokienė, 
Santa Monica, Ca., kartu su 
sūnumis Rimu ir Dainiu, 
prisimenant a. a. arch. Joną 
Muloką, atsiuntė Dirvai pa
remti 100 dol. Ačiū.

• Dr. V. Raišys, Vokieti
joje, papildė savo įnašą Vil
ties draugijoje, atsiųsda
mas 50 dol. Ačiū.

• Antanas ir Bronė Kal
vaičiai, Chicagoje, sveikin
dami Dirvą su šventėmis, 
pridėjo auką 40 dol. Ačiū.

• Ona Biežienė, Long Val
ley, N. J., ALT S-gos tary
bos narė, su šventiniais lin
kėjimais Dirvai pridėjo au
ką 50 dol. Ačiū.

• Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildomoji tary
ba, įvertindama Dirvos pa
ramą rengiant ekskursiją 
Karibų jūroje, per sekr. G. 
Meiliūnienę atsiuntė ■ auką 
75 dol. Ačiū.

PALM BEACH
PALM BEACH LIETUVIŲ 
PENSININKŲ KLUBAS

š. m. gruodžio 2 d. įvyko 
susirinkimas įprastoje vie
toje ir įprasta tvarka. Susi
rinkimą pradėjo ir jam va
dovavo pirm. V. Mickus. 
Dienotvarkėje buvo vienin
telis punktas, mūsų apylin
kėje gyventojos rašytojos 
Vladės Butkienės-Čekonytės 
knygos "Molinis arkliukas” 
pristatymas. Po atliktinų 
formalumų, klubo sekreto
rė B. Jucėnienė gan išsa
miai pristatė rašytoją.

Rašytoja nupasakojo sa
vo vaikystės dienas, moki
nės, studentės, siekimas 
mokslo aukštumų su visais 
trukdymais, o jųjų buvo la
bai daug. Ypatingai Euro
poje karo audroms kilus: 
bėgimai iš tėvynės, gyveni
mas pabėgėlių stovyklose 
Vokietijoje, nusibastymąs į 
Naująją Zelandiją ir paga
liau atsiradimas čia Ameri
koje. Tačiau visais laikais 
ir prie visokių aplinkybių 
autorės dėmesio centras bu
vo siekimas aukštumų, hu
manitarinių mokslų srityje. 
Pirmiausia įsigijo diplo
muotos lituanistės diplomą 
Vilniaus Universitete ir 
Clevelando Universitete Ma
gistrės diplomą iš bibliote
kininkystės. Yra parašiusi 
ir išleidusi: 1975 m. poezi
jos rinkinį "Išmarginta 
drobė” ir 1984 m. apysakų 
veikalą "Molinis arkliukas”. 
Knyga iliustruota autorės. 
Abudu veikalus išleido Vil
ties Draugijos leidykla CIe
velande. Susirinkime daly
vavo daug žmonių ir dau
gelis įsigijo minimas kny
gas su autorės autografu. 

Norintieji įsigyti knygas 
tesikreipia: V. Butkienė, 
1922 Holman Dr., Juno, Fla. 
33408. Tel. (305) 626-1269.

Solistas iš Kanados Algis 
Simanavičius sausio mėn. 
12 d. 2 vai. p. p. atliks kon
certą Juno Beach Metodis
tų bažnyčioje. Po koncerto 
tos pačios bažnyčios salėje 
svečiai bus pavaišinti.

Visi su savo svečiais 
kviečiami dalyvauti.

Informuotis pas klubo se
kretorę B. Jucėnienę, 451 
Olympus I)r., Juno Beach, 
Fla. Tel. (305) 622-4332.

DETROIT
SOLISTĖ LILIJA 

ŠUKYTĖ DETROITE

Į Detroitą atvyksta mū
sų garsioji solistė Lilija Šu
kytė, kuri jau daug metų 
sėkmingai dainuoja didžio
siose Europos operose. Jos 
koncertas įvyks 1985 m. va
sario mėn. 24 d. 3 vai. p. p. 
Crestwood auditorijoj, 1501
N. Beach Daly, Dearborn 
Hts., Mich. Koncertą ruo
šia Lietuvių Fondas. Bilie
tų kainos: garbės bilietai 
po 25 dol., o kiti — po 12 
ir 8 dol. Studentams, moks
leiviams ir pensininkams — 
pusė kainos. Visos vietos 
numeruotos.

Šia proga Detroite ir jo 
apylinkėse vykdomas Lietu
vių Fondo vajus. Visi, ku
rie įstos į Lietuvių Fondą 
bent su 100 dol. auka, gaus 
vieną garbės bilietą nemo
kamai, o paaukoję 200 dol. 
ar daugiau — du garbės 
bilietus.

Koncerto programoj tilps 
Detroito ir jo apylinkių Lie
tuvių Fondo narių sąrašas, 
pažymint kiekvieno paau
kotą sumą.

Lietuvių Fondo įnašų če
kius rašyti Lithuanian 
Foundation vardu, o bilietų 
užsakymų čekius — Vytau
to Katkaus vardu. Prašome 
pridėti sau adresuotą voką 
su pašto ženklu ir siųsti 
šiuo adresu : Vytautas Kut- 
kus, 6940 Ilartvvell, Dear
born, Mich. 481-26. Telef. 
(313) 846-3280.

NEW YORK

DR. VYTAUTO IR 
VALERIJOS AVIŽONIŲ 

SUKAKTIS

Spalio 28 dieną jų duk
ters Zitos ir žento dr. Romo 
šnipo pastangomis Kultū
ros židiny New Yorke buvo 
suruoštas pokylis tėvelių 
50-ties metų vedybiniai su
kakčiai atžymėti.

Iškilmingi pietūs prasi
dėjo tuoj po New Yorko 
Lietuvių Gydytojų Draugi
jos susirinkimo, kuris įvy
ko tame pačiame pastate.

Prieš pradedant pokylį 
d r. šnipas savo šeimos ir 
dalyvių vardu pasveikino 
sukaktuvininkus ir palinkė
jo jiems dar kitą 50-ties 
metų vedybinę sukaktį su
laukti.

Tą progą, jis perskaitė 

atsiųstas jiems dvi telegra
mas. Viena — iš New Mexi- 
koj gyvenančio jų sūnaus 
ir jo šeimos. Kita buvo iš 
Baltųjų Rūmų, prezidento 
R. Reagano ir ponios.

Nutylus plojimams dr. 
Avižonis savo ir žmonos 
vardu padėkojo dukrai ir 
žentui už suruoštą staigme
ną, o svečiams už dalyvavi
mą. Kiek patylėjęs prabilo:

Prisimenu lyg tai būtų 
šiandien, kai prieš 50-šimts 
metų Kaune, Liuteronų baž
nyčioj mudu sumainėme 
žiedus. Po vedybinių apei
gų, vežikas nuvežė mus j 
Metropolio restoraną, kur 
mums buvo suruošta puota. 
Tą progą tėvelis man pado
vanojo auksinį parkerį, ku
riame buvo išgraviruotas 
nepaprastai reikšmingas žo
dis — "Laboramus”.

Nors parkeris rašymui 
dabar jau netinka, nes bu
vo sunkaus kareiviško ba
to suplotas, tačiau kaip 
branginusį siuvenyrą lai
kau iki šiol. "Laboramus” 
pasidarė neatskiriama ma
no profesinio gyvenimo da
limi.

Pasigirdo gausus ploji
mai, ilgiausių, laimingiau
sių ir sveikiausių metų dai
nos garsai.

Po kavutės, pakilioje nuo
taikoje, visi nenoromis skir
stėsi į namus.

Dr. K.
Paprockaitė-šimaitienė

PADĖKA

Fil. Arūnas Vaitiekaitis 
už Korp! leidinį — Neo-Li
thuania 1922-1932 — at
siuntė 40 dol. Fil. Stasė 
Pranckutė - Mickienė, savo 
vyro a. a. dr. Mato Mickaus 
atminimui, atsiuntė 100 
dol.

Už aukas mieliems filis
teriams Koi-p! Neo-Lithua
nia vyr. valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

Yra kolegų neatsilyginu
sių už anksčiau pasiųstą 
Korp! leidinį.

Čekius rašyti Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdybos 
vardu ir siųsti šiuo adre
su: A. Juodvalkis, 6620 So. 
Rockwell St., Chicago, III. 
60629.

GOVERMENT JOBS. 
$15,00-$50,000 / year pos- 
sible. Ali occupations. For 
info call 805-687-6000, Ext. 
R-9900. (1-4)

IMMEDIATE OPEN1NGS FOR 
REGISTERED NURSES 

1CU & STAFF POS1TIONS 
For 3-11 and 11-7 Shift 

To work and live in a small conge- 
nia! community & 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 77S68 
409-825-6585

(45-51)

MACHINIST
Engine Lathe and/or inilling mnchine. 
Small lot, close tolerance production 
work. Mušt be able to work alone or 
with minimai assistance. Mušt have 
own tools including L D., O. D. mi- 
crometers. 5 years minimum experi- 
ence, references will be checked. Štate 
salary requirements and send resume 
to:

BEARING BRONZE CO.
3SJ5 EAST 82 STREET 

CLEVELAND. OHIO 4410S
(45-51)
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